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881 , ıyazmanı 

FERİT GÜVEN 

26 ilk ka-;:-o 1935 
PERŞEMBE 

•• --
..._ 5 KURUŞ ADANA : G'ONLUK GAZETE 

F'ransa başbakanı Laval, Tevfik Rüştü Aarasa, Atatürk 
inglltere muvafakat ettiği takdirde 

boğazların kapanmasına razı olacağını söyledi 

· İtalyan ordularının hareketsizliği her hafta Romanın 
beklediği nihai zaferi meşkuk bir hale indirmektedir 

I Habeşistanın Londra elçisi, İngiliz milletine hıtap eden beyan
namesinde "zavallı Habeşlilerin felaket içinde bulunduklarını 
lJııutmayınız, o zavallılara duaediniz onlara yardım ediniz,,diyor 

Parfsfe ve Cencvrede önemli ko· 
rııışmalar yapan Dış bakanımız 

Tı:v/lk Rıi§/ıi Aras 

Ankara: 25 (A.A) - Bir Ro-
111• tebliğ;, ltelyenlarin Adidi Oh· 
b· . ının ce?ubunda mukavemet gör 
~eden ıleriledilrlerini ve bu mev
lrıde bu ayın yirmi ikisinde olen 
muharebede Hebetlerin yediyüz 
illll, ikibio yarılı ve İtalyanların 
da 192 yaralı verdikleri bildirili· 
Yor, 

Roma: 25 1 A.A ] - Ayın 
~3 ve 24 ünde Cenub bölgesinde 
talyen va Habeş lruvv.ıleri ara-

ltnd M )' a onem ı ç.,pıımalar olmuf 
'.e savaş İtalyanların muufferiye 
tıyle neticelenmiştir. 

Bu aavışta Habeflilerden 700 
kişi ölmOf ve binnan fazla muha 
rip Y•ral.nmıflır. 

İtalyanların zayiatı ise yedi 

liazer denizi kıyıla· 
"•nda bir çok adamlar 

öldü 
• Moıkova : 25 (A.A) - Sov
ret Ru k syaoın cenubi tar ki mınta· 
,~1 -rında bir kar fııtıııası büküm 

rınektedir • 
IIuer denizi ohillerinde otn · 

rao b' · ,.. ır çok kım1eler kaı iare bü · 
uo 111 .. kal Uf olan evlerinde mahpus 

lllı§lardır . 
lı Bir çokları ölmüştür . Kasa· 
tııtlaıın etraf ile alakaları kesil-

1§tir e· 1. lal · ır ço .. gemıler deniz or 
•ur•knda buzlar aralarında mab · 

•lmı•tır N • . 
~ Oaleben Asya adıodolci buz 

1 •aıı b ıııu Unlar· n imdadına koş 
§1 Ur 

Yun~nistanda intiha-
bat başlıyor. 

d ı\tina· 25 [AA] ·· ·· ·· "Ck· · - onumuz 
lı, 1 , 1 lııfıa içi :ı de saylav iotiha. 

nıa ba 1 .. K 1 . ıı,,.,. ş aman ıçın ra ıo emır 
""es· · dir. 111 ıo çıkması beklenmekte 

)qıV•lna §İmdiden bir çok vilii· 
lıkı Cıde ezcnmle Selanikte hazır-

•r yapılmaia baılanmııtır. 

zabit olmak üzere 150 ölü ve 166 
yaralı vardır. 

Anara: 25 [A.A] - Habeşiı· 
lınııı Londra elçiliği, Noel mil· 
naaebrtiyle nıemlekoti adına İn
giliz mılletıne ve muslümaulara 
hitaben neırettiği beyannamede, 
harbin önüne geçilmesi için bO· 
ınu dDdyaaıo yardımını iılımit 
lir. 

Pariı: 25 [AA) - Türkiye 
Dıı iıleri bakaoı Doktor Tevfık 
Rüıtü Araa ve büyük elçi Suat 
dnn Fransız Baıvekili Lavalı ziya 
ret ederrk g~rDımDılerdir. 

Bu görütme Boiazların kapa 
tılması me1eleai Ozeıine olmli§ ve 
Lival; Biritıoya hükiimeıi buna 
muvafakat ettiği takdirde Franea 
bDkiimetinin buna m•ni olmıya
cağını ıöylemittir. 

Perıe: 25 (AA) - Eden'in 
Büyük Birilanya Dıt itleri Bakan· 
lığına tayini üzerine Tevfik Rütlü 
Ar&1 tarafıuden gönderilmi§ olan 
telgrafa karşı Eden çok eamimi 
tetekkOrlcini bildırmi§tir. 

Tevfik Rügtli Aras Viyan• yo
luyl Ankarayı dönmek üzere bu 
güo bur•:l .. o ayrılacalcrır. 

Londra : 25 (A A) - Dört 
haftadanberi Maraıal Badaıilıyo 

İtalyan kuvvetleri bat kumandan
lığını eline aldıj-ındenbeıi ltalyan 
ordularının har•hlıizliği bukkın- : 

da bir çok ihtimallar yörOtülmekıe 
dir. 

Her ne olur .. olsun zamen Ha 
brşl.r lehine işlrmektedir. Ve 1 
t.lyanlAııo talaklıisi geçiıdıkleri 
her hafta Romanın beklediği ni
bai zeferi metkük bir bale indir 
mektedir. 

Hab•şlerin Adniebuli mtDta
lıuındaki lıalyan mevzularına kar 

1 Kültür bakanlığı ı 
Sın açlar hakkında yeni I 

kararlar aldı 

Aokera : 24 ( A A )-KDltllr 
bakaolığı orta ve ikmal okullariy
le liselerin birinci denelerinde 
talebenin sıoıf g•çaıe durumunun 
yazılı imtihanlara göre drğil öğ
relnıenlerin kınısat num.,alnına 
göıe ıoptanacağını lise ikinci dev· 
releriyle öğrf'tmen okullarının 
meslclıi sınıfları ilk imtihanlarının 
onüç ikinci kanunda batlayıcağı 
oı ve her ikiıi için tam numara 
uıo on olduğunu tebliğ etmİftİr. 

Sovyet Rusya 
lngiltereden ne sordu ? 

