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-- •• Yılbaşında 

.. nrııııızda kumar oynaııma 

sı için bUtün imkanlar kapatıldı. 

1 

Şarımızda kömür pahalılığına em bulmalı 
karedonden sonra 

" Erkek iç~n soysal ve uygut 
illede . k 1 k . nı,, ı ık olan panıalon ve ca· 

g~t gı)•nıc İ§i düne kadar Adanada 

Yoıcd ~rpacak bir aykınlık gösteri· 
or u. n· 

Yer • ır çok adamlar pantalon 
tık •ne lı:ıradon ve şalvar gibi yakı· 
b· . ız kılıkla gezmeye ah landı. Bu 
•çını i 1 ~ 

kurt z a •tkanlıktao ulusumuzu 
8tnıak · · Y•sak .. ıçın gcçf'u yıl onaylanan 

lıuı ' dun sabahdanberi ba:.lamı~ 
Utıuror. 

~'aknt ne "azık ki R) lordaııhı>l'İ gerek J ' 

k gazetemizin, gerek e vilôyet 
8lıııı11 l k 

İçi ıu yasağı ulu a anlatmn 
oı:;8~11P•.•ğı bütün yayımlnra aykırı 
t•lv 

1 
dlin gene okaklarda tek tUk 

tJ dar 1 ~damlar görülmüş \·c bunla· 
8tı eyJ~ıın zabıta gücü yaknlamı§tır. 
tal gıdı le bir koç giioe kadar, rski 
Ya vakr ve karadon giyilmesi kalını· 

ca lir. Buna ku kumuz ok .. 
tak Aucak, dilu gördüğümüz bir la· 
iti !~ uygunsuzluğu şuraçıkıa imle· 
"~te ( · da ışaret etmekte ) nsıg ( foy· 
' Utnuyoruz: 

hır Şapka ya a ı çıkınca, frsi atan 
giy Ç?k adamlar, düpe düz şapkayı 

tııırer k l . d kıa]c . c. >a ma mendıl @ar ı, 
fe Ctıo Bıperioi k~@tirdi, şapka ile 
dıı •.rı ırıda uydurma bir hiçim lıul
d gıbi)·di ve im ya ağa şöyle böyle 
ay'};rnak i tedi... 

ca b Ün de, talvar ya@ağı ba l&)'IU• 

•arı •~tık. ki, ıelı: tük adamlar, §&I· 
~ı hır ıürlil bırakamadıkları için 
b •• g"rek, >• külot giymişler, ya
t~ la şalvara panıalon hiçimi Vt"tf'· 
6' )'asaktıın yakalarını kurıarmağa 
&eıııniılerdi !! 

(lo lliz korkuyoruz ki, bugün kara
İçi il ve §ah·an köıii gördiiğümiiz 
•h tı Yaaak ederken, öte yanda daha 
~Q~ cuLur ve d ha hiçim iz bir 
tlıt·aj 1 ea~gmı ar içinde alıp ylirli· 
~illıdı~d \ e hundan ötiirüdür ki lıuna 
Yortı 1 

en engel olmak gerr•kıir di-z .. 

~oura, turayı da ayrıca imleyelim: 
P•tıı ,rkek Ynrdda lar arasında böyle 
onı,: 00 Ve caket kıh~ı yayılırken, 
lıırı ııı Yanı başında kadın yurddaş· 

Q lıfi}A 
fleçeJ 

1 
11 ıımnıacıler gibi çar§af ve 

hk1!~~lek eım ıkı kapanması hiç te 
)Yaall ~ alan hir durum değildir. 

l•dın 1 
ve uygurluk yolunda Türk 

llöyu~' d erk;ğinrfen geri kalamaz. 
le kad e\'rJmimizio ya aları erkek· 
ttlarn ıu ara ında ayrı seçi bırak· 
~ 1etır p 1 • 1 . ~•n · anıa on v~ cakeılı ıır 
Lu, ç 

1 ~· çar~af ve peçeli karısı ..• 
Lir 1 ° . Yakışık ız ve hatta gülünç 

CYdır. 
b· Oıueaı Lu . 
ıç tc . Yük işlerde erkekten 

~•t•ııan ~;tı kahoamış olmakla ün 
lııtı ( dU ilrk kadınının acun ulus
bu YÖnd oya ınilleılt-ri ) ara ıode 
balllayıı en lrUlünç kalmasına katla· 

ı J~Yiıi ·~i . 

1;tncden bu'. ~unecden buyruk bek· 
'~l"tinden 111 kadınlarımız kendi· 

Go" " baıarınalıdırlar. 
~ rgua · •dıııtarı u çok ve kafası aydın 
0n ıty8ıc ~ız ~~ yolda geri kalanlara 
bekliyoruz abıtır. Biz erkekler, bunu 

kadınlarımızdan•.,. 
tJ~re: Naci AJ;verdl 

~R: 

ismet İnönü' nün yazısı 

Kadınlarımıza niçin 
verildiğini ''ülkü" 

Saylavlık öneni 
de anlatıyor 

İsmel lnörıü 
Ankara: 31 - (A.A.) Ankarada zı , son on yılda çok olgualuk 

geçen yıldanberi her ay muntaza- göstereli . Kurtuluş çağında doğ. 
man çıkan llalkevi mecmuası rudan doğruya savaşa <lt:ğen ça 

"ÜJküt, nün 23 nu · lı ikinci Kanun 
1 
lışmalarından ~öz açacak deği 

sayııı çıkmıştır · lim .. Sınırım k\ ulusal sava§ 
Mecmuanın bu sayısına bı§ da kadınların yaptıkları için dü-

yazı olarak Türk kadınlarıuıo şündiiklerimizi yeri geldikçe 
siyasa alımna girişi ba§lığı altın· birçok kez söyledik ve duyurma 
da İsmet İnönünüo öz 'fürkçe ğa çalııtık . 
,.u yazısı vudır . Savaştan !onra geJea çağ bi-

Türk kadınları Say)ıv seçil· ze çok çetin yüz ile çalmıştı ; 
mek üzeredirler . ,Bu eriımeden Ben işte bu kurunda kadınları· 
ıe\'İnç duyduklaranı anlıyoruz · mıza beliren engin uzluğu ög-
Yurdua her yanındırı bize gön· mek iltiyorum . 
derdikleri tel yazılarında ulusal Kadınlar yaşama didinmtsi 
kurultayın son ya1111 dolayisile ne pek yürekle atıldılar , yalnız 
coıkun duygularını bildirmekte· e\'cle ve tarlaclu kalmayarak kent 
dirler . Kimse !kadınlarımıza hu lt~rio dolaşık geçim bulacaklara 
görünii ü çok görmeyecektir · na sokuldular . Okula ive fakül· 

Türk kızının en yükeek bel- telerin göz yıldıran köşelerine 
gesini ulusal kurultaydan almış, girdiler ; Yargicı Avukat, hekim 
ulusalca hepimiz içın bayram kadınlar; baytar fakültesinin kilgl 

mühendıs okulasındıt yetişen kız

larımız gorüldü .. Üniversitede 
kimya hocalığıuda kadınlarımız 
\Tardır , Hoca okulasında ve l.i
aelerdc kcıdın başkanlarımızın 
işlerini iyice ba .. ardıklarıoı gör 
mekJe öğüoüyoruz . Yaşayışın 
ht!r alanmda kadınlar • kendi 
emeklerioı çıkarmak içio ari ad 
larıııı koruyarak ve aza katlann· 
ıak iş aramaktadırlar . 

Beıı hemen her gün böyle 
bütüo yürekli '!'ürk kızlaıı ile 
karşıla§ırım . Uoutmamnlıyız ki 
hütUn im görünmeler son on iki 
yılın özlükleridir · 

KadutJar , Cumurluk kuru 
muna koyu keranlık bir tutsak 
çsğındr-n geçtiler. Bizim Cumur
hıkta kadınlarımıza sağladığımız 
yalıuz karanlık anlayışların On· 
lua saldırmalarına yol ve yön 
hırakmamaktır . Bu kadar ılkcil 
ye en ız bir yardım , kadınları
mızın yüksek varlığını güne çı
karmak için yder olmuştur . 

Yeni Tiirk topluluğunda ya· 
§ayışın gerek bilek, gerek us ile 
:bışarılan hiitün işlerinde görgü 
kazanmış , sesi gür kadmlar 
gözüniizün önüne getirmelisioiz ? 
Bu kadmlnrıo çevirdıkleri t'..\' 

barklardarı düzgü ooak yeti tir
dıkleri çocuklardan ve erkli cföl 
bulunur nıu ? Bu kadınlar ana 
o]arak yuvnlarımızın ve Saylav 
olarak büyü~ yurdun koruyucu 
ıa ve bekçisi olacaklardır . 

Yeni Türk dernegini bizim 
öıledigimiz ve güz dıkdiğimiz 
kılıkta yetiştirmek her nesneden 
önce Tiir k kadınınrn işi ve onun 

1 
borcudur • Türk kadınının . yur 
dun lıerköşesincle bu yüce saygı 

l ile görülmesi için onun tarlada 
I ve kentde biraz soluk alarak ya 
J §aması için Saylav seçilmesi ge 

rek idi •. 
Umarız ve bekleriz lci ka 

daqlarımı:r. yeni çıktıkları yüce 
orundan el uzatarak soysal ya 
şayışıa türlü alanındaki düşkün 

yurtdaşları daha kolay yüluelte
ceklndir .. Buyruk ıssı , kadın
ların evlere topluluklara kar§ı 
özleri erkekler iukilabındaa da
ha değerli ve daha geşerli ola
cagında duruksımıyoruz .. 

Ilu yazılarım , eevgili umut 
larımdır . Bunları eon günlerde 
ülkenin her bucağından o ana 
tel çeken sayın kadınlarımız 
kendi sözlerine ve duygularına 
kaışılık1tu1arlaraa gönlüm gönenç 
ile dolacaktır . Usandık artlk .. 

l· Sanki İ_,,_ 

yapılacak bir varıştır . Türk kı. salonunda bıçakla çalışan, yüce 

~------~~---------Eksik I i k '(j11ııır 
1 

em buluımıaznuş gibi 
bo1 t şlerl bu yıl da ulusun 

asası •>ldıı 
8/r ·· 

lıQ111 ô Yanda bir iki kömtircıi 
'''rı 1 

leyanda lı.ömıir pazafl· 
1Qr1 fıatıcı/an karşılıklı kurduk-
1ıı d//trı/da/\Ja kömür piya&ası 
!lorıa;d!klerl gibi evirip çeviri 
cı,,,. 

