
-- --h•ı , Ba yııı11anı 

I· LH l'l <;O\ I" 

5 İkincı kanun 1935 
CUMARTESi 

u Gaz temiz 
Ondördüncü kurtulu 

yıl dönUmUnü kutlar 
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r ------------~~ 
" .... Bende bu vatanı 

kurtarma fikrinin ilk 

hissi teşebbüsü bura

da; bu güzel Adanada 

doğdu.,, 

Atatürk 

L J 

Kurtuluş bayramımızın il il 

ozu 
----· .... ····----

Bu güzel yurd, 13 yıl önce, bin-
lerce Çukurova'lının da kanı 
\re canı bahasına kurtulmuştu 

I Ciizel \C yeşil Adana! ı;iiz ya~
~rınıu dinıliği , ~ekilen acıların 
•ııdi~i hu günde, i ·inden gelrn 

to k 
, '· '."ı \iuçleri , duyguları , 
Uının ı·ıktığı , e yrtıiifi kadar 

lılit" " . 
.. un acuaa duyur . Bu . enın 
1ıı hakkındır. Buııu el~ grçirebil· 
tııek · · 
1 

ınn .ayı ız canlar verdin , 
1 •lıaı1·· k 1 1 .. ._ .. " .. . .. ııı ar ı odun .• ~en uze· 
rıne ı 1 • 
1 

ll• •n ı:re hoynn e1'meılın , 
e ııı t 1 " 
1 n an ara el Hımrdin , on· 
ara "İile .. .. ı· .., b" .. "' r yuı go termeı ın . "rn 
. Ul~rı Türk mertliğioio keskin 

}lizunü 1 .. ı "l k 1 k 
1. • lllKU mez o unu en· 

1\~11~ kıl kan ynptm . So~aklarıo · 
I .1" anlar boğazlanırken , ev 
k erınde uçı bitmedik yavıultrın 
anıııa girilirken korkakları, erler 

~laıııııa Ç•ğırdııı . Çiinkü merdin 
Y•t••r. ğ · ,. k k • ı ı \ erece"ı or u an . :. ' l'"I 

l 
1 •lı: bu olobilirılı . Bağlar ve 

~·~lır Ba ı ' sen oolara ko~tuıı • 
; ... ıı lıunu yapuıken aldığın gü
tıı kaynıkları co tn • Gükre 

ı İıı • damar! rıodaki kan , •a· 
\ a~ ! Diye bağırdı • <_:ünkü o 

1 

kan, ınrak lıugiinler için dolışı 

yordu • 
(;üz~! ve sevimli Adana : en-

drıı unutulmaz iş isteyenlere bü • 

tün açık alnın la ervah \'Cr 'c 
de ki : 

« - Kavaklılıandı yü;r. Tür-
kün bir Framız fukasını yiizgeri 

ettirdiğini ~u bunamış acun na ıl 
unutur! Almanların ate~ ve ölüm 

sa~tıklnrı ( \' rrdiiıı ) de bütün 

del(<rini göstererek gôksüoü onurla 

kılıutarı ( Meııil) tahuın, kar 
lıoğazınJa IO Türk'e oıHI esır 

olJu? 
Bunları agırlar bile duydu • 

duym~yaolıra, giirmeyeıılere her 

va kıl gö !erecek bir 'artığımız 

var . • 
Adana H Aıla~alılar : kurlu· 

luşıın yıl diiııiimünü kutlularken 

içinizin htr yanında bu yurdun 

çarp111tılarını •eziyorum • Bunda 
alılannııyorum de •ilmi·~ 

Ömer Kemıil 
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1 Kurtuluş üzerine Konukları bugün geliyor Niçin 
1 

1 

··-lstanbul radyosunda 
bir söylı•v 

Çukuro,·aııın ıleğcrli •·ncıık · 
tarından Taha Toros bugün ıt..
~am lstanbul Radyosunda " Ada· 

na kurtı•Ju~u • üzerine Lir siiy· 
le\ söy li yecek tir . 

Güzel ve asiğlı olacağını 
oranladığımız bu siiylevi , rad 
yosu olanların dinliyecekl riııi 
umarız . 

Yağış 
Beş altı gündenlıeri Çukuro

vayı bol ve asıi:lı yağışlar olmak. 
tadır . 

Yurdun diğer yönlerinden ge· 
len duyumlara göre Çukıırovaya 
olan yağmur , doğu ve orta A. 1 
nadoluya icar biçiminde düAme ·
tedir . Bütün ovayı sulaya~ bu 
y•ğmurlar çok yarayışlı >ayılıyor. 

Bu yıl ürümümüzün daha çok 
olacagını eöyliyebiliriz .• 

Fırka Başkanımız 

Birkaç güodanberi • !ersinde 
bulunan Fırka başkanımız Ürgt 
Evren , dün 'arımıza dönmüş
tür . 

Yurtta C. H. fır 
kası kongralar1 

\lııl!;la : 3 ( A. A. ) - Cumlıu· 
riyeı il. F. Yiliıyet kongre ı iilıür 
ı;ün •1ğlrdeıı sonrn encümen ırçimi 
yapıldıktan ıonra f'D<:iinıt"ulrr uıü~ 
zakerlltı dt·\·aıu eınıi cir • Bur:iin dt• 

ara vermek izin çalışırkıaıı ooııra 
ak~am grç vakıı kon~ra}a on ve· 
rilmiııir. 

Kon~ra rncüınrniu gHrli~rı1ele· 
rine ıoo yerdiktf'n aonra kaza \·c.• 

vilii}·rı lıüıçt·leriııi onaylaıııı§ oudaıı 
•oıır• yeoi idare lıeyeıiııi ıeçıni~ıir. 

Kongranın oııııoda koogra t.aıkaııı 
Cemal lıir ıö levl~ L.ongraı r i ıirak 
edip de gideni.teri ıclaınlauııı ve 
alkışlar ura ıoda kongraya eon \t·r
ıuiııir . 

.Maraı : ;1 ( .\, A. ) - Cıııu 
lıurİyet J [. f, 11111 nalıi l" Ve' kat.a 
kongraları lıiınıi ıir • ) uknıtla \ ilil· 
yet kongra ı ola•·akllr. 

Dış 

. 
lran 

işler bakaııı sergi 
evini gezdi . 

Ankara : ~ ( . A. ) - lraıı 
dı arı itini hakanı vr~iri Kazımi 

ifan erefiıır dün akşam İran IJliyük 
ı·lçiliğindc Hrilen ziyafeıır. lıaşlıa· 

kan 1 mel lnöııü , dı arı iıll'ri vP. 
içrri i:leri bakanları Tnfık Hü 1 ıii 

Ara• ~ükrü Kaya ve ökoııoıııi ba· 
kanı Crliıl Bayar, Hiya•eıi Cumhur 
urıııııni kliıilıi Ih ao Hıza Soyak , 
Ba§ anr Crl:il , dıfarı i lrri baknıı· 
lrgı ilrri g..tı·nltri lıulırnıuu:ıLr. 

Kôzımi ı\an lıugün sergi evini 
j?tıoıiı vr iiğle yeuır~ini Ankar•pa 
la•la hır 11 i olarak )"'rıtİ ıir. 

Konya sporcularına Çukurova sporcuları 1 

Durakta güzel bir karşılama onayladı 

Bayram günlerinde yapılacak maçlar 
cok kıvanclı ve urunclu olacak .. 
• • • 

K.onyanın en kuvvetli Fut

bol takımı olan Gençler birliği 
im ak~am üzeri Şarımııa geliyor. 
Karşılama içın bir proğram yiı

pılmıştı r . Durakta Şarımızıo 
kulüb idarecileri , futbolcuları, 
İdman Cemiyetleri ittifakı Ada 
na :\Iıotaka Heyeti tarafındın 
karşılanacaklardır • 

Y ırinki Pazar günü öglıden 

soor• şer stadyomundı yeni fe. 
dere edilmiş olan AdanaRpor ile 

kar:ılışacaklar<lır . Konyalıların 
hu maçı lıehemcbal kazınmak is · 
teğile oynayacaklarına şübbe edil

memelidir. İlk bırakılacak tesirin 

kuvvetli olmaRı onların diğer 
maçlara iyi bir manevi kuvvetle, 

istekle çıkacaklarını temin ede
cektir . Hunu çok iyi bilen Ada· 
naspor da yenilmemek için bü· 
tün hızile , canla ve başla oy

nayacaktır . 
Adanaspor , ~arımız blad· 

yomuna ah~mış olduğuııdan 
oyunun ilk dakikalarında bütün 
güciıyle bir ıki sayı yapmağa 

murnffak olursa Konyalıların 

aralarındaki birliği sarsmı~ ve 
yenmr.yi eline geçirmiş olur . 

Dünkü maç 
Mersin idman yurdu Adana 

sporu 2-0 yendi 
Dün ha\aııın yağmurlu olma· 

. ına ragmen "Iersin İdman yurdu 

ile Adana ~por ara ındıki birinl'İ 
tik ayaktopu maçı yapıldı. 

Takımlar alana çıkıp seyirci· 
leri scliiuıladılar. Oyuna orta eri 

:'\ecatiııin düdiigü ile hnslanılı . 

'ı ağıııunın 'Ürekli yagıııa8ı 

alanı ı·amur yakmıştı • (>yun hi 

rinrilık ~eçimi olduğu i~in telıir 

tdilnıeıli. 'ı: ıığınurı rağmen genç 
spor,.ularımızın çamur içinde yııp· 
ılıgı oyııo hatalarla dolu iıli . Bu

nun lıa~lıca sebebi topun çamura 
'aplanıp t.alma'ı idi . Az sonra 

"leısioliler Adana ıporu tek kale 
haline getirip arka arkaya attık
ları iki golle yenılıler ve oyun 
hiiylcre bitti . 

llıırıılan so;ıra oyıııya,.ok olan 
Aıl•na İdman yurtlu iie Taısus 

İılmau yurdu, yağış ve çamur yü· 

ziiuılen maçlarını başkı bir giiue 

bırakılılar • 

Kayseride halk bilgisi 
derslerine başlandı. 

