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Sı•rıııa' r ıı i ıı i- l' İ ' · ıııiıııt ılısil n

lı•' lıiııf' çı• \ iı ıııek i ı ı· Jıhi f ırıldago 
l~uıul'tiıniz t'ııgı 1 oldu . 

1 

Bu akşam halkevinde konser verilecek 
devrimi içinde 
kadın 

er Yönden ıawamlanmakta Vt: ol· 
~aıınnkıa buluna rı lıii) iik Türk de,•· 
1 sıra uıda, kadının lıiiıiin öoeni 
di.n~ verılirken, kadının oysal ku· 
•çınde caşıdıgı ve ha§armaya 

~u oldu~u yükümüuiı de anmak 
adınl:ırııııızdan Lurıu istemek 

.Yeriodı> bir dlişiloce olsa ge· 
tır • 
.BugUn. Türk kadını; polistir, 
1tndir, Belediye azasıdır, Avu· 
hr, hiikumeı doktorudur .. \ e 
•yot Sayla\ du oluyor •. 1 iirk 
Unu hunun la kıvanebilir .. 1 ürk 
ınlığı, çok ,. ki çaıtarda yine 
le idi . 'on büyük Atatürk dev 
1• 'filrk kadınlıgının eski önenini 
. onurlu ) ü kümiioii ona es· 
ıuden dafıa•liireli , e daha düzen· 
olarak gf"rİ ~ t'rl)or • Kadınlığımız 
llu böyle anlımakıı1dır .. 

Atathrkir.min hüyiik Vt>. ıfrğiş 
z kurallarıodan lııri ; 1'iirk ulusu · 
n yııırmndan çoğu olan k11dırıları· 
&ın erkeklerden &) n ve oysal ku· 
Ilı itl erinden uzak ıuıularak ulu· 
~ yarım bir \' arlıll-a indirilnH~llll" 
ır .. ~ 

Türk ko)lü kadın ; iitedeııhcıi 
rdundo • yuvaeıoda , biiyiik ku· 
Dı içinde • h<'p yükUmlU kalmı ş \ e 

yiikümünü borçlu olduğundan 
e ve çok artık olarak ijdemiıtir •. 

Denilebilir ~i ; köylii Türk ka• 
nı ; biUOn uluıu ıutın, yaşatan bir 
c, bir varlık olmuştur .• 

Kö 111 kadın, ~ocuk doğuran , 
a bukao. l'Vinılt• •rıneğini pİ§İrcn, 

liui ağan , ._auın~ırmı yıka)an , 
ereğini diken, ıezgiibıııda dokuyııu, 
\'aııını düzr ne ko)an, çalışkan , koca· 
•, ço«'uklarıoa bağlı, acılara ,.e yok· 

klara dayanan, ~öğii geren bir 
ın t § ve ana olmakla da kalmaz .• 

Urk koylu kadın; çapa) a, orağa, 
r~nanı, oduna da gidl'n, erkek 
cıyle gorülecl'k itlere d~ el atım, 
rd
1 
ını edeo, çok saygılı, yiıre lıir 

r ıktır 

Uıue~u çrtiıı, dnr, kara güulerin
köylii 1 ürk kadınını, yalınayak, 

:
1 açık, yarı çıplak, karnı aç veya 
1 sırıındu azık, ommmnda ıop 

111Ui ta uken de görüyoruz. 
OO§nıan karıı ında sav a~ırken 

ıralanan erkeğinin elinden, kırık 
ı°gUlü ıuf engiui kaparak, yagılara 
dıran, relen yiirekli 1' iirk köylü 
~ıulıırırun ayısı ; yadları şaşır lacnk 
ar çokıur .. 

l\öyhi Türk kadıııı ; l!O) Sal ku· 
•ndao , ) almz kendini yükselt nıc 

'
1 
koruma i ıenıı ~e önl'nlidir drne· 

1 
ecek lıır durumdadır . 
'l' errılı. bir yilrt'ğio , hınç ız bir 

D;~ı olarak s()ylenınelidir ki ; şehir· 
O Urk kadınını daha h11~ka hulu · 

ruz . 

Ş lıirli kadın · k"ndi diişünce i, 
endi · 1 k' d' • • ı . • k Uk" anı 1) e en 1111111 uır ço 

Uttılf'rden uzak buluyor . 
Şehirde hayanların bir çokları : 

llk lı L d "" • • J • aıumı ve ev uzenı 1şıerın · 

'
0 ııilkioip çıkmıt gibidirlf"r . 

Seb' ı · · '. ır ı bayanlarımızın bır ço 
~ca, Yemek piıirmek; aşçı , çocuk 

ıı> lıu)utnıek· (lndı iliı> süpiir 
" • 1 ' ' 

• 
1~ ~ri; lıizmeıçi ıle yapılır an kar· 
~ıhı tutuluyor . 

1 °Ysal büyük kurumun ırmeli 
111 ev kurumu iç inde şehirli ka· 
li hudioe gerekli olan yiikümü 

ibt.Und lı!-'tüu:kavrunuş , bl'nimııeıuit 
1 <'~ıldir. 

1. ~·V kurumu lıa~kaoının işi ve 
e ırı ') d · d" 

1 
, 1 e ~ok olmıyan alı, verı , ı· 

erı, ~ereğinden ve olıbilirinden 
lak •Uı ı teklerı · bir çok yuva-
nı J' ı · . . ' d ır ı ını lıozan bir yara ır. 

Şl'hir kadını· lırr ulus kadıolı· 
bın ' 1 k t'o onde ve en lısşıa ge en, 

•ele onurlu yunıuaunun , evi ve 
kurumu içinde olduğunu uout· 

•nıalıdır . 

Çoruk lıakrnııııı , e\' diizenle· 
j.' eyi bilen ve 14tverek yapan hir 
'" i Her crkl'kırn daha çok ve 

lbıl ' .J h . a 1
1
.._ ••• a çok snyılmoıta dtğt>r lıır 

r •&tır •. " 
Kadıohtm yüceliğine inanma ve 

hu 811Y1P rsirgeme duygusunun >a· 
llı&ı bu temiz ve açık düıüncele· 

hize Vt'reo yine temi• ve büyük 
rıdılııı. Türk bdınlarıdır .' .. . . 

" ... 

Sovyetler büyük kongrelerini açarken 
Acundaki bütün devletlerle sıyasal münasebetlerini en ince 

noktalanna kadar Molotof, Türkiyeden söz açınca : 
• 

Kongreyi yapan bütün üyeler saygı ile ayağa kalktı 
ve elçimizin şahsında 1 ürkiye Cumhuriyetini selamladı 

Kalenin 
MO KOVA : 29 (A.A.) -

Kalenia So\ yr tler bir ligi büyük 
kongra ıuı açarken Kuhisef ile 
İrrof'ua hatır•larını tazimle an 
mış ve bu şahsiyetlerle Sovyetler 
birlığioin iki mümtaz lııdimiııi 
kaybrtmiş olduğuau söylemiş 
tir · 

Kalimindcn sonra söz alan 

Molotof hükumetin raporunu 
okumuıtur . 

Molotof Lenin Fır k.sı tara 
fmdaıı ölonomi ve kDltOrsel ali
kalarda elde edilen muvaffakiyet· 
)eri kayit ve bunoa kapitalist 
memleketlerinin buhranlı vaziyet 
lerilc bir mukayt!seeini yapmış· 

tır . Molotof bundan "'onra Sov. 
yeller btrlııinin yaba.ıcı memle: 
katlerJe müna ebetlerine geçe 
sek demıştir ki : 

K•pitıliıt üllcelcr<le büküm 
üren buhran , dı .. ibtilatlerı teh

likesini harb tehlikesini artırmış 
t ır . 1\lüsalemet c\'er beyanat 
artık günün modası halinde de· 
gildir . Emperyaliıtler buhran
dan kurtulmak çarrsi olarak 
) eni ilhak harplerinden gittikçe 
tlalıa çok balı diyorlar . V c ik 
tidar me\ kıine gittikçe da hı çok 
ya\da:ı:l) orl•r . Hatta b.zı mem 
lekctler icraata bile geçmiJer
dir . leseli Japoo) a Çin ile 
harpten yılmıyırak Mançuriyi 
işğal etmiştir . 

Genel hir taız<la Japonya Bii· 
) Uk Çin ulu uııun ülkesinde ken· 
di e\•inde gibi hareket etmekte
dir.Yalnız Japonya de(il Alman· 
ya da luslar deroeğioi h1raktı 
ve hu çıkış silihlanmağa \ e sa 
vaş hazır hklarına tevtssül ede
himek için bcr türlü bağlardan 
kurtulmak için oldu. 

Daha son umutla \ aıiogton 
mu•bcdc-si feabedilmişse, bu Va· 
şington muahedesinin onu imza 
edenlerden bazıları için deniz ai
liblanma yarı§aoa ve Büyük Ok· 
) anosna fethi içia yeni bir hır· 

Tevfik Rüştü Aras 
• • 

Atatürk ve lsmetlnöniJye Avrupada 
yaptığı işleri anlattı . ____ " ........ -

A KARA : 29 (A.A.) - Ha· 
riciye bakanı Tevfık Rüştü Aras 
Avrupa dönüşü ı>azar glinü Is
tan bula \ararak hemen saygılara· 

Ursavaf türküsü .. _, 
Kan<'•OJl.n dılıaden 

Akca re)Tan gezme* oldu çullerdt 
GlJvtl ördek ölme:: oldu göllerde, 
} eşil l rf a kalın a yadelladc 
Yelİ1flı AJatürk oglu l rsaıaı .. 

y a,1ılar ~ııwıan bır ord ı 1.urdu , 
I urdıı f ransı .. ı , saV0\11 durdu • 
Sıtalı bası olsuu ntrıler w rdu 
Drmı ıı Atatıirk o(flu l r aı.n ·· 

Du ıurku 11 )anık )Bilik <.İ )le1eo , 
Elleri kınnlı bır ) ., ru kızdı .. 
lJ reııvo~ kioı di} e ordnoı, ka ını 
(atcı, bilmiyor mu un dedr, kızdı . 

