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Yeni yıl ... 
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İ§te lı11gün; 934 yılının on yııp· 
1111 

lok, İmlerinıizdc-n ırtorok \'e 
)ıln ilk ndım1m1z1 ntmı"' hulu· 
)oruı. Dün gece not > irmi dört· 

0 nra 93.ı ü tarihin yaprakları 
ın bırnktık •. 

1. l ıllarııı hoyle birbiri ardınca 
.•ıı r çi i, adam oğlu için pek de 

"> ılnıuz. Y aşn) ı ımıza her Uçyiiz 
ll'ı~ lıe§ günde bir )ıl eklemrk , 

lrtlrnüziiu artma ı "" •• daha açık 
arnil 'h • . ı. k ~ ı tı)arlığn hıroz daua ya·· 
ınornız dPmektir. Bunu kimse i 
ez · Her {!Ün taze , genç , dinç 

1 ~ıık v .. uzun ) ıllıır yaşamak 
gı ' adanı oğlunun yıırodılı~ın
dır . 

l: ını, b ım cloldurmu , ek

tılık, Ylb:Hik ve hauo 1üz ellilik 
t adaınd u ya amok j t ~ini oru· 
z ı .. 
· çıııı çeker"k vereceği karşılık 
olacukt ır : 

Hiç Ulmek i temt'm • Grçir· 
•nı bunc ) ıl, anki gözümde bir 

tı bile drgil ! .. Dün) oya do) a 
dırn . 

Ya lomnıııo yıl denimlerile böy 
bir yandan ço~almn ı, ölıür ·an-

11 kafa, dü ünce, kavra ·ı~ '' kah 
11.ıııı 'k 1 . . . a ·ü c mrmız , yetı m mız 
Ilı ektir 

1~ •.lla~u bu ikinci oıılamı , lıi
>ıruıciden dah çok kendine 

kco Lir C)dir ki ; bizim dt\ çıklo 
•ııı olan için de ietck budur. 

.... 
·r ti ek bo ımııa, yıllarm hu zin· 

G tın ' {; liş gedi ini bö) le alırken, 
rk biillirılü~tı. ulu ııl dü üııcr,de\' 

Ilı kıı) gu u yönünden görii üınüz 
llılıa~kadır • llugünkii Cunıhuri · 
t kuruuıuıuuz do, devrim )DŞa· 
1111 ız rlo irmi milyonluk Tilrk 

tı unun kafulomıda kökle en lt'k 

Üııc«'; ) urdun, kurumtlll her g~n 
111 Lir ön~ eniliklcre H e '1 
)1 ' r doğru ko maeıdır. 

Ya ayı ını, k nmı br.r zaman 'e 
tku uı olarak lmgünku Türk \llrh· 
hı ) ük clmı iue 'eren bir ulu uıı, 
i ılların ardı ıra gelm inden dıı · 
a~ı nnlom lıep hudur ve birdir •• 
lo hu kert de olduktaıı onra , 

l•İıııiziu a ok bu tığı 935 in bu 
ı;Uniinde, bir nş daha lıli) üme· 

•td o cı ) rine e\ inç ve o\'ünç 

Yrtıaımz ger ktir \e çıkıır. eden 
ık olma ın ki : lçimizcleki hU}ük 
ı'1' 93!) ılıııda devrimimizin }'f'ni 
lıırını o <lıalatacok , varlığım1zı 
do in H• )er yuvcırlrı~ıınn lıer 

tııno ) 11) acnk müjdelerle doludur. 

ÖnföuUze açıl n bu eni yolun 
•rııragımız i"leri ora ındn ökooo· 
• Yurdun lıa'-'todırlı'•ı \e kütllir 
• 1 .1 " 0rı vardır 
) . ' kı kuruıııl rın bakım ız Lır k· 
. J Urk yurdunun bııyrndırlık İ 
1 

•
193:; de dnlıa ileri) c götürüle· 

lır · 1'emeli 93 ı de atılan fuL· 
~lıırınıız 935 ıhndn lıitrct'k v 
ıııılerirıi İne bu 'ıldıı ı:curıun 
u ö J 

nilne ere ktir. 
Bir kaç )ÜZ)ılın bilirınıe1., anla· 

~. t dU iincclnile tıeuliğini ) iti ren 
':G' korı ık ız ve geni Türk dili 

93t de ntıla11 temeli U tünele 

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

Türksözü oniki 

yaşına girerken 1 • • 

'·Türk özii,, hugliıı,oniki ·aşma 

oyak basıyor. Tfük özU, arkada hı· 
rakrığı bu yıllara ö le bir göz 
atınca. orada lıüyük devrimin nt· 
ku u uğrunu yaptıgı hin bir •ava· 
şııı izlerini görii or. 

Bu on lıi;) ıl içinde Türk özü, 
ilk çıktığı gün ta arladığı ahırıklı 
·oldnu lıir parmak uemoınt ; hf'r• 
kez yiicC' devrimimizin çizdiği bü
) iik amaca doğru dalın hızlı. daha 
gfüenli \e dalıa inanlı bir gücle 
yol lmı~tır . 

" Türk özii ,, on lıir ) ılı dol· 
duran bu ülklı yolcııluğuııdn öniine 
çıkan kötülükler, gerilikler, karalar 
\'C knrnnlıklarlo ) aplığı döğü:alerin 
ıürııüeiinden de lıerkt>Z remiz \'e 
ok lmh çıkmıştır . 

Türk lfaii im mutlu ıtarıı ·o 
ancak gençliğin , ileriliğin , aydm· 
lı~ın, eyilik \ 'C doğruluğun dili ol 
makle kovu:;mu tur • 

•• Tlirk özii ,, bir ve) a bir kaç 
odamın df'ğil , ilk giindenberi ol
duğu gilıi bugün de , )tırıo da 'c 
dnh lıir çok yıımılıırda da genç· 
ligin, ileriliğin , aydınlığın , e) ilik 
H doğruluğun gazete idir . İşte 
bundan ötüriidür ki 1'lirk özii, bu 
giiocdek bu uğurlu ) olund kcn· 
di ile yolda~lık eden ve kendi ini 
yaşatanların , bundan onrıt da bu 
bağlılıklarını ~e hu ugilerini ge\'· 
etmiyrceklcrine gü\'enerek "" inn· 

nar k Atatürk ün imlediği bil) ük 
iilkiiye doğru olanca hızı ile ko • 
ınn) ı kendi ine t•n kı\'ançlı bir 
iikiinı bilir ... 

Klodfarerin Türkiyesi ölmüştür 

Kozey komşumuzun bir gazetesi 
''yeni Türkiyeyi hasta adam Türki-
yesinden ayırt etmek gerektir,, diyor 

--~----------·--------~~ Anknrn 30 - (A .A.}: fosko· 
vada çıkan haftalık jurnalde 
mo gouda a filipohın " Türk iyede 
yeni inkilabJnr,, hsJığı ahıodaki 
şu yazısı çıkmıştır . 

Fraııcoıs villandry şaşırdı, ke· 
derlcadi : " Bu yeni Türkler diye 
düşündü,, Bir de milliyet per\ er 
gcçıairl r biitiiıı bir maziyi in
kir ? Bu ne çocukluk ! 

Claude farrern 1933 - tc 
Pariııle baslırdıj'ı "Anlcaraoın dört 
!ıauımı,, isimli romanından, bittabi 
muharrir claude f eırrerin fikir 
lerioin nalcili olan bu fracois 
\'İllandry in tellıufleri Türkiyenin 
ıözde eski do t1arını çok iyi ya 
şatıyor . 

Buolar Tiirkiyenin ıanlı ma
zi iai kederle anarlar ve onun 
buglinkü Jıalindeıı istiklalioi al· 
dıktnn ıoura iyosal öko11omik 
ve O) al bay11lını yeniden tnnzi 
mc ha in n Türkiye umlmri 
)'etinden nefret ederler . 

Francois vıllıındı) nıçın a 
ki ve kederli idi . Çünkü uzun 
bir gaybubetten onra döodü~ü 
zemao An karada yeoi, binnlar hatta 
yep) eni bir ş bir görüyor. ; bu ye· 
ni evlerde hakiki Türk husuei · 
yet)crinden hiç bir ey yoktur . 
Ve bu evler , dediginc göre Liz· 
bon ıle arŞO\ a arn ındaki im 
günkü rnimırlırın gördükleri 
şeyi rio aşağı yukarı aynidir . 
Bu bizim çok iyi bildiğimiz bir 
teranedir . 

Hazı ofu taşra ksdıuları fo -
kornda kızıl meydanda biray 
meryem ayazma ıoı bulmadıkla -
rı zaman hö) le hayıflanırlar • 

orgi şehrinde tllccarları il~ lrn
baraları ile mutabashı lokanta 

gnrsooları ve az çok gönlü ) u 
nıuşsatan satıcılar ile bir uijoi 
panayırı yerine uymayan 
'e . nup ile Am rikabto en 
büyük müesıcseleriac eşıığı yu· 
karı benziyen bir otomobil falı. 
rikesı gördüğü zaman bazı ecne
bi cyahlarda yine böyle keder
lenir ler . 

Fakat bazı bazı politikacıla· 
rı 'e aludc furer biçimindeki 
edebiyatçıları yeni Türkiyedeu 
soğuk degillerse , trf ckzotiz 
mı· kabilindeıı aşık oldukları 
içindir ıannetmcliyim • 

Buoua dıha pek çok derin 
sebepleri vardır . 1924 - yılm
dı Avrupa matbuntıııın büyük 
bir kı mı ara ınde hilafetin iJğa 
ındao dolayı nefret açıyordu . 

Biraz onra empery li tler şern 
itin mukadde lcaouıılarmı uou· 
t n Ankara 1 likumetine knr ;oı i · 
yan halindeki kürt şeyh aidi tut
tular ve nihayet yakın bir ma:ıi· 
de Alman faşizminin mümessili 
l..ondra evren el ökonomi kon 
feran ında Tiirkiyenin sanıtyilt,.me· 

ini telıilike ve felaket diye tav. 
if etti . 