8 
• Blrgtin ıiç buçuğa /w

be1 a/ıfaıı l\ömtir ertesi gün 
Cl/t • 

bqlli 1 kuruşa fu layor. dalza 
h a bir ~ 
Oıek b gurı de, genel savaşw 

le ge elgelerl gibi, aramal<la 
IJuç~nez oluyur. 

'tıQ/a ş yabana attlır bir iş ol
,.Q§Qca~ f.t/\mışlır. ller kim uğ· 
Q,.Qy a ısa bu11a kestirme bir em 
qQll 'P bulmalıdır. Çıin/\li şcırq cır lı 

Olctu eı on kişinin kesesini 
rma/\lan usandı arlık ... 

c. H. f . .Merkez .. ahiye lıe 

yetine setilen as~ı \.~ Y.~dek _üye
leri yazarken ikı gun oncckı sa 
yımııda hir eksiklik olduğunu 
öğrendik İdare heyeti arasında 
l"emaıı İlhami ve İdare yedek· 
leri arasında da Müveddet Al 
tıkulaç olacaktır . Özür eyliye 
rek düzeltiriz . 

General Avgın 

Fırka kumandanımız Gene· 
ral Salıb • soy adı olarak 
" Avgın ,, sözünü aldığı halde 
dünkü sayımızda yanlı:. olarak 
" Avgun ,, çıkmıştır . Gtnera · 
Jımız " Salih Avgın ,, diye anı· 
Jacaktır • 

Avrupa düzeni için 
Fransa ve İtalya anlaşmasının 

Çok büyük değeri var 
Paris 31 (AA ) Fransız -

İtalyan görüşmeleri baılıca Avuı· 
turyanın istiklali ve orta Avrupa· 
da baursın kurulması bakkında-

ve en mUbim zorluklar da ııte hu 
iki it üzerinde toplarımaktadır . 

Son anda eyi bir değiıiklik 

olmazsa bu güçlOkler yenilemiye· 
cek gibi gözükmektedir • Ve Lı 
valm da ikinci kanun ikiıinde Ro· 

maya seyelıati geri kılacaktır . 
Fransa Avusturya istiklalinin ko-

runmcıı için bir andlaşma teklif 
etmi tir . 

Fakat büyük devletlerin ga -
rantiaini istiyen Avusturya eHki 
Avusturya Macaristan imparator· 
luğunun topraklarında kurulan 
devletlerin ıcarantisini reddetmek
tedir. 

Öte taraftan ltalya da Franıız 
projesine karşı yaptığı sou tadil 
tekliflerinde tadilcilik fıkirJerine 
hali baj'lı bulundugunu iÖıter
miıtir. 

Adanada buhran 
Modası geçen bir 

söz oldu 
Günlerden beri Aclan• çarşısı 

agzın• kadar dolup boşalıyor .. 
Öyleki caddeler, mAğza önleri ya
ya kaldmmlarınılan geçilmiyor .. 
Hep alış veriş .. Koltuklarında 

paketlerle mağzalara girip çıkan, 
kumaş, şapka beğenmekte titiz 
lısyanlar .. Buram Buram terleyen 

tüccarlar .. imdi de okullar tatil 
ı edilince İ:. lıiisbütüıı aldı yiirüdü .. 

Oku] çocukları da k ııdilcrine 
bnyramhk için bn eöme&tr tatili· 
ni bekliyorlarmış gibi, kız erkek 
yüzlercesi birden yıınlarmdu b • 
bs, analarile bu bayram oııaııı a· 
kımna katıldırar. 

Bu bas döndllrücü alış verişi .. 
a-örüpte şu " büJunn ,, denilen 
nesneyi düşünmemek olmıyor .. 
Hani hulıraıı ? Sokaklarda ko 
nu§ulan sözleri bir dinleyip alı· 
nau kumaşları, mıllltrı beğt"nme . 
yen dsha pahalısını, daha eyisini 
nlmak için dolaşanlara ve : 

- AmAn, yeıntk yemeğe vak
tım yok .• dizlerim kırılıyor müş· 
terideıı göz açamıyorum diyen 
tiiccarlan. gece saat bire, ikiye 

kadar çalışan terziJeıt, ayakkabı 
siparişlerini bayrama yetiştir · 

mek için uykuyu, ıluıagı yitiren 
kunduracılara bakıpta : 

- Bubıan bitti ! demek bil
mem u.e kcrteytdek dci.ğru ola· 
bilir ? .. 

HitlercilP-rle muhalif Kato · 
liklerin kavgası • 

Saarbrukerı : 31 ( A. A. ) -llu
rııdıı lf iılcre muhalif Katoliklnin 
yaptığı lıir toplantıda Hitlercilerle 
Katolikler arasında kavga çıkmışıır. 
Katolik önderi lıııpue kavgada ağır 
ureıte ·aralanmıştır . 

Almanyada 

Yılbaşı ve kumar 
~ 

Her yıl , yılbaşı 1gccesi • Şa
rımızm her bucağında irili ufakla 
herkes kumar oynoyarnk - sö · 
züm ona - sitarasıaı denerdi ! 
Bu yersiz inanış yüzünden bir 
çok yurd yuva y1kılır , bir çok 
yurtdaş yoksul kalır , yaşayı§ı 
ağılanırdı . 

Biz geçen yılluda bu kötü 
alıokanlığm getirdiği yıkımlara 

parmak basarak bir çok }a· 
zılar da yazmıştık . 

Teşekki.ir ederiz ki , alınan 
tedbirlerle bu yıl hemen hiç bir 
ytrde yılbaşı kumarı oynanılma
sına meydan bırakılmamıştır . 
Zabıtamızın bu ) önden uynıııklı
ğem ögünçle anarız . 

Konya 
Geı çlerbirliği geliyo · 
Geleceğini yazdığımı: Konya 

Geııçlerbirliği, İdman Yurdu, To· 
rosspor, ve Adnııaepor takımları
mı:ıla iiç maç yapmak üzre şeker 
bayrammda şarımızdn bulunacak. 
Yalnız Kooyanın <le~ril, Anadolu
nun da en kuvvetli takımların
dan olan hu takımla Adanada 
yapılacak maçın ehemmiyeti göz 
önündedir . 

Bu maçlar, halkımızın öteden· 
beri beklediii eyi günler geçir
mesine ve Adanaspor canlılığı

ııın artmasına yarayacaktır. 

Konya da 

Saylav sı>ç: mi auıklıklan. 
Konya : 31 ( A. A. ) - C. il. 

F. budun ocaklarında bugünlerde 
kadınlorm fırkn)n girındı ri dolayı· 
sile çok kolaylık göriilmektedir. 

Koııyn : 31 ( A. A. ) - ' ilii
·eı dahilindP. ikinci seçici intihabı 

için bazırhkJnr ve ikinci ınüutehib 
yoklamalnrı yapılmakrndır. 

rakib fırka· 
Doktor Şaht Hitler karşısına rakib 

bir fırka mı cıkaracak ? 
• ------· .. ·------Beı 1 io . 31 (A.A.) havas 

ajansının muhabiri yazıyor : 

Geçen ilkbaharda Bitler, ih
tilal bitmiştir demişti . Bunun 
manuını \'C nereye varıcığıoı 

anlayan pek ız kimseler nazi
lik rulı11na sadık kalarak bu· 
na karşı gelmek istediler ve 30 
- Haziranda ezildiler . 

Tarih Haysver için büyük 
bir gün oldu ; Çünkü nazi hü· 
cuın kıtaları iiçiiocü Rayhin or· 
dueu olacaklarını zannediyorlar 
dı . Halbuki bunlar mevkilerini 
tamamile kaybettiler . Öyle ki, 
ihtilalin dışında kalan Raysver 
bunun ıııiraııoa kondu . Mara· 
ınl Hindcnburg'uo ölümü içeri 
işlerin gidişini pek az değiştirdi. 

Hitler daha serbe tçe here · 
ket etmek imkanını buldu . Yal
nız H.itlerin karşıstoa mÜllİ§ 
bir kuvvet dikildi : İktisad kapi· 
tali t önomisiuin müınes ili ola
rnk iktidnr mevkiine gelen Dok
tor Şaht, nezi ökonomisini sos· 
yalıst nazariyelerinden kurt~lm&
ya çalı§t• . Ve kendi sisteminin 
aleyhinde bulunmaları da berta · 
rııf etti . 

Doktor Salıt ziraat ve İa§e iş· 
!erini de , dolayisile ele aldı . 
Ve söyleaditine göre Almanya· 

oto içeri ve dıııaı ı bütün ökonomi 
§Ubelerini tek bir bakanlık ha
linde birleştirilmegi düşünülmek
tedir . Ancak yerlerinden edilen 
eski nazi erkanı ne yapacaklar· 
dir. 

Bunu da hesaba katmak la
zımdır . Dışarı siyasaya gt"lince : 
Hükumet acun ile tekrar tema

n gelmek zaruretini duymaya 
baolamıştır . 

Artık Cenevredan öyle eıki· 
si gibi lıiddetle bahsedilmiyor 

ve bilhassa Jı'ıanıa ile kesilen 
bağların tekrar hağlaomaeı is
teniyor . 

Hitler hükumeti vo onu il
ham eden kvvvetlcr sar plebisi

tinin içeride temizlik İfine de
vanı ve ~arda da yeui le,.ehbüs· 
lerde bulunmak için bir teme 
olahiJeccğioi clüşüoiiyorlar . 

~---------.... ·-----------~ 
Kadir gecesi ve bayram 

Öğrendiğimize göre , 1935 
senesi ikincikanun ikinci çar şam· 
~ba günü Hamazanın yirmi altıs1 

olmakla akşamı (Perşembe ge-

l 
cesi ) Lcylei Kadir ve 6 İkiaci

Ckinun 1935 Pazar gllaii de bay
ramdır. 



'Fırtik : 2 Türk Sözü 

Hindistan işlerinin 
aldığı son biçim 

( ŞAR SAVALARI) 

Memur maaşları verildi 

İogitt'rede Kon~uvıtör v~ ı 
Uoionist cemiyetleri ~l.usal bir· 
li~inin merkez meclısı 4, 12, 
1934 de toplanmış ve Avam ve 
Loıdlar kamaraları üyelednden 
Hçilmiş olan müşterek encümf'ı· 
nin Hindistan hakkındaki rapo · 
runun genel preosiplerioi tasvip 
etmişlerdiJ . 