Kay rri : :l ( A. A. ) - llal· 
kevi alonun.la em haşındaıı iıiha· 
rrn 'fiirL.ç,., terilı, ro~ref}'a. yurcl vt.• 

ağlık t .. l•ilrri lıı· ah ııınliıınaıı ve· 
rilııı .. L. Üzt·rı• rlrrolere ba~lanmı~ıır. 

Samsunun bir ayda 
yabancılara sattığı 

S•ıı,.1111 : .l < A. A. > İlk 

Bununla beraber konyalıların , 
sayı fırsatı vnmek istiyecekleri· 
ni hatıra getirmek bile doğru 

ıılamaz . 

Temenııi edelim ki bava gü
zel olsun ve oyuncular teknik 

oyunlarını giisterebilsiııler • 
Bizim iste<liğimiz , misafirleri
miz ile kulüblerimizin karılaşça 

oynamaları , yenmek ve yeııil· 
mek düşllncelerini bir tarafa 
bırak.,ak temiz ve sportmenle· 

re yaraşır tarzda bir oyun giiı· 
!ermeleridir . 

Hu heyecanlı maçların znk
le seyr edileceğinden eminiz • 

Bayromda Konya Gençler 
birliği ile yapılacak maçların 
proğrımıuı aşağıya yazıyoruz : 

Bayramın birinci günü öğle· 
deıı ıoura tam Hl 11,30 dı: 
Konya Cençlerbirliği - Adana spor 

Bayramııı ikinci günü öğle

den ıonrı saat 1•1 , 30 da : 
Konya Gençlerbirliği -Torosspor 

sookanıınun 11 inci Cuma 
günü öğleden sonra eaat 11 , 30 
da ; 

Konya Gcnçlrrlıirliği - Adana 
İılman Yurdu . 

Akgünler çıktı 

llalkevinin şimdıli" her ayın 
ilk Cumaıteıi günü çıkardığı Ak. 
giinler gar.desi , bugün heğenile
cı-k biçimde ve olgun yazılarla 
dolu olarak çıkmıştır • 

kgünlerin tuttugu yol , şöy 

lece anlatılmaktadır : 
•' Türk kiiyü ve Tllrk lcöylü~ü 

için ... ,. 
Gen\; arkaılatımızı kutlar \ e 

kendi ioi aramızda giirdügiimiiz 
den iilürü sevincimizi bilıliririz . 

iki gencimiz 

ı~ıaııbul üniveraite~iııde oku
yan Aılaıulı ı;cıı~lerden Emer \e 

.\lalımud , Fiiıneı-tr aralığını gr. 
~lrmek için dün .anınıza ırelmi§· 
leı dir . 

Kutlama tel yazısı 

Kurıulıı bayramında huyıl ıla 

yıırıda larınıla hulıınamaılığııııılan •ı· 
kııııı i~indeyiııı . Bııyroııı u~ultula· 
rııııla rvirı~kr ılıry(ır ... ııdao kutla· 
ruu . 

Doktor 
llııyrl Gıil 

Kurıuhı 1 giıııuuııizü candau kut• 
lar yurıdaşlarııııa ayğı ıunar estn• 
liklı« ılilerinı • 

Evkaf ıııiidürii 
llıılıisl Seyhıırı 

Mareşal Fevzi lstan
bula git.ti 

lı..iiuun i~intlr Sanısuudnn yahanca 
üll..•lnı• 511S tun lıuj!ılaı • 200 ıon 

A ~ p• , 10 nolııııl , 12 oııııılık ı·eviz 
; içi, 12:1:! anılık ·unıurıa, 170 ~uval 
~ ıııerı·iııı..t., :ııo •anılık kalnıllıı rı'" 

Bayram yapıyoruz? 
\~ a~ayışınıızın an1aaıı , birazda, 

geçen l!İİnlrri mizi anmak, onun af'ı• 

lık ve ıaılılıkl•rını dii§Ünerrk uruoç 
duymakıır dtnebilir . Bir tek aılam 
için lıu lıöylr. olunca, teklrrdeıı lıir 
araya gelmiı ıoplııluklarııı yaşayışın· 
da da geçmi~i aomok ; onun kıvanc 
verici andınçlarını olılu~u katlar, acı 
duyuran yiinlerini tle eık ık göz 
önüne gı·lirıııek ; çok g rrkli bir 
i~dir . 

Yıllar var ki, lı•r 5 onkanıın· 
da Adanada bir bayram yapılıyor ve 
i~ıe bugiln de o l ayramlarııı oo dör· 
dünciisünii:; genrimiz, ynşlınıız. ka· 
dıııımız erktj!;imiı., kiiçüğüıııüz lıll· 
yiiğiiıııüz ; •o gür >evioçlı•rl~ ; cin• 
yarak, anlıyarak, lıilerek ·arıyoruz. 
Bu bayramı niçin yapıyoruz ? On 
dört yıl öore lıu topraklurda ne ol· 
ıııuş ki nnuıı yıldönilmii böyle kul· 
laoıyor ? 

l~ıe lıiz, bunu lıilıııiyenlere iij!;re&• 
mek , bilenlere de bir daha lıaıır
latmak isıeyoruz : 

Bu güzel yurd ; grnel sava ın 
kiitü biliminden eonra yağılar rline 
düşmiiıtü; İzmir gibi, 1 ıanbul ~ibi, 
lidirııe gibi VP tüyle böyle lıiiıiin 
ülkemiz gibi ... Yalnız bir ayırdla; 
lıureda azgın Ermeniler htr gün bir 
Tiirk yııvuıııı yıkar , her giio bir 
Tiirk orağını •iindürür, her gün lıeı 
on Türk ılelikanlı•ını ve Türk kızını 
iildüriirlerıli . Allıayrağınıız indiril• 
mit ; yerior yr~illi , morlu earılı , 
ıurıınrulu , aklı , karalı ... ne kadar 

renk ur a yan ana getirilerrk ve 
çe~iı çrşiı uluslara mal etlilrrrk lıay• 
raklar asılmıştı .. E\·İnizde oıııraınaz, 
çiftliğinde lıarınamaz ve sokaklarda 
lıayaallık hulamazdıoız •• 

Çukurovalılar bu hiçim hıınal· 

tıcı, eziri, öldiiriicü , yakıcı , yıkıcı 
lıir hurılıık içinde teker teker iilıue
m•k için kendilerini Toro un ·alçın 
bağrına allılar; yıllar ve yıllart·a oc, 
yok&ul vuruşıular; yağılan koğdular 

V<' yımllarınm lıozıılıııu,, iircn olmuı 
hu<'aklarına döndüler ••• 

f9t~ 5 onkıinun 1922; Çııl..uro• 
"ıhların ya~ı ız (iz urdlarına ka· 
'uşıukları gündür .•• Biz hundan 
iitiirii bugiio.kurınluıuı yurtllttrı111ıza 
tekrar kavuşuşırnıuıun 14 iindi hay 
rumıııı yaparak ı:t·~·nıi kara j!iinleri 
bir daha tliitüniip üıpl'riyoruz •• 

Bu iirptrıi lıiziııı için grrekli· 
dir. t;üııkü bu, hizi bir tlalıa kara 
giin ı;ü~ınıııiyt'ı'rk aydın ,.,. inanlı 

pıllara yönelımrğe ; i tikliılimiıi, ii . 
lilnliiğiimiizü ıiıizliklc koruıııoğu ve 
·urtl içinde elrlr, ırı ırııı lıir kar• 

~ıı:o yaşayışı giiııııı·ğc yarar ıla onun 
ıçın ••• 

Naci .4k11crdl 

Bulgar elçisinin 
taziyesi . 

.\nkara : 1 ( A. A. ) Sofyı 
oı·far..ıiwiztlrıı alınan lıahrre giire 
llırlı.rar tlıo bukııııı te§rifot umum 
uıiidüriinüo t lçiliğimize ~öndt•rerek 
Ç•pak~urda vuk\llınlaıı ulzele do
laı·uile ı:ertk Bul•ar lıükiıııırıi ge
rek kendi naıuına ıoziyeılrriııi bil· 
dirmittir. 

Bayra ll ve Ga'l.etemiz -
Kıırlıı/ıış bayramı dolııyıslle, 

bııgıiıı çalışııııy<ıcağıım: /ç/ıı 
ycırııı, bayramın llilııcl 11e ı1çı1rı· 
cıi yılıı/er/ gazete çıkmıyaca/\ -
fır . 

Oııdaıı ölıirıidür ki biz, okıır 
larımızııı bayramım büyle are
fı• gıiıııirıdcrı kııllamağıı mecbıı 
kaldık . 

Diler/: lt11ırı , bıilıiıı ıılıısıı -
ııııı:cı , ccııı sağlı[jı ile ıılce ıılce 
111111111 bayrcımlıır güs/ersln •• 

Ankara : 3 ( A. ,\, ) - lrau 
lıariciy~ veziri Kftzımi Han Anadolu 
rk•pre İor. lıa~laııan lıu u•i lıir va· 
j!:Onla lıu~iiıı 1 ıanlıula lıPrrl....ı rl· 
ıııi~ıir. Kiızııııi llaıı i ta yoıııh lıdı· 
lınkan lrnıı t İniiınl ılı· harici}'• ha· 
kanı Tnfik Hii~tü Ara ılahilip• 
lıakaııı ~ükrü Kuya lran bii}'ük rl· 
ri i Saılık llaıı Hİ)a8rlİ Cıııııhur 
umumi l..iııil•i !la •ıı Hıza So•r)avı•r 

Cehil lorylerlt• lrnril'İ)C \ rktilrıi rr
k:in1 tııraflndan u urlsnınış \f'! hir 
polis nıüfrtzı i elam re uıiııi ifa 
eımioıir. 