,.iha) etinde biitün bunlar 
bir tek aııunun tecellıleriı.lir . 
Tiirkiyedeki 'ulu al inkilab tc· 
rakkilerini ilip yok etmek ve 
hu memleketi ev\ elce O m nlı 
İmparatorluğunun bulunduğu 
metbu vaziy te yeniden oknııık, 

)eııi bir devlet kuran Türk ulu· 
al Hükumeti , laude fnrrer 

\C benzerlerinin bu kadar hoşu· 
oa giden bu mazıniu gizlediği 
tehlikelere göz yummazdı ! . 
Ve dın saltanatı ile dercheyliğin 

- Gerisi ikinci firtikte 

~} dalın ıı~lomlol(acok , ük e· 
'e Türk dıli Türk kUltürii r 

~_11 ı dillcriu zi~cirinden kurtu 
Arkadaş ! 

l;IJr 
1 ti'.. 1 . d ..ı 1 1 nr )ID on anııın oA u o· 
ı.ııo 11 • • 
) z ı~ın e,.ınıızııı rımo ıoı, 
lirlı, d · · · ro it oğru tiniklenmemızı ı · 
~ t111, Öhiir ondan ) urdu muzun, 

1 

1 tırunı ' de, riıııiınizin İ) iliği, 
•rı nı . i. önGndcn ) ılların lıö) le 
ı93 <'çı ıni go u lı>rirniz k harıırak 

S )ılaııı e\inç du) rnk kor l· 1 
ruı • i 

Bügün karadan ve şalvar yasağı 
başlıyor . Sokağa pantalonla çık
mazsan 5 liradan 25 liraya kadar 
para cezasına çarpılı_rs_ı_n_._._. ___ _. 

Saylav seçimi 
--------:--

ikinci müntahip seçi-
mini değiştiren yasa 

dUn bildirildi 
İkinci mUntehib seçimini de

giıtircn yasa diin iç işler bakan· 
lığından bildirilmiştir . Bu yasa
) a göre bir nahiye içinde bulu 
Lı 0 kadao erkek ııüfustau her 400 
kişi için bir ikinci müııttbih se· 
çileerktir. Bu miktardan fazla ı 
içio nasıl muamele olunaea~ı .da 
f'}'CC aolatılmıştır. 600 kı~ıye 
kadar bir, 601 dc-ıı l 000 ek dar 
iki 1001den1400 e kadar 3 ikinci , .. 
ınüott>lıib seçilecek, fazlosı ıçın 
hu ni let içinde seçim yapıla · 
cakıır. 

Beneral Salih Avgun 

11 rn Gt-nerolınnz General Salilı 
oy adı olarak ( AVGU T ) eözilnü 
nlmı lordır . Bundan lıöyle General 

lıh \'guıı dİ)C amin aktır . 811 

öz Grnf'ralımıza kutlu ol un . -, 
ları 1 r Ürgüb kadı 

Peçeyi, çarşafı attılar 
Orgıil> : 30 ( A.A) - Ürgı'i

bıin lıer iş bolrimı'ine bağlı yurl 
l<lşları dıill gece belediye salo· 
mmda lop/anarak lrnduılarum 
:a lnilıin yaşayışta IJ/rllk ııe 

ortaklık lwldar111111 uerl/mes/11-
den dolayı sevinçlerini izhar 

!eımlşlc r ııe bu yasayı lwjjı~lıya11 
bıigıı/\lerlmizl sagğı ue coşkun
lukla a11dıkia11 sonra bu ergin· 
llğc degeri olan Jrnclwiarl'mzm 
a/c ue temi: alınlaruu örten pc
çenl n bir daha lwllamlmama
sıru lrnrarla§lırmışlardır. 

Ata türkün 
Büyük söylt•vi Ru çaya 
terciime ~diliyor . . 

1o ko' o : 30 ( . A. ) o • 
ali ı ökouomi lmşı "' i )akında ye· 

ni 1'iirki~euin g di i ııamı altında 
At ıurklio 1927 } ılında Cumlıuri)et 
Halk fırka ı kou~ro ındo öylediği 
ııuıkuıı üçiiııcii cildini rır§redecek· 

Bayanlarımızla 
konuşuyorum .. 

Silah kullanan, ata binen bir 
Türk kadını diyor ki : 

---------------·-------------"Kadınlar da erkekler gibi, yurd müda
faasın·da muvazzaf yüküm almalıdırlar.,, 

Beki mediğiın bir te adüf 
bana sırmnı bozdurdu · 

B yan ( A ..• ) Bir kasnlm 
çocugudur . 0011 umumi lıarb 
içinde taııımı~lım . Yirmi iki 
yaşında , yeni e\ lenmiş bir taze 
idı . Bir İngiliz tayyaresi Ada
nayı bombardumon edi) ordu . 
Bağda idik . Bayan ( A ... ) 
orada mi afir b1 lunuyoıdu . 
Tayyar ') i görünce hemen ı~ 
rnyarnk çnrdaktn •sılı mn\ zeri 
yerinden olclı . Ellerinio alışık 
olduğu bell ı)<li . Makoniz 
ma ını yoklndt , dolu olup ol
mıdıgıua baktı . sonr dış 11 

fırlayıp bir nğ11cı iper alarak 
cayynreye kur ~un atuıağa bnş
ladı . 

Ü tlimde ~ok kuv\ etli ioti 
lıa hırakmumı~ ola)·dı onu hel 
ki taoıynmıyncaktım . O kadar 
değişmişti . Ahıında çizgiler 
bclinni , rlal~nlı snçlaı ı ) ol 
yol be) nılırımı lı . Kim bilir 
ou )Ctti yılın ıçind ııe acılnr 

duymuş, ne iztırahJar çekmi 
ti ... 

13 yarı ( A ... ) Da ha yiı mi 
yıl önce bııgiinüo kadını idi . 
1nktH1lıın, kadını nlôkadar eclco 

son bamJdcri etrafında dikkate 
değer dii 12 üııcel ri, kaoaol ve fi. 
kirleri o]ncnğı muhakkaktı. Birin 
ci Halime şu c 'abı \'erdi : 

- Kııdınlı~n müteallik işlcr
drn , bugüne kadar başarılmış o· 
laıılarm içinde heni eıı çok ala · 1 
knlındıran , kndınlara nıclnı sr-ç· 
me \ e ııeçilme lınkkıoın verHişi
dir . ehebi bn it.. Kadmlnrı 

liikadar ~uen nıeselel r bundan 
onra. ulu iı <le ioin en güclü 

olarak tecelli edebileceği kurul· 
tayda kadın oğzile müdafaa edi
lecek , i abetli kararlar alıuma-

ma imkan verile ek(ir. foamafik 
unu d SÖ) l ycyim ki erkekle ka· 
dııı ar fıında her eyde, lıer i le 
mü avat ta ın vur etmek hayal· 
elen ha ka bir ıey olamaz . a -
dııı oe kadar lınk sahibi olur n ol-

un, d hn a ırlarca, b tti kıya 
mele kadar erkek fırkası iktidar 
mevkiinde ,k lacak , erkekler ha· 
l .. im yeşnyncnklardır . Cemiyetler 
kaidelerini dcği tircbilirlcr, fakat 
tabiatın hükmü boznlmaz .. 

- Kadına !İ) a 'i hak 'criliıi· 
ni bu yolda hir hamle telakki et
miyor musunuz? 

- Etmez oluunuynm hiç? .. 
mutlu bir ne. le men ubmuşuz ki 
Atotiirk deuinde ya ıyoruz. An· 
ctık, benim si(emiw tabiatadtr. 

- K dın ma<lnmki mt>hu o
luyor , bugfüı yalnız erkek yurd
daşlar iolıisar eden mükellefi • 
yctlcrc de tabi olmnhdır diyorlar. 

iz de bu fıkirde misiniz ? 
-Kadınların tabi tutulmadık· 

!arı başlıca iki mükellefiyet var: 
kcrlik \'C yol 'ergi i... Suali -

ııiz<le lmolnrı mı kn dediyor u-
nnz? 

-Eveı ... 

-O halde clüşiindiilclerimi söy· 
leyim. Bundn erkeklerin yerden 
gö~e kıdnr lıaklırı vardır. Ymd 
mfü]afaa ında kadınlar da mU\ •Z· 
znf yükiiuılcr almnlıclırlar. Kadın 
lıorh edemez , fakat nskerlik ) a· 
pahilir . Geri hizmetlerin bir ço
ğunda kadına rmuiyede iş \Cre· 
biliriz . Kndıum ııskcrlik yapma 

. ~----------------..... -----------------------------------llr • r - G rısi OçUncU firtlkte -

Bu t ild Tlirkiyeuiu kurt ulu sa· 
'a§ımn 1920 plı ha ındnn 1921 ııi· 
an 8) ınn kadar ol u kı mmı ihtiva 
etnı ktcdir. Bu cildcle uutukt8 gc>çen 
coğrafi i imleri Türkçe tobirltr ve 
kclimder hokL,ndo izahat bulun· 
cluğu gihi 8) rıcn bu cilde umumi 
lıarh lın~mdun ]922 ene İnt• kadar 
'flirki ede olup lıiıen şt>yler bok· 
kındo tı>rlib edilmiş lıir de tarih 
hülii n ı ilih e edil mi tir. 

A tatHrk rarafı ıdan neşrolunan 
zengin 'e geni ve ik dcıı ho~kcı • O\· 

yt'I ha ım e.\İ lıu cilde Aıaıiirklin 

ıne\ZUU b lıi f>ltigi Hka)İt' iştiıuk 
etmi Hfa im vckn} ii görınil§ O\· 

t Hu yadu az tonınmı:. bir çok 
1'ürk \ e ecıı hi nıulııırrirlerin ııe • 
riyatındnıı parçalar dn ilfı\'r ctrui~· 

tir • 
Kiıalı o rıco Tilrki} enin ulu ııl 

kurtulu a\ff~ınm mulıt lif ııflı 
larına ait bir çok re imlerlf' de iis· 
leıımi~ıir. Kitnbrn dördiincti <.'ildi d 
motho )O verilmişıir. Bn cilcl ulu ııl 
kurıulu O\cı ının Lozan antln§ma-
ına '<" Cuııılıuri cıin il:iıııııa kadar 

olan kı ıınlıırıııı ilılİ\ o ed( cekıir . 