Büyük bir ekseriyet, raporu 
m6daf11a edeo Mr. Bal<lvid ile 
Earlof Derbyye taraftar olmuş· 
tur . Raporun muhalifleri olan 
Lord Salisbury, Mr. Gbur<.'bill 
ve arkadaşları azlıkta kalmışlar 
ve raporda yapılmasını istedik· 
leı i değişil ikler hakkında i!eri 
sürdükleri teklif 390 a karşı 1102 
reyle reddedilmiştir . Buaun ü
zerine raporu tasvip için reylere 
müracaat edıldiği zaman, aleyh 
te ancak bir kaç elin kalktığı 
görülmüştür . 

Raporun muhalifleri bu içli· 
maa büyük bir ehemmiyet nr 
mişler ve hu münasebetle Mr. 
Baldvini parti . başkenlığıodan dii· 
ıürecekleri ümidine kapılmışlar
tlı . HallJuki ümidlP.ri boştt çık 
mış ve münakaşa temamile bir 
tarafla ğcçmiştir . 

İçtimada ilk sözü alan parH 
başkanı Mr. Balduvin , İngiltere 
nin en biiyük partisi namına ub· 
delerine düşen mesuliyeti çok 
kuvvetli bir söylevle dinleyicile 
rioc hatırlattı , Mr. Balıluvin ra
poru müdafaa ve ırubnlifleıe 

mukabele yolunda ortaya serdiği 
düşüncelerinde , yedi senelik ioce 
tetkiklerin mubsulü olan bu ra. 
poru tasvib etmenin en büyük 
vazifeleri olduğunu bildirdi. 

Bu yedi srııelık zumoo üç 
kısma ayrılabilırdi . {1) Sim on 
komisyonu , (2) yuvarlak masa 
konferansları , (3) Müşterek en
cümen raporu . Bu raporda sos 
yaliıw kokusu yoktu; çünkü 31 
üyeden 20 si konservatörler por 
tisindeıı<lı , ve bu yirmi üyedtıı 

15 i raporun lehinde karnr ve · 
mi§leıdi . 

Esasen bu işio ilk adım1!11 

atan Rimon kornisyonu da bir 
Hind federasyonunun olfybincle 
değildi; yalnız Hindli" prcn!leı in 
bu şekilde iş birliğiui kabul et 
melerinin zamana muhtaç oldıığu 
ileri süt iılmüştti . 

Bundan sonra Mr. Haldvin 
İrlandayı miaal olarak 1 ı landa· 
nın içine düştüğü çıkmazın 20 
yıldır İngiltcıe ile anlaşmasnıa 
mani olduğunu , buuun için Hin 
dist•nı da ayni vazivete düşür
mek istemedikleıini bi 'dirdi . 
Cenub Af ıikasında Ja Ö) le ol
mamışmı idi ? 

Konservatörler orada muhter 
idareoio aleyhinde idileı; balbu . 
ki onlara keodi kendiler ini ida 
re hakkını vermekle ne kadar 
doğru hareket edildiği şimdi 
belli oluyor . 

Mr. Balduviuin mütalaasına 

göre, müşterek encümen , hiiku 
metin Hindistan için hazırladığı 
"be)'aZ kilad,, da mübhcm kalan 
Lir çok usulları aydmfotmıştır . 
Partınio baskanı bu raporu Bri
tanya impar torluğuouo bakası 
için eo iyi bir preıısip olarak gör· 

düğüoü söyledi • 
Mr. Balduvine göre, ııasyo 

nalizm rüzgara Avrupada olduğu 
kadar Asyada da esmektedir . 
Onun için Hiudistana bu fırsat 
verilmezse ; bu koca ülke iki ne 
sil soora logilter e için te mamc.n 
kaybolmuş olncakhr . 

Parti başkanının bu gfüüşte 
tek başına kalsa da israr edece_
v i anlaşılıyordu ; nerede kaldı kı 
~ir çok otorite sahibi arkadaşl a· I 
ır da ayni fikri taşıyor ve kon 

vatörler partisinin uzağı görme 
kabiliyeti ile yüksek cesaretini 
ısbata hazır bulunuyorlardı . 

Düo vilayetimiz içinde bulunan 
memur maaşlara verilmiıtir . 

Bundan flonra kürsüye çıkan 
l\Ir. Ameıy müşterek encümen 
raporundaki genel prensipleri 
kabul etmeyi teklif elti ve bu 
teklifinin sebehlerini iıab ederek 
raporu müdafaa etti • 

Söz sırası rapora muhalefet 
edenlerin başkanı olan Lord Salis· 
bury'c gelmişti . Muhalefet grubu 
başkanı kendi iltizam ettiği bir 
hükumete ve bilhassa Mr. Baldo· 
vine tariz etmiyeceğioi bildirdik 

ten sonra raporun muhalıflerinin 

Hindistan içi• flluhtar eyaletler 
prensibi kabul t ttikleriııi , fakat 
hükumetin Hirdistanda mesul 

merkezi hükumet tesis etmesinin 
yanlış olacağını ileri sürdükleri 
ilave etti . 

Lord Selisburyı' in kanaatince 
bıı rapor federe cdilme..,i kabil 
olmıyanlau bir federasyon altında 

toplameğa , Hindi prensiplere Bıi · 
lanya Hiodistanından faıla kudret 
vermeğe ve biri . şmesi imkanı ol 
mıyan müslümanlarle mtcusileri I 
bir araya geti r mtğe çalışıyor . Yi· ı 
ne bu lıanaata göre rapordaki ga· 
rantiler ancak kağıt üzerinde gü 

zel görüoüyor ; yoksa bu muhtar 
idare • kağıttan yapılmış bir torba 
içioe girip yürüme tt'şebbüsünde 
bulunmağa benziyor . 

Lord Salisbury mesul meı kezi 
hiikurnet kurulunca ku\ vet ve kud
retin dağılacağını iddia ediyor ve 
hiç olmazsa bu ılüıünctlerin evve-

la )'alnız eyaletlerde denemesinin 
daha tloğru olacağını ileri sürü· 
yor ve sözlerini öyle bitiriyor • 

" Konservatörler parti.sinin 
vazifesini ifa etmesini ve bir gün 
ıktidar mcvkiine geçec k bir ame 
le hükumetinin daha fena şeyler 

yapmasından korkmamasını dile
rım . ,, 

Bundan sonra muhalefet gru
bundao Sir Jo r. eph Nail , Lord 
Salisbury'oin idtkı l arını takviye 
mahiyetinde söylediği nutukla Lu 
işte de lrlauda işinde olduğu gibi 
ay nı bataya düşünmekte olduğunu 

bildirm· ~ ve raporda bahsi geçen 
garaotio..Ie ı in l istenilen . ıekil de 
işliyfceğine raporu yazaqların da 
inanmadığıcı ilave etmtştir . 

İki tarafın L:.ı suretle fıkirleri
oi ortaya almaları üzerine genel 
münakaşa başladı . llk sözü alon 
Lord Peıcy , Lord Salisbury'oin 
iddial11rmı cerbcttikteo sonra ra
poru müdafaa etti ve imparator · I 
luk da lıilidcn Hiodistaoı bir birlik 
haline sokmak fıısahDln kaçırıl 
maması lüzumunu bildirdi . 

Hundan ıonra rapeırun muha· 
liflerinden Lord Fitzalnn Hindis· 
tanda yopılmas ı düşünülen ıefor 

1
1 

mun meli cilıelini mcvzubabsede
rek bu ıslahatın bir yıld11;eıı aşağı ! 
20 milyon İngiliz lirasına mal ola- : 

H1rsızhk 

F eyzullaJ.ı oğlu Rıza gen ti 
c.vltrde dolışırkeıı bu evlerin 
pıtror.larındao Elm .. sın çekme
cesinden b t'Ş lirı çaldığı ıöylen

mif, yapılan araıtırmalarda Ali
ni bu beş lirayı çaldığı anlaşıl· 

rnışhr . 

Çıplaklar kurumu 
üyesi mi?_! 

Dün saat kulesi yanın daH 
dükkanlaran önünde yedi sekiz 
yıışlarıoda anadan doğma bir ço· 
cuk , elinde simit , yumurta ile 
titreye titreye dolaşıyordu .. Son
ra orta · satıcılardan bir şeyler 
alıp hı~ama girmeseydi her keı 
çocuğu çıplaklar kurumu üye
sinden sanacaktı ! 

Kama bıçak daşıyanlar 

Kuşkulu yerlerde yspılan ara
malaır göre bazı kimselerin bıçak 
<laşıdığı aolaşılmııtır. Ali oğlu s .... 
lih Hasan oğlu Ahmet , Mürşit 
oğlu İsa , Ferit oğlu Hüst yio ad
larındaki kama daşıyao adamlar 
yakalaomışlaıdır . 

Soyadı 
Belediye sıhhat memuıu S. 

Cemal ve H. M . Merktz yazgaoı 

Fahri Cemal , soy adı olarak 
( Gökçek ) ıılmı~lardar . 

§ Beı her Cabbar adını (Sırme) 
ve soy adını (Yürek) almıştır. 4906 

Yurtta kış 
Bir çok yerlere diz bozu 

kar yağdı .. 

Ankara : 31 ( A. A. ) - Ziraat 
Vekaleti meloroloji eııstitüsündeu 

alınan ınalfıınata göm yurdun mar
mara kıyılarile orta Anadoluda hava 
sııbuneti düne nazaran iiç santiğrad 
etrafında bir dli~üklük göstermiştir. 

l~n diişiik suhunet cııfmo altında 
olmak üzere lzuıitte 2, Kebsuılda 
4, llursada 5, Boluda 8, Eikişebir 
.Kiitalıya ve Sivasta 7, İspartııda 5, 

Af yon Yozgad ve Çorumda !, Aıı· 
kanı çevn·sinde ve Kastanıooıı, Kır· 
§ehir !>,89-+- 1,5 ~~ santigrathr . 

Doğn Anadolu da bava su huucti 
düne nazaran iki derece yüksek ol 
mak üzere Karsta 8, Ercurumda 4 

' Malatyado 2, saotiğrattır . 
En yüksek sıcaklar Antalya ,.~ 

Ac.lana sıfırın iistüade 17 santiğ . 
rnttır. Doğu Anadolusu ile Kara . 
deniz kıyılarında ve orta Anadoluda 
Siva Çorum ve Kay eri çenelerin· 
de \'e İstanbul çovreııinde yagış ol· 
muştur. Bu yağış Karadeniz kıyıla
rında yağmur ve diğer yerlrrde kar 
şt·kliodedir. Rize ve Trabzonda 18, 
Orduda rn, Gireııonda ,.e Samsunda 
11, miliml'tre Yıığmur yoıtdı~ı öl· 
çülmiiştiir . 