•• l r 8, 11 ; L rf a\ ı kıırıarıın ı ~ it , 
Uilıııi)or arı onu. lııırda durma, giı, 
L: rfanın ıa .ına, ıopro~ırıa or, 
Bıına orıı p ıa gô7.linıdl' olrnn hor! .. ,, 

J)t'yip t lini şaka4ıııa ko) dıı , 
Söyledıği türkiin{ın sonu lıt1)llt1 : 

.. 
- /)urmadmı vuruıtu delıkanlılar , 
Ölıller dlrıldı öldü ra11lılıır , 
Cerıge gırdı eı lıler, m~arılılar • 
l rf a kurtuldu la asırı l r ata§ 

O. Evren 

nı sunmak için Bolmıbalı~c sa 
rayına giım·ş v•· Heisi Cum~u· 
rumuz taraf•ndan lcııbul edilerek 
Y"~mce alıkonmuştur . Hariciye 
bıkaaı Atatiirkc Yugosla,yn nai 
bi Prens Pol'un H BışHkil 
Yevtic'io C\ gi \C sı ygılannı bil· 
dirmit ve bundan çok memnun 
olan büyük önderimizin bilmuka· 
bele git gide artan ve kuv\etle 
nen dostluk mnlıabbet'erini sal· 
tanat naibi omaitste Prr-nsPaul'a 
\ ' e Ba vrkile bildirmeye, Belgrad 
Elçiıl Ha) dar memur t dilmişt'r. 

Bugün Aııkı:ın gelen Hariri 
ye bakını • Batbakan 1 met İnö· 
uüne Cenevredrki umumi me 
sai i Balkan nazırları araaınc.la 

geçeu toplıııtılar 'e arılarıa.Jaki 
görü hirlıkl cri 'e do t memle 
ket hniciyesinin izhar ettiği ar 
zn üzerine giderken \e gclirkcıı 
uğradığı, Belgr11ddaki tema lıuı 

hakkında malumat aızeımi§ \'e 
İnönü tarafından HğJe yemeğine 
ılıkoomuşlur . 

İsmet İn6nti Yugoslavyada 
Harici) e bal&anımııa göı;;tcrilen 

do tluk hislerinden çok memnun 
olmuş ve hükfımetin te~ekklirle· 
rıle beraber kendi ıelim ve mu
lıahbetlerinio ıblıığıns Bdgrad 
:Elçimizi memur etmi§tir . 

\akaıa . 2<J (A.A.) haber 

al<lığımıza göre Haricıyc bıkaaı 
Tevfik Rlttü ra Sof ya Jan ge· 

Geriai ikinci flrtikte 

Molotof 

be •ngel te§kil etm~kt~dir .. 
Kıpitılist memleketlerın dış 

siyasası ıayif ülkdeıin zararına 
otarak ncnmın ayni bir taksim 
için müttefik ~eçmekle metgul 
olanlara alet olmaktadır. 

Sovyetler hirliğinin Uluslar 
ılerntğile mün11ehetleri hakkın· 
dn bir zamanlar hu kurumun 
So\ ytttler birliğine karşı bir silah 
olarak kııllımmık istenildiğini 
hıtırlatmıhyım; O zaniaodınhui 
uluelar kurumunun durumunda 
umumi dejifiklikler olmu,tur. 

Eu çok harp arayanlar bu 
dernekten çıkmıtlar ve şimdiki 
mensubla,tmn ekserisi bir harp 
ilanında doğrudan doğruya alaka 
dar mülibualar L~ninde detil 
dir. 

Heuüı hu gıbi kunıwl11111 
rollerine Uizumnnd•n fazla eheoı· 
rrıiyet veam~ğe mütemayil olma 
makla beraber so~yetler birliği 

-Gerisi dördı1ııcı1 flrlik<ic-

~~-------·--------~ 
Kültür bakanı 

Adupazarını da teftiş etti. 
Ad .. p zarı : 29 <A. A.) - Kiil 

tür bakanı Alıldin Üımen herıber 
lerinde Kolemi mahsus ve Orta 
tedrisat ınüıliitleıi olduğu halde 
§eluimiıe geleli. istasyonda Kay· 
mık•w, Belediye ve l1ırka reiı· 
lcriyle muallimler ve h•lk tara 
f ındaa kar ılındı . 

Bakan, gece muallimlerin 
toplandığı Helclliyc alonuada 
muallimlerle lıasbilıalde bulun 
Ju. 1ıkwektebleıi ğezoi \e Tıy 
yare şehidltri ibtıfalinde hulun· 
Ju. Kıymakumlık Belediye 'e. 
Al"y kumandanlığını : iyartt elli. 
Alayı ziyarttin<le bir bölilk u 
ker tarafından meıa imle karşı · 
laodı ve uğurlandı. 

Bıkan, §Clıriu muhtaç olduiu 
Orta mekteh için Belediyenin 
ahib ılduğu arsaları gtıdi \C 

hükumet karş ı ı.ıodı por sabası 
olan araziyi mektthe elveıitli 
buldu. Yeni mekteh binasının ya· 
pılma anda Bakanlıjın yardım 
yıpılm.sında Bakanlığın yardım 
edeceğıui \'e Maarif sahısında 
bil) ük caolılık gösteren Adapa
zauoı Ortı mektebdea mahrum 
hıralmı)acığını söyledi. LBu ha· 
l>eri alan halkımız çok aeviodi. 
Abidin Üımen gece Bıal altıda 
Ankarayı hııeket etli ve ka11 
erkioı tarafından uiurlandı. 

Yanda kalan oyun 
İzmir mensucat fabrikalarından birkaçı 

hükumetten paparayı yiyince yola geldiler 

İzmırde birkaç mensucat fub· 
rikau. JJamuk fiyatlır1nın yük
st'lmesiui bahane eden garib 
bir diişünceyle derhal fabrika
larım kapımıolar ve 700 işciyi 
oçık le bıralımıtlrdı . 

Hadin, blll&ümetin nazarı dik· 
kntioi celbetmiş ve akonorni ba-

l kanlığı lzmir vilayeti 'aııtuiyle 
bc· ııırn bu fabrikatörlere" bir teL· 
liğ yapmı,lır . 

sele olmadığını, eğer bu hare· 
kctleriyte hariçten pamuk getirt
mek yolunu tutmak istiyorlarsa 
bunun hatalı olduğunu, Türkiye 
bUkumetinin 700 işçinin açıkt• 

bırıkılmaıını tahammülü huluıı · 
madığını, t•)et bir kaç güo için· 
de ameleyı i~c nlar1tk çalıfmeğa 
haılamnlarsa hükumetin kıymet 
takdir ederek fn'brikalnrı uhn 

alınacağını bi ldirmişdir . 

Bakanlık, pamuk flyatlaraoı• 
bir koç kuruf yükselmesinin kcn· 
dı ıirarlarant intaç etmiş bir me· 

Buııuıı iizerine fabrikalar der 
bal •mcleyi tekrar işe alıp ça

. lıımai• batlamışlar<lır • 

" Kahrolsun açlık ! " 
1 Avam Kamarası işsizlik ve açlığa engel 

olmak meselelerini konuşurken: 

Dinleyiciler, " Kahrolsun kıtlık 
hükumeti! " diye bağırdılar 
ı .o UBA : 29 (A.A:) - ln

iYıliz parlementoıu faaliyetinin 
: 1'İm :arefe imle imi gihi hir 
bava içinde \ e çok } ülclü bir 
pı oiram1a başfomı~hT • Meclise 
'erilen ·eni kıııuu la) ıbasındao 
Hindistan kanunu ilr itıizlcre 
yerdım kınuulnu en mühimleri· 
ılir . K.hine İ§çilariu hücumla
rını boıa çıkuımak için yni lıir 
refah biitçesi üzerine istinat! et 
mektedir . 

Eier bu devıe bu aokta üıe
riude ol dutu gibi fakir sınıflar 
u bııakalar melıeleleri üzeıia
de de memnuniyet vericı bir ~e
kilde biterse hükumet ılk H'§· 

ıindc memleketin huzuruna ı;ı· 
lc.acaktır . Akıi taktirde balkı 
müracaat için 1936 Şubatına lu· 
c.lar kendiıine tebar lıir mUlılet 
wrilect ktir . 