----~------··---------~--

Yılbaşı .... _ 
Piyankosunda kaza

nan numaralar iç sa
hifemizdedir. 

Öz dilile deyis : 

AKIN - -
Belde kargı , lnlınç ; elimizde yay 
ilk lu:.L " Allay , uı gcllrrde11 <ıldık . 
Dağılıp lıer yarın lll'p almı • alay 
Doğuda . 13alıda savaşa daldLk 1 

Goklerdc eş edip AyL yıldıza , 
·• 1'1111a ,, dan su verdllr atlarımıza 
/(argıdan lnl111çta11 karı sıza sıza 
Biz yricc f * j /Jlli/de yalmz kaldık I 

Durmadı bu akm : geçlik dnğ , da/ay , 
Olduk bu crllkle }'almğa bir IJay, 
O/t11<1sa ulusum dogmazdı frıin , Ay , 
Çıinlui: biz onlardan ıi::.el onaldık 1 

Durur mu damarda coşarı lıiç bu im n i> 
Katarken u:frrc " Orıouluk 11 bin Ctl/l I 
Sığmıyor acuna bugıin bu ofran , 
işte : biz Göklere böyle rlrı saldık ! .. 

[ • j 7 arılı ~a~t cdılml.§tİr • 

M. Ülvi Tolay 

Dola> : der a • dt·nııiz , ~ nlnık : Be er , Onnlmak : i ·i ulınolc , 
lıo ııt Lıulrııok , Ouo\ hık : Cuınhnri 'Cl • kon : :ıııuet • 



Firtik : 2 Türk Sözü 

Denizci uluslar Musuki değişimımiz 

Deniz işlerinin vardığı bitimden 
sonra silahlanma yarışına başladı 

Londra 30 (AA) - Vaşinğtoo 
aalı§masıuın bozulması üzerine 
iyi rnıliimat alan İnğiliz maha • 
filinin intibaı sisttınin yıkılmadı 
tı ve fakat bir fuhn kapandığı 
merkezindedir . 

Bu intiba nikbiolikten ne ka 
dar uzaksa hethinliktea de o ka. 
dır uzıktır. 

Kua ve hava ıilahıızlanmı
sınıu mümkün olduğu deniz silah· 

sızlanması misal getirilerek gös· 
terilen resmi söylevlerde bir alış· 
kınlık idi. 

Dahı yakın zamanlarda 
Sir Con Sayman '.emniyette hirlii 
ğe ve adet birliğine itiraz etmek
te ve ıon celselerde 13 senelik 
tatbikatı İnğiliz bütceHine mil· 
yarlar kazandıran V aşinğton and· 

}aşmasının ana hatlarını müdafaa 
için kendisiyle mutabık olduğu· 

nu Amerikan heyeti murahhası· 
na temin etmekte lidi . Bununla 
beraber İıığilıere deniz silahsız· 
lanrna davuına temamen kaybol
muş gözü Lile ,bakmaktadır· Ev
velce görü§meler esnasında tema. 
men presti meselesindtn çıkan 
endi§eleıiu oynadığı oyunu mut
lak. surette müdriktir . 

Bu mükalemelerdtı her iki 
cihet de prenıib itibariyle itiraz 
edilemiyecek şu veya bu 
tavziri reddetmek : için ~ekseriya 
efkarı umumiyeyi ileri ıürmüş. 

lerdir. 
Arnerikın ve Japonların ha· 

leti ruhiyelerinden ötürü İn~liz· 
ler , diplomuı yoluyla anlaşma
nın dıha kolay :oıaceğıoı zınnc. 
diyorlar ve hatta yalnız keyfiyet 
itibarile ısilahsizlanmaya (ait üç 
taraflı bir anlaşmanın temelleri
ni atan bir teşebbüs , daha dün
den yapılmış bulunuyor. 

İ§in uzun süreceği muhakkak
tır . Fakat bu andlaşmınıo 
bozulduğu gün dü§üDülmesi bir 
neticeye varmak hususundaki 
kati arzuyu göstermektedir. Va
zifeıine sadık olan İnğiltere de
niz konferansının ictimaa dııvet 

edilmesini yerinde gösterebile
cek o ve konferaneuı rnuvaffaki· 
yetini kolayla§tırıbilecek her 
türlü teşebbüs ve tavassutu ya· 
pac•ktır. 

Roma· Japon büytık elçisi Ja
ponyaaın Va§İgton andlaşmasın
dan vaz geçtiğini hükumete bil · 
dirmiştir· 

Londra Japon elçisi Vaşinğ. 
ton andlaşmasıodın vaz geçtiği
den andla§manm feshini dün 
resmen hariciye bakanlığına bil-
dirmiştir. : 

Vaıinğton - Japon elçısi Sa
ito Jıponyauın 31-12-934 tarihin. 
de Vaşinğton andla§madlm fes

hetmek istediğini Hull e resmen 
bildirmiş ve Japon düşüncesini ay· 
dıalat•n bir beyanname neşrevle
miştir. 

Elçi bu beyannamede yeni bir 
andlaımanın Laktedılec•ği ümidi
ni izharlı Japonyamn diğer de· 
oiz devletleri de ayni surette ha. 
reket ettikleri taktirde bütün saf 
harb gemileriyle tayyare gemile· 
rini kaldırmağı ve bahriyesini 
karaya iadirmeği kabul edeceği· 
ni bildirmektedir. 

Sovyetler birliği ve Almanya
aın da ilaveıile Vaıingtou ınlaş
maıının feshinden bir yıl sorıra 

yeai bir konferans :toplanacak- '" 
tır • Fakat Amerikıda feshin ci
hanbarışı için ıayısız zorluklar 
doğurabileceği zanuedilmtkte -
dir. 

Zira bu surtle yeni deniz ve 
ticaret rekabeti ortaya çıkm•kta 
ve İıısiliz -Amerikan münue· ' 

batının heyeti umumiycsi mevıı:üu 
bahıı olmaktadır deniliyor ki : 

Japon muelcsi ya iki Ang
kloıaksou milletini kati olarak 
yaklaştırabileceği gibi Anglo 
Sakıou acunuuun manevi de ol 
18 birliği rllyasına nihayet de 
verebilecektir. Amerikalılar Ja
ponlara karşı deniz Faikiyetleri
nin muhafazaya: aımetmiş olmak· 
la beraber İngiltere ile birliği de 
muhafaza etmek istiyorlar. İogil 
tere be Avrupanın en kuvvetli 
iki devletinin donanmaları mec
muunı müsavi bir donanmaya 
aahib olmaıını istemektedir • 

İtalya · Fransa ile müsavat 
istiyor , Fransa ise Almdnyı ile 
İtalyanın filolırı mecmuuua mü
savi bir donanma istiyor. Fran 
sıı- İtalya silah yarışı İngiltere 
için yeni inşaatı istilzam ediyor 
ki bu da İngiliz -Japon rekabe
tini intaç edecektir . 

Nihayet Amerika Pasifik de. 
nizindeki teslihatın çoğaltmasını 

yasak eden hllkümlerııı ve Çin 
de açık kıpu siya1eatioi ve and· 
]aşmayı imza eden devletlerin 
uzak Şarktaki arazilerini ziman 
altında bulunduran dokuz devlet 
ve dört devlet anlaşmalarının da 
Vaşington aulaımasının fesbile 
birlikte sakit olacağı kanaatın · 
dadır · 

Japouyanıo birirci derecede 
bir ıevkulceyı noktası olan ve 
ber türlll himayeden mahrum 
bulunan Feleuemek Hiııdistınına 
karşı alacağı vaziyetten endişe 
edilmektedir • Durumun anahta
rı hiç şüphtSiz lngilteredir . A · 
merikalılar bir ittifak mahiyetin 
de olmamakla beraber ğelecek 
deniz konferaoaında Japonyayı 
düşünce dahilinde harekete sevk, 
ed•cek bir lngiliz - Amerikan 
anlaırnasını ümit erliyorlar . 

Bununla beraber İngilterenin 
Mançuride: ticari tövizlere kar · 
şılığında Çfode açık kapı siya 
setinden vaz geçmeğe ve Japon 
lırıo düşüncelerini kıhul ile A 
merikalıların görüşlerioe aykırı 
olarak zayif kruvazor adedini 
çogalımağa karar vermelerinden 
korkuluyor . 

Amerika en ziyade lngiltere· 
nin hoşuna gitmek içindir ki 
denizlerin serbestisi hakkındaki 
umdelerinde değişiklik hazırla· 
makta olduğu gibi, Japonların 
uzak şarktaki tesirini tevazun et 
tiımek için de Sovyetlerle doıt· 
luk münaııebetleri tesis etmiş 

ve yeni Likaragova kanalını h •· 
zırlamakta ve Alaska sahillerini 
faal bir surette istikşaf etmekte
dirler .,, 

Sıito , Hullun odasına tam 
öğle saatıudı girmiş ve 12 :yi 
12 dalıikR geçerken çıkmıştır . 
M. Saito gazecilere beyanatında 
Japonyanın 1936 yılından evvel 
her türlü müzakerıtta teşriki 

mesaiye amade bulunduğunu ve 
fakat bu buıusta biç bir müs
bet proğramı mevcut olmadığını 
bildırmiştir . 

Londra: 30 (AA) - Amerika 
murahhas heyeti azasından bir 
zat bir deniz uzlaşmasına vermek 
amacı ile bundan bir kıç ay 
sonra yeniden teıebbilste bulu 
nacağını söylemiştir . Bu yeni 
teşebbüsün şekli ağlebi ihtimal 
gelecek seneki deniz konferan 
sı unasında takarrur edecektir. 
Ayni zat doniz işlerinin iatikbali 

huıuıunda çok nikbin ğörünmüştür. 

--Paranı!-
Boş yere hıırcama ve har- ı 
cıyacaksan yerli malı al ! ı 

' 

için bir rus gazetesi 
ne diyor?. 