· viz, "' 100 çuvnl krpek gönderil
mişıir. 

Ankara : :! ( A. A. ) - Büyiik 
Erkiını Harlıiy~ lfrioi .\lareoal Fevzi 
rt'fııkaıindt- ib.int.·i rt•is (;t'nrrnl Aııon1 

bıılundugıı holtlf" Anadolu rl•prr· 
inr lıa~lanon lıu•u i bir vagonla 
bııgiin 1 l•nlıula h•rrktı ı·tıııi vr 
isıo•youda Baıvrkil l~nwı İuiiııü ilt· 
dış, iç hab.anları vr lliiyiik rrkilnı 

harbiye Vfl Milli ıııiidafau bakanlıtı 
erkanı tarafından u~urlaomıttır. '----------~·~-----



Fotik : 2 Türk Sözü 

Bugün yapılacak " Kurtuluş 
bayramı ,, programı 

Balkan ökonomi 
Anlaşmasında neler 

konuşnldu 
Adananın Kurtuluş günü olan Beş 

Kanunusani bayramı bu sene aşağıda 
gösterildiği gibi kutlanacakhr : 

1 - 4/5 ikinci kanun aat 24 
te Fırka kumandanlığınca 21 parça 
top atılacak, bütün fabrikalar ve 
lokomoffler düdüklerini öttürerek kur· 
tuluşu kutlayacaklardır. (Düdükler 
iki dakikadan fada öttürülmeyecektir.) 

2 - 5 ikinci kanun saat 8,30 
da başta askeri bando olduğu halde 
kurtuluş sava- şındn dövüşenler, lise 
ferin ve orta mekteplerin her sınıfından 
birer elçi, porcular, iıciler, esnaf 
cemi) etleri ve ulus, Belediye önünde 
toplanarak tarihi bayrak Belediyeden 
alınıp saat kulesine götürülecektir. 

3 - Sna(9,15 te Hükumet bü· 
yükleri, bütün ordulular. jandanna ve 
polis kıl'alan ve bütün kurumlarla 
ulus, saat kulesi yanındaki inkılap 
okulunun önlınde krokide gösterildiği 
gibi duracaklardır. Tam saat 9,15 te 
Belediyece kumluktan bir topJatılacak 

bayrak çekme merasimine başlanacaktır. 
Bayrak çekilirken uDikkat 0 ku 

mandası üzerine bir manga asker ateş 
edecek, shiller apkusını çıkararak 
(askerler selam va7.İyeti alarak) bayrak 
selamlanacaktır. Bayrak çekildikden 
sonra Kız Lisesinden bir talebe tara· 
f ından bir söylev veya bir deyiş söy
leaeccktir. Buradaki merasimi Binbaşı 
Bay Nedim çevirecektir. 

4 - Bayrak çekme :merasimi 
bitince merasimde bulunanlar Yeni 
istasyon yolundaki Cumhuriyet ala 
nına gidecektir. Buradaki merasim 
duruşunu merasim kumandanı Kayma
kam Bay Mahir sırasına koyacaktır. 

5 - Saat 10,30 da Vali, Fırka 
kumandanı ve ulus elçilerile birlikte 
Cumhuriyet alanına geleceklerdir. 

Asker ve ulus selamlandıkdan 
sonra Adana kurtuluş bayramını 
kutlayan, büyük kurtuluş sav~ını 

A nkara ve İ zmirde 

Kırmız• Ayın yoksullara 
~ aptığı yardımlar • 

Aııkara : 3 ( A. . > - Çocuk 
,. irgeınc kurumu ı;enrl merkezi 
16-12- 934 tarihinden 1- l - 935 
tuilıine kadar 3.~ çocıığıt ) ardım 

ııpuııştır. Bunlardan 351 be ta ço· 
cuk ''e kadın grnrl merkez poliki
lioikluindc mua)ene \'e ıcdn i edıl-

miştir. A)·rıca di mmıyenc evinde 
399 ço uğun di ı~ri muayene \'e tc· 
dni edilmi tir. 208i çocuk 'e aorı~ 
gcnt>I rııerkrıin ban)olarrndaıı i ti· 

fade etmi tir. üt danıl11 ı kı rumda 
da her •ün 145 çocu~R ·ekuu olarak: 
1319 kilo Ledau üt tevzi edilmİf· 

tir . 
Fakir taleb ·ler i~in açılan a ha 

ııcden her giin 190 çol·u~a sıcak 
ül'flP- yemrği ''erilnıi tır. Yardım içiu 
mfiracaat eden fakir ço uklardao 159 
una 483 parçayı bulou f' •a • elhi r, 

ayakkabı, paho, çanıu ır \'e ks ket 
~erilmiıotir. A ·uca dokuz fakir yav. 
ruya ı>ara yardımı )'opılmı:.ur • 

Jzmir : 3 ( A. A. ) - Hilali • 
abwer cemiyeti lzmir ube i önü· 
ruüzdı•ki hııyram müna eheıilc fokir 
kadınlarla fakir çocuklara elbi elik 
kuma:ı;lar, da111ımuktachr. 

lzmir : 3 ( A. . ) Hiliiliuh· 
mrr §tıbeıi 193J. ılıuda ) urddoı;luru 
yaptığı yardım lıakkuula bir i luti · 
tik huırlann tır • Huoa güre grçen 

yıl mcmlckrtlerine göndt'rileu yok· 
u11ara )İyecek tedariki için 600 fa· 

kirlere 2600 lira arfedilmi ıir. 

Bayramlarda 552 fakir \"C ço· 
ruklara fakire \'I' çocuklara ell.ıi elik 
kuma:.; dağıtılmış \'e lıunun için de 
:l81 lira lıurcaıın11 ur • .Fakir 180 ' 

mektepli)·~ &)akkabı elbi e kiınp 
yiyrcf'k para ı olarak 380 lira dağı· 
t ılmı ,,~ )'Cdi akat'a ('95 liralık tak· 
mı ayak kol 'e por a ) sptırılmıetır. 

Yevtiçin beyannamesi 
Belgrad : 3 ( A. . ) - 1 ko· 

piıcioaoin hugürıkü ıoplanu uufıı 

Y ~\ tiç bükümetin lı<') arıoam ini 
okuyacaktır. 

Bir evde bomba patladı 

Kalküta : 3 ( A. A. ) - Bir 
t\ in lıabçrsiud~ boru ha patlımıa ı 
u~rrıne zaluta bir .zorba l<' kilaıı 

mrydana çıkarmı~ \'C bu evde ap· 
11~1 ara~tırmalırda iki kİ§İ yakalan· 
ın•.,ıır • 

andıran söyle\ ler söylenecektir. 
6 - Söyle"lerden sonra geçişe 

başlanacaktır. Geçişin nasıl olacağını 
merasim ku- mandam yerinde bildi· 
rccektir. 

Geçişin düzgün olaması rut:ra· 
sim kumandanının, meydanın ve 
yanındaki yollann düzgün olma ı, 

ulusun düzgün durması Emniyet Lcbc· . 
sinin yükümüdür. Düzgünlüğü bozma
mak için herkesin göstGrilen yerde 
kalması gerektir. 

Alioa : 3 (AA) - Balkan an 
laşması ökonomi konseyi bu H· 

bab açılma celse1ioi yapmıştır • 
Elco dış işleri bakanı f. Malc
simos Balkan anıla§ması istişarı 

ökonomi kooıc) itıio ilk celse 
.,ini açarken milletle in bayatın 
da ökooonıi mesclclerioio chcm
m.yetirıi keyde-tmiş ve de miş 

tir ki : 
7 - Geçiş biter, bitmez Bele 

diye den seçilmiş bir heyet" Orduya 
karşı teşekkür için Kumandanhta gide· 
cektir. 

8 - Bugünün şerefine Bele· 
diyede saat J 5,30 dan 17 ye kadar 
bir kabul yapılacaktır. Bu kabula 
şann her mahallesinden birer heyet 
gelecek ve şanmııın büyük kurtuluş 
gününü bütün şar ulusu adına Beledi· 
yesinde kutlayacaktır. 

9 - Bu büyük gün şerefine 
bütün dükkanlar, resmi daireler, gündüz 
donatılacak, gece lışıklandınlacaktır. 

10 - Askeri bando 5 - 6 ikin 
ci kanun gecesi sant 17,30 dan 19, 
30 kada Belediye önünde çalacak ayn i 
yerde hava fişekleri atılacak, şenlikler 
yapılacaktır. 

ı 1 - Gece Fırka bandosu, 
a ker, Erkek lisesi, Erkek muallim 
mektebi, ulusun kanşmnsile bir fener 
alayı yapılacaktır. Fener alayına kanşa· 
caldar a ı 20 de Fırka korargfıhında 
toplanarak fener :alayı kumandanın 
diyeceği gibi sır~lanıp Kuruköprü, 
Belediye, Hükümct konağı ve Taş 
köprüye kadar yürüyecekler ve sonra 
dağılacaklardır. Fener alay kumandanı 
Binbaşı Bay Nedimdir. 