Parlementoda başka meıı.e· 
ı~lerde a«hüı:üle ·ektir . Bu ara· 
da aılAhlaomı işine kıışı lrıgil· 
terenin dış politikaımdıki teka
miil ile efkirı umumiyeyi sid 
detle alokalandıran aaldşmılar 
meseleleri vırdar . F laod'nı ile 
J~aval'ın ziyaıet'crinclc:n C\\ ı•l 
Con Saymeo ruzuamcde ) azılı 
bir çok uıllerc cev.IJ \eat>cek
tir . ilıayel dizgioli ükouomi 
lthioe çal ı şan C HCUD tekıar salı· 
neye çıkışı ulusal bUkfımrtio 
me\ cııdiyrıini \le bılkta•ı gtirdü· 
ğü tc\'C ·ciihü teblık~y~ koyruasa 
pile biikumfk şicldetli bir mü · 
ııebbilı olarak kalmaktadır · 

1 ondra : 29 (A.A ) - Avam 
kıware 1 cJün işszlik tazminatını 
istihkaki olouyıb ev\ekc içti
mıi muavenet daireıındtn y•r· 
dım gü·en iısizlere aha 
bet edecek olan yeni yardım 
meclısi için deoilt>n S - mil 
yun İngiliz liralık munzam tah· 
sisatı müzakere e.tmiıtir . Müıa · 
kere on11anda ıol cebah m,. ıi 

f ırkasıuı mensub Mebus Bulca· 
nan la av\ ur tdilen yaıdımıu ye· 
rinde olmadığını söylemi~tir . 
Hu1'ının batbakanı ağır tabir· 
leılc lenkid edcıek onun kırbaç · 

la ılliğülüp ele nmmui hayattan 
iiylc km ulmasmı ikliza ettiğini 
beyan etmiştir . Gene mesai fır· 
k11111dan bir başka lebus bo'lu· 
meli tenkid ederken dinleyicile
rin arasından ) ülcselen kadıa ve 
er kek st:sleri : 

- Kahrol un kıtl k lıükfımeli !. 
Diye hağrı§uııgl.rdı. Bir çok 

kimseler dışarıya çıkarılmıılar
dır . Jçlerindc Laıılarının pıo 
•~stolarına rağmen halka mahsus 
trihunleri İfğRI cdeulerio hepsi 
Y"rleıini teıke meı·bnr edilmi§· 
terdir . 

.Miizakerc tatil cdilmi§tir .Bu 
glln dt\ ını edilertktir . 

Lorulra : 29 (A.A.) Do 
mill) onlar azarı B. Tomas avam 
kıtmaın ında 'crdıgi bir b yaaat 
h ticcarı 111 s le'eıden sonra İn· 
gilkre ile lrlan<ln arı ındaki ih 
tilıfları politika meselelerinde 
miizakere ,ruıek üure görüım« -
ferin genişlrrilmesi ic,;in yapıhn 
hlımioleri ttyicl eder gibi göılla• 

mü~Hir . ıpılan anls§m"nıa yarı 
resmi bir mnhiyr-l olduğunu söy· 
lrdikteo oııra B. Tomu demiı 
lir ki : eğer ıınlaşmıılar genışletı 
lcbilt<•ek. oluı 11 hUkiimet bun 
dıo aorılc memnun olahilir . 
Kapının açık ol<hıgunu her za· 
rnan ıeybettik . 

Londn : 29 (A.A} - döa 
Mtbu hıkamnm Avaw kama 
rasındon çıkmısı nn seheh hadı 
se unns1nda meclis hademeıi 

trihunleri ho altmnk i temitler 
c de buularıu nizam dahilinde 

barakeri 60 kadar nümayişçi ta 
r"fından mUdafan t. tlildiğini rör 
mü§lerdir . Br ş dakika kadar 
oı tnlık kararmı§ oura nümayif 
çıler dışarıya çıkaı ılmışlardır • 
Bu lıaclıseoin öM·eden pıür,.tteb 

olduğu uolaşılmıktıdır . ilm• 
yiıçilerin hepsi de gençtir . Pat 
lemento sükfmcti )alnız bı§ına 
itl11cye:mukt <lir olm•dığandaa 
en yakın merkezden y•ıdım 
poli getirmi~lir . 

Umıyişçilerden 3 - erk.t 
le 1 - kadın bir müddet me 
kur bulundurulmuıla J&ı • 



Firtik : 2 

Bir Fransız gözüyle 
Türk musikisi devrimi 

nasıl görülüyor ? 
Bir kaç haftadanberi bütün Tür• 

kiye mu iki bahsile alakalanı
yor . 

Bu alaka, o zemno deha Gazi 
Mostafa Kemal paşa adım f aşı· 
yan Reisicumhurun büyük ulusal 
kuıultayııı yeniden toplamşı mü- I 
nasebetile verd"ği ~öylevle başlı-

1 
yor. 

Gazi büıüa evvelki senelerde 
ve yeni kurultay toplantısında 
evvela şapka, sonra Latin harfle· 
ri iokıldbınpau bahsetmiş, bila· 
harede tarihin tetkikini ~e dilin 
ıslôhını teosib eylemişti . 

İşte şimdi de erk musikisioe 
karşı mücadele açıyor . 

Bir çok Avrupalılar Şark mu
sikisini tanırlar . Meselii şimali 
Afrikada , Suriyede veya Koloni 
sergisinde olsun bu "Mineur,, deo 
çalman şarkıları ve yalnız bir iki 
tonüzerinde saetlerce ayoi basit 
"V aıiatioo 11 lıırı tekrar ~den ayni 
mevzuu ve çeyreklik ve sekizde 
birlik tonlarıyla hemen fano se
sin hududunda bulunan bu "M · 
puation,, farı işilmiyen varmı dır? 

Bu musikide esasen "Harmo· 
nisation yoktur: esasen burada te
nevvüü vücuda getireo aletler . 
bir kaç flütü istisna etm~k şartile 
çeşitli , fakat hcptiİ "Acorde,, ·de· 
ailen aletlerden ibarettir . 

İşte yüksek veya alçak perde
den yapılan bir çok ••V nrintiou,, 
fara alışmış olup şark musikisi
nin yazılışının inceliğini kavııya 

mıyaD garblının kulağına l:oş gcl
miyeo hem de gar blıyı umumiyet
le yoran '•Mooote>oic,, yP-knasak· 
hk intibaı buradan geliyor : 

Buradaki şark mn ikisinin 
uyazı1ışı,, tabirinden kasdettiği

miz mananın mecazi olduğunu 

kaydedelim : Zira şark musikisi 
yazılı ve notalı değildir ; sadece 
kulaktan kapıloo ve her söyliyeo 
veya çalaom icadettiği bir takım 
"Variatioo,, larla ilave görerek 
iotikıl edeq melodilerden ibaret· 
tir . 

Gerçi şark musikisini 11sste': 
matiscr,, etmek için bilhassa 1931 
de toplanan Kahire koogresiode 
bazı tcşeblıüslerde bulunmuştur; 
fakat muhtelif bavalilrre göre, 
keodilerini gösteren değişiklikle
rin ve mevcud nota yazma sis 
ltmlerinin pek çok olmaları yü 
zünden bu teşebbüs pek faide ver· 
memıştir. 

Cszinin bugün mücadele ettiği 
tarz iıte ihsası ve duyguyu bu 
gayri muayyen , belirsiz ve ıark· 
kari ifade tarzıdır. Zira Gazi pek 
iila biliyor H şaık musikisi kifa 
yetsiz bir medeniyet unsuru oldu· 
ğu gibi ayna zomanda sahasının 

darlığı ve faz!{lsiyle gayri müte· 
kamil olaa tekniği yüzünden her 
halde fakirliğe ve " raetin11e mnh 
kumdur. 

Fazla olarak şark musikisinin, 
menşei itibarHe de , durumu mü 
sait değildir ; zira bu musiki şark
lıdır , fakat bakik11ten Türk de· 
ğildir . 

Türkler bu musikiyi ald,lar 
fakat kendilerine maldmediler . 
Bu hususta Türkler . tıpkı kendi 
büyük musikişiaaslarıaı yetiştir 

mezdco evvel , garp musikisini ta· 
lim etmeye mecbur t olmuş olan 
Ruslar ve çekler gibi , son za 
marı1ara kadar malik o1Jukları na 
tamam ve gayri miltekimil musi 
kile dahe fazla uğn1şmak istemi 
yorlır. Aynı veçbile Türkler uz\lD 

zaman arapların ·yazı ıistf~mine 
malik bulunuyorlardı . Fakat son 
ıa bu sistemi attılar zira bu sistem 
Türk diline göre çok ııoksan ve 
fazla kartşıktı . Şimdi o;rüıkler ' 
kendilerini ıarklılara bağlıyın 
hütüo bağlara kesip kendilerini 
ancak garp kültürü camiasına 
bağhaınları çoğaltıyorlar • Ve 
işte nasıt ki bizim kelimeleri ter· 

kiheden sedl~ri Litin harflerile 
lesbit etmek tarzımızı aldılarsa, 
şimdi de yine bizim ihsasları ve 
Juyguları musiki mütenevvi ve 
mütekamil tarzımızı tamamile al· 
mak istiyorlu . Bu itibarla Gazi
nin bu isteği de yiae yazı in\uli
bı sayılabilir . 

Gazi , nasıl Latin harfleri sa
yesinde bütün Türk ulusuna ga~

bin bütün entellckteül kültür ala 
nını açtıysa, bugün de yine bütün 

Tüık ulusuna Avrupinıo musiki 
hazinesinden baz ve istifade temin 
etmek imkioına vermek isliyor . 
Bununla beraber Gazinia biç te· 

melı ve mazisi olmıyan bir işe baı· 
hdığını ve bu iolnlabı da hemen 
güuü gününe tahmil ettiği zaune 
dilmesiu. 

~~-------· ..... ------~-
Dünyanın 

En büyük hava gemisi 
~· 

1 
1932 EylOlünJe Husların meşhur' 

cdibleri i\Inksim Gorkinin ebe<li 
ha.yata başlamasınm kırkıncı yıl· 

Şark musikisi 1'drssin muıi· 
cal,, iniD zahiri basitliği \'e bil 
hıssa esasının noksanlığı, "ac 
corupa~nement,, ının son derece 
ıematize (edilmiş lmlunmesı ve 
notaların da daima yüksek ve ti.ı 
perdelerde dolaşması yüzfioden 
gırbh da çarçabık hir asabiyet 
uyandırıyor • Şark mu~ikisioio 

şuklıda da ayni tesiri yapmakla 
berab~r bu tesirin başka başka 
ıekillerde ifadelendiğine , yani 
şarklıyı tehrib edip garplıyı da 
yorduğuna knniiz . 