Moskova 30 ( AA ) - sovyet 
rusye muzikasel acunu bugün 1 ür 
kiycde yapılmakta olan musiH 
inkilabıoıu büyiik bir dikkat ve 
alaka ile takip etm 1-tedir. Rad· 
yo gazete bu iokilaba Llı s 's etti
ği bir makalesinde diyor ki • 

"Ulu~ıl Türk kültürü inkila
bınisı bir parça olan musiki in
kilabı savasına tür kiyeniu ulusal 
kurtuluş savati y . ptığı 1919·1924 
yıllarında başlanmıştır. Türkiye. 
de musiki inkilibı Ankara ve 
İstanbul konservatuvarının Türk 
halk şarkı ve danslarını der leme 
büyük işi neticesinde kabil ola· 
bilmiştir . 

Türk ulusunun yaratıcılık 
kuvvetlerıuin uyanmaeı !ıyesin· 
de fen, sanat ve kültür alanların· 
da deter lerin yeniden ölçülme
si kabil olabilmiştir . Bu ölçme 
netıcesinde Türkiye şimdıye ka · 
dar Türk taıib edebiyat, dil ve 
aanııtımn tekamülü yollarım tayin 
eden bir çok otoriteleri tanımak
tan vazgeçmiştir. ,, 

Gızete asıl musiki inkilabı 
hakkında şunları söylüyor: 

Tür kiyedt ki musiki inkilabı 
hareketi bir tar.itan islam kül
türü ile beraber Türk ulusuna 
kabul ettirilen dini hazin melodi
lere kuşı bir ıksulamel ve diğer 
taraftan padişahlar rejiminin di 
ger anaları" yanındı Avrupalı ıey

yablar tiçin kullanıhn adı ekzo 
tizme ve sözde Türk §ark musi· 
kisine bir vediadır.,, 

Gazete, musiki inkilabıoda 
Atatürküu büyük rolünü tebaruz 
ettirdikten ıonra Türkiyede ruı 
musiki mektebiue ve sovyet 
kompozitörlerinin es .. rlerine kar 
şı duyulan •!akadan bahsile di 
yor ki: 

"Türk musikHinaslırı tarıfıa

dan gösterilen arzuya tcevaben 
radyo ile musiki neşriyatı daire

rtsi için bir konferans konser sil· 
silesi açmağa karar vermiştir. Bu 
konserin proğıamları Türkiyede
ki musiki inkılabını alakadar e · 

decck musiki parçalarım ihtiva 
edecek ve eserleıiude şark mo 
dellerini kullanan rua mektebi 

kompozitörlerinin ~serleri ile sov
yet rusya uluslaııuın ulusal mu
sikisini tetkik ile uğraşan ıov

yet kompozitörlerinin eserlerin· 
den terakkisinde gösterecektir. 

Herkese gı>rek b' r armağan 

Arkadaıımız doktor Remzi 
Gönenin " Mersin verem cemiye
tinin yurttaşları armaganı >: adlı 

ufak bir bitiğini aldık. Bitik, "ve 

rem nedir? nasıl korunmalı ? ,, 
başlığı altında ; veremin nasıl bir 

hastalık olduğunu , nasıl geçtiğini 
ve De hıbi korunma imeleri bulun 
duğunu anlatmaktadır . 

Bu çolc değerli sağlık bitiğini 

Mersin verem cemiyeti parasız ola
ra1' isteyene vermektedir . Sa~lı

ğını düıünrn her yurttaşa bundan 
edinmelerini dilertz . 

Muğlada kış 

Muğla : 30 ( A. A. ) - Dün
denbcri havalar eoğumuııur . Yağ
murla lıeralıer yüksek ıeprlere ve 
cİ\·ar dağlara kar dilşmü~tur . Bu
nunla beraber dere!'.e ~ehirde henüz 
sıfıra enmemişıir. 

Çocuk esirgeme yarışları 

Zonguldak : 30 ( A. A. ) - Ço· 
cuk esirl(eıne kurumu mrkıeblere 

devam eden yardıma mühıaç 250 
çocuğa her gün sıcak yemek ver· 
meye haşlamıştır . Kurum dere se· 
sesi başında 129 çocuğun ders leva· 
zımını almıştır . 

Klodfarerin 
türkiyesi ölmüştür 

- u11:µ11 uepmA!l ı:>upıe - \ 
hayattı kalan hatıralarını kartı [ 
çetin bir mücadelede at:undan 
durmazdı . 

Ulusal isıiklal harbinde galip 
geldıkten sonra Tür kiye müte
addit mühim inkilablar yaptı . 
Padışahlığı ve Halifeliği ilga et
ti . Din ile dünyayı birbirinden 
ayırdı , yeni bir kanun medeni 
tevin etti . 

Taaddüdü zevcatı kaldırdı ; 
fes giyilmesini menetti; litiu harf
lerini kabul elti. Ve daha bir çok 
inkıliplar vücuda g<tirdi . Türk 
bükümeti şimdide hedefi eski re
jimin uğ kalan bakiyelerini yok 
etmek ve Cumhuriyetin ulusal kuv
vetlerioi ıağlarnlaştırmak olan 
yenılinkılablara başladı kurultay 
tarafından gaçen haftalar :zarfında 
kabul olunan bu inkılapların bir 
kaçı itte şunlardır . Kadınları seç
mek ve seçilmek hakkı verilmesi 

müslüman ve bıristiyın bütün mez
hebler ruhanileıiniu dini , elbise
leıini ayin saatleri huicinde ge· 
zememeleıi yasağı askeri madal · 
yalar haricinde büilin nişanların 
tıkılmaması memnuniyeti bütün 
ulus için soyadı almak mecburi
yeti pışa , bey , ağa , <fendi , ba
ı:ı , mollı , ve saire gibi saifet ve 
rütbelerin ilgası ve saire bu iokı · 
lapların lcıymeıi çok büyüktür • 

Ve bu inlıılaplar uluıal büyük 
inkılabı halk kütlesinin adetleri 
içine sokmaktadır . 

Bundan sonra cemiyetin muh 
telıf tabakaları mensu}'laııua bitab 

etmek için ayrı ayrı kelimeler yok· 
tur . Yüksek tabaka mensupları
na bey orta tabakaya efendi ve 
okuma bilmiyen köylüye ağa , de
nilmiyecektir . Bundan sonra YO · 

kaklarda sarıklı hocalar , siyah 
kaftanlı: pıpıslar ve yüksek ser· 
puılu ortodokı ruhbanları görül 
miyecektir . 

Soyadı alma adeti dolayısiyle 
artık ufak adların müşıbehetin
den dolayı Türkiyede çok defa va
ki olan şaşırmalar tekerrür etmi 
yecekıir . Ecnebi nişanlarıda da 
bil olmak üzere hütüu nişanları 

takmanın menedilmrsi ise bazı 
uçları kırık haç renkli gömlek 
meraklılarınn:ı bunları takınıp ge 

zinerek İstanbul sokaklarında gös
tere göstere gezmelerinin önüne 
geçilmiştir . 

Dil ve maarif alanlarında de· 
rin değişiklikl.r vücuda getiril· 
mişlerdir . 

Kurultayın Atatürk soyadıoı 
verdiği Reisicumhurun önderliı!"i 

ile arabca ve acernce sözler Türk 
dilnden atılmış ve yerine .öz Türk
çe sözler konulmuştur . Bu haki· 
ki dil inkılAhının ehemmiyeti kav
rayabilmek için şunu hatırlamak 
lazımdır ki Türkiyede şimdiy .. 
kadar kullanılan edebiyat dili bPI 
tan aşağı halle kütldaıine tama 
men yabancı , arabcılık enle dolu 
idi . 

Doğrusunu söylemek lizım ge· 
lirse ona Türkçe denemezdi . Bu 
günün dilmenleri hu dile çok 
doğru olank Osmanlıca diyorlar. 

Tüıkiyede fepılan bugünkü 
iokılah ilk defa olarak yalnız mü
nevverler tarafından değil fakat 
btıtUn ulus :arafından kullanıla 
cak hakikaten ulusal bir dil ya
ratmaktadır . 

Diğer taraftan yine Atıtürkün 
önderliği ile Türkiyede bir musiki 
inkılabı başladığı hüzünlü ekzotik 
alaturka musiki yerine balk melo · 

clilerine dayanan fakat , musikinin 
modern metod ve kanunlarına gö· 
re tanzim olunan yeni bir musiki 
konacaktır. Ve nıhıyet umumi 

1 

ve hususi mahiyetle ve beden ter· 
biyesi ve ya dığer başka esaslar 

günden güne kültür müesseselerinin 
: adedi gittikçe mıhsus surette ar- \ 

Görülmemiş bir 
harp nıanavrası 

evyork : 30 (A A.) 8 5 -
tarihinden 10 6-~34 niha-
yc tine kadar Kalifronyada-
ki aanpedro da şimdiye ka 
dar ~örülmemiş bir mikya&ta 
Amerikan deniz manavraİarı ya 
pıl.cağını donanma baş kuman
danı bitirmiştir . Hareket mid
vvay da yapılaca.k ve orada iğ 
reti bir ııısu bahri tesis edile· 
cektir . 

Msnavralara 117 - deniz 
üstü gemısile 477 tayyare i4tirak 
ed , cektir . Bu tayyarelerin 55 i 
uzun menzilli olacaktır . Ma 
navralarda bilhassa tayyarelerin 
tesir derecesi denenecektir . 

Ölüm mahkümleri 
Rıısyada ne yapacaklarmış? 

--- · 
Moskovı : 30 (A.A.) Nikos 

layef ve 14 arkadaşı ölüm, ce· 
zasına mahküm olmuşlar ve hü
küm hemen infaz edılmiştir . 

Moskova : 30 (A.A.) on dört 
ıuçlunun idamını bildiren resmi 
tebliğde dcniliyorki suçluların 

mensub bulundukları inkilab 
aleyhdarlar gizli lıir şebeke 

yı hancı memleketlerini silahla 
müdahalelerini temenni ediyor· 
du . Nikolaef de ltningraddaki 
yabancı konsoloslardan birini 
sık sık ziyaret etmiş ve ktodisin
den 5oOO ruble almıştır . 