Londra : 25 (A A) - Sovyet 
Iluıya ile Bahılı devleri, Alman· 
ya Baltık denizinde hakimiyet le· 
sis ettiği takdirde battı hareketi· 
nio ne olıcağıoı İngıltereden sor 
mu7tur . 

İogillereoin vermiı olduğu 
ccv.p muhtrviyatı, henüz malı'.i.n 
drjtildir • 

Yalnız Havas aj.r.stoıo Lon· 
dra aylarının öğrendiğine ııöre 

bu cevap bilhassa Sovyet Rusya 
da memnuniyrıe drğer göıOlmüş 

tür . 

Tıirklyenin boğazları kapaması 

na razı olan Fransız başbakanı 
M, L11val 

§1 yıpmıt oldulrJ.,ı ıon ıa .. ruz 
bı,ka bir tabiye kabul etmİf ol
duklarını göıtermektedir. 

Şimdiye kadar İtalyan ordula 
rının ceoahlarını sanmakla iktifa 
eden Habrşler, timdi dutman '"P· 
besine ıü ,·priz ıeklinde taarruz 
etmektedir. 

Londra ; 25 (A.A) - Hebrtiı
taa elçiliği ııüel mOnaeebeıile Ha 
hetiıtao aamına ln~ıliz ballııoa 
hitabea bir beyanaame neıreımit 
tir. 

Bunde ncniliyor ki: 

"Bütün dünyanın zevk 
ve neşe içinde bulunduğu 
şu saatta Habeş milleti 
makul hiç bir sebep ol
madığı halde çarpışmak, 
ölmek ve öldürmek mec
buriyetinde bulunuyor. 

Zavallıların felaket i
çinde bulunduklarını u
nutmayınız, o zevallılar 
için dua ediniz. Onlara 
yardım da bulununuz.,, 

Şükrü 

Dış siyasa 
i•ahat 

Kaya 

hakkında 
verdi 

Ankara : 25 (ı\.A)-· C. H. P. 
kamutıy gurubu hııııOn doktor 
C. Tuncanın bışlıanlığıoda top 
lanm•§ ve dış iflrri bakın ve· 
"ili Şükrü Ke ya genel sıyaul 
dnrum hakkında partiye izahat 
v.rmiştir . 

Bir tren kazası 

Yirmi kişi öldü, seksen 
kişi yaralandı 

Berlio: 25 [A.AJ - Berfin 
sürat katarı, makascının yanlış yol 
v~rm•si yüzünden bir Mo§andiz 
treniyle çorpışmıştır. 

Bu çarpışmada yirmi kişi öl
müş ve seksen kişi yaralanmıştır. 
Yaıtlılarıu imdadına doktoılar 

göoderilmiştir Bu hadise Berlin 
de büyük bir teessür v? bcyeean 
uyaı dırmıştır. 

Ôlen ve yaralananlar yoıtu 
gOolrrini geçirmelr Üzere akrı. 

balarının unlarını gitmekte olan 
öğren.ci ve memurlardı. 

Benese bir tebrik tel
yazısı gönderdi 

Ankara: 25 [A A) - Cumbar 
Baıkanımı:ı Atatllkle Çekoılo 

vakya Cumur Başkanlıiına seçilen 
Beoes, araıında tebrik ve trşelı.
kDr telıırafları teali edil miıtir. 

Kamutay top -
lan tısında 

Yirmi buçuk milyon liralık 
uçak ve mı:ılzeme alınacak 

Ankara : 25 ( A.A ) - Kamu· 
tayın bugünkü toplantısında hava 
lrnvvelleriııin artırılması İçin satın 
alıoecak ve ya yapılacak uçak mo
tör yedek malzemesi ve diğer teç
hizat ve inşaatı için 21 milyon beş 
yıızbin liralık taahhüde giritilmesi 
buııısunds salAhiyet veren ve umu. 
mi mülhak husu~t Be deliye büt. 
çelerile icare edilen dairelerin ve 
bilumum müessesel~rin tediyeleri 
üzerinden hava kuvvetlerine yar
dım için yüzde iki vergi alınması 

2 ci ispektörlük kadrosuna bir köy 
ve köyciilük bürosunun ilAvesine 
ve yeniden 9 kaza ile 4 vılAyetin 

ve 8yrıca ploiner Nazmize Petek 
ovacık Camişgeıek kazalarından 

mürekkep Tunceli vilAyetiniıı teş 
kili hakkındaki kanunlar kabul 
edilmiştir . 

Kamutay 2 inci kanunun 9 cu 
günü toplanacaktır. 

• 
Hava kuvvetleri için 2,5 milyon 

liralık bir taahhüde girişilmesi 

hakkındı hazırlanan ve dünkü ka
mutay toplantısında kabul edilen 
kanun 14yihasının esbabı mucibeei 
şöyle izah olunmaktadır : 

« Havacılığın günbegün ve seri 
bir surette inkişafı ve bu inkişafın 
ehemmiyeti kertesine gör~ de umu· 
-· Gerisi üçüncü sayfada -

Ressamlarımız 

Sovyet Pu ~yaya büyük 
tablolar ğöndetdiler -

Ankara : 24 (A.A) - Q,uz-· 
dan fnla klasik ve modern ekol· 
lara m•nsup reasamlarımızın yü
ze yakın tablosundan kalınç bir 
aergi Moskovaya yollanmıştır . 
Eserler Cumhuriyet devrimizin 
mabıulüdür ve çoğu Türk inkı 
liibınıo nurlu ıafbalardaki açılı· 
ıını göstermektedir . Bu seı gi 
Türk ressamlığı ile dost Sovyel 
aanat~aıları araııoda bir kültür 
değetırme veıile olacaktır . 

Kubilay ihtifali yapıldı 
Ankara : 24 ( A.A ) _ Kubi· 

lılyın ölümünün yıl döoümüoO 
anmak için düo Halkevinde lop· 
Jantı yapılmıştır . 

Çin 

Japonya 
topraklarını işgale 
devam ediyor 

Pekin : 25 (A A) - K•lgan 
dan bildirildiğine gö e Japon ve 
Ma"çuıi kıtaluı Sebu eyaleti 
nin hemrn bomen yarısını teı· 

kıl eden ~hı kazasımn ~§galini 
ıkmal eımışleıdir . 