·dönümü kutla~ır~en yazıcı "~. g~- \ 
zetecilcrden Mıhaıl Koltsov buyuk 
bir kültür ve propoğnn<lo. tayy~- l 
rasi yapılmasını vo huna Maksım I 

l Goı ki adı takılmasını toklıf etmişti. , 

Şark .musikisi amatörüDün 
doyduğu zevkin güzelliği ve ·in
celiği ne olursa olsun , bu mu si · 
kinia Avrupı musikişinasları İn· 
dinde basitçi • decadent >~ etütsüz 
ve kültürsüz Lir t&aDat , hem de 
kulaktan kıpma olmak dolayısiy 
le kusurlu ve fazla olarak büyük 1 

üstat ve büyük şahsiyetlere de ma
lik olmadı~'! gibi • harmonie » 1 

•~ u er.trepoint ,, in kati kaide· 
lerinio tHbıt eylcwedıği bir bün · 
ye taşıyan bir sanat olduğu şüp-

1 
beaizdir . Madem ki alaturka mu
sikiyi alafrang•dan ayıran cihetin 
netice itibariyle bir tefsir ve ifa
de tarzının ay;ılığı olduğu inkar 
edilmiyen bir ıeydir . §u halde 

Bu tayyorccle sinema , radyo , 
matbaa gibi Lütün kültür malze
mesi bulunacaktı. 

Bu toyyaroyi y0pabilmek için 
bir komite kuruldu . Bu heyete 
meşhur fon odamı , Prof. Andrei 
Nikolayevic başkanlık etmiştir. Bu 
tayyarenin y ıpılması için 8 milyon 
ruble harcanmıştır . K anadlarmın 
uzunluğu 210 ayaktır • Uçarken 
ağırlığı 42 tonJur . 

Sürnti snntt , 150 mildir. Mo· 
törü yedi hin beygir kuvvetiode
<lir. Tomo.mile madenden ve bıl
hassa k.olçuk olüminyümünden ya
pılmıştır . 

içinde mükemmel Lir rolatlı ve 
ofset basma makinesi vardır ki sa
atta 30x 42 en ve boyunda on bin 
gazete basar. 

1 

Türk Sözü 

Zırhlılar 

Tayyarelerle sa-ı·•·şnmaz ( ŞAR SAVALARI J 
Bir /nglliz 9ü:bnş1swın "!Jeyll ş • 1 ~İmşekJi Ve fırrfl• 
meyil il gazetesinde ç.ıl:arı ~l arımıza !nen '"f • 
yazısını r1zenle okunmaya deyer 1 nalı bıryağı-c 
buldu/\ : 1 • T 

" o,; yüz yıldonberi lngiliz <lo.- ' Fransız tayyaresı 
nanması bir iistiinlük aııo.nosı D t b ld at s ... kizde 

b k On ıtao u an sa iÇ kurmuştur. Anane, aı knmızıı a - .. 
1 

J U L A. s. 
.. ğ' · .. el uçan uç motor u ve · · · tığımız zaman gorece ımız guz ı '- l b' F ,·olcu tayyu·e· 

d. F ı. •1 . h ktı- ı mareı;a ı ı r raoıız / bir şey ır. a11 at ı erıyo a g • . b d Ad naya inmiştir. .. . · 1 · . sı ıaat on eş e a mız znmno goreceğımız Jır sorup- V k ı ından dolayı 
I 'ld" a tın geç o mas 

tan başka Lir şey c cgı ır . bu ece i burada geçirmişler ve 
Patlayıcı maddeler topları ve g ~d Ş 't k üzere 

. . d' r saat yedı e ama gı me tüfeklcrı meydana gttır ı . op-
- ki k uçacaklardır . lorla lufekler mancını n ° un ye- d ü k' · vardır Pilot 

ık · Tayyare e ç ışı · rini aldılar . Su bulınrı ye ·cam P 
1
. k' · t Şvagner tel· 

. G t"' .. b' t , ah ıs ma ınıs , yerine gcçtı oz mo oru, ıze ay· ' 
. t b .. . t vnre siıçi Mişel . yarcyı yap ı. ugun ıse ayJ... , 

zan~,nımızın ~n. dehşetli bir sildh1 Belediyerıin çalınan 
halıne gclmıştır. 

Bugün yer yüzünJe bundan 
<lnhn üstün, müthiş ve süratli bir 
savaş vasıtası yoktur. Ilonlnr he· 
deflerile karargllhları arasınua da
ima münakale ve muhabereyi t~

miu ederler . Bomba tnyyoreleri 
ise hiç bir mesafe kaydı ile takyid 
edi1miyım bir nevi oğır topçu <le· 
mektir. 

Gelecok savaşın kati sonucu 
gök yüzünden gelelek olan topçu 
kudretile yani tayyare ile alına
caktır . 

Sonra tayyareler zırhlılarımız 
için de biiyuk bir tehlıke teşkil 
eder . Bir tayyarenin bir gemiyi 
tabrib etmesi , yahut bombaı.ın 
denizde patlnması için buaun mut
laka gemiye isabet etmesi lilzım
gelmiyor. 

Bizim filomuzun yedi <lenizdo 
kullanılmak üzere topu topu 132 
tayyaresi vardır. Bunlar da ordu 
emrinde bulunan tayyarelerden 
daha geri şeylerılir. Biz bahriyeyo 
bütün müdafaa bütçemizin yüzde 
ellisini· veriyoruz. Bunun rla yüzdo 
42 si gemi inşasına harcanır. l 

Uzak şarkta bu yıl Amerikll ve 
Japonya büyük deniz manevraları 
yapacaklar . Bunda Amerikalılar, 
107 zırhlı ve 477 tayynrs bulun
durucaklnr.Japonlnr ise 192 zırhlı, 
200 tayyare kullanacaklar . 

Amerikalılar , herhangi muh
temel Lir düşmanın yaptıracağı bir 
zırh) ya karşı 54 bomba tayyıırcsi 
yoptırılmosı fıkı indodirler. Şu hal
de J O milyon lngıtiz lirası yerine 
756 bin logili z lirası harcannca k 
demektir . Bu tayyareler , yanın
daki ufak gcmilerlu birlikte her 
hangi yeni hir gemiyi kolay kolay 
batırabilirler. Bizim bahriye baka
nımız bunu Lılmeli<lir . 

Niçin Senturyon zırhlısı üzerine 
yapılan bomba atmn tecrübeleri
nin neticesi neşrcJilmeJi ~ 

1934 yılı ı. dıı yaptığımız kara, 
der.ıiz ve hava oıanevralnrımız gös 
tormiştir ki kora vo tleniz kuvvot
lorimiz toprakltırımızı lıova hiıcu
mundnn korumogn elverişli değil
dir. llalbuki Avusturnlyada yapı!an 
tecrübelerde elJe hi~~ Lir zırhlı ol
madığı halJe hücum eden zırhlı 
n<le<li nin Jört misli toyyareyo mn 

Gazları davas• 

Dün ağar cezı mehkemesinde 
belediyenin gazını çalmaktan ıuç 
lu gazhane eski memura Mucurlu 
Ahmedin muhakemesine devam· 
edildi . 

Abmedin çaldığı iddia edilen 
gaz ' 362 tenekedir • ~undan 
başka 292 trneke beoziu ıle 742 
tenekede mazot yittiği ve buda 
yine Abmedin memurluğ_u çağın
da olduğu söylenmektedır • 

Belediye , Abmeltf'n , gaz be
deli için 1420 lira 80 kuruş , ben 
zin 13 46 ve mazot bedeline de 
156 lira ki, faizile beraber toptan 
2922 lirayı istemektedir . 

Ahmet . bu gazı kendiıioin 
yemediğfoi, ve ne suretle yittiğini 
biç bilmediğini söyledikten sonra 
şu müdafaada bulundu : 

- Bu kad..r gazın , btnıinio, 
maıolun gaip olması bir yanhşltk 
eseridir. 

Bilmeden şuraya buraya fazla 
fazla vermiş olabilirim ; nitekim 
bcad rn öoceki gazhane memur· 
larının aynı yanlışlığa düıtilğü 
çok olmuştur ; bir artıştırma ya· 
pın bunu göreceksiniz . 

Ahmedın bu müdafaası dinlen· 
dikten sonra karar yine verile
medi . Ve mahkeme Cnmarteıi 
gününe atıldı . 

Bir kadını 
Sekiz yer·inden yaralayan 

tutuldu. 

Bundun dört gün önce Karataş 
nahiyesinin Yonico köyünde bir ev 
bölümü yiizünden çıkan bir kav
gada Öm•!r adındaki bir udom ev 
hölümündo hissesi olan vo bölüme 
razı olmıyo.n otuz beş ynşlarıudaki 
1 lava ka<lını sekiz yerin.im l.ııçıık
lamıştı. Suçlu Ömer ile yaraların 
tesirile hemen ölen llava akruba
dırlar. Öıner tutulmuş ve ınulıke
sine bakılmak üzere ceza yerine 
tıkılmıştır . 

Sokaklarda 
lik olJuğu için Lu dominyona ayak Dolaşan sarhoşlar 
atmak mtimkiin olmamıştır. 

Gayet lıı-ıybetli, renkli , hayalı 
vo milyonlarca liraya mal olan 
nıüth;ş bir zırhlının topları ve 
auamlarile tayyuro bombalarının 
altında batıp gitmı si ne hazin bir 
şeyd'r . 

Savaş gemileri, ne çeşid olur
larsa olsun, tayyare onları batıra · 
bılir. Onun için bu tarafa ehemmi
yet verıırnk gerektir. 