Bir ölilm 

Londra : (A.A.) eski muhı 

fazakar Saylavlardan ve manı 
tuneli parlemınto :komitesinden 
müessis ve başkam Sır arthur 
fell dün ölmüıtür . 

Sovyetler pro•ostoyu 
onayladılar· 

Varşova : 30 (A.A.) Lehis
tanda yerleşen yedi ukrayna 
fırkasının ,mümessilleri Sovyet 
ukraynasıoda memurların taz
yikları aleyhinde bir pıotosto 

takriri kabul etmişlerdir 

ikinci seçiciler 

Zonguldak 30 - yeni Say
lav ıeçimi hazırlıkları ilerlemek· 
te ve ikinçi müntahibleri ayır

mak için Vilayetin her tarafın 
da çalışılmaktadır . İki gün son
ra Fırka namzetleri bildirilecek
tir . Fırkaya kadın aza kaydi 
devam ediyor . 

Kastamonu 30 (A.A.} Fırka 
vilaytl kongrısı her senekinden 
çok fazla murıhhasın iştirakile 
ve samimi bir hava içinde çalış
masını bitirmiş ve müteferrik 
vilayet idare heyetini seçmiştir . 
Bugün ilk toplantısını yapacak 
olan vilayet idaıe heyeti Reisi 
seçimini yapacaktır . 

Trabzon 30 - (A.A.) Say
lav seçim işleri hızla ilerlemek
t•dir . C H• F. deki yoklamı· 
den sonra ikinci muntebibler 
arasında yirmiden fazla Fırkacı 
kadın vardır 

tacak ve Ankarada üniversite bir 
musiki akademisi ve hususi bir 
beden terbiyesi dairesi tesis olu 
nacaktır • 

Yeni Türlıiyenin siyasal ve 
kültürel inkılaplar yolundaki bu 
terakkilerini büyük bir memnu -
niyetle takib etmektedirler , Sov 
yet geutl efkarı h:ıreketleriuin 
inkişaf etmesinin dost Cumhuri 
yetin mühim suretle tarsinine ya 
ramakta olduğuna kanidir . Sov· 
yet genel efkari Türkiyeyi bütün 
bu yer.i iukılaklırı tahakkuk ttti· 
rerek bütün bir maziyi yeni dev· 
lelin ökonomik v~ kültürel kurul· 
mauna engt l olan bir maziyi ı ed 
ve inkar etmukle kati suretle az· 
melmiş olduğunu görmekle can 
dan bahtiyarlık duymıktıdır • 

lıa 

v. 
(19 

ılıdı 



Alman ordusu ve 
Nationalsosialism 

Berlio : 25 [Hu usi muhıbi 
r· . 
ımızdeo) - Alman~a Harbiy~ 

~czareti boş miidürlerindeo (•ta
~r l• oert clı) muhafız nlnyı zı· 

ıtl ri gazino unda gazetecilere 
hitaben bir nutuk söylüyerek yeni 

fman} ıda ordunun vaziyeti me
ıde irıi izabetmi~tir • 

<Mıjor Fotrlscb) diyor ki : 
BuA'ünkü iman ordu unun 1 

Alaıın de leline karşı olan '•· 
ki yeti hakkında ·aboocı memle · 
b~tlcrd d6tıen a ialar gulünç 

1 
ır ekıl lmıştir . Bazı g zete-
er : Alının ordusuuun ve onun 

cc.ncrallcrioin , ue yonnl osnliz
j'0 n lrnv\ tli düşmanı olduk 
Uını yazarlarken diğerleri Al
'?•tı ordu unun baıtan aşağı na· 
honolıoıializm ile a,ılanar k ha -1 
lciki otduluktan çıktığını iddia 
cdiyorlnr. 

Kı men o\myuculnrır. merak 
\e b eyecarıını körüklemek kı · 
llltn de bugünku Almanyayı h:ll 
t~lanıak ni}etile çıkarılan bu şa· 
)'ıalanu hir az da hnkikntı lıilme· 
lllckt o doğduğuna şüphe yok 
luı • 

Acunun kulaklarımı doğruyu 
~•ykırmnk ise bizim vazif miıdir. 
( 

1
} Dler kanznu ese ıııa dayanan 

1918) de 1918 sonları) olman· 
Yn mdn hükumet , muhtelif fırka 
ıneufaatlerinio mümessili gibi 
oldu~undın 'lrdu büldlmetlen ay 
'

1
• ve h r türlü siya adan uzak 

bır 'aziyet almağa mrçbur ol mu 
ve ktııdis'oi bütün fırkaların 
fevkiod ilan etmişti . O zamnn 
Ordunun bu va7.İyetiııi çkemeyip 
0ııa taarıuı etmek isteyenler ol· 
~uğu gibi bu vaziyeti anlayama-
ı~ları için bcğenmiyenlerde ol · 

lnıı tur , 

1 
Hılbuki ordu k ndi hayatı 

c;in elzem olan intizam ve di-
1Pl ıni ancak bu ay~de temin 

t.dcbilirdi . Va) mer kouunuc o 
aı • 11 Almaıı)ası zauıarıında intl 
f~ı· etıniı olan "Leifaden für Er
~~tbung und Unterribt,, isimli 
ıtab ordu ıle büktimctin vni 

>'etlerini iı bederken di or ki: 

1
. ' 'Ask r devlet otoriteıinin 

11
' bizın tçi idir ve ordu kuvyeti 

•ükurn tin elinde devlet otoriı 
ısiui içeriye ve dı~auyo kar ı 
llılidafnn ctmeğe yHıyno bir va 
•ledır . 

ıtı • • 
?934 Senesinde h s ı l n "ıı . 

ketin valHelcri ,, isimli kit b ise 
tdu kuvvetini milli müdafaa \8· 

ıtuı olanı~ gö termckte 'e or 
dunun millde ha~lı olduğunu ha 
~rlntwnktıdır . Eserin Nı mühim 
ir Y rinde deoiliyor ki : 

' .Ordu Alman ulusunun ıi
abJ nmı kuvvctiılir . Ordu Al 
Ilı 0 yurdu olan Almauyının 

~e nationılıosialiım lilküsü ol 
tıda birlrşerek bir tc vücut 

olın Uf olen Al -l an h lkıoın ve 
u vatan ve milletin ber türlü 
ttıfıatl riain yegane koruyucu 
Udu, 

' it 

Göı lilüyor ki bu defa ol'du· 
Un dahile \cuşı ( yavi halka 
aroı) i tiınalinden hiç bnhscdil 
tın kt v lıükfım t hnlli de' let 
dhunıı rmın )Crio ulus' c halk. 
tflıuml rı konulmaktadır . Dlln· 

1.1 v b K d uguukfi Almnn or usu -
1111u k fi· nıukıye e edecek olurs 
d •llerin bnrbdeıı onra Alman 
lk YOpiluı u iyi iş, halkı hir tek 

.u Chnfaoa toplıyan nationııl 
~1 lıın in doğup büyümrsi \ e 
llnuıı } cnıdcrı 1 uru im 111 ol 

" tur,, 6z.üoün ne kadar doğ· 
O\duğunu • görürilz . 

1 Alwarı ırıkilabmda Alman 
~ Uıuoun nldığı vaziyet dnima 
d ~ lic lcr vermiıtir • Tarihte 
u •r hrafındoo yıpılııı veya 

orduların müdahalesile başka 
Llt çehre alon veya ordular ta
rafından durdurulan inkil§bler ve 
ihtilallerin sa} ısı pek çoktur . 
:Fıknt Almno iııkilabı kadar or
dusuı fakat onlu için yepılaa 
iokila b nediıdir . r atioua1sos a 
lismio elde etmek için uğroşdı· 
ğı gayeler; ordunun yıllardanb ri 
hnsretle özlediği şeylerdir . 

Bu bnkikatı çerb için ''eger 
ordu national osialiımio g yele 
tine ötedenberi inanmış olsaydı 
kendi silahının kuv etiae daya 
narak inkılôbı yapmn" çoktan e 
linde idi,, deyenler uııutmnmala 
dırlar ki yaloız ordu ve silah 
kuvv~tile yapılan inkılfıblar çok 
geçmeden ) ıkıl mı ve bu yı~ılı 
ordu kuvvetini de beraber götür· 
miiştür . Kul vetli sılahlarn oldu· 
ğu kador kafalardaki kuvveth 
imanlara do dayannn inkılabler 
dır ki daima muzaffer olmuşlar 

dır . 

( Major Focrtscb bundan son 
ra ordu ile ( N dap) resındal i 
münat bellerden uzun uz dıya 
b bsederck demiştir ki : 

( Fllbrer - önder Bitler) lıü 
kumetden d , de' letteo de , mil· 
lctten de ayrJ bir teşckkiil olnrnk 
kenarda kalmı olan Alnına ordu
suıı\l içinde bulunduğu yalnııltk 
t o çıkararak milletin c nı mesa
be ine koymuştur . Bugünkü Al
man de' leti ve bütün Alnı nlık 
iki büyük direğe da)•aıııyor. Bun
luın biriai ulusuo sıyasal iraclesini 
~ınlandaran natiooalıo ialist fır
lrn ı , digeri de ulu un ilablı ira
desini lemsıl eden ordu kuvveti 
dir. 

Alm o müdafaa vekili general 
Von Blonıberg yeni Almanynnın 
temeli olan oationalıozinliımin 

herkes gil..ıi ordu için de mukad. 
deı olduğunu çokdan ilan etmiş 
bulunu) or ve ordunun bu fikre 
iştirak ettiğini isbıt edecek delil
ler bol bol me\cultur. 

Mes la : Ordu il ııa ionalsosi 
alism fırkesına nıeosup üniformalı 
frad nra mdaki elfimlı ma t rzı; 

bir runyı la yapılno nntionalıozi 

alist ve amele şrnlikleri ile : on 
baharda yapılan hasat bayıamıon 
ordunun iştiıiik etmış olması ve 
Almaoy da Fülırere sıdaknl )C 

mini kanunu üzerin~ berke ten 
vvd bütün ordunun adakat ye · 

mininı \ermİf olması bu iddianın 
n canh mi allarmdandır. 