Işık söndürme 
tecrübeleri yaPıldı 

Ankara; 25 [A.A] - İslanlıul. 
dan sonra Balıkeairde ve Uıakla 
bava tehlikesine karı• ışık söudür
me tecrübeleri yapılmı§tır. 

-- Laval, lngilizlPr razı olur
ları<a boğazların kapatılma

sına ıtiraz ı · tm • yt>ceğ ı ni söy 
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Bayram ttttzırlığı - - ' 

Bayram gününün yaklaş mas 
pazarda son yıllarda görül 
memiş bir canlılık doğurdu. 
Fırsattan istifade ederek fiatlerı yükselter 

mağaza sahipleri de yok değil ! 

Bu yıl buğdayın H kozanın 
pıra etmesi pazarda . bir canlılık 
doğurmuştur • Şu ıon günlerdeki 
ahı verit bir kaç yıl önceki za 
mauları hatırlatacak dereceyi bul 
muıtur . 

Yalnız Adananın içindekilrr 
değil, köylerden gelen yurddaş 
lar da aileleri ve çocukları için 
elindeki parasına göre ihtiyaç 
larını temin etmektedirler . Çar 
ıı Ve pazarda kalabalık artmış
tır . 

Pazarın çok caalı olması fıat· 
larda bir yükselme doğurmuştur. 
Ramazandan önceki fiatler ile 
ıon günlerin fiatleri arasında ba 
zı mallarda yüzrle 15-25 fark 
vardır . 

Dükkinlarıo hemen brpsi 
mal almağa gelenlerle doludur. 

Bu canlılıktan azami dereced 
istifade dmeğe kalkışanlar ib 
icar yoluoH sapanlar da yok' değ 
dir . 

Ekmek , kömür ve diğer ıı 
da maddelerindeki yükselme h 
kesin gözüne çarptığı ve ilgil 
lıatları barelcele getirdiği hald 
geyilecek, dilcilrcek ~ıya fiatla 
rındaki yükselişi ortayı stara 
tedbir alıomasını istiyeuler be 
man yok gibidir . 

Şu bir kaç gün içinde hazı 
elbiseciler, mübim miktarda satı 
yaptıkları gibi, kunduracılar d 
epeycıı faydalanmıılardır . 

Şekeıciler de dündenlıcri ço 
miktarda teker satmaktıdırla 
Şekeıin bir k11m1 İıtanbuldan 
bir kısmı da lzmirden ııctirilm 
tir. 

Mısır milliyetperverlerin
den sonra Suriyeliler 

Temel yasasının geri verilmesini 
Fransız Komiserinden istiyecekler 

Vatani parti so;·gllnlerde önem 
toplantılar yapmağa başladı 

Yakında önemli lıadiselere salıııt! olacağı arıluşılan 
Halep şelırirıden bir marızura 

Şım - Mısır hAdiıeleri ve Mı 
aırda temel yauaınıo iade edile- 1 
rek ıııçim yapılmuının kararlaştı · 
rılmuı efkArı umumiyeyi ehemmi
yetle metgul etmekte ve bilhas· 
sa vatani çevenlıır bu hadiı t den 

ıonra barekHe grçaıiı bulunmak 
tadırlar . 

. Söylendiğine göre vatani par
ti son genel toplanlıijında duru 
mu .~nceltdilden sonra , Sııriyede 
teşrıı bayatın iadui için gerek 
ol11n trıebbüslerde ,bulunulması· 
na ~e he.r tarafa proteıto telgrafı 
Çekılmesıne karar verilmiıtir . 

G_ene ~ıbcr verildiğine göre, 
valaoı parti yakında Suriye bılkı
na biteben bir beyanname neıre · 
d.~rek durumu bildirecek ve teş
nı avdeti ile Suriye _ FranPa 
muahedıısinir. vahdet euııoa .. 

'-d" . k b" . gore 
aı< ını, a ınenın ç•kilerelc yeri· 
n~ mecliıin itimadını baiz yeni 
~ı.r k~~i~eain İf lıışına gelmeıi 
ıçın hukumet nezdinde teşebbü-
~~tla bulunmağa karar ve dığini 
ılan edecektir . 

Vatani parti toplantılarına ö
nemli suretle devam etmektedir. 

Bir gazdeciyi kabul eden Cu- 1 

mur Bııkanı Alilabil, mecliıin ! 

açılıp açılmıyacağı hakkındaki 8 

aline §U kar,ılığı vermiştir ; 
" - Sizi temin edarim 

meclis açılac.k Ye teşrii bayat b 
lıyacaktır . 

Ba suretle Suriye _ Frans 
muebedesinio meclis tarafında 

- Gerisi ıiçüncü say( ada _ 

Adisababaya yakın bir 
yere dilştcı 

Adisabaha : 25 (A.A) _ Ha 
tumdao gelmekte olan İngili 
Kızılbaç tayyaresi Adisababay 
sekıen kilometre mesafede e 
re düşmüştür . Pilot yaralao.:ı§ 
tır . 

Diğer iki İogiliz tayyaıesin 
b~nya gelmeleri heklenmelıte 
dır · 

Tekzip edildi 
Paris : 25 < A.A ) _ Bıbriy 

b.akanlığı • bir lngiliz filosunu 
0ıekyu üsıilbabrisinin maııruka 
istoklarıoı kullanmağa hazır lan 
makta olduğu haberini kat'i su 
rette tekzip etmektedir . 



~rıfa: 2 

Gıiney yıırdda anıtlar - 3 

Mut ve muhiti 

Ben kendim Mutu yalnız bir 
defa Ermt!neke giderken içinde 
bir saat luılmak ş •rlile gördüm, 
tabii bu kadar az bir müddet için 
de orasına dair hır tetkikat yap 
mak mümkün drğildir . Y~lnız 

kitaplarda ve müzemizin kitap 
~viade resmi evrHk kollekıiyon· 
ları arasında altı numaralı bir kaç 
vesikaya dayu:arak hem Matu 
taoıtmak ve ğem de bu kıymetli 
tetkik vesıkaaını okuyucularıma. 
takdim etmek her halde değerli 
işlerde1ı biri sayılır . 