12 - Kurtuş bayramı için kim· 
seye çağırma kağıdı gönderilmemiştir. 
Bu program çağırma kağıdı yerine 
reçer. 

iki büyük vapur 
çarpışh 

Ne\•york : 3 (AA) - İsveç 
bandıraiı bir vapur limanda Lek 
ıington vapuruua Çdrarak bu va· 
puru batırmı tır . Gemide bulu· 
nan 200 yolcu ile tayfa kurta· 
ralmıştır . Aocak beş kişi kay 
b0Jmuı1 ve 20 kiti de yaralanmış
tır . 

Kaıblaaka : 3 (AA) - İrdolu 
is .. ı indeki vapur sahilde karaya 

oturmuştur . Ta) fe kurtaı ılmı 
fa da geminin yiiıdürülmesi im
kAna yoktur • 

Ncvyork : 3(AA) - Bu lima 
na men up Lckıiııgton vapuı u 
ile 5000 k_tonluk Jonc kriıten
aoo vapuru çaı pl mışlardır . jo 
ııe Kristr.nsio pruva ı L·ksing 

to ,uu Lodo.slamosiaa derin ur~tte 
sıplanmışllr . 

Her iki rnpur bir müddet bu 
vaziyette kaJmı lar ve bu sayede 
Lekıiogloo da bulunan 130 yol 
cu ile mUrettebattan 52 kiti obür 
gemiye aktarma edilmişlcrdll' • 
Mllreıtebattan 50 kişi kayıbdır • 
20 kadar yaraıı vardır . 

Nevyork : 3 (AA) - Kn1.adao 
kurtulanların ıfadrsine göre çar· 
pışma o kadar şiddetli of muş· 
ıur ki revyorktau Pıovidansı git 

mektc ola o Lek ington vnpuıu · 
hemen ikiye biçıhrnştir . 

Vapurda büyük b:r telii,. ol
muısa da mürt'ltebat çok iyi dav 
ranmışlardır . Hallfi korkuya ~a 
pılan yolcular t&bliye ile yelek· 
leriae sarılırlarken geminin or 
kestrası çnlma"ta devnm dmiş · 
tir · 

Karada derhal sıhhi bir imdnt 
mevkii tesis r lunmuıtur. Leksing 
too npuru bat:nıştır . 40 kadem 
derinliğinde yatmaktadır. Bacaları 
uyun yüzünde görülÜ)'Or . Kuza 

general Slokin vapurunun 1904 
bniraoıııda 1021 yoku ile bera 
her bıtlığı noktadan biıaz. ötede 
vuku bulmuştur. Çarpışmadan 1 O 
dakika ıoıııa batau Lekıiogton 
1240 tonluk bir g(mi idi . Süvari 
kezaoın bazı yanlış İfart tlcrdeo 
ileri ıeldijiai ıaaaediyor. 

ıivrı paktirıin inızısı ılc mcm· 
it krtimiz için acılar yeri d~vrc. 

ye girerken pnkt : ıı labakkukuıın 

çalışanla devletimizin LütÜlı öko

uomi kuvvetlcriDC gsyıctlrri mi · 
ze iltihak ederek ttcrUbel"i ,.~ 
dehaları ile ku\ vetJi teşriki me 
sailerini iste nıekten başka bir 

şey yspaınazlordı . 
Biz mevcud ,oldul ça bütün 

gayrelleJimlıio ptşinen muhak· 
kak akamete mahkum olncağı 

itimad ve tesanüd havasını hazır· 
lamoğı bildık . 

Şimdi UZUI\ m;jddellir iıle • 
dikltri refahı temin icio minet· 
Jerimizin muhtelif faaliyetleri ara 
sıoda } rni münr.sebt tlcr kuı mak 
üzere hu itimadın nP.ııl kulln· 
11ılm sı icab ed<ce •ini göster 
mek size düşer . 

tibai olarak Aukarada mü 
zakere edilerek gdceek 10 
mayı ta llükreşte Balkan amllış
ması toplnııtısına arıedilecek es· 

babı raporun esaslarını b"zırla · 
mıyacıksıoız . 

Romanya heyeti reisi B. Ta 
bacovici demiştir lci : 

Umumi bir aala~ma için ya· 
pılaa gcıyretlrr akim lcaldığı 
için bütüo mrmlelc etler keodi ik
tidarlarua aşan müıkülleri ttd 
birler le hal içi o boşu boşuna 
çalı:.:maktndırfar . . Fakat bu müş· 
küller anlayışla ve geniş bir 

trfriki meaoi ile haJl(dilel>ilir. 
Eski maliye oaz.ırı ve Yuna· 

niıian banka ı ıkir.ci müdürü B. 
VarvareElsOa konseyin bu toplan
tı ını rris scçilır.i tir . B. Ta
bıcovici Hassan :Saka ve Beli· 

baı:ovic ikinci rf'.İ seçilmiştir. 

Bir şaki öldUrüldü 

Kırklııreli : 3 ( A. A. ) - a· 
ka\el ve O)gunculuk yapau \ t•li 
o~lıı Ha nu jaııdarnıalamoız tar fın 
dun öldiirülmii~ıür . Bu zorba 926 
da ukıı\ el yaptı •ındun dolu •ı ıuır 
dı.rna atılmı:.;11. 

Paraguay - Bolivya 
gerginliği 

Ceucrc : 3 ( A A) - Boli"ya 
uluslar kurumuna uzun bir nota 
göndererek A aınbleniu tavsİ)e
lerioc kır ı Pusguayın ileri sür· 
düğıi iddialara ı·cddetmiş ir . No 
tad deniliyor ki : 

Muhıı amatın devamlı olarak 
kesilmesi \e bunun için teminat 
veıilmesi hakkındaki Paraguay le· 
ziniıı gayesi meıelePio esaslı bir 
şekilde hallini uzatmaktan başka 
bir ıey değildir . Bolivye dusl r 
liuıumuna kargı giri miş olduğu 
taahbüdlere sadık buluouyor. Hal
buki Paraguay harp Haniyle ve 
Asamblenin tavsiyelerini reddet 
mekle kurum andlaşmJSmı boz
mu dur . 

Sarda bırrkılan polis 
memu rla rı 

arrt-druk : 3 (A. c\) - Düu \'a
zifedcu effedilcn 6 po1is memu· 
ruuuu sırf sarhoşluktaıı dolayı 
azlrdildiklerioi beyau eden bir 
teblığ neşndi1 nıi tir . Bu tebliğde 
evvefce haber vHilen muhtelif ha
dı elerin bep suho~ kn\'galarıuden 
ibar~t olduğu ve S rlui civaııoda 
arbedeler vukuuııa müteallik şayi
alaran d asıl11z bulunduğu ilfive 
ıdilmtktedir . 

Fransa-italya 

Anlaşması bütün bir Avrupa 
me. elesi olacak mış .. 
Londra : 3 (AH) - Lnvalm 

Homa seyalıatı buıada derin bir 
memnuniyet uyandırmışdır. Reu· 
ter ajansının öğrendiğine göre 
Avus\urya meselesi hakkında 
Fra1ısa 'e 1talya ıın • şmalar ve 
mUstcmlekrler meslesi bakkıucıa 
da ya arılaşmalnr yahut <laaııd 
laşm lara pek yakındır . 

İki yıldır lngıltercrıin en lrnv
vetli arzusu Frarıs ile İtalya 
nıa ır.dn !'ıkı bir aııl• şma olması 
i<lı ki bugün i:.le r hu yola gir
miş bulunuyor . 

Paris : 3 (AA) - Ha\ ola a
jaus1 bıldiriyor : 

Levol Bu akşam Romay gi 
deccktir . Kabine erkadaşlarıo· 
dan bu s yabalı mucib olen mü· 
zak~ı·deri neticelendirmesi için 
tanı bir seliilıiyet almıştır . E 
ki Avusturya fac r imparator 
luğuoun halefi bulunan devlet 
leıin de Macaris:ona karşı Avuı 
turyanıo itirazları kalmıştır . 

Fransa - 1tal} an anlaşnıa ı 1 
nıo ı ulıuna gelicce , biç bir ey 
sızdırılmıyor . Öyle göıülüyor lci 
Musaolini · Ln"nl kooutmalnrın· 
dan ev\'el açıkça hiç bir şe}' 

öğrenilemiyeceklir • 
Ancalc l:ilinım şudur ki Fran · 

sız- 1talyeu anlaşması iki mcm 
lekeli aiiikadar eden müstemle· 
keler meselelerine taallük ettiği 
gibi , A \ u luryanın istiklalini ve 
Orta Avrupayı da alakadar et 
mekte.<lir . Laval .. Homada ı.alı 
güniioe kadar kalacak ve Muı· 
olini ile iki dtfa .,.:koruşacaktır. 

Cumartesi günü siynsa bakı 
mırıdan en ehemmiyetli gürı ola
caktır . Çünkü cumııtesi :giioü 
Lnval Mussoliı i görüş:nelerine 

lıasrcdilecf' k ve bu gö• üşmelere 
icab ederse pazar güniı de de
vam odilccektir . 

Paıis : 3 (AA) - Havasa
ianıı bildiriyor . 

A .. u&turyn istiklalinin temin t 

altına allıım sı hakkında Fıao· 
sa ile İtalyanın yapdığı aolaşma 
Lir protokol ,. kliı i al ecaktır ve 
Fransız- İtal) an çalışma ben· 
berliği tt'dricen g 11işl"tilcrek 
Avrupa kılaSJn<laki diğer devlet· 
lcre de trşrnil oluoacakı ır . llu 
protokol iki oy içinde nıeıiyete 1 

girecektir . 
Müslemld~elere gcli ı. ce, Tu 

nusta oturan haJyanlnnn v zi 
yetil , Somalidc:ki Fıan sız imti· 
)'Oıları bakkıoda daha bazı ta 
rihntla bulunulması icnh ediyor. 
Çünkü bu Macarıstaııın brrlusin 
bildiği barış maluad l rıon tc illa 
mile uygundur . 