Karın toprak üzerindeki kalın
lığı İı!tanlıulda bir, Uaybudda 12 
Erzurıınıda 13, Kar ıa ve Şarki Ka'. 
ralıisnrda 16 Erzincarıda 18, Sarikn· 
mı§ta 13, santinıetre~i huluıuştur . 

CAğını , bunun ise Hiııdiıtırnda ı 

yeni bir vrrgi ile tedarik edilmek 
mecburiyetinde kalınacagmı ve Irak dış işleri bakanına 
halbuki Hindistanıo yrui bir ver· l şölen .. 
giyi sü\ıiinctle kabul edemiyece· 

1 

ğiı • İn mubakkAk olduğunu bildirdı. 1 

Mr. Bal<luvin'in-meclise arzet· 1 

t i ği tezi kuvvetle müdafaa eden 1 

lerdeo biri de Lord DerLy olmuş ·~ 
tur . Raporu hazıılıyan encüme · 1 

nin ~ zasıodan olan Lorb DerLy , 
1 

1 
encümenin ilk loplaodığı günler-

1 
de şahsrn " Bt yaz kitab ,, ın aley· 
binde olduğunu, halbuki bu rapo
run « Beyn kitnb » da bir haylı 1 

tadilat yepmış olduğunu bildir 
miştir . Oııun kaoaatinnce Hın 
distanda bugünkü hükümel çok 
zayıftır . 

M. U.M 
- Bitmedi -

Ankara : 31 (A·A.) Irak dı
~arı işleri Veziri Nuri Paşa şe
refine bugün Irak Elçiliğinden 
Lir öğle yemtği verilmiş ve ye
mekte dışarı ve içeri işleı·i ba
kanları '1'. Hiiştü At es ve Şükrü 
Kaya dışarı işleri bakanlığı ileri 
gel e nlcıi Luluomuştur . Nuri Pa
şa iiğlc<lcn sonra sıhhat mües 
sescleıini gezmiş ve akşam trc
nile şehrimizden ayıılmıştır . Du 
rakta dış;,rı iş leri bakanı Bay 
T. Hüştü Arasla hakanlık ve 
Irak Elçiliği ileri galeııleri bu. 
lunmuştur . 

.. 
lnkilô:b 

Ford diyor ki 

laburatuvarlarda 
tekemmül ediyor I 

Son yıl içirı~ 
-~--kil .. 

Ulusla arası · 
mUbadel•'' 

- r ~ t,.od 
ıı Sovyeller ile y• • 

I(t ... 
~e~ler a~ası?d~, kVb:• ., 
lerı cemıyttı tlet it 

BugünkU Amerika ve Ha()Ji 1 yaphgı günlerdeki on sekiz yı· on sene önce SoVYt kctJd 
Lord biribirinden çözülmiyen iki şıadaki bir delikaolı gibi gene v~ telif yabancı oıelD e i 
tabirdir. li'ordu Ford yapan Aıue- dine olaı ak kurumunda yorulm4· da kitab mnbadele• • ..wft 

B ob•~".., 
rikı ve Amerikanın inkiıaf itn· dan çalışmaktadır. yaıt masası yapmııtır • u 111.k ce•~ 
kanları olduğu gibi Ainerik•yı başında hemen hemen hiÇ otnr· rupa şimali Ame•\:'ffl 
da bugünkü Birleşik Amerika ya· madıA'ı için ona rastlamak çok rika, Asya , Afrı jŞtitP 
pan Fordun istih~al metodlarıdır. zordur. Belki, deneme alanında yadan 72 memleketk'tıb 

• k lP 1 Bundan dolayıdır ki mnntJzam i1 veya okulada, yahut da müze ve tedir . " Vo • " 111 

fasılalarla ona müracaat edilmek- ya labratuvarıodadar . lesi şubesinin yıb~~~,ıdl' 
le ve işlerin içinden nasıl çıkıla Kurumun ona öğrettiği şeyle- lerde 3115 muhabıı1d•i-' 
cağı hakkında ıkıl danışılmakta · ri, o genelleştirdi, Ford, hakiki be bu muhabirlerle 

l 
Bo .... wl 

dır . Lord da bu gibi müracaat- ocilin ancak ve yalnız. burada bu sebAtta bulunur· oe5''~ 
lara gayet büyük bir nezaketle · luoa bileceğine inaomııtır. Onun arasında devlet :ae,-~ 
uzun tecrübelerin derinliklerine için sağıltalamıyıcak ıoysal bir mt araştırmalar 'teftt' 
inerek oradan , karşılıklarrnı ver· hastalık yoktur. Bütün müessese tüphaneler, ilniverİı, J-' 
mektcdir . O .bu kar~ılıklarında sahıpleri onan gibi olsaydılar, a· ler , ilmi mecmu" 

1 
j 

neye inanmak , neden umudlan · h b' l'k leri ve saire vardır' rl cun iç ır zaman itsiz ı veya de• 
mak n~yi baştan defetmek [gerek h 1 d d d Bu muhabirler .. dl utık isti sa er leri ne ir öğ d "1°' 
olduğunu söylemektedir • renmiyecekti. leşmiş Amt-rika • 'd• 

Amerika Birleııik hükurnetle · b h k l' kada , 313 U frttP•• ~ Fordun müra a a apita ıst · 
rinde hala , Amerika ulusunun lerin , Bank~rlere ve borsa oyun. tadır . ·çiod• . ...ı 
son seçimlerde kendisine inandı- ı k h l d'"' k' k Son on yıl ~ .... •'~ eu arına aşı es e ıgı ın ço - .,.,..,, 
ğını isbat ettiği Reisicumhur Ruz· büyüktür . Acunun böyle acıklı memleketlerdeo . f~ 
velt;n veniden kalkınma prog"ramı b d · d 1 milyon kitab gtldl!1 ç ı ir vaziyete üşmesın c!J on arı .... 
etrafmda mücadele devam ediyor. 1 k d B"' .. . 1 den de yabancı 111e ~ ul suç u görme tP. ir . utun ı~ e r; A 
Ancak bu mücadele Amerikalının rini wükcmmellt§tireo fikirleai binden ziyade eSertıer~:J(I b 
''mavi kartala,, leh veya aleyhtar etrafında var kuvvetilc mücadele Yabanct meaılelıe er~· 110 

olduğu devreladeki gibi hızlı kitablaıın yansı j\Olıı.ko'.'J )~ 
etmektedir , Foıd , ben yapa bil . bl•t., l'J 1 • 

değıldir . Zaten şimdilik bundan dikten sonra ' artık başkaları da miştir . Bu kıta kilitt' nı 
<lalıa iyi bir miicadele mevzuu da tatistik , iş , it tef 1,~J başarabilirler , diyor ve istihsa • f a At 
olmadığ1Ddan herkes sabndiyor. linin geçen yılclanberi yeniden tatih , etnogra z '·y•Sl1~ 
Amerikanın kendi gücü ot çok bü · müsbel ilimler · '

1 
'i fC"'ı 

başladığına ve atiden nikbin ol . d•goJ 1 

yü'c ve sarsılmaz bir inanı vardır. ilimler , tab, pe JJ1 
<luğuııa işaret etmektedir . 1 .A ) 

Hükfi.met tedbirleri hekkıada lerdeo babiıtir er. 'bOtr-. tr 
Huzvelte karşı çok büyük bir d ı ıı .ı:~ ne düşündüğü soıgusunıı Foı ıl'uo kitab müba e e ir". 

verdıği karşılık bütün Avrupa'cla saygı beslediği halde sıyasacılar • yabancı meaıleketlcr f,#fl. •tı 
<la dikkate değer bir biçimdedir. dan hiç bir :i~Y beklemiyor · Ford seleriuio bay•t ":,~ lbu 
Ford diyor ki : Hiç bir hükumet bura<la kendisinden çok başka mühim bie rol d Çtv 

hadiselere hakim olamaz . Hüku- bir tip olan ee H uzvelti zamanı - Son yıllar için • Çok 
met idare eder ' işte lu kadar . mızın en değerli adamlarından Türkiyeye 16.022ı~'lıi"~ 
Hükumetin vazifesi nizamları kur- biri olduğunu söyliyen meşhur de Sovyetlere 16 ~ 

'-d k' b · · d ı İngiliz romancısı V els ile buluş ·1 · t' ma" ır ı , unun ıçıo e yasa a· rı mıı ır • 
9 

•Y' 1J 
ra riayet ettirir . Sıyasacılar tica- maktadır · 1934 yılıoıD dtll 
retten anlamazlar . Çünkü zor Otomobil kıralı , kendisinin kiyeye Sovy.etlet 1311 ~.J 
meslt"ğin adamakıllı öğreoilebil para kazanmağa çalıştığını iddia gönderilmiştır · eti ~I 
mesi için uzun zamanlara lüzum edenlere karşı da mücadele et - 15 Türk müesıeı d,-~ 
vardır . Hadiseler biç durmadın mektedir . Ford için sermayenin mektedir . Buolır _1 pı· 

•'" 1 "' kendi kendılerine iokişaf etmtk- maoası iş çıkarmak gayesinde bir araıtırma mnesıe ---
tedir . Bu inkiş af ise sıyasal vakı- vasıtadan başka bir ş r y değildir . site , biri yUk•~" 1,e~-.J 
alardan doğmamaktadır . ~~ıyasal Buna rağmen parayı aolayış ka · kütüphane . bt§I g ,,ır· -
hadiseler , hakikatte olan biteo bilyetioin de çok inkişaf ettigini si , ilmi mecınua "~••t 
şeyler akıntısının dalgalı iist yü- itiraf tdiyor . Ancak , ökonomik yetler Türkiyeye 'tl•' 
züdür . yaşayıştaki ttcrüheleri yerinde teknik güz.el 58~~jr. ,, 