Önce " Mut ,, kelimesini dil 
bakımı yönünden inceliyelim : 
" Mut ,, kelimesi Türkçede ( saa
dtı, yümün, talih, baht) gibi m &· 

naları yaşatır [ * J 
Teksiyeye göre, Mutu ilk de· 

fa bulan ve tetkik ed•n iılim Mi 
ralay Lek adında biridir ( Cilt : 
3 sahife 275 J Langlova bu kasa· 
bayı o kadar iyi tanıyamımıftır. 

Y. Yalgın 

Kıza hakkıada tarihe ait bir 
vesika elde edilememişse de bu

reoıo Oımanl.lardan ~vvel ve ku· 
ruou iifada Romılılıar devrinde 

(Klavdiopolis) namiyle yadolu
nurr bir,mıımleket v. bu uamla 

maruf bir hükümdarın ziri idare 
sinde olduğu Mut merkrzi olan 

Kal'a mabaliesioıle vaki Feyziye 
medresesinde meyrlana çıkarak 

senelerce manuız durmakta iken 

(1318) senesi z~rfında brrayi talı 
kik Mutı gelmiş olan Haleb ve 

Adana adliye Müfettiş Muavini 

Yovanaki tarafından takdir ve 
mumaileyhin ihtanna binaen hn

kilnıet ıvluıuna alınan mezar t•şı 

üzerinde mahlı(lk ve merbut bir 

numarada aslı ve tercümesi göı 

tarilen kitabeden istidlal edilmek 

te ve olvakıt belediyelerin mev
cudiyeti anlaıılm•ktadır.,, 

XAPEIE. TITOC 'P/ıAOY IOC!lHMOCGE NHC. 
E TTIE /AY fw KAIAN TWNIA cwrn p l!JI THC Y.M.. BJ"' 

'. AVTOY 
' .. 

TTANTEMITE.M.H!JENlf:Tf:. Pl.J TEelNAf:..NT~TA(f)l.J 

TOYTlJEANLı€TIC TT/PCHTOYeclNAIOY TOC 

ANE t-JEN1'<.1€JE. I ( ro 1€PON TtiC TTO!ı/AOC = 

AOHNAC AHNAPIA XEIAIA KAi TlJ K/\AY/\ 
7TOı,E!WN lı.liJ.Aı.J IJ.f!NAPIA XE.l/\IA~ 

Mezar l aşının sureli: Numara : 1 

Mut : Büyük Ye çok lcadim 1 
bir §ebıin üzerinde )'İne o ıehrin 
barabderi!e kurulmuş bir kasaba
dır . Kalesi ve •ski fBlolarına dair 
mevcut berabe o kadar kıymetli 
bir fey olmadığı yine T eksiye ta· 
ııfından söylenmektedir . 

Tercümesi : MSevinin : tltüsü 
Flao dimustenia oğlu, keadlıine 

ve Andonya Sotiridi, zevcesine ait 
olan mezara ecnebi defin olunmi
y•cık tenbih olunur. 

Sayet defin olunacak olurıa 

B•llıos Atint'nin şerif hınuine di 
nar bio, Klavdiopolis belediyesine 
çifte dinar bir, verecektir.• 

Biz bundan sonra ( 1912) ta 
rihiode Mut Müfıüsü bışkınlığı 
altında belediye reisi ve eşraftan 
Beyzade Abdullah ve Abmet efen 
di zade Emin l'fendiler tarafın
dan yapılan bir tetkikin lcay -
makalığa verilen raporunu 
neşredeceğiz . Bn rıporun ebem 
miyet ve kıymeti bence ;;oK de 
ğer lıdir . Oldukça rı;Übim bir e
mek mah~:!ii olan raporun eure· 
t• de şudur . [ Asli müze kütüp!ıa· 
neıi sayı : 6 J 

Rapor sureti : 
Mut Kaymakamlığı canibi 

Atisine 
" Mut kazası' şarkan İçrl san

cağının merkezi olan Silifke; gar
ben Konya vilayetinin Ermenek 
fİ malen vılıiyet mezlcfırenin Kara. 
man; çenuben İçel sancığına mül· 
bıık h.ülnar kazuile muhat ve 
mııh.ıtır . 

Garbi şimaliıi: Karaman ka
zasının Aladağ nahiyesi hudud
larınılan gelen Boğa ve Toros ıil
ıilei cibali eteklerinden ibaret 
olan dağlık; Garbi cenubisi mez
kur Aladağ cihetlerinden mürur 
eden ve Bozkır kazasının Sırıstad 
merkezindtn [Bozkırın kaza mer· 
kezi Sırııtad] dır. Çıkan ve Gök 
su vadisinde bir mikder ovalık 
ve mütebakisi Şehri mezkür kaza 
yı ırktan Garbe ayırır sığ ve 
solda Kaıavga, Hocanıi, Pirinç 
ve Kurt ıııyu oamiyle dört nehir 
olup bıınlar maru:ı Göksuya akar
lar. 

Maruz Göksu ııehri Kıyseri
ye hır saat mesıfede Mirabur ka 
riyesi civarında ve su, Ç•tı k&rİ· 
ye6inde birleşerek Silıfkcnin Bo
ğaz ağzında Akdeoize münsab 
olur ve umumuna Göksu ıtlak olu 
rıur. 

Adliye müfetliş muauinl 
Yuuanaki 

Rapora devam ediyor .. z: 
• Bundrıı ;oora ve yine Kurunau 

I! ::va ahirlerinde Silifkenin banisi 
olan "Silfkidist (.> zamanların 
da ve buyllk lıkender devrini mü 
taakip «Motos,, namında bir hü· 
kümdarın icraihükümet ettiği ve 
o zımaıı merkez k.zanın (33000) 
hıneyi cami gayet dilruba bir te
hir olup bai ve bahçe ve ceıim 
zeytünlüğil havi "e tefsilat Uzime
yi şımil bulunduğu Rumülibare 
bir tarihte görmüş ve biltahri tı 
rih mezkürün. 

mumuileyb Yuvan•ki efen
dinin götürmÜ§ olduğundan maal 
teessüf elde edil.memiştir. (.) 