Bu yıl 
120 bin ton krom çıkardık 

Geçen yıl 80 bin ton olan krom 
istihsoldtımız, 120 hin tono yak
laşmıştır Kromun önümüzJoki yıl 
dolın ftızln hir inkişaf göstereceği 
muhakkak soyılmoktndır. 

- · 
Kedir oğ'lu Mustafa ile yanın

da bul onan kardeti Hı UI ve iki 
sinin de arkadaıı olan Cabbu 
adlarındaki adamlar çok faıla 
sarhoş olac•k kertede içki iç 
mişler ve sokaklara ·dolaşarak ba 
ğmp çağırmağa bış1amışlardır . 
Bunu gören mI!halle bekçisi bun· 
lan tutup karagola göiOrme k 
isteyince sarboılar bekçiye önce 
kulak asmayup gt.çmitlrr, son· 

1 re da tahkir etmişlerdir . 
Polis raporuna göre bu üç 

adam y•kalanıp baklarındı yasa 
muamelesi yapılmıştır • 

Soy adı 

~ Salih Zeki ve ailesi soy adı 
! olarak (Bugaz) almlflardır • 

Diio gece saat on sekiz Lu 
çuk sularında hava birdenbire 
kapanmış, arkasından gök gürül· 
tüleri ve şimşeklerle bir yağmur 
başlamıştır. 

Yağmur ayni sağnak halinde 
ve ayni şiddette nevam etmiştir. 

Gök gürültüleri ve şimşekler
le başlıayan bu yağmur, bahar 
ynğışlannı andırmaktadır. Fakıt 
onun Adanaya gelişi de çok ya
kındır. 

Öğrendiğimize göre yağmur 
epice sürecek Vt- bu sene çifçile· 
rin isteğinden faılasiyle yağmış 
bulunacaktır. 

Üniversiteli gençlerimiz 

lstınhul Üniyersitesinde oku· 
yan ve tatilleriııi geçirm~k üzer~ 
geleo , ıarımız gençleri bugün 
saat dörtbuçukta mekteplerine 
dön6yorlar . 

Gençlerimize hoı bir yolculuk 
dileriz. 

Genel evlere cebinde 
rakı ile girmiş 

Genel evlere cebinde sakla
dığı rakı ile giren Seyfi oğlu Ah
med Muhtar adındaki adam tulu· 
laralc hakkındı yasa muamelesi 
yapıldığı polis nporundaa an
şılmıştır . 

Çamaşır aşırırken 

Ali kızı Haticenin komşula· 
nadan birinin çamaşırını çaldığı 
ıikayeti üzerine araşJırmalara 
haılandığı polis raporuodau an
laııldı . 

fş başında tutuldu 

Baktrsındt mııhallesinde Tahir 
kııı Fatma ndındaki kadın Çukur
moscit mahallesindo oturan lsmail 
oğlu Mehmedin evina kimsenin ol 
madığı bir sırada girmiş vo a~ıra
cak öteberi araştırırken yakalan
dığı polis raporundan anlıışılmış
tır. 

Yarınki maçlar 

Futbol Jıeyellndcn : 

1- 2- 935 Cama güııkJ Jile: 
m&çlan. 

lkirıci takımlar: 
2-Saat 13 de ; 
Seyhan ıpor- Toros ıpor , 

Oyun eri : Hakkı Salih 
Birinci takımlar : 
2- Saat 15 de, 
Adana ıdor- Tarsus 
Oyuneri : H~klıcı Salih 

Çığır 
Aokarada ayda bir çıkan ve 

ülküsü gençlik olan Çığır mecmu· 
asının 39 ıacı snyıll dolgun bir iç· 
le çıkmıştır . Okurlar1mıza bildi-
ririz . 

T evfık Rüştü Ar as 
- Birinci firtlkden artan -

çerken Samajest~ Bulgar Kralı~ 
kendisine saıay nazırı vastasile ' 
bilhassa iltifatta bulunmuş ve 
Cenevredeki me.saiıindt!o çok 
İnemnun olduğunu bHdirmiş· 
tir . 

duğuno 

Dost devlet hükiimttlerinin lirete 
bu alakas1 ve irtibatı Hariciye bitsin ! · ' 
bakanımızı çok mutahassıs ede. 
rek Sıma jeste Krala teşekkür ve ti ıııııııutflllll1llll 
saygılarn;ı arzına veıile \'ermiş i bU 
tir . ii 

Sofyt istasyonunda Bulgar i 
Hariciye oazırile dış bakanımız ~ klJpl 
arasında vukubulın mülakat çok ~ t(ale •fal 
samimi olmuştur. Bütün bu ha- ~ M. ~I 

herler bura mahafilinde iyi trsir lu · I rillClllıııını'lllfflll"' 

'·yıpmı§tır • 



" öyl'.'s" Mus afa,, 
~~-------·------~~-

IJcrll11de çllwn 'Grunt! Posl" 
<ıduıdal~l Jwflalt/\ /mllıir ga:c 
I si 9 /Jirincl Kamm 1934 gun 
l mecli sayıswda "Tur/\ /\oylu 
ıu ıllu3fof a11 diye ço/, d '!ierll 
btr yazı çıkarmış fır . lsla11lml
da11 Dr. l'on Engelm ıın /ara 
fwdcm yazılmış olnn bu 
U<ız11u11 T11rkçeye çevrlmlrıl a 
ağıyu yazıyoruz : 

Gcc leri yE1tak olar k lwllno· 
dığı <.lırin lb:eıi ,. diz çükınü 
1 ""P yazıyor , . Üıli ıü i 
tısına \C çocnğuua h'!kıyor . 
) Şüybr iz ekim v"imli olaıtı,. · 
u · Fak l ş hird ki tacir hu k · 
•r dü uk fiyat Hrdikteo oor 

1 ıuıuo o n ne fayda ı olabilir ki. 
litUn il i ilr l>ir ço ıorlukt r 

ıç rı inde ne k d r çol çalı dı . 
onu ne oldu . Buğd yın kilosu 
8 2,5 tnş ç tlas 3 lrnruş 'rri 

Yorl r . Bund n zırn t bank mın 
f İtleri ve ergiler çıkma ı IU 
tıın · K disin ve çoluk çocu 

Uu gıy~cek de ist r . A ağı 
:ultara bep i cskımi . Ksrk dur-
u he np ) pıyor . Alncağı p:ı n 
rı bU ulc: ihıi çl rına bil y t· 
iyecck • Bunun! beraber 1us 

1 11 fanıo halı, ekinini mürııb h cı 
Y t rhio eden ve eliue bu )iız 
deo lıiç bir şey geçaııy o kom 
fu u Kumildcn d ha iyi • 

Mu t fanın durumu f u 
) •lnnıaz . • . Zir Mu t f m h 
ulündcn elde clliğı pnr ile ıı 
ok ılıti> cı ol u ,. ya} ı satın al

dıktan sonra arta alıanlar d la· 
had Q bir ıki p rç nltın ıed•· 

•ık edcbı ı . Doğrusu çok tc 
tnkki vnr . 'on beş cue içinde 
1 Ütün ellıııl rrnı, botta karo gün 
çhı geni kemerinde srıklndığı 
•orı anrı beşi biıJisiui Lilc at 
tııı dı . 

TOrkıy 2,5 mıl on ton buğ 
day Y ·ti diriyor:, yoni Olkcnin he 
~1 iatıblakıoden 1 milyou ton faz· 
ı' · · · . Mu tnf a b&ıb s;nd n gör· 

1 üğii gibi b nüz basil aletlerle 
• lışı) r . Onun b it 1 ara sap l Kınade v~ )Ulıert meri\w 

raktorlc>rinr. ve h rmaıı m ldoP· 
rinc rek b l dem ı ki . . Ö-

t.: i yaııdau da znbire l 'I tları a 
cuo pı e nsıııd nlnbildıklerinc 

duşm ı ı r midi ... 
Nibaycl Zir at bankıı ı büku· 

o.ctiu emri le köylüye biç ol 
mazsa hiraı yardım edebilmek 
için Buğda satın almoğa ba:.:1'· 
dı • 

Znhiı lerin hHşına gelen (i-
at ıkıntı ı Tıftık, Tütün, J cir. 
ÜzOnı ve topr •ın ) etiştirdıği di
w r her yd d var , . • Şehir 

dekı tacir dniıııa koz ıııyor, f 
kat çiftci, çıftci 1u taf d ima 
i~eı iye gidi) or • 

öz g~Jj i alıcı pımuı tayı on 
ol r k 30 para ynni ] ,5 pf nniğe 
11Jmağ mu,.,aff k olmakt dır . 

Tü iy ı in çalı k o h lkıoın 
dö• llc Lcşitrl çıftcılcr tr 1 dl 
yor . Ç lı kOU, k ıııı th ve asil 
çıftcil r . lşidılmemi yi idlikler
lc ö d rl rı ol o A elurkilo ar
ka mdtı ülkeyi dü mani rdan bun· 
lar liurtermı rdı . M mlcket 
bunlar day nıyor . Şuur uz ve 
yanlış ı peküla yonlnrJ fıyatlon 
dü ürcoler \C hırsı ile çiftcinin 
meğinio vt trrioio l ufacık 

malı u ü ü b le ~arp ğa ç bn
lnyanlor t cir G } ılam :zl r. !us· 
tef , Cumhuriyet Hukumetıain 
keodisın yardım ('.d ceğioi duy· 
mu du. Hunu i öııtl'I hiraz üp 
he ıle kar ılıdı . Zir Sult olar 
zamanında ti ar 'ergıleri altındn 
knnı !Hına çıflci hiç bır zaman 
bö) le yardım görmemişdi . fıkıt 
sour i ciler g terek büyük ş -
kcr fabrike&ını kurdular . Mu ta· 
f p ne r ek eğ b şl dı . Şöy
le ld p ocnrını salace •ın:lnn kor
kusu yo du Z1r bep ini fobrı
ka sn tın alıyordu . Mu tı:ıf a bir 
kere dab peşin p r yüzü ör
m ğe b lııdı . 