Buua prşte : 3 (AA) - 1acar 
eiansı ' bildiriyor : 

Lavalın Ronıaya se) ahatı ha· 
beri M11c1r s'ya .. a mabafilindc 
büyük bir 11Jaka U) ondırm •ştır . 
Bu m&lıafıl Fransız - ltol)&U 
yal .. ıolaşmosıoı haraıotlc , lamlı 
yorlar . 

Paris : 3 (AA) - De} li tel
graf ınuhabiıiodcıı ~ 

Fransız lıiikM.nıeti hazine ınh 
\'ıli ihıacı için haddi 10 oıil· 
yoııdao 15 milyona çıke.rao hir 
kamın liyılıası bazırl .. w kt dır • 

Londra : 3 (A fJ.) - M. Lav . 
lın Roma s yalıatı baklunda 
memııuııiyetiai bildiren Taymis 
gozctt i diyor ki : 

( TOROSUN DESTANI) 
·o,. 

"k" cİ k.i 1 tanhul 2 ' ın 

) urduınun Toro ları bir tarih yaprağıdır • 
Dünya kurulalıdan heri 3\'ll dağıdır , 
Geçmişte ulu ların çndıriydi tepeai~, • 
Her kahraman başbuğun hurdan yükseJdi ı;ell' 
Kaç de\ Jete taht oldu kaç millete tnç taktı • 
Koca tarih çığ gibi hurdan doğarak aktı • 
1ilyoıılarca insanın burada geçti bayatı , 

Ceng \erler bu dağda şalı kaldırdı atı • 
( tı ırm ) kızıl Firavuı.u ( Bittin ) kanbur luıl' 
le:ı:lıur ( Kltopatra uupaıım > ıldızı , 
malı habç ·sinde otur aran { Buhtunuıısır ) 

Bu yeşıl memleketi harcadılar kaç asır .. 
Kaç 11 .. ıulı " Dara ,,uın ürü ürü ordusu • 

Uir çöl haline oktu bu yeuıye,.il l'oro u .. 
( 1skender ) Hindistana bu yoldan nclıın aılı ' 
( Koca Yavuz ) bu yurdda kıvançla at oyuaU• · 

Tarihler unutsa da unutmaz bu dağlar ' 
Her deresi bir cle~t n baykıran ulu dığlar .. 
Gelen geçti orduyla , keçan göçtü çaclırla' 
Toro ]ar ök iiz kaldı heı; nğaçlı bozkırla • 
Gelenler bulduğunu yıktı , kökünden öklÜ ·· 
Kaçanlar topra~ına bir par~..acık kan döktiİ' 
Ana yurda dikmedi kimıe bir ot , bir fidall' 
Her güzellık , lıer verim beklenirdi Tanrı'd" 

Yemyeşil bir <lcni:d andıran ( Çukurova ) 

Hulıuuu satıyorken bir damlacık yağmura' 

Daği r gözii kör gibi el açtı da Jıa,a}a ' 

Ök iizlükle y\!rinden fırladı da hu kaya • 
Susuzluktan öHirkcn altun bakı:.;la başa~ ' 
Bir zengin er çıkmadı bunları aolıyacak • 
le acı bu yoksulluk ona ha ta , çocuk aç 1 

Birer birer kurudu Jıer ye il renkli ağaç ? 

Bir gün ) urdun güıırşi şundu hararetini • 
Bu gün grzeıı buluthır \'erdi ıoo kuvvetini ' 
Doğlar güldü , BC\ inçten dile gtldi irnıııklar ' 
Her köşeye dikildi ziimrüttcn yrşil taklar •. 
Kuruyan pınar ta tı : ) urdun kondu teıneh : 

.. ÜRK .. ,._ elı ' Bu ışıgı unmuı>tu ( AT T ) un tuU:.-

Yiirekten tısşao güçler hız aldı ilcrilcdi · . 
edı · llrr yıl bir parça dalın yurd cennete hem~ 

Bu yurd kalbimizde kızıl kan kadar sıcak' 
Bu ülkede doğamn alnı pamuktan da ık ' 
Dağlarım görenler dağ gibi bir er olur • 

Dudakları dokunsa çe meler kcv er ohır · 

Özlemi,.tir her karı .. lopregı akan kaola • 

Alturı yaratılıyor kupkuru bir apaula , 
ır lı elleıilc toprak in kucakl• an , 

Her cenkte kır atıyla ülkeleri dolaı;an · 

Kahraman ataların iiuHi çocuğu ) aşar , 
Onu denizler t mır , ooa her dağ ) ol ıı~-,ar · 

· rı bnşak , ak p muk rtnk verirken toprak'H 
ıı>•fJ

T oro 'dnn h z ahrca ( S ylıan ) başlar co~ 

Birbirine }a lnnaıı nk soylu mağrur doğlar 
111
,, 

Yılda dört bahnr gören uçsuz lmcakı.ız b9r 

llu kutlu bayramım lıer yıl nlkıJayacak ·· 

Bu üolii gündür bizi güoe~c bağlhyacık ! 1 ı\fj 

Almanya 
~ 

ile yumurta işimiz • 
ANKAHA : ( A.) 3 

Türkofi dtıı : 
Türkofis Berlin şubcsindeo 

bugii nim n tel y zılarında I · 
mnoyanırı yumurta muvnzene ıcs 
mhıi "oo kanun ayt ıiçio >ÜZ ki· 
roda 25 - rayısnıark olarak te • 
bit ett•ği bildirilmektoclir . 

Tayyareci Lindberg ı n 
çocuğu 

Vn iııgton 3 { A A ) - Lind· 
bergin çocuğunu kaçıran maznun 
Hauptmanın dsvuı 6 erkekle 4 
kadından mürckked juri heyetinin 
irıtilıalunı ruütenkib talık edilmiş
tir. 

Freıısa ıle İtalya arasındaki 
Afrike ınc elelcri ihtiliifın.n dos 
ca lıalledilcceğ;oi ve siyaset ku 
la.cağını şimdi tebmin etmek k&· 
bildir. O umın bir Avrupa ao 
!aşma ı proj .. si esostıı evv,.icc fi· 
kirlerine mürııcant ruilm· .. olan 

alak1tdar devld]crc tekl.f tdıle·' 

bilir \C La devletler tar.ııfmden ı 
kabul edilm ıi o ulıtemcldir . 

saileriud ıı dolayı lcbıik etmekte 
'e İng liz siyasetinin buna yar
dım etmiş o1 mısını da i'five ı:t 

mektcdir . 

Tııymi : 3 <AA) - M. La ... al 
ile M. Muuolıniyi taıriki mc· 

Gazetrl~r 1. Mussolıuioio gö 
ı Ü lerlode büyük dcğı,.ikliklcr 

olaeaeıuı kaydetmektedirler. 
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( TiırkSözü) Firdk : 3 

Haytanın Güllü bacısı 
Ynan 

lolımud Akçalı 

- Dıirıkti sayıdan arlan -

Güllü bacı oturduğu yeorde (jy-1 lü kızı Aladağda şu duruşuyla 
lıılmııtı . Gün Aladağdan ııı Oleiupteki Veoüsten daha mı az 
rdu . Bu kuru 11 her yanını da-

1 
ilibi , daha mı az glbeldi. Çoban 

•r kaplaırıııtı . Bunlar yıllarca Ali için bu ne tatlı dirimdi . Bu 
ılıyarak ağd ğı Hüseyinlerin ·~e kavuıulmız utkuydu . Bnnun 
Vırıydı . Kalan bir daha bunları içia aeçe yüce hayaller kurmuştu. 
t~ıyacaktı . Şimdi 0 dirime son Fakat bu kıdar çıbuk kıppa 

. rılnıitti . Artık başını ıokacak na düıüreceğini usuodan geçir-
1~ yer derdine düımüıtü . Artık memişti. Güllü çiydemlerden bir 
.hscyini11 emdiği Jıavadın uzık bölüm ayırarak : 
1

' yere gitmek gerekti . Bütün - Bu da 11baba kılsın dedi . 
elecıı::k diriminio hayalini kurar- Ay baylı yüks~lmi,ıi . Ali Güllü 
~? haıı ucunda çoban Aliyi di- ye dcdiki : 
ılı buldu • - Kılan yatmıyalım mı ?. 

1 
- Ne o Giillü bacım el gülüp - Yatalım çobanım yatalım . 

e . k nır ea ıea ne anyon bu yan Ağaç dallarından kurdukları_ 
a · yeşil yataklarını her ikisi birden 

Guıııı bıcıdao bir aeı çıkmadı, girdi . Güllll çobanına : kucagını 

1~radın hışmı kaldırarak çoban açarak : 
•ye : - Sar çob1ımm ıar t açılan 

. - Hıydi Ali ığayıa yoluna :kollarımı ıtrin vllcudun , boşalan 
ır kavıl çaldı dinleyelim . arı yüreğim\ senin tor aıkın dol-

Çoban Ali kavılı çıkardı ucu- durıun . 
11 lcöye doğru uzaterık soluğu- Şimdi bu iki varlık bir tek 
u çekti , timdi ıu kepire da- vücut oluvermitti · Şu iki tabiat 

. ıla11 dav11Jıııo aj'IZlırınıa ki pir- çocuğu şimdi ta biatin hlltün tabi 
••ine lırarıpo kaval sesi Güllü ba ilikleriyle baş başaydılar . Aym 
1111

Q Y•na11 yürej"ıne aanlci su dö parlak ısığı dallara bfirünen bu 
Uyor &ibiydi. Çoban Ali Güllü iki varlığa bir yorğıın olmuıtu . 
e: 

- 1eteraen birde türkü söyli-e . 
Yun .. Ali bugllakü kadar cloku-
akı h" b. 