G.risi var 

(1) Bu zot Silifkeni baıisi deiil 
ıon M~dine yeıişmiş bir Derebeğidir! 

Y. Y. 
(.) Buda Yuvanaki l\1iğalo idesi· 

larındcn lıir propağandaeı olsa gerek· 
tir. 

y Y. 

Konya albümü için 

Konya ilini tanıtmak amacı 
ile İlh•ylığın bir albüm hazırlat 
makta olduğunu , reımi ve huıu· 
si kurum ve örgütlerden reaim 
ve malômat isteğıni yezmıştık . 
İstenilenleriıı op güo içinde ve 
rilmeıi buyıulduğu halde teessür 
le öğreniyoruz ki bRzırlıklar bili 
ikmal edilememiatir . 

Bu önemli teıebbüs k•rşısın
do kendimize , kültürümüze kar
şı gösterdiğimiz ilgisizlik acımla 
cak bir hıldir . 

( Türk Sözll ) 
26 ilk kdnun 

Amuk felaket 
icinde • Ş bl D Bir düzme prens Le' ___ e __ r __ a_y_a_k_l_a_r_ı _ _., histan tahtını istiyor 

Vakıtsız ve sürekli yagaıur 
ların Amukta bir faliıket olerak 
yaptığı tehrihatı sızlanarak a•ber 
vermiştik. 

Göl suları altında kalan 30 
köyden maada, şimdi la§•n Afrin 
çayının da bir çok köyleri basarak 
köylllnün tohumluğunu, yiyec•ğini 
ve bıyvının sam•1>1nı eürükleyip 
götürdüğünü, gene içimiz _s•zlıya 
rak haber almış bulunuyoruz. 

Bu bale göre, şimdi bütün A
muk büyük bir felaket içind~ kal· 
mış ve geçen hasat yılındanberi 

eli boş çıkmış olaıı zevallı köylü 
başına gelen bu semavi felaketle 
de büsblhün harap olmuş demek 
tir. 

Gerek göl ve gerek Afrin sulaıile 
büyük zararlara uğram ı ş bulunan 
ıo.öylülerin hüküaıdçe yardrma 
muhtaç bir halde olduğunu kay 
de lüzum görmeyi:ı;. 

Bilhaısa bu feliik . t yüzür.den 
g•leceğin aşar vergileıini gene e
kemediği topıaklardan ödemeğe 
mecbur olacak olan köylünün ha 
lı 936 da büıbütüo feci olacaktır. 

Buna mani olmak ve ileride u 
mumi bir sızlanmanın önüne geç 
mek üzere büküıncti.1 vaktilc ma 
hellinde t•tkikat yap•rak vaziyeti 
der bal tesbit etmesi liıımdır ka 
naatındayız. 

Bundan başka su baskınına 
uğrayıp varıoı yoğunu kıybetmiş 
hulunın köylünün, b;r taraftan da 
tahsilat namına yeniden ııkıştırıl
makta olduğu ıııevaşisile ç:fı hay
vanlarının hicizcdilerek Reyhani 
yeye getirildiği, Reyaniyedeo ga 
zetemize bildirilmektedir. 

Köylünün, bilhassa büyük bir 
felilket karşısında ve himayeye 
muhtaç f>ldıığu bir zamanda gör
mek te olduğu bu muamele bize 
haber verildiği gibi doğru he mu 
cibi iıtiırraptır. 

Mamafi benOz inanmadrğtmız 
bu haberin ve felakete ugrıyın 
köylerin vaziydibio gün geçme· 
den tahkikatını alakadar maka
mıtlao ebeınmiyetle rica eder, 
zavallı Amuk lcöylil•ünün yarasına 
m•rhem olacak faydalı icraatın 
bAşlamasına İntizar ederiz. 

Bir heyet ricaya gidiyor 

Yarın bayram 

Bayram yeri geçen 
yıl olduğu yerde 

yapılacak 

Yerın şeker bayramıdır . Bu 
münasebetle bu güıı ikindı vakti 
uray tarafından üç top altırılmak 
suretıle bildirilecektir . Bayram 
günleri de mutad vakitlerde birer 
top atılacaktir . 

Bayram yeri gcçeo yıl yapılan 
yerd ' r . Bureya atlı karaca, do 
laplar, tel gibi bir çok eğlenceler 
konulmuştur . 

Kibrit fiatıarı 

Bir kaç gündenberi kibrit fiat-1 
ları onar para artmıştır . Büyük I 
kutu kibrit 60 ve küçük kutu 50 
paradan satılmıktadır . 

Okullar bugünden iti~ 
baren tatildir 

Bugün son ders saatının bit· 
m•sinden itibaren bütüu okullar 
tatil yıpacakludır . Derslere 2 
ikiocı kanuoda başlanacaktır . 

llbayımız geldi 

Üç iÜndeoberi ilç.lerde tef· 
ligle bulunmakta olan İlhıy Tev
fık Hıdi Baysal dün ak~ım Dört· 
yoldın ıebrimize dönmüştür . 

Belediye başkan 
yardımcısı 

Şehrimiz belediye bagkan yar
dıaıcılığ'ına hukuk fakültesi me · 
zuolarından Faik Hulki atanmı§ · 
tır . 

Vatanseverler 

Hava kurumuna üye 
yazllmakta devam 

ediyorlar -- --
Şthrimizde hava tehlikesini 

bilen üye yazıaııoa Öoemle de· 
vam olunmaktadır. Dün şu vatan
ıeverler üye yazılmışlardıı . 

Bravo kücüklere • 

Fakir katdeşlerine bay
ramlık elbiseler aldılar 

Jik okullardaki fıkir ve kim· 
sesiz yavıuların bayram ihtiyaç· 
!arına sarf edilmek üzere öğreni
cilerio aralarında topladıkları 

İane yeküııu btşyüzbeş lira sek 
sen iki kuruşu bulmuştur . Bu pa 
ra ile bugün bayramlık elbi~e , 

kasket , k.uodura ve ço11p alına 
rak fakir öğrenicilere veriltcek 
ve bu yavrular da bayramda ıe· 
vindıriieceklerdir . 