Köy muallimi il mubıar köy
hiledn röderini açarak, mnb
sullerini atmak içiıı on'orı ko 
operetıfler halinde birlcşm ge 
ve mü terek ynrdım ınndığıod n 

birbirlerini orum::ığ teşvık e-
diyorlar • u t {a bunu ilk kav· 
rrı rak kooper tife gıreııleı den 
biri oldu . 

D niz konferansı 
o mazsa n ol cak ? 

'JOKYO : 30 ( .. ) - bir 
u 1 re\ nb ' rcu B briy h ka· 

n1 mir l smni d •· 
mi tİJ ki : 

D olz korıft rnn mıo eılı 
ç kmıy cağını hiç Mr ' kit s y· 
lemcdim . ı tikb li imd dru 
kesrirnı k kahil olm mnk 1 -
rah r lıriye bak r.lığı inlcit 11· 

111 i tem k Ö)I dur nn el k 
ti uız kou f~ roa ııı memnu İ) d 

, l'ıiri ve do ı ue bır ncıire H'r· 

dirn k i io liudcn I'! u } 
r('(İ rfrtm 1 t dir · 

\miıal sumi dı er de\ lct 
Jrriıı Japonl rıo ber hcrJık relc· 
bini re<leımiyel'eklerini ümit et 
tikt u ome j,pon)anın bugün
kü lırıva ku\, t1lcrindr11 tok z 
m mnun olrluğnnu Ö) lenu lir • 

Harbi)C bak nı da Japon. ~·' 
km, erlcıiniP ezlığıudao ıka) et 
ctmi tir . 

J ondra : 30 ( .) - umi 
deniz konferau ının akamet~ uğ 
ıı)a<'Pğıuı \C bunun ık ınd ıo· 
d hir d niı ıl ıblanm }tırl,.ı 

ha lıyncıı~ını h "!'~ a hile ~eur
mekt n ç kinmelı) ıı demı,.hr . 

rabzonda yoksulço
cukl r yardım 

Trabzon: 30 (AA) - Fakır 
mekt b çocuklarını yrdi me \C 

ge)dırme ccmiy ti lıalkednd 
toplanorol: )Cllİ ıdnre be etini 
eçmi~ ı ir . Y e11i he) t ba~!a 
mı ve. 300 dt u f zla çocu -,u ) c· 
dirip geydı nıi) c karar v rm' • 

tir 

Edi e 
Sular çekHiyorı Bir ev ıkıl

dı. Genç bir kadın öldü. 
..... o .. 

Edirne: 30 ( . .) - . ulor 
ç:ckHrni)e ba J mı tır. J>oli , j n· 
dır n. Etf iye t kilatı u ha 
kuıın uğru} n mabaBeiere da· 
ğ l rak C\ leri nhsur nhın hal 
kı odallar \e arabal rla kurtBr· 
mı a mm of fok ol mu ur. Hu ha 
r ketin h mda J' lı Öııgdrevl · 
\ aH Özd mir bizzat bulunmuş 
'e i nnca Zn} i ıta mr) c.lno ~eril 
meme i için icabeo tedbirleri al 

ı 1 dır. 
Edirnenio G i 

hanr, Talı kbnuc 
m hale ind e~iz 
lam m n. diğ,ri 
mı tır. 

ıhal, Kir -• 
'" Tur oğlu 
evden bıri 

J "1 D ıkıl-

Buul rdan ba ko hu aLah 
a t ekizde )Dğnıı ,.iddetli )tığ 

mur ) üzündcn u b kınına uğ 
rU):to mıntaka fuıricrnde bi \ 
çök mü,. ' otuz ) nşl rıııd bir 
ge.nç dıo ölmii Hır. 

r.rk , lleJcdi) e 'e Hilalinlı 
m r o ü terekcrı çal ar k f elii 
ketzedcl ıe ckw k, )İ.>t cck , c 
) k cık. Y t cnk d ğıtwnk.todır. 
J r. ular bu dnkık&yn kadar bir 
buçuk metre dü mü tür. ,. az 
ve nnbi) clerde bir§ey yoktur. 
Yaloız hd •koz om iylc Hos n 
kö)ü O\ ı u b smı tır. 

I:diroc: 30 (A A ) - Sular 
lı r tnı hiru daha çeldlmeJde 
dir. Fen men urları uyun h tı· 
ğı e\leri ]>ali \e BcJcdİ)C zarar 
' Zı)nnı tetkik ve teshit ttmek· 
tc meşguldur.Sulnr tamamen çe 

• m diği içiu z rar kola)ca te 
bir edil nıcmektcdir. Tren ) o 
l~~o~ hoıukluk nul r. 1eric ı öp 
ru unün \ urı:ıu kı ınına i bet • 
d~n ba lı~ı çatl tun tır. opılmaıı 
bır ıı a milteuıkkıftır: Bu ) iizdeo 
Auupad ıı ğel n \e AHupn a 
giden yolcul r Mustaf:ıı>a ile 
Ed

. ~ 

uoe rasında gidıp g im le· 
clir. 

u ba kıoma u •ruynn camiler 
de zarnr oktur. H. \tılnr ilk 
hahnr k dnr ı ık 'e güzeldir. 

Yunan ve Romanya 
murahh ları 

~ nr · 3 ( A.) - nlcJu
munı arki \C merkezi Auup -
el ulhun t k' i)e \ l ıızimi j . 

leriııdc Boma• ı H ri<'iye 11 zı· 
rı t Tıtole kıt"nun 'c C\le) 

gclm inde 'r B lk o n zırlon 
roplaııtı rna i tirak tnı<' i de 
·ok is b t ' f ) d ol<lu •u m v. 
ukeo ogr nilmi rir . 

Muğla ya ş· dd 
murl r y 

tli yağ
dı 

M •la : 30 ( A) - \'ı ·> 
luı lıf'lllCn ht>r ) rinde urekli 
)tıgm Jrlar ya •m• tır. ) o •mur ~ok 
ür klı olmuş kam hn:.!l rd h:ızı 

fili n ocakltırmı rl lıa arak z rar 
'ermi lir. foanıafılı 'Plul eri< en 
oldut-undın fidnnlnr tektar dikil
nıu're b hınmıştır . Son 21 at 
üren ya~murdan lıeh ·r m he 

mnrabh ua dü n 137 milim t· 
ı cdir . 1u 1 vllıı) linio ağmur 
ilıti acı giderilmi olu or. 

M ğluda ruam hastalığı 
savaşı 

Mu~I 30 ( AA ) Vıl y ti 
rn'zde runın rn ı ilkıeşrin yın· 
d lı şladı ilkk ıoun içırıde lıitti bu 
kurum 737 Rl malcıin t tbık 
urNi le munyencd o çirilmi 

\ alııız fttbıJ m rk ıiud ıu
aml bir bn v n gorU1 re öldü
rulmti •ür . V p::ır sı ahiplerin 

Çan kka ye gel n 
göçmenler 

Çanakkale : . O (A ) - Trok 
y umumi ınüfc Uişliği } nıoda j 
ınlnt Jrn v lıl rinln hu h f t yap· 
lığı topl ntıya gitmfş ol n Çn · 
oakk le \ lı i.Sür yy Yurd 
kul , dün Ç nekkol"ye dönnıliıo· 
tiir . Topl11utıda uJlnl k d lıi 
lınde im sme yerle tirilcn ve 
oümüzcleki ilkbaberd o itibnrcn 
gelecek olan yeni muhacir ışlcri 
'e bun" oid l ııuıc k ted hirl r 
görü,.üldli \ mıntık m nafı 

i lerile idarei bu usiyc 'e hel · 
diyelerin 935 seue i bütçe "pro· 
jel eri göılcrd n geçirildiği on 
lışılmnkt dır . 

Uşak Orta mek ebini 
büt .. n okurlara bir 

örnekli c 

l §:ık: 30 (A. A) - Orta 
mektr-b llilalinbmer Dernek ko· 
lu Erd~k ve Marm ra udo~ı ci
vaırudaki ) er arsıntı ııdon açık· 

tn 1 lan } urdllaşlnıa ynrdım Cl· 

me- üzere ar lorınd 100 lir · 
dan f ızln para ıolay rnk mu mi 
ın tk ze göndermi lir. cbrımiz 
liilô.liabm r eomi) di de zelzcl 
fc nkctzedelerine yordını trmiui 
için bu umumi m .. sanı ere heıır· 
lamıştır: 

Tr" bzunda Bahar 

'J RABZON: 30 [ A. A. J 
Bugün ebrimh.dc b \o )azı on· 
dırncalc kad r güzel ve ılıktı, 
lıtıke paltolarmı çılrnıı:ırnk geı· 
di • 

Trabzonda ağlık işleri 

Tr1tbıon 30 ( A.A - Hele
diy mecJi i bu toplantı rn çağ 
rıldı be 1 iye m,.clisi bu toplootı 
sında ş ·hir işleıi lınklnnda mühim 
k raıler vcrec ktir. 

Bir " rem disp natri açılılc1tk 
) r \ dı pnosr.rin kadro u bntır· 
lnoınıştır . 

Japon deniz mur h
hasları -

Londrn : 3 (A.A mf· 

mi Yıım ına•o il~ h rııher obür 
J pon deuiz uroblı l rı dn k· 
'un 1 ondr. darı ok} O)' hora 

1 et etmi lerchr · 

Ucad· le g k mi ? 