• 1 ıç ır gün kaval çalmamıı· 
1
' bugUnkO kadar yanık bir türkD 
'·lememiıti . İçi kabarıyor, söy-

tdıkçe ıöyleyeai reliyordu . Bu 
~liyle Çoban Ali Gnııo bacıya 
ır §eyler ansıtmak iıtiyordu . 
Üllü bacı da , Çoban Ali de bu. 
ıa bir bııkılık b11luyordu . Gül 
hacı davarları s ğukco Çobaa 

lınia üzerindeo gözlerini ayır
•llığını görürdü . Aradı davar· 

:'• laflıyormuş gibi yaparak Gül
h bacıyı da taılıdığı olurdu. Gol 
" bıcı bunlan dütünerek çobanın 
U~O.nkü bılioi göz önüne getirdi 
t ıçınden çoban umutlu ol dedi , 
oben Ali GüllO bacıya dedi ki: 
::
1
-
1
. Neye dıha çok üzülüyorsun 

u u u·ı 
0 · ı meyormuydun Elifçr, 
t l•hrık ıvrat ıeııi oğluna gelin 

it ~ez · Nene gerek tek geçim Ati 
e Y4onı evinde dtğilya . 

Bu iki dağ ço<'Uiu birbirine so-
kuldular . Birbirini sardılar • 

Çoban Ali yekindiği kurun tan 
yıld1Z1 doğmuştu . Körercn ateşi 

kar1şhrıp Güllüye ~ 
-Kalan kılk dedi. Güllü yekin

di . Kşamdao kılan çiydemleri 
yediler ve çoban Ali : 

- Haydı dedi . 
- Nereye 
- Balurdatındı bir tamdıj'ım 

var da <•nun yanına kadar . 

İkisi de ayata kalktı . KızılJar 
köyüne tepeden şöyle bir bıktı· 
lır . Aladağın gölgesi kızıllar kö

yllaila üstüne dilımüı, Kızıllar kö· 
yünü 610 bir ıessizlık bürümüştü . 
Bir daha aaaaçtın •~naca bıktılar 

ve ber ikiıi birden : 
- Kıl kılan K121ll1r köyü .•. 

Kal kalan taılarında neçe çarık 
eakittiğimiz Alıdağıb ye§il ya 

maçlaıı ... Kal kalan •oğuk ıulı · 
rıoı içtiğimiz kuz oluklar • Kalı 
kalan Hüıeyinin köy6 ve Hüseyi
nin Eminesinin dağları ... Ve çoban 

(SON 
Arnavutluk ajansı 

Karışıklığı yine tPkzib etti 
Tiran 4 ( A A )- Arnavutluk 

matbuat bllro u Kralın sarayında 
hombalar patladıA"ını ve Arnavut. 
:ukta ihtilal hareketi çıktığına ~a 
ir yabancı kayuklarm verdikleri 
baberlrri kati olarak tekzib et
mekte , , ıçeri vaziyetin normal 
olduğunu ve Kralın dayeni yıl 

dolayısiyle ynoıbrla prcoıcslcr ve 
maiyeti olduğu halde kendi ismini 
taşıyan b11tabaneye giderek oıa
dı bir kaç ıaat kıldığım yazmak
tadır . 

Sar da 
Çokluk Almanyayı 

istiyor . 
Sarbrukun (A.A.) 4 - havas 

ajansı bildiriyor : 
l\foeues gazetesi nyiaminin 

neticeleri başlığı altında yazm·ş 
olduğu hir makalede sarrm Al 
manyaya dönmesi lehinde hafif 
bir ekse,iyet elde edildiği tak-
dirde , statukonın gitmesi ma
kanından bahsetmektedir . Bou 
gazete yapılacak plensistin alelıt-

de bir ek eriyc\in kuvvetini bir 
ekalliyet iradesinin kabul ettir
mesi ıeklinde tecelli eden nor
mat intihabat mahiyetinde ıddc-
dilmiyeceiini beyan etmekte 
dir . 

Ayni gazete evvelce yukarı 
ilrzyada yapılmış olan plehsisi· 

ti hatarlemaktadır . llu 1plebiıi t 
esnısınclı uluslar kurumu reyia
mm yiizdc 40 - a mukabil yüz 
de 60 - nisbctinde Almanya lı~. 
hinde çıkması üzerine arazinin 
taksimine karar vtrmiştir . 

Gazete netice olarak ulus 
lar kurumu arazinin taksimi mesu· 
Jiyetini üzerine almıyaceğından 
dolayı adalete ea ziyıde uygun 
olao bal suretinin statnkooun 
muvakkaten muhafazası olaca 
ğını yazmaktadır · 

Bir uzlaşma 1. Çoban Ali bu sözlerile Güllü 
-~~ıya aıkını İ) iden iyiye göster

.:11 .. oluyordu . Şimdiyedek bep 
l:ıau ~ _becı diye bu çocuk neden 

0 .. cı 
1i 1 kıldırmıştı . Güllü bırı 

Ali Güllüye dediki : 
- Yürll btnim i4jİn yaratılan lngiltere lrlanda ticaret 

~·: 

dırı ~e ~eye Ali Güllü hecı dtme 
dı. Ali . 

İv -d Diliınin ~öndemioc öyle ge ,or Ud 1 ondan. 
t 

1
-:- Ali ıenlnle evltnırm lırni 

l:d·~~hilir anisi o ? Ali söyletmek 

l 
1i 1 fakat bi~ ummadığı bu 

ı er k ••11 ında • 
e Ab dediAiı: ol11 . Yaratır 

ne ıe . 1 nı •ealerim C·çim Kızıl-
r kö · · '" 

ole . Yünden baıl..a yerde daha 

\e bıaa yaraşın Kel Haytanın anlaşması 

Güllü lnzı yürO · Londra 4 ( 'A A ) - logiltere 
Özneyi bekliyen yengeler bir lrlıııdıdin mü11vi degcrde me-

debrenti görmeyinı·e birisini içeri vıdı ithal etmesine kırıılık lrlan· 
ıaldılar · Hüseyin kapıda dıkili danın da lngiltereden daha fazla 
duruyordu . Hüıeyia , yottaua 

miktudı kömür alacağına dıir bürilaen Emineyi röıtererck : 
iki bülcumet arasında bir centilmen 

- Bılı emilip kuru pctegi ka · uzlaıması akdedilmiştir . İngiliz 
lan şu kuvaoı timdi kaldırın · Gö· lıömürlerindeıı arta kalın bir mil-
ztım onu hurda cüdı görmiyecek yon ton bu surrtle İrlandada mah-

<ledı · rec bulmuş olacaktır. İrlandn ma 
Evin içini bir trli§ aldı Ali hafilindc şimdiki konlenjından 

l&lbyw bunu iıidiuce yatıjıadan 
ı alkamadı , Elifçe kardeıiain tSO,OOO den fazlı hayvan ihraç 

N 1_ le cdilecegirıi tahmin ediyorlar. 
- eyr ah k. Al' ? kızını iki )enmıınin öaüae dlara 

oıı.r . çe ıyor5un 1 •- Yapılın uzlaşmayı göre İrlanda-
~ u dıyorum . balJıEı evine yollıyordu . O ırada 

' 

-Ôyleyı:ıe bende ıeni dilenip davar dı örUme çıkmııtı . Elıfçe nın Polonya ve Almnn) aile meY 
Ot L ı l b d cud wukıvele1eri bitince bu mem· 
8 

'8 iyeceğim Giillü .. oin görümceai ; 11GO lü acı ner e 

SAVA) 
· ~fAlmanya 

Şimali Afrika ile yün ticare· 
tinP. girişiyor 

Pıetoria 4 ( A.A) - Alının 

hükumeti ile §İmal Afrikası arasın -
da 1ün için bir anlıımı imzalan
dığı resmen bildiriliyor . Alman 
ya 30 I 5- tarihine kıdar şimıli 
Afrikıdan 2,400,000 lngiliz lira· 
ıuıı geçmek üzere mal alabilmesi ı 
için Alman ithalitcılaıına lazım 

gelen kolayh§'ı gösterecektir . 
Tahmin edildiğine göre ıimal 

Af,ilcası ithalatçıları da ayna meb
lağ miktarında 'e 30/9- tarihine 
kadar Alman mamulitı alacaklar· 1 
dır . Alman bankalarinda ıimali 
Afrikalı Uç ticaret bankası nımı- , 
na hususi kambiyo hesıbları ıçı
lacftktır . 

Alman malı o]mak ıçın elde 
edilra kambiyo ıimali Afrika ban 
kılarının emrine verilecek ve oto

matik ~ekilde Almanyadan alına 
cık yün muvazenesi için kullını· 
lacaktır . Resmi bir tebliğe göre 
bu sadece kambiyonun tak111 için 
bir muameledir . 

H~r zamanki ticari muameleyi 
alikadar ttmektedir . Malın mal 
ile değiştirilmesi için , bir anlaı· 
m• bıldnadalli 11valırıu yanlış 
olduğu söylenmektedir . 

örfi idare 
Madrid : (A.A.) - Hüku-

met ispanyada Örfi İdarenin kıl 
dırılmasına dair parlemetonua 
daimi Muralılııs heyetine bir 
teklif de buluol!caktır . 

Avusturya müdafaa 
edilecek 

Lorıdra : 4 (AA) - Büyük 
Britanya imparıtoı luğu müdafaa 
komitesi katibi Sir M. Hankey 
neşredilmiı olan bir raporda A 
vusluryanın mUdıfaasinı yeniden 
tanzim ıçin on senelik bir proğ· 
ramlı mecburi askerlik hiıme 
tinin ycaiden kabulünü teklif et

mektedir . 