.Mini mini yavrularımızın fa
kir l.ardeşlerine karşı g<S~termiş 
olduklırı yüksele duyguyu takdir 
le karşılarız . 

Katipler kursu 
Dün son buldu 

Bir baftadaoberi devam erlen 
ve merkez mukayyitleriyle ilçe 
ler tabıirot katiplerine mahsus 

olan kayıt doıya usulü tutma kur
sn dün son hulmuştur , Kurst~n 
çok iyi sonuçlu eldoı edilmiştir . 

Yılbaşından itibar~n ilimizde 
yeni usul kayt ve dosyacılık işine 
ha§lanacak ve bu suretle kayt 

işlerinde zamandan istifade edi 
lec -ği gibi aranılan her hangi bir 
evrak da azami bir dakikada bu
lunahilec~ktir . 

Demirle başını 
yaralamış 

YOkuk DolJ1p uumındı otu
ıan İbrabim oğlu demirçi Ali bir 
kavga sonunda H•cı Sofu ura
mında oturan Mebmed oğlu ma 
kinist Bedreddini demirle lıaşın 
dan yaraladığından yakalanmıf· 
tır . 

Mersin ilbayı 

Mektepleri teftiş 
ediyor 

Staniılas Bieliaki adınd• yor 
ııekleıde uçao bir ıvaatllrcll tt 
ounda yakayı ele Yerdi . 

Adının meşhur eski Leh El•°' 
d•nından Ko11t Blelinaki'oio ,dr 
na benzemeıine dayanerak kt0' 

dini o sülaleden gelme ı_. 
mıf ve Pariste Cote d' Azur ı' 
Pılaıes do Pariıte de hu ıdlı 
caıi besıp açmııtı . 

Üç yıl önce ilk defa ol•~ 
Nis de göründü ve burad• ıı' 
Lehli bir Prens gibi yatadı • 

iri yaıı , kumral bakışlı , ıD 
zel bir delikanlı ıdi . 

Gösterişi , kılığı .kıyafeti; 
bı' tavrubaıelu:ti adını taktığını .il 

yük aristokratik rolünü oyneıı>'I' 
uygundu . . 

Parlak münasebetler elde ıl 
mişti. 

O' Bol bol harcadığı paranın O 

reden geldiğini aram•yı ki!ll,ı 
düşünmüyordu bile. 

Yalnız polis, Prenıin giıliıl 
yaptığı iıtiluazları neaılsa bsb1

; 

aldı. Bu istikrazlar (300,()(JO 
franktan aşağı olmıyordu. 

b' 11 
Tanıdıklarına sorulu şilP,. 

•'' edecek bir balıni ıöylemezıeı 
1 

Çnnkü daha işi krallık d.vas101 
• 

o' kadar çıkarmamıştı ve aaalct ~ 
1 

vanını ursacak dol•ndırıtıl1kl•1 

dütürmcmişti. 

Nis'te durumun kötüye v•1
" 

cag-ıoı sezer 1ezıo•z Pariıe Jcap•P ., 
attı. Geçen eylôl sonund• btf1

1
. 

ci Corc caddesine yıkın bir ol'·ı 
de yeıleşli. İki odalı ancak ı•' 1 

bir apartuman seçti. 

Lebiıtanın Paris Sefiriyle •1i, 
ilgisi oldujunıt. oray• gidip ge ~ 
diğini yıydırdı. I' 

Parie polisi bunu gizlice ~· 
rHsut ediyordu. Gerçektr o 
ceotilmeoin zeogio, kibar aletll 
deki münasebetlerini gördüler . 

Bieliski bir çok gece it ril' 
1
: 

Pigal meydaoıcda hır takım ·~ 
rumlarda geçiriyordu ki tanıt11~. 
ları kimytvi ecza trcaretindt 11 

•I 

oınmış kimselerdi. 

Takip edildiğini anJsyı~~ 
beynelniıki bu sy bışıııda 111 

drğittirdi. 1 

Haber aldığımıza göre göl su 
!arının baamasından zaru gören 
köy sabipltrinden müteşekkil bir 
gurup, İskrndruna g;derek Dele· 
ğeyi ziyaret edecek ve hallerini 
arzederek hızı ricade bulunacak· 
lardır. 

Kuyumcu Ali Rıza 25, İnkişaf 
9irketi muhuibi Karasu, lokan · 
tacı Hasan ve .Mchmed , bııdcvat 
çı Levi .Mızra bi, kağıtçı Sadık 

Aldatmaz, eczacı Bahri ve Ak 
kaş, h<nzinci Fehmi Ayknt, b•k
kal Alı Cemd oğlu, merkez kı
raatbaa•Si müsteciri Hasan, ko 
misyoncu Turan Genç 20 şer li 
ra vnmek sııretile üye yazılmış 
ı.,dır . 

İlbay Rükneddin ~özer ber1· 
berlerinde kültür Direktörü Na· 
bit Ctmal Toker olduğu belde 
geçen cumarte!i , ve pazul(sı gün 

leri Mersin merke? mekteplerini 
ve t vvelki gönde Tarııuı meı kez 
mekttplerini incelemis ve ihtiyaç
larını yakından görmüştür . 

Bu göç sıra1mda sıkıotıd• 0, 
duğu için artık Şaıızelizede liik1 

' 

Sayın Deleğ•mizin bu mura 
caalı layık olduğu ehemmiyetle 
karşılayac•klarına ve dileklerin 
yerine getirilmesi için tiden gele· 
ni eıirgemiy.,ceklerine eminiz. 

Heyetin dilrkleri hakkında a
lacağımız malumatı bilabeı e bil 
dirrctğız 

Ankara Hukukuna 
Devam edenlere yardıin 

edilecek. 
Ankna : 23 - Yüks k tahsillc

rını yapmak üzere memleketin 
dört b ııcağınılan Anknroya gelen 
vo nehori olarok hukuk fakültesino 
devanı e,Jen talebeden bir çoğunun 
yoksul olı.luğu ve hallerine elve. 
rişli iş d ~ bulamadıkları görülılü . 
ğünıl en F"kültenin bu gençlerd 
öğle ve ak~am yomeklerini temin 
etmesi kararlaşmıştır. 