Başka cümlelerde .Ford günün kullanabilmrk istidadını bütün tahlar gönderDJ•§ 1 

meseleleri etrafında dahu açık bu mali kabiliyetlain iistünde C b ArtıB 
konuşuyor. Yakın bir 2.amanda bü· görmektedir . en U 1 

tün yaşayışımızı temelinden değiş- Noyes Viner Jurnal ~ e 
tirecek olan §Of belki de yeni ·-.. Büyiik muhııre:I"' ... 
bir keşfin üzerinde çalışı ığı her Kırmızı gömleklilerin s · - L ,.. 
hangi bir yapı yerinin kenar oda· antııgo loıı•1 

ihtilali • tarafından u~.şro5 ır.o • ~ 
laıında hazırlanmaktadır . Eğer ğe göre büyuk • ~.uJ 
bugün hadıırler akıntısmıo üst .Meksika : 31 ( A. A. ) - Kili· da şimdiye kad•'·ddctl"" 
yiizü kaynayıp tlitüyorşa 1 beoc·e selrrdeo hirinde ayin yapılırkcıı lıarchelerin eP §I ~ 
buoun manaaı , bir şeyler hazırla sırtlarında kırmızı kömlek taşıyan (}"':', 

1 kt. H ı ld b yiiz kadar rrenç ilhtilalcı kiliseye mıştır · I r 30· I'~ 
nıyor l eme ır . er ıa e u , b Boliv>alı • e"-tJJ" 
V · t l d"' ·· ··ı h' db' girerek tabanca atma!a lıaıılamııılar .. " 7 1,. aşıng onc uşunu en ır te ır ~ :ı :ı &"linin hüculJJ .. n -"',.. 

ve dört erkek ile bir kadını öldür· J d r· 
drğildir. Geçmiş günl~r dikkatle 1 b" k k" 1 .ı moot•• cı'varıP • 

müş er ve ır ço ıınse t·r ue ya· .. a • .A 
aı aştırılıcak olursa görülür ki , ralaomışlardır . beler olmuştur • ,

11 
il"' 

parlamento ile budun yığını daı· Parııguaylilet• 
d ğ l 1 tor· JI ma ' er i o mıyan şeyler etraf.o· r ti dıardarulınuf .. 

da siuirle.ımiş , halbuki onlar 1 y dd ı_..,, 
sinirlenip dururlarken ' lıakıki i&ı· ur aş .. Baş~ _,. ~ 
kılab , sessiz ve sadasız her han - __- ~il''~ 
gi bir Lalıoratuar'da tt:kemmül ·--- - onayl8f'f'

1 
:~o~ 

etmiştir . Ülkeni korumak iç ~n ze- d \'1l • '~.J 
k d k f. .Martinez ed•ttİP"Lı 

Bu gün henüı dabıa iH:Un ge· a+, sn a a v.·e ıtreni tay- ı rr .. " 
ccl düşüoccsiniu duymadıgvı bu BakanJığıvı 111•~ ·f; 

Yare ceı•ıiy~tine ver . eni tadili ıııu l" çı ' 
gibi deni~iklilderiu yafı'dıhiuı F ord 

0 0 
.. a b• "'.;~ 

f 1 · L ~-----------..· .Mevcut zorlug . · C mise ir erme eyaz bir suyu gös- . Reı!I .,, 
tcıe •ek İ!pat ediyor ve di}Or ki ' ilk okullarda kasının eskl IJejJOSI -
işte bu gördüğünüz her haogi bir İ:la ile sayla\' Jıfet;I 4' 
ir.ek südündeo daha temiz , dabı Grub . hocahğı usulü kat da oısa sa ıu"'"' 
ucuz daha sıhbi süttür . Fakat si · ~ çıkan hoşoutsııı 

mam etmiştir ' itl~tf 
yasal mücadeleler itlerin üst yü Kültür bakanlığınca ~ ültür ald•~ 
züode yapılan değişikliklerdir . müdürlükleri için yeni bir ta· ispanyadan (11iS!' 
Havayı gösteren termometrenin limatname hazırlanmakta olduğu altı ge~) ~ 
hava ile olan alakası ne ise bun· yazımıştı • ~ - ~· r.. 
1 c1 h k''- 31 ( ,.. · e "-' arın a a ıKi ğiicl ı- rle olan ala Duydugumuza göre, ilk okul- Madri<l : · ıdirildigJ., ~r...ı 
kıları ondan fazla bir ş,.y değil · ların mevçud talimatnamesinde mesiyaılan bı \lf. g~aı 
dir · de bazı d rğişmelcr yapıla çaktır. diksde yı•r;Jıırı bir dt0~,ııi_ıl 

Fordun bu nazariyeleri , ken Söyl t> niletılere bakılırsa , ilk o- kiye~· e satı ~ıı. ,·e "'' ~-4 
diaioio bütün vaşsyış ~·e e""rı' .. ,de k I Tiirkiyc clçısoı 100dıJ#1~ .. ~~ ; "' " ·ul arda sınıf hocalığı kaldırıli v" 
görülmektedir . Bugün yetmiş bir «"rkunı hazır · cir · -4 cak, yerine grup bocıhğı usulii 1 hayra~ı çekih111

§ 6dtv-
yaşındı olan Ford, ilk otomobilini konacaktır • ı İstanbula hareket 
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abeşistanın merkezi 
Addis - Ababa 1 

f 

( TttrkSözft) 

(SON SAVA) 
8ıAbeıiıteotn şimdiki merkezi • Addis - Abıbaya gelik, garınl Antlaşma kendiliğin-' banka soyguncuları 
il dis - Ababaaın u•un bir iSnUndeki geniı merdivenlerden d • f h d'I • ? 
~iıi Yoktur . Bu şehir son za· inerek büyllk ilieydaoa varıldığı en m I eS e I m iŞ • . Viyana : 31 ( A.bA: )d- ~ll~hcalr 
nl tl . . . b Tıcaret bankası şu esın e sı a a 

ar • kurulmuıtur . 1896 da 1.aman, ıosao hır payıtahtta ~~u~· '.::"?·•- yopılnıı§ olduğu bildirilen taarruz 
"•tbr ikinci Menelik, şimal duğunu pelzannctmez · Çok buyuk Nc,•york : ı ( A. A. 1 _ ev· adeta muntazam bir hadiee §eklinde 
' Erit re tıırıfindan gelen İt al· olnn bu meydanın ortasında, üze· york Toyoıis gazetesi "i nfirad güzel almu§tur. Müteamzların §eri ki cü· 

kuvvetlerine karşı durmak rinde Habeşistan arslanı bulunan bir ey değildir,, başlığı ahında yaz· rümleriodeıı biri bankanın önün 
" ukerterini çağırdığı zaman , yaldızlı bir abide gôrülür. Etrafta m1e dldı.ığu bir makalede diyor ki : deki bir otom~~ilin ~oları ha§ıod.a 
t
1
rler Antot dsg" ının el•g"'ınde k k mına bı"r ı;:ey yok Japonyanın aşington muabe· olduğu halde ıkı §akı bankaya gı· 

... so a Vt: ev na ~ • b' k b' k d ··ıd·· ··11ıercl1"r 
t · • • deneme ini fesih etmeğe rÇ §Üp· rne ır ·a a arı o urmu~ • 
n1111şlarclı . tur . Gardan şehıre, genış bır as he&iz hakk1 \'Sr idi. Fakat Japouy Ancak hunlar kasayı alıp gö· 

113~ yer ltrde ot ve ağaç gibi fail cadde gider · saygısızca ve cliişüncesizcc hareket tUrmc;e muuaffak olamadan ban· 
l erın bol olması, yeni ordunun Bu caddenin iki yanında bit· «·tmİ§tir. Bu gazete Japonyauıu mez· ka mü tahdenı?erJ "Ve müşteri . 
'".ve diger hayvanları için , ıoez tükeomez duvarlar , tabla kur muahedename inin kendiliğin· leri )Ola getirmeye te§ebhti· etmİ§· 
'Y'. 1!i bir mer'a yapıyordu . Ha perdeler vardır • Evler, bunların den fe lıcdildigi tarih (ilan 1938 se· lerdir . Bu esnada yi.rmi ef !<adar 
ıı ıyı · le ı..ı. d k" b b l • b" kö ııreirıi ııekulii bı•kleyebilece"'i muta· silah atılmış ve netıce<lc evvelce , çı"e ıu k kla b l al'KaSın a ı a ce erın ır şe t:ı • d b" 

T ayna rı 0 • l O . . . laasmdadır • bildirildiği veçhıle haydutlar ım ı· 
d aeivkufce11i vaziyeti çok iyi sın~. yapı mıştır.". to~obıller yırmı k l 1 ri değil, lıir müştı•ri ölmü§ ' banka 

u u i.-in b . dakıka kadar suren bır volculuk. Birbirine ay trı o an sava ar nıu··sıalıdemıcrı·nacn l'ki kiı:i de a"'u ~k . ~ u yer , ımparaloruo ı :ı: 6 

Asri sinemada 
31 Kiiııunucvvel pazarte i akşamından itibaren mevsimin en hissi 

filiınlerindeu biri ini daha taktim eder . 

Altın saçlı Sehhar Yıldız Biriget Helm tuafından çevrilen en son 
ve en güzel fihm 

,. 

lcimizden birisi • 
gı'irıalıkur bir anne tarafından ter ludillp rclıberslz bıiyıiyerı 
masum bir kızcağızuı uğradığı feldkellerl musaııuer blitlirı genç

lere ibret m'irmrncsl olacak bir eserdir. 

Filme ilaveten : 

En yeni Dünya havadisi 
Yakın zamanda 

Arslan T arzan 
4897 

•tını çekti , dan ıonra gardan şehire varırlır surette yaralanmıştır . 
İtal ı ve ilk evler görülm.-g· e başlanır . Paris : 1 ( A. A. 1 - SeJalıi- Polis müdüriyeti gizli zalııta \ 

Y•a ar Adua galibiyetinden ı k .. ı 'ld' · B '>ta " kil Bu Qvlcr çok sadedir . İlk göze ycuar mahafi de açı ça ııoy enı 1• memurlarıuı scfl'rlıer etmiştır. un· 
ııa pus rtliluce , imparator çırpan bina , savaş bakanlığıdar . ğiue göre l<'ran ızlarla İtalyanlar lar caniler( aramaya koyulınıışlar· 

Adana Borsası Muameleleri 
ı e oraya döndü . Menelik işte arasında yapılan miizakerel<'r esna- d 
•illan pa t h b d k Ondan biraz sonra daha bUyük ve sında n1uuhedelcrin tekrar "'Özden ır . 