. B • lin 30 ( A ) - Ahnaıı 
ı trbb u t büro uııdou S r Sos) l 
d molunt fırka ı id r l ri S rd • 
ki bu fırk lİ) el ı:in gönderdıği 
bir tr.mimd orak netle i lın-
d ıkt n oor uıücaclelcnin 1 zım 
g ld'ğioi bihlirmı lir . Bu fırkn 
id r cilni lİ)el l'inden S rdn bl
ın ş ol nl r vak rl rmi ve dis'p· 
lini ınubnfozn) ı hit raf v rJüriist 
bir \ aıi) et nim. lorırır tav j e et 
mcktcdir. 

Glucester Dokns .. 

Londr 30 ( A.A ) Glucc · 
ter lJoka Avu lur aya bnrp ge 
mi i ile Yeni Z l ndn sulnrıııd o 
ayıı mı ır. Duka fıçı nd 1 rınu 
ugrıyııca ıtır . Yeui Z lnnda ge • 
r. l alisı Dul· )1 il' i ed rk ıı 
bu ziyaretin dominyo lnrı ına vn· 
ton tahtın 1 n~I•) n 1 ağlara d hn 
kut\ tltndiıdiğiııi ö lemi tir . 
Gluc t r Doko kendi ine gö te· 
ril n ~yi kabule te r.kkür imi , 
Yeni Zc:lnnd Maun imp r torluğ 
ve t htR kırı ıdnkotlaıind~o 
Wlbn nıü eh ıs olduğunu bil· 
ıiirmi rır . 

-----------·------~---Yi ik 
Moruk n k blı nufu <'iız<l ı ı-

mı zayi Uını • Blllanın 1 urk özu 
g z l iı tirm ıııi ll 1 riııı. 

lurk özu tlİzıcilorinJ ıı ---- Jfcımcll C 

Bu akşm. heyecan me b ı olan 

- Kanun, namı a -
fılmi gösteriliyor 

Oy11aya11lnr 

Üç büyük artist 

Marclle chant:t) - G:ıbriel gabrio - Charles vanes 

Şimdi)<' kııdnr ghrdtı0tiuuz fıllmlcre lıı-onumc) ıı bom lıa kn bi:- c er 

Geıecek prouram 

" 

Emden korsan kıruvezon -
l9fı(ı 

Adana Borsası Muamelel . 
rl 

ıılon l\tikd r 

E.ılo 
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J iverpul 'fclgr fları 
.~O I l I 1935 

Vııdcli 

Hiol hnr.ır 

Alsa ray • 
sıneması 

Bu ak am 
Hu ne lataııbuld ve bütlin düny da en glızel \ nıubtcş m fili 1 

mvckiini k ıuua ıı 

kraliçe Kristin 
~1 u nH" ılı 

Greta Garba 
Filimini sayğılı yitcılerine oıımalsl cvinç duyar 

Üt Üste 
B h r remi g •çıılı-Modaın Bıtııhlıy , Hibi b c cı 1 r eri inin 

l'n kuv\clli Vfl Et1 gUzclı ol o 

Kraliçe ri ti 
Bıı \lı ııı J~ H ~ d hepinizi lıuıuımı k ıLul de kdır . 

1tA Vli 

En yeni dünya havadisleri 
Gt'lt•cc/\ proğram 

Meşhur Rus Edibi TOLSTO 1 N Böyük •)s<'ri 

Bası badelmevt yahud Sibirya 
mah~ümla n 4973 

l İKK I': l' r ı-ouıbı• •Uııll 2 ılc 1 ıl m B 'il H ! l \ de B hn 
remi "t~ldı • uuı gUııu 2 dr ' ı dl fimıliç Kiritııu 



lı'irtik 4 (Türk Sözü) 

Sovyetler büyük 
kongrelerini açarken 

- Birici firtikten artan -

barışın teminat altına almma11 
mrselesinde uluslar derneğile iş 
beraberliğindeki faydayı tanıma· 

,----B-e __ l_e_d_i_y __ e __ i_l_i-;ları 

Belediye başkanlığından : 

maılık yapAmaz<lı. . 
Öbür taraftan So' yetler bır· 

liği karşılıklı müzalınhcı t hak: 
kında bir doğu andlaşması aktı 
için Fransa tarafından yapılan 
teklifi hararetle müdafaaya hA
zırdır. Bu aııdlaşmasmıo şümulü 
Avrupn barışının bütün taraftıı.r
Jarı için eçıktır. 

l<anara büfesini icar eden müstecir büfeyi bırakmıştır. Uüfe llııziraoın 
birinci gününe kadar eski müst•>cir nam ve ho.;;abına pazarlıkla icnrn 
vorilccektir . 

Bunun içindir ki yukarıda 
isimleri geçen memleketlerin en 
gcllıklerine ve muhalefetlerine 
rağmen SovyP.t hükumeti bu me· 
sele lıakk1ndaki nasci hareketini 
değişmez olarak addetmekte ve 
müliihazamız bu eserin muvaffa 
kiyeti Avrupa barışırım teminat 
altıda alıomasıuda ileri bir adım 
teşkil edeceği merkezindedir. 

Her şeyden evvel Bulgaristan 
ve Arnavutlukla diblomasi müoa· 

sebetltrinin tagayyürünii bildirme· 
ğe liizum göıürüm. 

Avrupnoın bazı taraflarıodıı 
Sovyetler birliğile henüz normal 
ınüoasebetler tesis etmemiş ül
keler vardır. 

Uluslar arası işlerindeH rol
leri ne kodr kiiçük olursa olsun 
bu memleketleri her halde sLkfü· 
le geçmemek lfızımpır. 

llolonda Portekiz ve tsviçro 
Sovyotlcr birliğinin uluslar derne
ğine girmesi aleyhinde rey ver
mişler ve bu suretle kopitelıst nı · 
zammın Sovyet tehlikesin karşı 

müdnfııası prensiblorine göre ha
reket ettiklerini bild irmişlor<li. 

Geçen devre zarfında Frunsa 
ilo münnscbotlerimizin fevkaldde 
selnh bulduğunu burada zikret· 
mek muvafıktır. Bütün uluslar ara
sı durumu ve bilhassa Avrupnda 
'·ukubulan değişiklikler Avrupa. 
barış ve emniyeti11in zımnn altınu 
alınması bakkınJn olan ve Fransa 
ilo Sovyetlcr birliği tarafından hu
f\usi bir ehemmiyet atfedilen mo· 
selenin ilk safo geçmesine hadim 
olmuşlur<lır . Bu mesele yakın bir 
gelecekte chemmiyelini kaybede· 
cck mahiyeUe değildir . Bu yak
laşma o.16.kndor tarafların çizılon 
yolu takipte devamlarına bağlı 
alacaktır . 

Lehistan ile münasebetlerimi· 
zi inkişaf ettirmek arzumuzu a 
çıkça trzabür ettirdik , Bununla 
beraber şimdiye katlar elde cdi 
len neticelerden dolayı sevinci 
mizden bahsedemeyiz . Bizim ta· 
rsfımızdan Sovyet- Leh iyi kom
şoluk münasebetlerinin inkişafına 

devam arzusunda olduğumuzu 

kati surette teyit edebiliriz . U
lusal sosyalizmin iktidar mevkii· 
ne gelmesioden beri Sovyet -
Alman münauebetlerinde vuku· 
bulan değişikliğe karşı gözlerimi· 
zi kapamak imkansızdır . 

Aımanya ile ancak iyi müoa· 
sebetlerin tekrar tesisini arzu e 
diyoruz. Sunula ber11ber bu son 
znmınlarda iki ülke miinasebet · 
lcıiode r.iddi zorluklar baş gös
termiştir . Hitler , Mayo Kanpf 
ismiı.deki kitabınıo Almanya
da da yevileştirileo tabılarında 

bir topı ek fütübatı siyasasına geç
mekten bahsetmekte ve ulusal 
sosyalistler Avrupoda ycoi top· 
raklardan bahsettikleri vakıt ilk 
merhale olarak ancak Rusyayı 
ve kendi iktidarına konulmuş 
muhit devletlerini istihdaf ede· 
bileceklerini teyit eylemektedir. 

Bu beyanat daima meriyette 
midir ? Her halde evet . Çünkü 
Alman bükumetioin Sovye\ler bir
liği ile olan şimdiki miinasrbet
lcdnde vukubulan müteaddit ba 
cliselcr ve Lu bükômttiu doğu 
andlnşman projesi· önündeki du 
rumu aocak bu takdirde aydıolıi• 

ls~cklilerin bir ay icinde her haftR Cumartesi ve Salı günleri snat 
on beşte Uelodiye encümcnirıe gelmeleri ilAn olunur. 4968 28-31 

~aat kulesinin yuvarlak çatılı ve kiremilli kısmı sökülerek yerioe 
<lemirli bir beton plt\ka pnorlıkla yaptırılacaktır . 

isteklileri~ bir oy içinde her hafta Cumartesi ve Salı giinleri saat on 
heşlo Belodıyt) Encümenine gelmeleri iltln olunur.4967 

28-31-3-6 

1- Mirza çelebi mecrası ilk müteahhidin nam ve hesabına olmak 
üzttre, 345 metro uzatılacaktır . 