Çocuk esirgeme kuru
munun telk8Gatlar1 

(,..ocuk esirgeme kurumu tarafın· 
dan hnzırlauan " Lüks ,. tebrik trl
~ı af kantları ureti lıusuııiyedc Viya· 
nada lıastıralmı§ çok zarif ve süslü· 
ı>iir . Uu kiatlar her telgraf ıncrke· 
zinde hııluuur. Tebrik telgrafınızın 
hu eiı lii kantla muhatabınıza veril· 
me ini i ter eniz , arzunuzu telgraf 
memuruna Ü)IC)İtıiz. Telgraf iicrc· 
ıiudeu ba ka vcrcceginiz 15 kurn§ 
mak adınızı teruiu t>der • Bu suretle 
hf'm cocuk f' irgeıne kurumunun 
bakmakta olduğu kim asiz ve fakir 
} R'f rııların lıakımına yardım , lıl'ln 
de t<·lğrafıoızı çcktiğ!niz zata kar ı 
da fazla Sa) ~ı gö ıernıiş olur uuuz. 

Yurddaş 

Asri sinemada 
:~ Kôounusani perşembe akşamından itibaren 

Meıhur •• Traderhorun ,, mucidi " Vendik ,, in timdiye k•d•r yap

tıOı filimlerin en güzel ve en heyecanlı 

Arslan 
Tarzan 

Baştan başa dehşet ... heyecan ... harika ..• 

Arslanlarla müthiş boğuşmalar ... Vahşilerlo hor an müc~dele ... 

}"'ilme ilaveten : 

En yeni Dünya havadisi 
Fiyatlardı zam yoktur • 

Cuma günü iki matine ikide, dörtte 

Pek yakında : Emden korsan 
vazörü • 

kro-

4907 

Kozan kaymakamlığından: 
Muhammen Mevkii Dön Um Hududu 

kıymeti 

Lira Cinsi 
3500 Bedçe Çıy kenarında 10 Ş. ve Ş. çay , G. barlı 

C. deifrmen 
1500 Detirmen » 1 Ş. C. çay , Ş. k6prU , 

G. eıki Anana yolu . 
Ko(an<lı k6prü bııında kiin idarei huıuıiyeye ait meyve ve por· 

takal balıçuiyle değirmenin mülkiyeti açık artırma ıuretiyle müza· 
yedeye konulduğondan şeaaiti g5rilp anlımık ve pey sürmek için 
mubaaebci hususiye müdüriyetine veyi Kozan kaymakamlığına mü
racaat <.ylemeleri H ihale g6aü olan 24 kiauauaani 935 perşembe 
günü pey akçalariyJe ıaat 9 a kadar E11cDmr.ai vilayet veya Kozıo 
kaymakamlığında hazır bulunmaları ilin olunur . 

4914 5-10 -15-20 

Alsa ray sinemasında 
Beklediğiniz biJyük 

BugUn 

giin geldi 

tiaaı dürı nıatincııindeu itibaren oimdiy~ kadar misli gorUlmcmiı 

vo deh~et filmi : 

Ôliim adası 
Ve yahut 

insan avcıları 

heyecan 

Başlnyor. l lor gun yüzlerce mii§tcrinin ne zaman baolayacağını sorduğu 

buyiık fıliın İ<·İn (azla reklama ihtiya~~ yok . 

Hakiki Tarzan 
Olan bu filim kendi kendini reklam edecektir 

ilave 

En son Dünya haberleri 
'-r u konuımalar son lJlllıluğu ıcep §U dınrı uğıı?., "Elifçe ,, leket kömürleri artık lrlandaya 
~~ hav. iyiden iyiye kararmıt akşımdınberi çoban Aliyi de ıiirc· girmiyl cektir . Bu SUrtlle muba- u·· ık . k ,. k .. 

· '-IÜIIU bıcı Aliye dediki .. medim 
11 

diyorıtu Bunlan itidrn dele edilccrk kömür ve mcvadı tlnı orum•l ıç n ze-
4912 

,~- ~aydı li bir ateı yak üşü· Hüseyin ııidenleri11 ardından ba her iki devldçe mevzu resiml re 1 ka\ s·1daka "t-ı fitreni tay-
•rı. Alı iki tı ın ara11na ateş yı- kauk : t~bi olmıyacaktır · Bir çok mıh&: yare ceııaiyetine ver . 

1ten G 1 1 d · · ı fılde bu uzlaşmanın her iki mtm. 
tlc i u lü bıcı dı mezdeki - Elbette on ır a gıtmış er· leket ara anda normal münase 

.. ,ri nden bir yatık yaptı . dir dedi • 
'' ba t k betlerin iadesine dogv ru mühim Ye ya tıkları ateıin h111ı· u· · 
OturJ 1 - uıltı - bir adım teıkil edeceği kaoıalı d u •r . Ali gOndüz ettiği 

Çağnlış 
'lllleti k ,,.., ___________ ,...'\ vardır . Bunun mua)laktald siya1i 

tı . O}nundıa çıkarıp atrıe 1 J Adana Kultibıi başkanlığwdarı : 
· Çıçelderini de örerek GüllO ' iyiliksever kardeş mese " erden ileri gel~n vıııiyeti 

•1110 b dOzclt('ceti uumt ediliyor . oyoa11a geçirdi , ocakta 
t'' n çidemleri çıknıp Alioia 

11110 •rtıtı ile sokumluyor Jar 

K ı§ geldi . Kışın 80\'uğun<lan 
, c hu ovuğun gttirdiği lıasıalık· 

!ardan yoksuz yurrldaelarıuıızı ko· 
At • Is rumak btpimir.iu boyoumuu borç· 

Q 
1 

§ID ıııl yaylımı Güllübacı- ınr . Bu borcu ödrmıo olmık için 
aarıııo )iiıüue düttükçe klZll kullanamadığınız c ki çamaşırlım· 

~Yor · llu kızıllaıau yüzü l•§ı nm, !:Ocnklarınızrn ' kil.-riııi Ca 
h·~ Vücut çoban Aliuio gibüııde ftr Paşı ınedr<! tıindeki "Çocuk 

11
1 tftıkçe i ahi Cfiyor Gerçek· ._c.•İ .. rg,.e•uı•e•k•u•r•u•m•u•"•ı•ı•-'.'r.in•i•z •. _ 

l<el Ha7taaın ıra yürekli Gül 

Hindistan da 
Müthiş bir zelzele 
Kalkuta 4 (A .) - saat 22 -

dr Alipırda me kezı E\erut da· 
ğınıo 200 mil kadar imalinde 
tahmin t dilen §İddetJi bir z•l:t.c 
Je kaydedilmi§lir . 

Kulüht ait mübim meuldr.r 
haklıındı gihüımek ve yeni idare 
heyetini seçmek Uzere kulOp 111-

larınıu 10 ikir.ci kanun P"fembe 
günü Hal 20 de kulube ge1mcleri 

Kacakcılar . ' 
vatan hainidir 

Kalağzade fabrikas1ndan 
Fabrikımııda mevcut çiiidi 

bulunanlauo 7 kiinunnaani 935 
ıkşımına lcadar çijitlerini kıldır· 
maları , lcıldırmıdıklar• takdirde 
' ukua ıt lece le ber tür Iü zarar ve 
ziyandan fabrikamıııa biç bir gü· 
oı m~ıuliyrti kabul etmiyecejibi 
fabrika 11bibi şimdıden mulıtrrem 
mDıterilerine ilin eder • 

4915 
Etıbba odası r~isli~inden 

Ramezan bayramına te11düf 
eden 6 ikinci k•nun pııar günü 
uat ( 11 ) de Oda saloaundı Rı· 
mıZID bayramı kutlanması yıpı
lacıj'ındao mezkur saatte te§riflc
ri ricı olunur . 

Sayhan ziraat müdürlülündan 
Ziraat müdürlüğü için müna

kasa ile Göztaşı, Kükürt, Arap sa· 

bunu ve çiğit yağ satın alınacak
tır. ihale 17 ikinci kAnun 935 per

şembe güniı Hat dokuzda vilayet 
encümeninde yapılacaktır . Talip 
olmak ve şartları anlamak iıte
yeoler her gün iş saatlerinde Zı. 
rant müdür lfiğüne miiracaat et· 
ıinlor .4873 23 - 31-5 15 

Bayram namazı 
7 . aat 41 dakikada olacakcır • 

Şar muvakkıtı ı elıbı o~ 



•· i rri k 1 ('J'ftrk Sözil) ,,,,,,,1 
========E=~===·=~--=22232==~~$_~~~~~~~~~----~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- l Or~an ~üdUrlUöün- ı dA~ 

O k 11 k T k · b · den •• S h defterdarJıdıll iV n i i yı 1 ör sOzü asım evı Adet Kilo Cinsi Dönümey ::i o-
ıt7 00 Çam kereste 

Bu günedek yaptığı basım işlerile güney Anadolunun 
her yöresinde büyük bir ün kazanmıştır 

15 • Topak 
353 ~' ~lertck 
542 

5 
25 
50 

! 17 

,, 
,, 

Baskı 

Sabon oku 

~~------·--------~-
Tür 

• 4 

,, Salma 
,, Tahta 
» Dilme 
,, Çatal 

sözü basım evi , her çeşit harflerle en 
özenli ve en temiz basım işlerini Ba
hir kurumdu • 

ınce, e 678 
60 

12200 

Mahlut kömür 
Çam )) 