8.. yı a hnı ura a ·ur " D • 1 1 
fi lcararlaştırdı Böylece de HV8f bakanlığına lıöre daha bey· geçirilmesi meselesi menuu halıL enız an aşma arı 

."adan 35 yıl kıda~ önce 11 yeni betli bir bina görülür . Bu bina- edilmemiş, bilakis alakadarın istik __ 
Ctlc l .1 nm bacalaundan boyuna duman IUI tamina riayet edilmesi meselesi J.oodra :. 2 (AA) Vaııington 
h . '' < enı en Adis - Ababı ı - ~ 

rı doğdu , çıkor . Burası bir fabrika değil , görüşü ıııüşliir · anla§masıuıo feslıi etrafında mli 
lbr . kaplıcadır. SuyL çok faydalıdtr ve Uzak şarkda siyasa talea yiiriitcn gazeteler btt and 

,. kıyar ımparatotuıı , burayı b" k b • 1 '-1 · 1 t" .. d d · .er c •- ırço asıa lllL arı ıyJ f'f ırmege urum Jaıın1a miidcleti bitmez en "'3111 
l a ço" iyi yaptığı inkar ka· ~ / 
etın h" yarar. Addis - Ababada kükürtlü -·- daha iki "'ıl i"erisiııdc bir hal ~L eı ır bakikathr . Adis- - / 11' 

u•bı · ve sair: bir çok tabii kaynaklar Varı:ıova ,· ı (A.A.) Jaı>onya çaresi buluoacağıni ümid edi 
11 d • ımparıtorluğuo tam orta- ~ 
arı ~dır. Dü man askerleri, bura· vardn · mo Var şova Elçisi 1ohütooi ile yorlar . Daily telgraf bu fesih 

gu,.Iü'-I kJ Savaş bakanlığının biraz şima Varşova Avukatları Cemiyetin- k"')'fİ)'etirıde ba)' reti mncib bir 'nı" • " e Y• aşabilirler. Ara· ... 
o sa ı linde süslü yontma taşlardan ya de bir koof t"rans vererek uzak ı:ıey olma<lıl'iı fikriodcdir · faa ıı.d rp o m111 da , kolaylıkla l h d ~ 6 

11 ~fıa t ı pılmış çok güze bir ioa var ır · şark<la hukuk düv•le avkırı ola- mafı'b bunun neticesi "Ok ciddi 
d. vaıı ı arı inşasına müsa· - .... / :.-
ır • Üstllva çizgiıine yakın ol- Bu, Nafia bakanlığıdır · Hu bina rak mevcut olan sistemlerden olacaktır . Muahede miiddeti so 

•ıına r .. b 1 k ortasında bir dikili taş bulunan halısetmı· ~ ... tı"r . na ermeden biitün ümidler kon· ~ agmen , u yer erin i timi • 
) .tatlıdır. Payitahtın bulunduğu bir meydanın kenarrnda intı adil· Ç;nde tatbik edilmekle olan feraosa bağlı olmalid1r . Taymis 
tr ııe çok §İrindir. mişlir • 1 muhtelif sistemler işaret eden diyor ki : 
Dünyanın payitıhtlrmndan pek Bu meydandan ayrılan bir çok elçis nufus mıntıkaları prensi Japon diplomasını fesih key 

:
1 böyle güzel bir yerde kurul- caddeler §ebrio içine doğru uza· bine tarafclar olduğunu \e hu· fiyetini sadece bir merasimden 

. 

. 

Uttur. Arazinin etrafı tepelerle nırlar · Bunlardan oldukca güzel nun Amerika tarafından ilin ibaret olarak g()stermişse de u)n 
~evril · 1 .. 1 k olan birisi, pazar yeri olan büyük 1 b'<l · · 

S· 

"-k nııı o up guze yerler pe edılmi:. olan açık kıpu prensi· lara bir uz aşma a ı eeıoıo yı 
"" t.. 8. meydnolıktuı geçer. Bu meydan •- ı l<l ğ · ı e B lb .. ,.. ır çok kırlar, ormanlar, bine muhalif olduğunu beyan 111 mış o u u gız euem z · u 

er' alır ve balıcelcr vard1r . lıkta ' çeşit çeşit kıyafetlerde bü . ttmiştir . Hatta uzak şarkta nun]a beraber eski mualıedenin 
tn . 1 yük bir kalabalık kaynaşır. Bitmez vukubulacak tahakkuk ve teka· enkazı üzerine yeni bir andlaş· Add· enın lÜyük bir kısmında tn.k J ı. 1 ld ... . . 
ıa Ab b "' enmez pazar IK ar yapı ıgı ıoı· mülün zaruJi olııak hususi kai- ma kurulmasına dair olan Japon Jit1• - a ı günlük , güneş d ı· y · ı k f ı h k 

il( lr 1 ır. emın er, Ü ür er' ay ır de ve sistemlerin ortadan '-aldı· ümidleri Jıiç r te ga}·ri tabii ta· ola ve tatlı , parlak bir mavıliği 1 k l d 1 " 
n 6k ma ar, şat 1 ar uyu ur. rılmaıını inl•" edrceX.ini 't Ja· hakkuk değildir · 

g•rü) g yüzünde hiç bir bulut ş b · b" ··k dd ı · b" · ~ o 
u D'I e rm uyu cı e erı 1 1' 1· ponyanın bu gibi hususi kaide· 

•- tı · Fakat hiiZİran ayının b" ı b' k k · ük k '-1 1 .YQUnd ır erine ar ço üç ıo a" "' a deler ve sistemleıden 'aktile 
t•yet t ·~ feylulun ortasına kadar bağlıdır. Bu sokaklarda da büyük yakasını kurtarmış olduğunu 
el, ._ l u a bir manzara kar•ısın b" ı k t c J I k d "a y ır ıare e ve an ı ı var ır . söylemiştir . 
ltrı h ınır · Şafak ve ıabıb vakıt· U · ti Add" Ab b · 

.. mumıyc e 15 - 1 a ın Bclisiz bir seyahat 
ltiba va çok güzel iken, öğleden sanda çok canlı ve gürültülü bir 
Iİdd;'? bol bir yağmur ve çok şehrin intibaı bırakır. 
ledi"·tlı boralar başlar. Gök gür- VaktiJe bir ordunun konaklı-

aı hmın . . d . 
ttdif . • ınsın ycrın e tıt dığı yer olau Addis -Ah•ba §İm· 
bir le ını sanır · Yağmur ve hora, di 300,000 nüfuslu bir ıe ir olma· 
bitd at.Sl•t devam etlikden sonra sına rağmen bili iğreti , ilk f:Hn
luı:ı tn ıre kesilir ve havı , ertesi lerdeki karışık hallerini hatırlatan 
•der •.yn~ vıkta kadar güzel devam bir vaziyeti vardır . 

Pari : l ( A. A. ) - Reuter 
bildiriyor : 

Cumartesi giinü 1. Lavalın 2-1 
de Jlomaya girmesi pek mulıtemel 
iken bugün o tarihte Homaya git· 
mek ihtimali azalmıştır. 

Tayyareci Valler 
tok ereket \ersin sokaklar Gündüz şehirde büyük bir fa· 
L uş oldux.u . . ., 1 Ar k A l . ld lloJ,y & ıçın yagmur su arı aliyet büküm sürer . :: kaklarda ri a r anl nışanır11 a 1 
cloiruc:ı :"•b giderler · Akşama uzun, dar ve beyaz pan C\lon giy 
•uretıe 80 

a •k.lar iyici kurur . Bu miş , omuzlarına bir pelerin ört· 
f'Ydalı ~ ğmur , umumi sıhhate müı kim.eler görülür . Bunlardan 
l':yl(il ır •ulamı işi yapmış olur. çog"' u yalın ayak gezerler . Bundan 
1 Ortala d .. 
•r d rın an sonra 'agmur rahatsız olma<lıklerı gibi kimıe de Ur ur ı 

Den· .ve Yaz baılar. bunu tuhaf görmez . Yolun olta 
Yükıelcl'ı:ın YDz&nden 2500 metre sında ata binmiş bezı adımlar da 
•ın b 1 

t41 olan Addis- Ababa görülür. Bunların arasında , ağır 
u Yüksekl'k b ıh· 1 • • ltııy,0 A ı te oturmağı ılıt başlı , mu teıem e ıse er gıymış, 

tafıa vrupalılara dokunan la etraflarında uşaklarının koşuştuğu 
"~~ H B ltıırn ır · ıvanın kesif ol ıaray crkiioına da rsstlanır · u 

' •ıı ve bava t "k" · ı .. b 1 "'h" b" d "''"Pal 1 •zyı ınıo az ıgı, uıaklar , öy e mu ım ır a ama 
lerı"ff" 1 arı kalb hastılığı ve hizmet etmekten doğan iftibaıla · 

· uı .. ı 
•u 8() ti guç üldrri yapar . Orado rını anlatmak ister gibi , efedile· 
l\d~iı :tCt'de kaynar. Onun için rioin ismioi ve sıfatını bağıra bağı 
~iç Ababıda Avrupalılarm ra ilin tderler . Hazan şık araba 

Ylyı yıı "'d" f '11 b" . aruı ru ugleri görülmez . Jara veya otomo n ere ıumış , 
eh ınahlık için hepsi otomobil yüzleri geniş keuarlı ıapkalarla 
, 1,.•rabaya binerler , yAhlıd at hemen hemen örtülü, ıık kadınlar 

ıre ih" h 
110, g 1 ayvanlara binerle,. da görülür . 

ı~ı, mukabil Habealer bu anlat· İyi giyinmiş ' fakat ata veya 
•r . rıllnzdan biç müteessir olmaz· merkebe binmiş kadınlar da nadir 

Datıı ld oyu 0 ukları için havanın 
Olrn k ll •mııına alııkındır Jar . 

oıtuk~un yol )'il• üdüklcri ve hızlı 
t •rı halde ger.e } orulmaz-

değildir . Bn kadınların da etra 
frndı uıakları koşuşurlar. Bu tab· 
Jooun parhk tarafıdır ... Ayrıca 
şöaük tarafı da vardır ki bu da , 
en çeıitli ve en piı lıastıhklarla 

Brük el : 1 ( A. A. )- Belçika 
Kuugo gidiş ve ~elişioi yapııo tay· 
yareci Valler düu Uıııpn~ alauinc 
inmiş ve lıalk ıarafıudan alkı§lao· 
mışıır. Kral ta •yareciye Afrika Ars· 
lan ııi§anıuı \Crıni tir. 

arabacılarla çobanlar bu gibi şey 
lere alışık oldukları için, hiç bir 
kaza olmaz . Yalnız bol bol kü· 
fürlor iııtilir . 

Akşam olunça ıokaklar bir· 
dr.nbire boşalıverir . Bütün ka· 
pılar , pencereler aı\cı sıkı kapı· 
nır . Lamba olmadığı için , 'so 
kaklar mebtab olduğu zaman 
aydınlık , baıka ıomanlar karan 
lıktfr . 