2- Bu iş oleni pazarlıkla belediye encümeninde ihnle edilecektir. 
3- isteklilerin, şartnamesini görmek ve yapılacak işin mahiyetini , 

anlamak üzere, her giin belediye fen müdürlüğüne, vo pazarlık için bir 
ay içinde, her cumnrtosi ve salı günleri öğleden sonra saat üçte belediye 
daim! encümenine gelmeleri. 4952 22-27-31-4 

1 
1 

Şubatın ikinci gününden itihoren on gün müddetle fıren vo karoser 
muayenesi ynpılncoğından hususi ve piyasa otomobil, Kamyon, Moter· 
siklet sahiplerinin bu vasıtalarını itfaiye garajına götürerek muayene 
ettirmeleri iHln olunur. 4974 

çıkabilir . Bu vakayı nazarı iti· 
bare alacağız ve hundan lüzumu 
olan neticeleri çıkaracağıı • 

Japony ı ile olan münasebet · 
!erimizde her türlü vabimleşme 
yi izale arzusile hududsuz bir sa· 
bır ve fcdakiı hk ruhu gösterdik. 
Bu battı hareketi Japon yurd
daşlarımn Sovyet sularında avlan 
ma bakkma dair olan ihtilaflar 
meselelerin hallinde olduğu gibi 
sıhilinde.k.i Japon imtiyazluı hak- 1 
kındaki ihtilafta da mub~faza et
tik . 

Halkavi başkanhğın -
dan: 

Bnkımovin<leki çocukların ih
tiyacotına sarfolunmnk üzere Cey
han _hayırseverlerinden Selim Ak- l 
demır tarafından ( 55 ) lira teberru 
edilmiştir. Memlekotinıizdoki kim· 
sesiz çocukların bakımına. candan 
aldkn gösteren bu yurd<laşın uo• 
ğerli yardımı llnlkevi mcnsub1a· 
rınca şükranla karşılanmıştır. 

Bir yitik 
Belediyeden alı.lığım iki aueJ 

paskül ruhsat tezkiresini yitirdim. 
Yenieini alacoğımllnn hükmü kal . 
madığını ilan eylerim.4975 

llnsan Hüseyin oğlu 
Hasan 

Keza Sovye(hükümeti her· 
kesin bildiği gibi Çio doğu şi · 
meadifcrinin japooyıya ve Mau
çukoya satı\ması teklifinde banş ' 
siyasasındao mülhem olarak yap. 
mış ve obür taraf ancak kabulü 
imkanı o1mıyan itk teklıflerinden 
vaz ieçtiii halde kendisi bütün 
fedukar lıkluda bulunmuştur. Şim. İ ---------·---
di bu işe dair olan görüşmeler 
bir neticeye erişmek yoluna gir 
miş gibidir • 

Sovyet Japon münasebetle
rinin selahıoa ve uıal.: doğuda 
barışın teminine matuf olan gay· 
retlcrimizin iyi bir netice veıe · 

ceğiui ümit ediyoruz bununla be 
raber buodao emin olahilmekli
ğimiz için biç bir sebep yoktur. 

Japonyanın harici ve müteca
viz unsurları silahlarını bırakmı· 
yorlar . Uzun zamandan beri Jı 
ponyada açıktan açığa Sovyet
ler birliğine karşı harpten bab 
scdilmekte.ve yeni Sovyet aleyh· 
tatlıklarınıa hafiflemesi hakkın 
da hiç bir emare görülmemekte
dir . Hükumet orgaoları üzerin 
de mühim oufuzlan olan bazı 
Japon mabafili yalınız Çin 
şümendiferioio müsaderesini de· 
ğil ayni zamanda uzak doğu top· 
raklnrımmo ve ilk iş olarak bü · 
yük okyanus sahillerimi:ıirı ilha· 
kıoıda istiyorlar . Göz önünde 

·tutmadan yapamayız, bilhassa Ja· 
pon larıo müdahalesi sıfatile to,1· 
raklarımızı en son terketmiş ol
duklarmıda uoutmıyoruz bütün 
burılarlbu: mesflcdeki ııyasamı· 
zıo ve uzak doğudaki elzem mü 
dafaa tedbirlerimizi izah eder, 
bu tedbirler evrensel Paris men 
faatına uygundur . 

Türkiye ile olan münasebet· 
!erimizde iırarla durmalıyız . Bu 
münasebetler dostluk münascbc-t· 
lt"rinio en iyi inkiıafı için örnek 
olabilir . Son seneler yalnız öko 
uomik ve kültürsel müotıSl'betlerio 
inkişafı devresi olmakla kalmamış 
aynı zamanda Türk - Sovyet 

dostluğunun par lak bir siyasal 
tezahuru devresi olmuştur . 

Daha yakında Sovyet inkıla
bından evvel Türkiye İstanbul ve 
Loğazlariyle Rus emperyalist .. ve 
tuccar ve fıbrikatorlar Rusyaııuı 
temsıl eden berkesin hedefi idi 
O tarihle Sovyet iktidarı devrrsi 
arasında oimdi bir uçurum yayıl. 
maktadır . Sovyet iktidarı amele 
v~ köylü ikticları ııfatile beşka 
bır aıyasadao mülhem oluyordu 
ve daima olmaktadır . Bu sıyas~ 
her tiirlü tecavüz pllanından uzak 
durmakta ve yeni Türkiyenio kul 
kınına eserini derin bir sempati 
ile karşılamaktadir . 

_ İşte Türk Sovyet dostluğu bu 
saglam temel üzerinde perkişmck

tedir . ,. 

Taı ajanıınıo notu: Molotofun 
Türk Sovyet dostluğu hakkındaki 
beyanatı şevk ve heyecanlı alkış 
larla karşılanmıştır . Bütün ~mu. 
rabhaslar ve riyaset divanı aza ı 

... k s 
ayag~ alkarak diplomatlar loca· 
sfoda hazır bulunan Türkiye bü
yük tlçisi V aaıf Çınarı uzun alkış 
larlı seliimlamışlerdır . Bunun 
üzerine Vasıf Çınar ayağa kalka 
r3 k teıekkürlerini bildirmiştir . 

Türk Sovyet dostluğunun bu 
tezabtitü fevkalade kuvvetli b' . .b h ır 
ınh a asıl etmiştir . Bir eco L" 
l .. l e ı 

" çısı ıakkında böyle bir tezahü· 
rüo Soyyetler tarihinde emaala 
yoktur . 

Hazine Bonoları 

PARİS : 30 [ A. A. ] _ A· 
yan hazine bonoları ibrarı had
dini beı milyar arttıran kınunu 
tısvib etmitdir , 

On iki yıllık fürksözü basım evi 
. ~ 

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

·~----------·--------~-

Türksözü basım evi , her çeşit harflerle 
• • 

ince , en özenli ve en temiz basım işleı·ııı• 
şaracak bir kurumdu • 

* • * 

Türksözü gazetesi 
Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel yaııl 

okurl• ve ülkemizin her yanından gelen duyumları 

yaydığı gibı ' oı 
Doğduğu günden beri büyük devrimimiz uğruna inançla, u• 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştlr . 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yapdJ' 
J.,. 

· lir•01 

Turksözünün yıllık abunası on iki , 6 aylığı altl ve Aylığı da b1r 

Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılınca I" 
miz her giin erkenden ayaklarına kadar götıJe 

Dişçi M. Nedimi F O T O COŞKUN Yeni Otel karşısıoda açtığım 
diş muayenehanemde soot 6 dan 
21 re kodor hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime aznmi 
teshildtı gö::ıterJiğim gibi cuma 
günleri fukara İçin tedo.vi ve diş 
çekmek meccanendir . 
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Hizmetçi kadın 
aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 
kadın aranıyor. ~latbaamıza müra-
caat edilmesi . C. 

,. 
1 Kacakcılar 
~~ h~inidir 

Plan yaptlrmak, ders 
almak isteyenler: 

l...isclııı in birinci ve ikinci dev
rel•Jri.ı<l.o ve mekdtibi filiye<le oku. 
tulan bilumum riyazi ilimlerinden 
ders lllmnk ve fen mes:ılıai erozi 
ve topoğrafiynyn ta.tbikan tar la ve 
arsalarının haritasını aldırıp ö1~·
tlirmek ve erozilerini kuvvetli kov. 
vetsiz yahut kıymetli kıymetsiz ve 
şor~fli şerefsiz yer lorine göre mü
savı kıymetle ve )'ll muayyen nis
bntte hisselere tefrik ettirmek ve 
arzularına ve arsalarına göre eh
niye planları yaptırmak isteyotlcr. 

Abiılin pıışa cıı<ltlesinde Rontken 
mütehassısı doktor Naci bey rnun
yenehancsi civarında muallim Nabi 
ntölyasına müracaat eylemo _ 
lidirler. 4971 3- 10 

---

§§§§~~ 
Agfa,,, filmlerinin h~ 

- - ftllflıı? 
Dünyaca meşhur ( A G F ~ ! mttf~ 

zesl bulunur. Fiyatlar, diğer bııtıırı ~ /J. 
dur. ~J 

Amatör işleri en kısa ı• 
. re5İ, 

Atölye fotografları, ve.~ıka 
dismaniar . _/ 

Talebeden lenziMUı ta· 

rlfe ile ücret altnu· • 

o•o 
t'O'fO COŞKUN : 

Yeğ Cami Civarı 

- -~ 
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.. 
llaclarınızı : 

t 

1 - Çok temiz,saf ve ucuz olarak yeni 
yaptırabilirsiniz . 

2 - ller nevi tüvalet ye sıhhi eşyanızı ancok . 
neden olabilirsiniz . ii11'ıe !.1 

, :J bılC J 
3 - Hayata, gı<laya, ticnreto ve sanayıe 3 

1110 

l ·ıı ... k' . 11 ' . Ahn1rıl Rıt.9 
ı ermızı ıınyogcr ve kımya mua ımı • 

ıırı ıı 

kimya labratuvarında yoP 

olAıla fenni kimyevi tahliller yapılır. 4970 
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