şaracak -1258 12938 

» ve mahlul odun 

Yekun 

Türksözü gazetesi 
iki mezat varakasında dahil 

ve yukamla yr zılı J 2 kalem Ern . 

vnli mıı zLutn açık artırma ile 
J 7-12-934 l'. itibaron 21 giin 
müd<letlo 6 - l - 935 T. pazar 
giınü saat J 4 da kadar satılığa 

çıkorılmı~tır . Emvali görmek ve 
ihale şerait ini unlamak isteyen· 
inin Adana Orm:ın muamelı1t 

memurluğuna müracaat eyleme
leri ve taliplerin son ihale günü 
ı\Jana hük11met konağında Or
man idaresine toplanacak satış 

komisyonuna gelmeleri ilfin olu-

Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel yazılarını 

ve ülkemizin her yanından gelen duyumlan okurlarına 

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

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştlr . 
nur . 4887 27 · 30-3 5 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yapılır Kiralık ev 
Türksözünün yıllık abunası on iki , 6 aylığı altı ve Ayhğı da bir liradır. Yanık 24 fabrikası yakıoınJa 

elektrikli , tatlı sulu beş oJalt bir 

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

ev kiralıktır. Kirası ucuz ve tak 

sitleuir. iş hanknsında Oğuza mü-

racaat. 4908 3-3 
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Gör Ali Hocı Emin 
1'a\al Alım• l 

Belediye ilanları 

Belediye başkanlığından : 

1- Karşıyaka . ~ Yeni kabristan keşif ve şortnumesiru: gfire 
lıood~k vo Jikenli tel& rt tursftarı ~·evrilecektir . 

:! - Keşif tutarı 971 .... . lir allır. 
3 - llınl" kapalı zarCla 15- 1-935 !';alı güıı i1 s1Jnl oıı brşle, 

Utılt>Jiye J .. imi encümeninde yopıJacoktır. 

4 - Krşif ve şartnam•yi görmek i str yt'nl ı·rin Bel ı diye ft: n mü<liir 
lüğiine hıış vurmaları. 

5 -- İsteklilerirı, en g• ç 14-1 - 935 günü a~ şanıırrn kadar t n kl ı f-
l·· ı ini Belediye reisliğ ine yapmaları iJıln olunur .4879 25-30-1 - 5 

Saylav seçimi heyeti teftişiye 
reisliğinden : 

Saylav seçimi defterleri asıldı. Bir itirazı olan
lar gününde müracaat etsin 

Aılona ~lerkez kazrısu. tla oluran yıırJdaşlıırJan saylav ~rçiminıle 

r( y vcrmt•ğc ve saylav olnıağa hakkı olanların i..;imleri v1ı hüviyetleri 

100 
150 
125 
200 
70 
75 

100 
100 
200 

75 
200 

75 
61 
65 

75 

Eski mezar civarı 
• Köy yeri 

Sazlık ve köy civarı 
S.ızlık 

2 p~ r~~o 

Köy civarı 

Dipsiz gölü 
Köy yeri 
Köy civarı 

Sazlık 

ince bucak 
Bohço yolu 

• > 

Dipsiz gölü 

Deve hüyüğü 

Ali 
l lalil oğlu Durınu§ kir 

Müslim ~l~ oğ~u ~~usııl' 
Zeynelabıt.lın q(lu . l'kten 
Kolsuz Mehmet lncır 1 ğlU t• 
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l lasan oğlu Hüseyın ırı 
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Kerim oalu MeJımct o . 

75 , , Alini o<Ylu Bekir 
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s·· ıeyı•· 
196 Mubtelil 4 parça Ciz Mehmet oğlu . u l{srs \ 
62 Madama Mustafa oğlu Abdıl ~ası" 
50 lnce bucak incirlikten Sinan oğl~ııı ~ 

100 ,, ,, » Süleyman og ıılıl 
100 ,, ,, .. il alil oğl~ il 
100 Köy yeri ,, Hacı SüllU oğlll 
75 Sozlık » Kara Yusuf ırıllf 

200 Eski ırmak yeri ,. Ali oğlu gu;şgaf 
75 , ,, • Durdu Mehmet ı~a lhrsbİtJI 
75 ,, ,, Müslim oğlu lfalıl 

200 Sazlık Dik dik çavuş ~109tsf• 
75 ,, Kesikten kutuduk ~orıııll' 
50 Eski kulak Ali ol'rlu Mahmut ~usl 
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150 Dipsiz gölü Köllo llasıın bu5~ (Kar• 
75 İnce 1' ulak Mustafa oğlu lla 

1 ~ıııst f 
100 Ali oğlu Ali ( l(artı 
97 Çıtal yatak Hasan Şaban 
45 Madama ,, ,, . Jell ,·~ 

196 Ç'Jta1 yatak Karataş iskclesın )il ~t 
180 ,, ,, Bahçeden Hasan o{j (lofll ~ 
100 Köy civarı Kesikten Mustafa 

0"ıbr' 
44 Bahço yolu Aşçı Süleyman oğlu {o 
67 ,. ,, Uio göz o~lu Musts 
83 ,, 11 Bektaş oğlu Ali 1 ,ı 
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72 Dips; ı. Kölü Mahmut oğlu sın ,.ı 11 tl r 
69 Madoma Dingil Mustofıı e trıııer' 

Hazineye a 'l yo1rnmlu cins ve miktarı "'o şa:tıt ıA 
ların 9- f -935 tarihine müırndif öğleden sonrll s ıdıP ~"41 
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Yusuf oğlu Mehmet 
Avşar Ali eniştesi ~lust:ıfrt 

ynz , Jı ola o defterler 23-12-934 pazar giicıü eaat sekizden iti bu.ren F O T O 
:ıs.lııııştır. 
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Mulıt.•r Kadir ağa 
J\ara AhJullnh ile ı\li oğlu 
Ahmet . 
Ali oğlu tibik Ahmet 

Ali oğlu llüseyin :ığo 
~islı 11 ls,ın nğa 
)-4a oii·lu Durınu~ ., li 

Kö~·iik Osmaa oğlu l lalıl 
Acem oğlu ·'.bdullah 
Mus vi Kürt Mahmut 

M··hmet oğlu llı.ılil 

Ahmet oğlu Nuri 
Sisli oglu \fahmut 
o~mcın oğlu lhlıri 

,, » Ali 
>> ~1 hmet 

11 ıl uz ~leh mel 
l la<.·ılı ·Mustafa 
K:ıyıırlıdan Scrıem oğlu Sü· 
loymao 
ll nrputlıı oğlu HaMıın çavuş 

,\lırz ı o~lu l{iirt ~lust ., fa 

11 ızinryc oit yokflr11la c :ns ve ıııikt:ırı vP Ş" ğilloı i yazılı torlafı.ırın 
10-J-935 tariJı ;ne müsodıf öğl• ıl· n t:oı r:ı snot 14 ti<! ihrıle edilmek 
uz.ne 15 gün müddetle oçı k nrtırm11ğn {·ıkarılılığın<lan taliplerin MilH 
1 nılılk i<larPsinc mürocaatluıı ittin olunur .4888 27 31-3-5 

D·I·trler 7.1 935 pazarlesi günü saat on yo<li<le kal<lırılacaktır. 

Defterlerde ismi yazılı olmııyırn,ynnlış ve ya mülu•rrer yazılı ola u yur J-1 
daşiarrn şikıtyotleri 8 - l-935 snlı günü bol • diyeıle toplanacuk heyeti ! 
t ft işiye tıırofınıfnrı <litıl• n cektir. 1 

ReşJtl boy, Kurtuluş C·•malpaşn, <,:ınarlı , l<öprülii muhallol ı-rinin 1 
Jeft• rler~ C ll.F. Çın ıı rlı ocıığıno, Alı tfr<le, llüriyet, Sarıyakup mahol
lelcrinin defterleri Siplilli<lo bt.,lodiye tahsilat Jııiresino, Oö~Pme ve le
ı;klAl mohellelerinin dcftcrl"ri de Eski istasyon polis karakolur,a, Ko
ravı>zir, Kuruköprii, llane ılan , Sucuz da. m.\halt.,lcrinin ıfoftcrlı• ri ilacı 
ffoyrnm pol ıs karakoluna, ~lirzıçclebi ve Akkrıpı m1hiillelerinin ıl ·fter-
leri C. 11. F. Mirzaçelebi ocağına, Tepe bağ V'l Kara9oku mahnllolerinin 
defterleri P.ıınıık pazarı polis karakoluna, M lık 1nahqllosinin defteri 
Köprü sokoğında bakkal Alinin diikktlnına , Karşı yak1 Cumhuriyeı vo 
S ·yhan mahallı·lerinin <lijftarlori l\öprü bnşınJa Bdleıliye mcvkiine Ka.-
ynlı bBğ ve Uluca mi malrnll~ltlrinin <le,fterler i Kale kapısında zabıtai 
bt•lcdiy" nrn\"kiine, Türkocoğı ve Mesta rı z11<le mrıhnllelerinin Jefterleri 
Mı m"ş paş::ı cJm:inc, asılmıştır. 

ikinci mÜlılehib int i habının no z 'l ınan yapılacağı nyr ıca ilıln e<li · 
lecektir . 

Bayramlık şeker 

3\J ~: .. şil kngıtlı ve kağıtsız lstıınbul ~l!keriııin k·losıı 60 kuru~tur. 

lzıııirin tanınmış Ali Galib lokumlAı·ını ve §cknlcrirıi ve her t '":,;i.J ~· i

kol..talarını Belediyenin cıltınJaki bnkkaliye dükkaııı ıla hulrıbilirsiııiı 
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1'C'lebcden tenzilatlı ta· 
rlf c Ue ücret alınır. 
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