Bu telebP.ler her yıl terfı etm ek 
ve iaşe edildikleri gün kadar dev 
Jet hizmetini tMhbüt etmek gibi 
bazı Ş&rtlara tabi olacaklardır. 

Kok geliyor 

Almanyadan kok satın alın 
Türkiş Maden Sosyetesine gl•n 
malumata göre, lıoklar bay
ramdan soara lstanbula;gelmiş 
olacaktır. 

Yakalanan kumarcılar 

Abmerl oğlu Şühü, İımıil oğ 
lu Te.fık, lurdrşi Kaz ım, Durmuı 

oğlu Süleyman , İsmaiİ oğlu Ab· 
do, Yusuf oğlu Mebmedin Şeyh 
Mustafa uraaıında İsmailia evin· 
de zarla kumar oynad ı kları haber 
alınmış ve burası basılarak yüz 
•ltı lira kağıt v• üç altın lira ku· 
mar parasile birlikte yakalanmış· 
lardır . 

Saat çalmış 

Arzııbalcı Mtbmed oğlu Ali 
Marangoz Abduırauk oğlu Mth 
medin dükkanında asılı bulunan 
saatini çalıp Moll& Hasan adm•la 
birine sattığı şikayıt edılmiş ve 
suçlu yakal•nmıştır . 

Savan çaldığından 

İş f• brikasıoda amele Şükrü 

İlbay Tarsusta Amerikan kol
ltjini ve orıa mektrbini gezmiş

ler, hükumet konağı ile partiyi de 
zıyaret ettikten SOnt'a tekrar Mer
sine döo müşlerdir . 

Vatandaşlara 

örnek 
bir 

Tarsu~t• Sinemacı Ziya Ocek 
mektebi dördüncü sınıf talebele
rinden ve Alifakı köylü Duranın 
ilk, orta ve yüksek tahsillerini 
yapmayı üzerine almış ve bunu 
yapacağını mektep idare hevetiııe j 
taahhüd etmek suretilc iyi kelpli· 1 
liğini göst.rmiştir . 

Ziyayı takdirle kar~ılaıız , 1 

partman aramıdt . 
0
• 

Fakirane bir oda 1 utmağa ~'. 1 
dı. Bir kısmı (Kredigele döa~;,. 
olacakl•ı) buabına gireo varır~· ~ 
tını şimdil · k tahsildı- güç'ük ç 
tiğioi ve t•Saroufa riayete oı'' 1 
bur olduğunu ıöyledı . / ~ 

Bir ke ç gün- Belki de eiyB~,o ~ 
hastalıktan sonra geçPn gün e~ 

fıO' 
çıkarken bir arayıcı işyar to 18, 1eı 
dan tutuldu. Elinde yasak tütsO 
paketi vardır . 

9
, 

Polis eve girip araştırrnD 1 
0 

•ı, 
pıncıı bir afyon pipo kollekeiY

00 

ve bôr miktar afyon bulundu. kl9 
1 

Düzme prensin yapma uc~:i· 
yaşamak için böyle tütsü ve ıç180 
!ere o vuç dolusu •ltın dökmek 
çekinmediği anla ılıyordu · ,, 

Sorguya çekildiği zam 00 1'.ı• 
histen tahtındaki haklarını ~'9di· 
da resmen iddia etti ise de .. şı·~Jil· 
lik ( tutsak tüneğive ) göturu 

r-----·----------------------------~ 

1 sonra 
•• 6 gun 

ki te,(erlek"fi öküz ve camus arO' 
baları yasağı başlıyacaktır. 

[ • J Orhon kiıabeleri ve Uyğnr 
Lehçesi 

- Albüm hazırlanırlıeo Konya· 
da kültürel çalışmaları görülenle 
rimizio mütala · ları alınmuı da 
saoıyoruz ki , uygun düşecektir. 

" Babılık ,. 

Ankora M•murlar koopeıatifi· 
oe de yılbaşından eonra beş .biu 
ton kömür gelecektir. 

oğlu Ali adında birisi yine bu fab Şimdiden dört tekerlekli araba 
edinmeli. 

I 
rıkadı amele Hüsr)in oğlu Ali 
oin bir saval)ını çaldığından :ı:aka. ı 

lanmıştır . =-------------------·-------~ 



nun 26 lık kdnun 1935 --ıs Lt Manisada a~tikite zenginliği 
ıtiyor 

~.,ar ~anisa , Eti, Frikya, Lidya, Elen, 
ırcll ıl • J k O / . omen , Bızans , Se çu ve sman ı 
~~0 ~:eaerleri)'le dolu bir hazine diyarıdır. 
~k lı:t~' 

t.... ~•niuda yapılmakta olan 
Azoı ı4 ~lıkite mllzesi için Manin İlbay 1 

ıı •dil ~~ll~n daveti üzerine İzmir müze
~ llı~dürü Selibiddin Katılar , 

oı,..-k 1 llıaaya gitmiş ve dönmfittür . 
' 'li'b ~a tı j a iddin Kantar Anadolu arka-

dı • 
1t 1 ııııza <:lemittir ki : 

lı , ıG · -Maniea sayın lıbayı Murad 
''rııı,, k' 1 k .. 
1 .n , anlı ıte ere ço onem 

yafeU• ~~rııı~ıtir. Bu taıibsel ve mühim 

101 bU' 1 ;
1
• uzeriude derin bir a§k ve 

na,,,,I ~ ıle çalışmaktadır . Y ılnız Ma-
llı da dt-gil , llbaylığıo her hr• 
~nd 

ide ,ı· • araştırmalar yakmakta , 
!t R:İtliii ve teftit etlıği yerleıde 

10 
o~· Ulak lramunbaylık Vf' izbe köy· 

kiııııt 1
1 ~ • bucaklara v11ıncıyı kadar 
btıkite izerlerinin te1biti ve 

islicl ~~·•.•n ınubafazaeı için gerek~n 
gbabı' bırleri almaktadır . 

()(JO) 1 Manisa gerçekten çok zenğin 
' ı' Çok Önemli bir antikite ilidir. 