* * • 
Orduoun verdiği bu yemin 

doğrud n doğıu) a Alman ulusu 
nuo öo•lerinin şıhsına olup askere 
ulus \ yurda olan \azifelcıioi ha
tırlatacak ve anlatacak kadar sa· 
ribtir . 

Askeılığirı esaı \ olan ( emre 
den ) ve (emri telakki edtn) nıef· 
bumları hu yeni ordu yemininde 
p k anlı olarak tebaruz ettiril 
miştir . Yeni ıadakat yemirıi Vay· 
mar kanunu •• isine dayının eals.i 
yeminle kı) ıs edıldiği tnkdird 
ğöıülür ki , cskiıiod bir taraftan 
kaounuesnsiye rıayet yemın edi 
li}Or , diger t r ftan kendinden 
yukarı ına ( omirınc ' ndnkat ııh 
dUpeym o olunuyordu . 

Şimdtki yr miııde i e yalnız ve 
} alnız öod re sndıknt yemini ve
rilı) or . E ki yemine göre eger 
amir kanunucı siıinirı artlarıııa 
mugayir bir mir verecek olur n 
emri tel kki eden ; kanuna nu , 
yok a amir" mi ita t ctm k llz m 
gelrccğiud tereddude düşebile 
cek ıdı . Şımdiki kilde is böyl 
bir karışıklığa imkan yoktur. 

Bu ) cai ekli ıl ordunun bü 
tUo fırkalar fcvkıodnki mc,kiioin 
v sı) adan uuk dnrmık bu u
ıuııdaki preaıibiain 11r1ıldığıa 

Bayanlanmızla 
Birici fırtikt n rten 

a UZ\ i eti mnuidir di enler '\ r. 
Bu bir kaçamak oludur . Bakın 
ben ele bir kndınım .. Benim de 
c im v çocuklarım v r.. Z\i)c 

timde diğer lıtmdn lerimdrıı biı; 
bir fark )Ok... Bummln bera· 
ber iikemmel iUıh kullanırım 
ata binerim • tcblikellcıı kork 
mem, ha) atta bir aç dt-Ca eli hı. 
çeklı , beli tabancalı erkeklere 
ka ı ı kendimi müdafaa \SZİ) dine 
girmi 'wd r . em k i tediğim 
udur ki , teı bi) c si temler' nde 

ufak, tefek de~lşiklik er } ııpılır , 
kadının ) eııi )ia a) ı artları o uy 
gua bir şekılde ) eti nıe i pe ala 
mümkündür ... Yol Hrgi ine ge
lince: alı i kazancı \C seneli O· 

lan kodıolardnn ı 1 '\ergi. \ alın 
malıdır. 

- Kadın erkek afmdn 
çelı ırs mı i)idir, ) uva mdn mı. 
lhr ikisini te'lif cdt·bılir mi iniz 
Hangi ini hayata U)~Uo bulu)Or
unuz? 

- Bu süalın cev hı gcıı iş 
ve sarahatli olmaz a sui telakki 
)C uğrama ı ihtimali voıdır. M . 
mafi kı acı C\al.ı Hr~)im. ll rı· 
ce kadının ı•ı kek afınd çalı . 
nıasınclan ziyade , ıra ında o af
dn çaheabilece bir halde bulun" 

.ı 

mo ı daha iyidir . Normnl \azi-

(SON SAVA) 

Yılbaşı 
Piyangosu çekildi 

Hnd} od ıı bugün numaraları 
aldık . g ç 'akıt olduJU1lden te· 
mamını aznmadık. Bü) ük ikra
ıni) çikan mırnarnlnr o ağıda· 

dır. 
umara Lira unıarn Lira 

12199 500000 7868 8000 
36H 200000 12007 0000 
1091 100000 7915 :~oooo 

UB.'J lfiOOO 10999 50000 

Yurdun her yönünde 

Peçr- , çarşaf atılıyor 

---Ç n arı 31 ( AA ) - Dün 
gece bütün kuıuml r Halkevi fır \ 
ka l10mito ve üyeleri ile yüzl rce 
halk Aalk yinde büyük bil' tcıp· • 
laııtı y pmı~tır • Tap\ ııtı d tn· 
tüıkün çt ı ğ, y ni yollerıı dn Çnn
knılılaun beraber buluıım sı için 
kodırılnıınıızın gcyim u nlünün 
d •ğiş irilmc ioe peçe ve çaışafla
ıın k dırılm ıon k r r verilmiş 
ve bu koınrın derhal tatbikioe ge 
çilmi tir . 

Flrdk . 3 

Asri sinemada 
31 Kununue'' l ı> zarıc i ak mından itibaren mc\ imin en bi ıi 

fılimlerinderı biri ini dolıa taktim edl'r . 

Altın saçlı Sehhar Yıldız Biriget Helm tuafınden çevrilen en •on 
ve en gUzel filim 

_,. 

içimizden birisi 
gıina/ıkar bir anne larafuulmı ter lredillp rclıberslz lniyıiycrı 
masum bir lnzcağızm uğradığı f cldlcelleri musaııver bı1lıi11 genç

lere ibret m1111111ıcsi olacak bir eserdir. 
l• ilme ilavett-n : 

En yeni Dünya havadisi 
Yakın zamanda 

Arslan T arzan 
4897 

Asri sinema 
Butiın ıntl terilcrioin veni yılını kutlular ve uğurlu i lor icin haolan--

gıc olmo ını cnndnn dilor. 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK \e KOZA 

ı-

cı ı - Kilo }'iratı 
Sa11lan Mikder 

Fn az En çok 
K s. ·-- K. s. _ _ /filo 

45,oo 
~·~ - -~ 

yetlerde kndımn )U\ a ındn çalı ,, 
mesıııı fn)dah ve ho)ala daha 
u) gun buluyorum. 

Yılbaşı dolayısiylo hu gtce 
Halkcvind k dmlı erkekli bir top 
laı tı yapılnc k , toplantıya herkes 
iltleıiyl birlikt geleceklerdir . 

Kueımolı ~anmk · ı j>iyaso ıı rlo~ı ,, 
Piyaso fenıiıi " 

-Mehu olmak ister mi iniz? 
- Kim i temez ~ İsterim 

tabii .•. 
Bahçe kapı ma doğru yürür -

ken , pencereyi açmı:.: , arkımdnn 
esleniyordu: ' 

Ccrkeşdc d kadınlnrıo peçe 
ve ç r rftna kurtulması yolunda 
knror 'eril mi tir . 

Zavall, Gandi 
Sakın eksik artık )tlZaymı Yine iht r cezası ahysr! 

demeyin. tekzib ederim 'nllabi Bonıhay : 30 ( A) _ Genel 
diyoıclu. 

vali ivil itaat izlıği canlaııchrmak 
mü nade etmedıği için onu bakkınd iddetli ceza tatbik edi· 

oktı}uculanma i mil , rr milr. leceğioi Gaudiye ltildumi tir . 
tarııtamadı§'ıma ınütces ifim. Filhakika Gandi ita t iılik hnrc-

SaM/wt/ln Sepici ketine oihnyet 't"rildiğiııi kongre 
Jon Simon - Musoli- namına hıldirdiği vnk1t hunu nh· 

ni arasında mı olacak? s n htbik r truek h kkını mubofn· 
zo etmiştir . 

Loodra 30 ( A) - Hava a· 
jaıısı bildiıi) or. 

lcğiliz ıe mi malıafili on 
'a} merı ile bt1y l lo olini ara ın 

da yapıla"rığı diin abab bir gn· 
z te tarafıod u bildirilen göıüş 
me)ıııe .. ıekzip v ıı detc}il 
etm kte 'e yalnız bu husuf: ta he 
DlJZ hiç lıir ,karar ' crm nıiş ol · 
duğuııu bildirme ki e ık tifo et 
mektcdir. 

iddia rtm k doğru değıldir . Çün 
kü sıyosa ıle likadnr olmamış 

hiç bir ordu ) oktur . L ki ımpara· 
torluk ordusu b tan başı monnr· 
şi t idi • Bu günkü iman ordu u 
iıe untiooali ttir . Sıyn 1 işi rlde 
faalı)el göıterm k imp ratorJuk 
ordusuna oldugu kad r bugünkü 
ordoya da m moudur . Bunuu s 
bebi i e aşikardır . E '" ordu rf 
rodmın sıynınl faali t gö t we ı 
menedilmez 1 c u \ t ) bn ccne· 
ralın ~eodi b i yük li i için ça 
lışmağ c bir etmt si t l" blıkt ı m \ 
cut olur ki buna biç bir zaman 
müsaade cdılmeı . 

Ordunun fır kalnr f vkiod · bir 
mevki alması Jafıoa gelince bu 
günkü Almanyada ( fırkalar ) mrf 
humu mevcut olmadığ udnn fuk 
lar fevkind • mevki almakta mcv 
uıbahs olamaz · Bugün bütün 1 
manlılc:bir l k ülkü tnfmd bir 
1 ,. miş bulunu) or ve ordu bu bir
likten dış rıda kalmaz kalm&mış · 
lır . N tiorıılıozialistlık ıaten barp 
ipNlerioıd doğmuş bir prensip 

o duğmıd n , n lıo al dalı l fır 
kası ordunun kendi içinden doğ 
muş bir fırkadır , Doğu ları bir 
çalışmaları bir ve ülküleri bir olan 
nntiooalsozialisl fırkası ile Almau 
ordu unun Lıirihiriı den ) rılmosı 
ıçin bıç bir b b yoktur ve ola · 
maı. 

Bu knr rdan endişe) düşeu 
vali ıy ol om rlı her haugi bir 
hareketin başına geçmekten Ma 
batoıayı m netmiş ve biren itir 
mıntak ını ziyaretden mcııctm ıi 

:le Gaııdi umdesinin doğuıahile
ceği kısh· rio korku U)la olmuş 
hır . 