Bir ı üddet şehri ağır derin 
bir sessizlik k1tplar Bu sessizliği 
birdenbire uzun uluma) r ihlal 

Ticaret mektebi m&· 
zunlar cemiyetinden : 

Bu önümiizdeki <'umn günü 
snhnhloyin saat 10 da senelik kon 
grn yopılncağından mtjktl'bimiz 
mezunlarının cemiyet hirıasıno gel 

-
. 

mclori rica olunur . 3-3 

Dörtyol Noterliğinden: 

. 

. 

l 

. 

Bin dokuz yüz otuz dört senesi 
birinci kdnuıı ayının yirminci per
şembe künü Dörtyol Adliye bına
sında vazife görmekte olan oşn 
ğıdııki mühür ve imza sahibi Dört 
yol Notu muavini Habip Şakir ya 
nımu gelen zati ve hüviyetini tanı
dığım Dör\yolda tüccar don ibralı in 
rnuştak yanıma ğeldı vo söze baş
layarak Dörtyol Noterliğinin 8-
8 929 günlü ve 554/855 snyısilo 
tostikli ol on imza mührümü l 9 
12-934 çarşamba günü Dörtyol 
Ziroat bankasına beş yüz lira borç 
]anarak kullnnmıştım . Ayni gico 
evimde imza mührümün yanımda 
olmo.dığını anladım . Bu gün de 
aradım bulamadım imza miihrümi.ı 
her nasılsa knybulliğimden ve yu
kardo söylodiğ'm gibı bankoya beş 
yüz liradan boşko hir bir kimseye 
bu imza mührünü k1Jllanmoğa boş
ledığım 28-8- 929 tarihinden 
itilınrcn hiç bir güno borcum yok
tur. Kaybettiğim mühürle oydu 

rulması muhtemel senetleri kabul 
etmem Bendo kimin nlac ğı varsa 

· 15-1-935 tarih[ ne kadar bana 
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J_,ivcrpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
J I l I 1935 la Bankaeıadao ılınmıttır. 

Sanıun Pııne K. SA 

Vadeli 6 86 Liret 10 75 
R•yamark 50 51 Vadeli o 83 
F'rank"Fransız,. 8 

Hazır 7 21 30 
Sterlin "lnıdli:ı,, 621 -

5 ~ Hint lınzır ])olar "Amerikan,, 12.~ 41 
Nevyurk 12 78 Frank "lsvicre,, 

Düzeltme \ Çocuk esirgeme kuru-
ldaroi Hususiyeye ait olup Sllt· munun telkifjatlare 

lığa ~·ıkrırılmış olon Ceyhan kaza- Çocuk eairgeme kurumu tuıfın· 
..;ındo voki ( 1730 ) metre murob dan hazırlanan " Lüke ,, tebrik tel-

boındak i nrsa ile kahvehaneye dair guf kiiatları sureti hususiyede Viya· 

ildnda numorn yerine yanlışlıkla nada hasımlnno çok zarif ve sütlü· 

31 dönüm diyu yozılmış olduğu 
pür . Bu knatlar her telgraf merke· 

düzeltilir . zinde bulunur • Tebrik telgrafınızın 
bu süslü kuatla muhatabınıza veril· 

D. T. E. komitesi baş-
mcsini i terseniz , arzunuzu telgraf 
memuruna öylcyiniz • Telgraf ücre· 

kanhğından • tiod~n başka vercceginiz 15 kuruo • 

llalkevi Dil , Tuıih , Edebiyat 
mak adınızı lemin eder . Bu suretle 
hem çocuk esirgeme kurumunun 

komitesi Bnşkonlığındırn : bakmakta olduğu kimsesiz ve fakir 
Komitemizde bir üyelik oçıktır. ya,·rularm bakımına yardım , hem 

Suçinı yopmok İçin şube mensup- de tclğraf mızı çektiğ!niz zata kıroı 
Jnrıııın 9-1-935 çarşamba günü da fazla sayğı göSlermi§ olursunuz. 
sııat 17 de lfolkevine gelmeleri Seyhan ValiliCjindan 
beklenir . 

Karaisalı Gedikli Başçavuşu iken 

Alman fabrikasından Lçığa çıkarılan İstanbulun Koca· 
muetafa Paşa şubesinden lımeil 

Fabrikamızda yerli çighi olan oğlu 317 doğumlu Ccvatın ikamet. 
muhterem müıterilerimlz 1 kanun gtlhı bulunamadığmdan mumailey· 

Atldiı Ab 
it " - abada , ata bin-

tyı • b . 
'•tı'-ı ra asındakı yumuşak 

malul dilencilcrdir. 
Bnaa anlattığımız tık araba· 

lar veye otomobillerin caddeler· 
den ğr.çtikleri sattlerde . <=add-e· 
nio ortasmda bir öküz veya ko 
yun •ürüıü beliriverir. Şoför ve 

eder. Köpekler de hiddetli bid· 
eetli bulıynrak bu ıealere ce 
vab verirler . Uu srıler gittikçe 
artar , bir miidclct sonra uzun bir 
uğultudan başka bir şey duyul
maz ve bu sabahı kadar sürer. 
Bu sesler acıkıb şehre giren 
sırtlanlarıo ulumaaile , bunların 

bu küıtahhğına kızan köpeklerin 
bavlamasıdır. 

ve ya hükumete miiracant etmesi 
nin Adana fiirksözü ganetesile ildn 
edilmesini ve üç niislıu yazılmasını 
İs\oriın diye sözü bitirmekle yazı· 
lan takdiri açıkça okunar'1k ka· 
bul vo ıkrar ettikten sonrn altını 
ikimiz mühiirloyerek imza ve imza 

ınni 1935 tarihinden itibaren bir 
1 hafta müddetle çigitlerini kıldır· 
malıdır . Aksi takdirde beher kilosu 

hin kısmen men ve kısmen lüzumu 

muhakemesine dair kazai mezkftr 
idare heyetince verilen karar ken-

ııı: ar .. . 
'"in uıerıne uzanmış bir zen· 
ll~laıetrafında uııklauoın koşuş 

l ıık ilk aöıülür. "L-- u,,-

ettik. 4907 
ikrar eden 
lbr•him Noter mu•vinliOi 

için bir buçuk kurut heaabile tutarı disine tebliğ edilemediğinden ıeblit 
1 verileceği ilan olunur . 4901 makamına kaim olmak üzere ilin 
1 2-3 olunur. • 



Firtik 1 

Alsa ray sineması 
'1 ı · ·ı · ·10 ,·eni seııeve rdabla ve saadetle girmesini diler n u ıterenı seyırcı erıo ~ ,, 

Ve öğüt verir ki 
y oııİ seneyi gülıır yüzle ı:eşe ile karşılayın 

Küstav Frolihin 
Macar marşı 

Şııheseri size bunu temin edecektir 

Bu kafi gelmezse 

Elioizıleki bilet parçalarındaki yazılı numaraları muhaCaza edin Belki 
ı ilme•lı>n zengin olursunuz. Alsaray sevgili seyircilerine başka hedi
yelordPn !,aşka 3 dane yılbaşı tayyare bıletl hediye edecek~ir. 

Tafsilat el ilanlarında 

İlave 

En son Dünya havadisleri 

r-

4898 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

------·-----
1 

3 Aylığı üç, 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. 

* * * 
B!t' defa konacak ilanların üçüncü ve dör

düncü scıhifelerde her satırı on kuruştur. Rek
ıam n ..... tiyetindeki devamlı ilanlar için ayrıca 
pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. 

D. Muzaffer Sabit 
Dahiii hastalıklar mütehassısı 

Berli'I Üniversitesi ıkınci Dahili Seriryatından mezun . 

Doğruluk fabrikası yanında 4826 
22 

Muhasebei hususiye Orman müdürlüğün· 

lebesinden den : 

Cinsi : Maarif kahvehanesi ve 
arsası 

,\levkii : istasyon caddesi 
1730 M. Murabbaı 

Kıym~ti muhammenesi : 
Lira 
550 Hane 
250 Arsa 

Hududu : 

ydet 
1 v7 
15 

353 
542 

5 
25 
50 

1 17 
4 

Kilo Cinsi 
00 Çam kereste 

,. Topak 
Mertek 

" 
" 

Baskı 

" 
Sab•n oku 

" 
Salma 

" 
Tahta 

» Dilme 
,, Çatal 

678 Mahlftt kömür 
60 Çam » 

1 

Şarkan tJrık , Garlırn istasyon 
caddesi Ueouben Zokeriyo ve şü

rckdsı, Şımolen mektebe teberru 
edilen arsa : 

12200 » ve mahlut odun 

C~yhan ko.zasıııdu Muhasebei 

1258 12938 Yekun 
iki mezat Vdrakasında dehi! 

.ve yukarıd~ yezılı 12 kalem Em · 
vali mazbuta aç·ık artırınn ilo 
17-12-934 r. itibaren 21 gün 
miiddetle 6 - l - 935 T. pazar 
"iınii ım a t 14 de kadar satılığa 
" ç ka rılmıştır . Emvali görmek ve 

llu~osiyoye nit olup yukard! cinsi, 
movkıı ve ovso.fı srıireai yazılı 
mahallin mülkiyeti sçık ar -
tırıııu ve peş i n para ile sotlığn çı
karılmışt • r. Tal ip olnnlHın yevmi 
ihale olan 17-1 --935 tarılıine 
müsadif P' rif mbe günü ııaat ondn 
yüzde yedi buçuk puy akçeleriyle 
l·irlikte Encümeni Vıldyote , şeraiti 
aolamrık ist~yenlerin !ıtır gün mü
düriyetimize möracaatları il<lıı olu-
nur. 4892 2- 7 

ihale şerait ini ~olamak ist~yen· 

!erin AJaııa Ormıın muamelAt 
memurluğuna müracaat eyleme
leri ve taliplerin son ihale günü 
AJoııa hükumet konağında Or
man iılarosino toplanacak satış 

komisyonunu gelmeleri ildn olu-ı 

nur . 4887 27 · 30-3 6 1 
1 

(Türk Sözft.) 

FOTO 
Belediye ilanları 

Belediye başkanlığından : 

1- Kaı ş ıyalraJ Yeni kabristan keşi! ve şartnamesine göre \ 
hendek ve dikeni; t o lı 't taraCtan çevrilecektir . 