Gen 1 'ali Londrn) a Gorıdiniıı 
)Okalanm ını t klif ctnıi ede 
Londra )nlnıı ihtarla iktıf edil 
m i fikrinde bulunmuştur . Bu 
nunla ber bcr Gnodi insanın fitri 
olar k bniı ohluğu bir hnk diye 
t. vsif ttlİği ilaabiz.lik fıkl'indeo 

fcdnkiirlık apmamnkt dır . 
1 ki af tmcl te ol n buhr o 

g nel \ &li tarafından §iddctli ted
biri r ıttih z edıleceğioi z nn ıtir 
m kt<'dir . Londr ntn da G ndiyc 
karşı iddet l httrek~ti i temekle 
b raber mmneilC} bin sıhhi oln al 
dol ı ile böyle bir ademe}e to 
bımmül edememe inden korktuğu 
ııl ~ılmakt dır. 

Yollar kapanmış 

Trabzon 30 - Jıa, 1 r 
mu \C k rclan Frzurum lu 
otomobiller le paomı tır . ------·------

Soyadı 

Bors kontrol memur 1 rıod n 
lJ hşir oğlu Jsmail \' oğlu Uof· 
versıt • t lr.bc inden Fıkri SO} adı 
olarnk ( Alşan ) e lruıştır . 

Halk eczanesi 
hışl rıl rinin ) cnı ) ılıııı kut 

lul r \ u v rımlı olınn mı dil r . 

Kacakcılar ,ı 
vata~ h~inillir 

İane l 
Jnne il 
ı:kııprra 
K lr~ lout 

PA G 1 
Hrrar. 
Siyah 1 1 il 

ç 1G1 T 
Eksprf's 
lıinc 

'Yerli • 1 Yı>mlik., 
,, "'l'olıu 111 I u k., 

HUBUBAT 
Bu~dnr Kılırıs 

Yerli . .. .. Ml"ntanc 
Arpo 

i l•'aeul1·0 
Yulof 

1 J>dicl" 
-Kuş )cıııi - --

1 K• ıcn tohumu 
Hakin -

i 
Summ 

UN 

: •••• Salih IUenai ,_ ... 
1 ~= " .D ca Dlız kırm ı -

>. .. 
1 

111 u:: Simit - -,, 
1 "'ö c •••• ~Cıımtwriyt'l -
~1 ••• -- -
I~ 8. 

.. 
'- llüz kırıno •• ·-

Alfa -.. 
Livcrpıı 1 Tdgraflnrı Kambiyo ve Para 

:ll / 12 I 1934 1 Bankı ındın ahnmııtır. 
Sanılnı l'tne K. SA 

ı-ı · 
Vodı li 6 86 .. ıret 10 75 

' ud<'li 6 183 hayşmark 50 51 
ıı rnok".Franaıı., 8 7 21- 30 

Hazır Sterlin "lnıdliı,, 021 -
5 6 Hinı hnzır --Uolar "Amerikan,. 125 41 

Ne,1ork 12 78 --ı.~rank: "lsviçre,, 

Alsa ray • 
sın em ası 

lubtl'fCUl C) iı cil rinin eni ue e refahla \ c aadetlc irmcıini dil,.r 

Ve öğUt verir ki 

Yeri neyi gulor yuılc r.oşc ile kar ıloyın . 
Küstav Frolibin 

Macar marşı 

Şaheseri size bunu temin edecektir 

Hu kufi 1trlmezs 

Llinizdoki lıılct p rçolcı.rmdoki ynzılı numaraları muhafoza odın. Belki 
lnlm J n r. ngın olur unuz. Al o.ray ovgill seyircilerin başka hedi-
yclcırd n h ışka 3 dono yıJbn ı tayyare bılotl hediye odcook~ir. 

Tafsil6t el ilanlarında 

lıa" 

En son Dünya havadisleri 
4898 



Firtik 4 
2 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

, 
1 

~~-------·------~~ 
3 Aylığı ilç, 6 aylığı altı, yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir~ 

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

• • • 
Bir defa konacak ilanlar1n üçüncü ve dör

dUncU sahifelerde her sabrı on kuruştur. Rek
ıam nı~:ıiyetindeki devamla ilanlar için ayrıca 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir . 

Çocuk esirgeme kuru-, Orman 
munun telkafiatlar1 den : 

müdUrlüğUn-

Çocuk esirgeme kuruma tarafm· d 
dan hazırlanan " Lüks ,, tebrik tel· \1 et 

ıt7 
Kilo 
00 

Cinsi 
Çam kereste 

:t Topak 
,, Mertek 
,, Baskı 

gııf kastları sureti husuFiyede Viya· 
15 

nada haerırılmı§ çok zarif ve süslü· 
353 pür . Bu kaatlar her telgraf merke· 

zinde bulunur . 'l'ehrik telgrafınızm 542 

bu süslü kaatla muhatabınıza veril· 5 ,. Sabnn oku 
,, Salma mesini isterseniz , arzunuzu telgraf 

memuruna söyleyiniz . Telgraf ücre· 
tinden başka vereceginiz 15 kuruş 
makeadıoızı temin eder • Bu surelle 

hem çocuk esirgeme kurumunun 
bakmakta olduğu kimsesiz ve fakir 

yavruların bakımına yardım , hem 
de telğrafınızı çektiğ!niz zata karşı 
da fazla sayğı göstermiş olursunuz. 

Adana sulh hakimllf inden ; 
Adananın Hankurbu M. de mu

kim ilum ölen Musevi Avram Cave
IİD bıraktığı küçük oğlu 339 do • 
ğumlu Nesimin her dürlü umur 
ve huıusatmı tedvir eylemek üzere 
ayni M. de mukim tizesi madam 
Ratelin dört sene müddetle 30-
12 - 934 tarihinde vasi tayinine 
karar verildi.4903 

Tapu mUdUrlUğUnden: 
·fürkocağı mahallesinde Ahmet 

kısı Zöhrenln tasarrufunda hulu 
.nan mahallei mezkftrda vaki ( Gün 
-doğoıu tarikiAm gün batısı Fatma 
-haoeıi poyrazı tarikiAm kıblesi 
Şlkrö vereselerile çevrili ) 103 
arıınlı yakarı vu aşağıh iki odayı 
rmn bir evi senede bağlı olmadı
tıddan senede bağlanmasını iste
mittir. Bu yerin senede bağlı ol
mamasından sebebi tasarrufu hak

mda ilan gününden itibaren on 
gön sonra yani 10 ikinci kAnunun 
935 perıembe günü yerinde keşif 
~e 1Drgu yapılactttından bu yerle 
ılAkAıı olanlar varsa bu möhlet 
IOinde ellerindeki veHikle birlikte 
tapu dairesine ve belli günü olan 
ketif gününde de yerinde bulun. 
maları ilAn olunur. 4899 

Alman fabrikasından 
F•brikamızda yerli çigiti olan 

muhterem müıterilerimiz 1 lc•nun 
aani 193S tarihinden itibaren bir 
hafta adlddetle çigillerini kaldır· 

.. bdır . Akıi tekdirde beher lriloaıu 
~ bir buçuk lruruı beaabile tutarı 
veıiJeceji ilin olunur • 4901 

1-3 

Oruçta 
Kurun bildiren 

BugOn gilneı 6,54 da doj'acak, 
ötle ezanı 11,54 de, ikindi 14, 
28 de, alrşam 16,40 lt", yatsı 18,ll 
de okunacak. Emsik 4,57 olacak 

Şar muvaklatı Vehbi Okçu 

25 
50 

117 
4 

-1258 

678 
60 

12200 

12938 

,, Tahta 
» Dilme 
,, Çatal 

Mahlut kömür 
Çam » 

» ve mahlut odun 
Yelu1n 

iki mezat varakasında dahil 
ve yukarıdı yazılı J 2 kalem Em. 

vali mazbuta açık artırma iİe 
17-12-934 1'. itibaren 21 gün 
müddetle 6 - 1 - 935 T. pazar 
giınü saat 14 de kadar satılığa 
çıkarılmıştır . Emvali görmek ve 
ihale şeraitini unlamak isteyen· 
]erin Adana Orman muamefı't 
memurluğuna müracaat eyleme. 
Jeri ve taliplerin son ihale günü 
Adana hükOmet konağında Or
man idaresine toplanacak satıt 
komisyonuna gelmeleri iJAn olu-
nur. 4887 27-30-3 6 

Muhasebei hususiye 
mUdUrlUğUnden : 

Cinıi : Mearif kahvehanesi ve 
araası 

.\tevkii : İstasyon caddesi 
Mıktorı : Dönüm 3 ı 
M. Murabbaı 1730 

Kıym~ti muhammenesi : 
Lira 
550 Hane 
250 Arsa 

Şarkan t11rik , Garbcn istasyon 
caddesi Cenuben Zekeriya ve şü-
rekAsı, Şimalen mektebe teberru 
edilen arsa : 

Ceyhan kazasında Muhasehei 
Hususiyoye ait olup yukarda cinsi, 

mevkii ve miktariyle evsafı sairesi 
yazılı mahallin mülkiyeti sçık ar
tırma ve peıin para ile satl ğa çı-
karılmıştır. Talip olanların yevmi 
ihal.e olan 17-1-935 tarihine 
müsadif perşembe günü ttaat onda 
yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle 
birlikte Encümeni VıJAyete, şeraiti 
anlamak ist1tyenlerin har gün mü-
düriyetimize müracaatları ilAn olu. 
nur.4892 28~1-4--8 

Anadolu oteli 
it bankası karşisında ve mem . 

leketin ortasında , her tarafa yakın 
ve muşterilerin istirahat laı ı için her 
ıeyi yeni ve temiz , kdecek muşte • 
rilelerin memnun kalacaklını isbat 
için bir kere gelip görmeleri lazım 
dır . 

tTftrk 5azft) 

-------------·F OTO 
Belediye ilanları 

Belediye başkanlığından : 

1- Karşıyaka...! Veni kabristan keşif ve şortnameıine göre 
hen<lEık ve dikenli telı ,.t taraftan çevrilecektir . 

2 - Keşif tutarı 97 J ,_ lira<lır. 
3 - ihale kapalı zarfla 15 - 1-935 Salı güoü saat on bEışt€', 

Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 
4 - Keşif ve şartnamtyi görmek isteyenlerin Belediye fen müdür· 

lüğüne baş vurmaları. 

5 -- isteklilerin, en geç 14-1-935 günü akşamına kadar teklif-
lerini Belediye reisliğine yapmaları ilAn olun ur .4879 25-30-1- 5 

Saat kJJlesine konulacak plaka 
Saat kulesinin yuvarlak çatılı ve kiremitli olan kısmı sökülerek 

yerine demirli bir beton plukn konulması pazarlıkla açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi Bolcdiye Fen müdürlüğünden alınabilir. 

lhalosi kAnunu seninin J 9 uncü cumartesi saat on beşte yapılacak
tır . isteklilerin o gün saat 15 to bc·lediye encümenine gı:ılmeleri ildn 
olunur .4885 26-2 

Seyhan Defterdarlığından : 

Karyesi 
Be heli 
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,, 
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,, 

" 

" 
• 
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Mevkiin<le 
Akar Ceyhan 
Leylek,gölü 
Hendf!k ağzı 

) 

Hendek civMı 
Çatal yatak 

Hendek civarı 

• • 
Köy önü 
Yan keli 
Kuyu başı 

Meylek 
,, 

,, 

)) 

Kepu ağzı 
Gemi ağzı 

Köy önü 
Malaz 

• 
Kız boğan 

Haylaz 
Yokarı lnnaph 

• 
» 
• 
• 
)) 

" ,, 
)) 

)) 

• 
• 
• 
» 
• 

• 
)) 

,, 
)) 

)) 

,, 
• 
• 
» 
• 
)) 

' 
• 
• 
)) 

)) 
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MikJar 

dönüm Cinsi Şağili 

30 Tarla Hacı Emin efendi 
40 

150 

125 

50 

60 
40 
80 
60 

35 
70 

" 
)) 

• 

,, 
)) 

• 
" 

125 
100 ,, 

50 

100 
100 
30 
25 
25 

150 
250 

" 

" 
" 
)) 

" )) 

• 
" 

40 
300 " 

• 
300 )) 
300 ,, 
535 ,, 
300 )) 
200 • 
100 )) 
300 )) 
200 )) 
100 

Elli 50 • 
200 .. 
100 • 
300 • 
300 » 

70 » 
100 )) 

)) , » 

Koyuncu oğlu lsmail 
Kara Ömer 
Halıl oğlu Ali 
Hakkı 

Balcı oğlu Ahmet ve Rüıtem 
Rüstem 
Halil oğlu Ali ve koca Ali 
Mulla Osman oğlu Şükrü 
Eyyüp 

,, 
Halvacıdan kır Ömer ve 
Durdu Mehm·~t. 

Halil lbrahim ve ıeriki lfü
ıeyin 

Gör Ali Hacı Emin 
Tatal Ahmet 
Yusuf oğlu Mehmtıt 
Avıar Ali eniştesi Mustafa 

• 
" Muhtar Kadir ağa 

Kara Abdullah ile Ali oğlu 
Ahmet. 
Ali oğlu tibik Ahmet 
Ali oğlu Hüseyin ağe 
Sisli Hasan ağa 
İsa o~lu Durmuş 
Köçük Osman oğlu Halil 
Acem oğlu Abdullah 
Musavi Kürt Mahmut 
Mehmet oğlu Halil 
Ahmet oğlu Nuri 
Siıli oglu \tahmut 
Oıman oğlu Bahri 

,, » Ali 
• » Mehmet 

HaJuz Mehmet 
Hacılı Mustafa 
Kayarlıdan Senem oğlu Sü
leyman 
H~rputlu oğlu Hasan çavuo 
Mırza o~lu Kürt Mustafa 

l lnzineytı ait yokarıJa cins ve miktarı ve a 8 x
1
·11 · ı 1 l 

8-1 935 "h' .. . -s fi orı yazı ı ~r a arın 
- tarı ın~ musndıf öğleden sonra saat 14 d 'h 1 d"J k 

·· 15 ·· ··dd l k e ı a e e ı me uzere gun mu et e a~ı ıırtırmoğa çıkarılJı~ından ta)' ) . •ı·ıı· 
E lAk 'd · .. 1 .1 6 ıp erın " ı ı m 11 ı aresın e muracaat arı ı An olunur .4888 27 3 I 

·- -4-7 

---------------------------------Ticaret mektebi me
zunlar cemiyetinden : 

Bu önümüzdeki cuma günü 
sabahleyin saat 10 da senelik kon
gra yapılacağından m~kttbimiz 
mezunlarının cemiyet binasına gel· 
meleri rica olunur . 2-3 

Sath piyano 
Belediye mezad ıaloJJuada 11tlık 

bir piyaao vardır • Girmek ve al 
mak iıteJeıler Oraya reJılnlef 

4900 . 

Seyhan ziraat mlklOrlOIOndın 
Ziraat müdürlügii için müna

kasa ile Göıtaıı, Kükürt, Arap sa
bunu ve çiğit yağ satın alınacak. 
tır. ihale 17 ikinci kAnun 935 per
şembe günü saat dokuzda vilAyet 
encümenindG yapılacaktır . Talip 
olmak ve şortları anlamak iste
yenler her gün iş saatlerinde Zı. 
raat müdürlüğüne müracaat et· 
ıinler.4873 23-31-8- ı5 

1 

--

c OŞKU~ 

Agf a,,, filmlerinin he:J.6 

... ll ıerf nltı 
Dünyaca meşhur ( A G F A ) f' m ıardl' 

zesl bulunur. Fiyatlar, diğer bülıln marka 

dur. ~ 

Amatör işleri en kısa zarn• f~ 

· teri. ,1 
Atölye f otografları, v~~ika resnn 

dismanlar. 

Talebeden ten:tlallı ta· 
rlf e ile ücreı altııır. 

cı•a 
fO'fO COŞKUN: 

Ya~ Cami Civarı 
" 

Bayramlık şeker ;I, 
30 ÇA§it kAğıth ve kAğılsız lstanbul şekerinin kilosu 6() 

.. ve bet ~ 
lzmirin tanınmış Ali Galib Jokumlanm vo şekerlerını b~ 

kolatalarmı Belediyenin altındaki bakkaliye dükkAnıD la ; 

1-4 

-----------------------------------------
Seyhan defterdarlığındall 1 

Dönüm 

100 
150 
125 
200 
70 
75 

100 
100 
200 

75 
200 

75 
61 
65 

Mevkii 

Eski mezar civarı 
• Köy yeri 

Sazlık ve köy civ4rı 
Sazlık 

2 parça 
Köy civarı 

Dipsiz gölü 
Köy yeri 
Köy civarı 

Sazlık 

İnoe bucak 
Bahçe yolu 

• • 
Dipsiz gölü 

Şeğili 

Halil oğlu Durmuş Ali 
Müslim Ali oğlu Bekir 
Zeynelabidin r.fllu Yusuf ve 
Kolsuz Mehmet lncirlikteP 
Halvacıda:ı ~üleyman oğlU d 
Musa oğlu OsmAn çavuş kUO 
i~galinde . 
Durmuş işgalinde 
Simsar Halil 

" 
Deveci Mehmet 

incirlikten Kelli Mehmet 

,, l lacı Abdil "" 
Süleyman oğlu bostan Mu• 
Mustafa oğlu Mehmet .ı 
llasan oğlu Hüseyin muh' 
gelinde . • 

75 Deve büyüğü Kerim oğlu Mehmet birader• 
75 ı • Alini oğlu Bekir 
50 • • Halil ,, Mehmet 
50 » • • • Şakir 

lg() MuhteliC 4 parça Ciz Mehmet oğlu Süleyaı•~.ı 
62 Madama Mustafa oğlu AbJil Kar• 
50 ince bucak incirlikten Sinan oğlu KA~ol 

100 ,. ,, » Süleyman o~lu pi 

100 ,, ,, " Halil oğlu Haiil 
ıoo Köy yeri ,, ilacı Süllü 
75 Sazlık » Kara Yusuf oğlO 

200 Eıki ırmak yeri • Ali oğlu Doraı11f. 
75 • ,, ,. Durdu Mehmet Halil işgeli 
75 • ,, ,, Müslim oğlu Halil lbrabİOl 

200 Sazlık Dik dik çavuş fa 
75 ,, Kesikten kutuduk Muıtl llf 
50 Eski kulak Ali oğlu Mahmut ourlll ı,t! 
75 ,, ,, Badel Bekir oğlu ~dl 

J 50 Dipıiz gölü Kölle Hasan bastan ışg ş 
75 İnce kulak Mustafa oğlu Halil ( K:J. 

100 Ali oğlu Ali < Karıı MU• 
97 c;atal yatak Hasan Şaban 
45 Madama ,, ,, -yuıJ 

196 Çatal yatak Karataş iskelesinden fdebdl'! 
J 80 ,, ,, Bahçeden Hasan oğlu A. 
100 Köy civarı Kesikten Mustafa 0~~ allitl' 
44 Bahçe yolu Aşçı Süleyman oğlu 1 

67 ,, ,, Cia göz oğlu Mustafa 
83 ,. ,.· Bektaş oğlu Ali . 
31 ,, ,, Ali Kesen oğlu Halıl 
72 Dipsiz Kölü Mahmut oğlu lsoıail ,

1
,,1 

69 Madama Dingil Mustafa evla , 
Lf • • k d . 'k a~iıtert Je ı azıneye aıt yo arı a eme ve mı tarı ve t e ı• ~ 

lorın 9-1-934 tarihine müsadif öğleden sonra saat 0dt' 
mek üzere 15 gün müddetle açık artırm1ğa çıkarıJdıl' ~ 
Milli EmlAk idtfresine müracaatlarıiltın olunur . 4891 

,. ptf~ 
Urııumı N 

MeJıtnel ,,,,, 
Adana Tii~ 