2 - Keşi! tutarı 971.~ liradır. 
3 - ihale kapalı zarfla 15- 1-935 Salı güaü saat on beşte, 

Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. . .. .. 
4 - Keşi( ve şartnamtyi görmek istey~nlerin Beledıye fen mudur 

lüğüne baş vurmaları. . 
5 -- lsteklileriıı, en geç 14-1-935 günü akşamına kadar loklıf-

loı ini Belediye r6isliğine yapmaları i!An olunur.4879 25-30-1- 5 

Saat kulesine konulacak plaka 
Saat kulesinin yuvarlalc çatılı ve kiremitli olan kısmı sökülerek 

yerine d e miıli bir lıeton plaka ~onulması P~.za~lı~la açık ek.s~ltmcyo 
konulmuştur. Şartnamesi Beledıye Fen müdurluğunden almabılır. 

ihalesi k11.nunu seninin 19 uncli cumartesi saat on beşte yapılacak
tır . lstrklilerin o gün saat 15 le belediye encümenine gelmeleri ilıln 
olunur.4885 26-2 

Seyhan Defterdarlığından : 

Karyesi 
Be heli 

• 
)) 

)) 

Movkiinde 
Akar Ceyhan 
Leylek,gölü 
Head~k ağzı 

•) . 
" 
" 
" 

Hendek oİvl\rl 

Çatal yatak 
Hendek civarı 

)) 

• 
)) 

, 

" 
• 

,, 

• 
,, 

" 
" 
l) 

" 
• 

" 

• • 
Köy önü 
Yıın keli 
Kuyu başı 

Meylek 
,, 

" 

)) 

Kopu ağzı 

Gemi ağzı 

Köy önü 
Malaz 

• 
Kız boğan 

Haylaz 
Yokarı lnnaplı 

it ,, 

)) )) . )) 

» " 
)) . 
.. 
" 
)) 

)) 

• 
)) 

• 
)) 

• 
• • . )) 

)) l) . )) 

. )) 

)) . 

Mikdar 

dönüm Cinsi 
30 Tarla 
40 

150 
125 

il 

)) 

" 
50 
60 
40 
80 
60 
35 
70 

)) 

125 
100 

• 
• 

" 
)) 

• 
,, 

" 

50 " 

100 
100 
30 
25 
25 

150 
250 

40 
300 

" 
" 
)) 

" 
)) 

J> 

" 

" • 
300 )) 

300 " 
535 " 
300 )) 
200 • 
100 )) 
300 )) 
200 )) 
100 

Elli 50 • 
200 • 
100 , 
300 • 
300 » 

70 )) 
100 )) 

Şağili 

ilacı Emin efendi 
)) , )) 

Koyuncu oğlu lsmoil 
Kara Ömer 
llalıl oğlu Ali 
Hakkı 

Balcı oğlu Ahmet ve Rüstem 
Rüstem 
Halil oğlu Ali ve koca Ali 
Mulla Osman oğlu Şiikrü 

Eyyüp 

" 
llalvacıdao kır Ömer ve 
Durdu Mehm ,t. 

Hulil İbrahim ve şeriki lfü
seyin 
Gör Ali Hacı Emin 
Total Ahmet 
Yusuf oğlu Mehmet 
Avşar Ali eniştesi Mustafa 

• " Muhtar Kadir ağa 
Kara Abdullah ile Ali oğlu 
Ahmet. 
Ali oğlu tibik Ahmet 
Ali oğlu Hüseyin ağa 
Sisli llasan ağa 
İsa oğlu Durmuş 
l<öçük Osman oğlu Halil 
Acem oğlu A.bdullalı 
Musevi Kürt Mahmut 
Mehmet oğlu Halil 
Ahmet oğlu Nuri 
Sisli oglu \l.ahmut 
Osman oğlu Bahri 

" 
» Ali 

• » Mehmet 
lloluz Mehmet 
llacılı MustaCa 
Kayarlıdaıı Senem oğlu Sü· 
leyman 
Harputlu oğlu Hasan çavuş 
Mirza ojı;lu Kürt Mustafa 

llazineyo ait yokarııla cins vo miktarı vo şağilleri yazılı tarlaların 
8-1-935 tarihine müsadif öğleden sonra soat 14 de"ihalo edilmek 
üzAre 15 gün müddetle açık artırmağa çıkarıldığından taliplerin Milli 
Emlıl.k idaresine müracaatları ilAn olunur .4888 27 __ J J-4-7 

~------------------------·~----------------
maarif lebesinden : 
Dairemizde ( 16) lirdık açık 

bir yazıcılık var<l•r. Buraya musa
baka ihı y, zıcı alınacak ve Lise 
ı.ıt zunları tercih edilecektir . Me
murlar kanunu ıln yazılı şartlar 

lıazi olanların gerekli k11.ğıtlarile 

lıerab " r birer istida ile dairemize 
müracaat elmeJ, ri ve müsabakanın 
yapılacağı 9-1 - 935 çarşamba 
günü saot 15 te hazır bulurımaları 
i!An olunur. 4905 

Seyhan ziraat müdürlüiünden 
Ziraat müdürlüğü için müna

kasa ile Göıtaşı, Kükürt, Arap sa· 
bunu ve çiğit yeğ sat n alınacak
tır. ihale 17 ikinci kAnun 935 per· 
ş -> mbe günü saat dokuzda vilayet 
encümeniodo yapılacaktır . Talip 
olmak ve şartları oı.laınak iste
yenler her gün iş saatlerinde Zı. 

roet müdürlüğüne müracaat et· 
sinler.4873 23-31-8-15 

-
-

r r·ı l · · hef Ç Agıa," ı ı m erının ..r7 

fil(flıerln;; 
Dıinyaca meşhur ( A G F ~ ! f1lar~ııl 

zesl bulunur. Fiyatlar, diğer bııtıın / 

dur. ~. 
Amatör işleri en kısa ıa il 

. _ıerL 
'k resılJI' Atölye fotog.rafları, v<'!ı:ı a 

dismanlar . / 

Talebeden tenzilatlı ~a 
rlf c ile ücret altnır • 

a•o 
FOTO COŞKUN : 

Ya~ Cami Civan 

- · ------- -

nı 

•l 
k 
l,j 

/ ~ 
---------------------------~ n 

Bayramlık şeker ii 
lı 
ç 
y 

----------.-.-kifofU fi) 
30 Çeşit kAğıtlı ve kAğılsız lstanbul şekerıııın. i "e ı.c' 

İzmirln tanınmış Ali Galib lokumlarını ve şekerlerıtı ~· ;/, çı 
kolatalarını Belediyenın altındaki bakkaliye dükkAoıO I ~~ 

2-4 

Seyhan 
- ,o' defterdarlığınd 

.... 
Dönüm 

100 
150 
125 
200 

70 
75 

100 
100 
200 

75 
200 

75 
61 
65 

Mevkii 

Eski mezar civarı 
• Köy yeri 

Sazlık ve köy civarı 
Sazlık 

2 parça 
Köy civarı 

Dipsiz gölü 
Köy yeri 
Köy civarı 

Sazlık 

ince bucak 
Bahçe yolu 

• 
Dipsiz gölü 

Şağili 

Halil oğlu Durmuş A!i .Jİ 
Müslim Ali oğlu Belıır f veffi'" 
Zeynelabidin cğlu y~suen J 
Kolsuz Mehmet lncirhlı.t 111 il'".; Halvacıda:ı ::ıiıleyınıın oğııuodOI" 
Musa oğlu OsmAn çavuş 
imalinde . 
Durmuş işgalinde 
Simsar Halil 

" 
Deveci Mehmet 

lncirlıkten Kelli Mehıııet 
,, Hacı Abdi! ~"'"" 

Süleyman oğlu bostaıı ./ 
MustaCa oğlu Mehmet ub"1' 
Hasan oğlu Hüseyin 111 ııJ 
gelinde . , de~ 

75 Deve hüyüğiı Kerim oğlu Mehmet bırs 
75 • • Alıni oğlu 13ekir 
50 • llalil ,, Mebınel 
50 » • , Şakir .. e rıı•P . 

196 Muhtelif 4 parça Ciz Mehmet oğlu Sul 1 v" 
bd ·ı l(or• . .J 62 Madama Mustafa oğlu A ı 1< 8 ,ıııı _, 

50 ince bucak incirlikten Sinan oğlu tJı01 

100 ,, ,, » Süleyman oğl~. 1 
100 ,, ,, • Halil oğlU. ıııı 1 ~ 
ıoo Köy yeri ,, Hacı Sullu ıu ~ 
75 Sazlık » Kara Yusuf oğ ut 

oı 
kı 
du 

•tı 

s 

tan 
ı.,. 

fit~ 

Yııl 200 Eski ırmak yeri • Ali oğlu Dıı~fll ıiJld',; 
75 • ,, • Durdu Mehmet Hıılil ıf~ırı ,fi '1 vı 
75 • ,, ,, Müslim oğlu Halil ibra 

/ 

tlıl 
200 Sazlık Dik dik çavuş 

1 8
t1f• . ~i ı 

75 Kesikten kutuduk ~ 11 ıııııf 
50 Eski kulak Ali oğlu Mahmut vıı;,Ul~,4'.J )•a 
75 ,. ,, Bade! Bekir oğlu i~flP, tıncJ 

150 Dipsiz gölü Kölle Hasan bustıııı ı<or• 
75 İnce kulak Mustafa oğlu Halil ( ıaf•) 

100 Ali oğlu Ali ( Karıı ~ıııs 
97 Ç~tal yatak Hasan Şaban rJl 
45 1\• d .,,,u .,a ama ,. " . Jeıı ) ~ el 

196 Çatal yatak Karataş iskelcsın lu ~tdb~ 11ıf 
18 O Bahçeden Hasan oğ ııı /111" '' ,, ~ ·ııı 

100 Köy civarı Kesikten Mustaf~ jbrab1 

44 Bahçe yolu Aşçı Süleyman oglu fa 
67 ,. ,, Cio göz oğlu Mustıı 
83 ,. ,. Bektaş oğlu Ali 

11 
31 ,, ,, A.li Kesen oğlu Hıı \ 
72 Dipsiz Kölü Mahmut oğlu lsrıı9;~ı1~rı ,.~ 
69 Madama Dingil Mustafa ev ·ııeri 1 ili' 

Hazineye a't yokarıda cins ve miktarı ve şağ• 1 14 ıld ı• 
ların 9-1-934 tarihine müsadif öğleden sonrn 9~~1~ 1 nJ~1" 
mek üzere 15 gün müddetle açık.artırm1.ğa çıkar~I zS 
Milli Emldk iduresine müracaatlarıilıın oluı: ur · 48 
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