~'il • b' 1 
1 ıte bakımından en eıkiden 

§UPJi ~eniye kadar onbir dcıvir Ma
zJeı ; 1 İlbay lığı topraklarını kablı-
vaeıO .o, B 1 • 1 1 b"I' . , · Uıı arı ıoy e ııra ı ya ı arız: 

el ~o t·dl ,- Hitit "Eti,, Friky•, 
lılı:l•'' ı Ya • 

1 2 - Elen : Eleuiıtik , Grelıo 
veri' Qllıtn • 

lc•P~P 3 - Romen , Biz.o• , Selçuk. 
brtİ' 4 - Şövalye , Oıınanlı . 

, oırl' ~ ~ıltımdur ki lzmir ve civırıoı 
ı•'jf ~'. lıııııan ıövalyeler de iıtili el-

1llerdi • Onların bıraktıkları 
·J 11~ •!erin en hatlıuluından biri 

e ,,. b 
. gel' , laaoıo Muradıye ;.kamun •Y· 
ıp tıaıu Uzuııburun köyündeki 

ti' 0tı.ırtcu kale~idir . 
ce ., \ Şu k.dar ki o6valye i•ır·l yıl· 
tD •ıaı " devir ., uyam•yız. Şövıl-
alel l•r zamaDI deyebiloriz . Yoka· 
)eı· "la söyledii'im devirleıdeo en 
l< ,jlİ 11ta Eti devri gelir . Orada ya-

•' ij Pttaniuda Eti Frilıya devri , 
ııl•~· ili ile göklere bış dil.mittir • 

IJc ıı· . İıpll Spilos yani maııisa d•ğı, 
1
' ~., Frikyalılarıu en önemli 

110ı1, 'tlarındandır . Jeoloji yönünden 

1,,ıo' tbeınmiyetli ve kendine malı· 
•ı bir tiptir . 

d. el Onun r Manisa d•ğının aza · 
•r 

U
, 1,1 ı 

1 , V.kar ve mıhabeti , bu· • ı,,, b 
• • enber bığrı yınık ve 

~1 o' ~tü dclikliii p kaz dağda bu-
~ur • 

a ıııul " ·dl' "'~kiler ona taptılar , onu tan-
,ı;t~· lı btlledilrrıe botuna yapaı .. dı· 

i · Çünkü insanların İlihlaıda 
ııı'' 1:~r1 tahayyül ve tasavvur edebi

(/ 11 i"'l.eri her ne bassa vYru bep 
ys• ~ 1Pılde mevcuttur . Bunıın için 
.J' ~,d 1 1 e ~· o u ana tanrısını ~pile ve 

şfı~' 1•li oııa yani bizim de kabul et· 
.. ıeı 1111; A •· ·ı eO b ı vrupa ar keoloıı givesı e 

•le . Cybelt atfctıilerıe de 

0 y'· ,, ~u düşllnmüşlerdir. İşte Krak. 
oııo t hayal ve edebiyı•tn•n Niyo 

Y '~~Ban•sini uydurmaktan bat-
a~IB dit Çue ve t.fıir yönemi bul-

jçki' ' 'ıi'ı hu Eti - ]<', ikya tanrılar 
11 A 

kıs0 ·~ • "'oııdolu bat tınrısı bin-
'ı. • Yıldan beri orada o yalçın-.,, . ' 
1 Üstündeki tohtında şimdi 
•tıı d · ı eoı erı yerin kıble ama· 
1 ~I lıaıı ana tanrı gurur ve ıef 
~1' e c:lbına bakıyor . 

111 tn bayii onı Niyobe masalını 
lıkı a~tna baliı bu ıamanın 

)ar ve kayalar içine oyulmuı 
m•zarlarıdır . Manisa ilbıylığının 
her tarafında bu mrzıulardan hem 
de çok gllzel önemlileri vardır. 
Bunlard•n bir _kaçını ve hosu 
•İle evveli yıl t•tkikini yaptığı
mız Uzunburun köylindekini Mu· 
rad Germen kazdır•caktır • 

Sonra Lidya devri : iıte Şa
hin kralların paytahıı Sard bara 
beleri. Harpten evvel Amerikan 
ar keologlorı tarafından hafriya· 
tı yapılmıı, fakat beııüz bitme
mittir , Soora Bint•peler Şahiıı 
kr•llar sülalesınin başı, dünya· 
da ilk defa parayı "Madrup ıilr 
ke,, icadedeo bliyllk Lidya kra 
lı Gige1in ve onun torunu ci
hanın en zengin kralı mukad
du kitaplara Harun aleybisee 
lim diye ıreçen Krezüsün ve da· 
ha dij'erlerinin muazzam ve be
nliz içleri temomile görlllmemi§ 
mezarları . 

Sonıa öteki devirler : Mani 
uda bunların btpıi var . Bugün 
Maniu ıarının içi yığıa yığın 

antika doludur . Kaldırılan ve 
timdi pek geniş sabalar tutan 
blltün eaki mezarların hulisa oeh· 
rin altı antikitedir . 

Ancak ıımdiye kadar bunlar
la meıırul olaa ve gereği gibi 
meıırul olacak olao yoktu . 

Cumuriyetimizla ve Atatlirkü 
müzlln amacı ve ıröıterdiği yol Ü· 

zerinde bugün Maniaa s.yıa il 
bayı Murad Germen antikite •tk 
ve ilgisınin blltlln elemanlarını 

,ıhsında taııyor. Ayoi zamında 
Murad Germen, Muradiye camiıi 
medretOalnl ••rlkile mllıı:eei y•p· 

matı dütDomllı ve bunu yapmak· 
la çok bllyük iıabet göıtermit 

tir . 
Her §eyden ISnce mimar Si

oının ıabuerlerinden biri olan 
bu medrese kendisi bir mllzediı. 
Şimdi Murad Germen orayı mil 
kemm.I tamir dtiriyor • 

Murad Germen ğerek Manisa 
içinden, gerek illerinden dahı 
timdıden bir hayli eserler bul 
muo , toplaıtırmıı ve müzeye ge· 
tir tmi,tir . Bunlar üzerinde ipti· 
dai tetkikler yapıldı . Şimdi ıı· 

tombaj ve fotoğrafları alınmakta
dır . Yakında mevcut .ser !etin 
yerlerine konması ve ilk tasnif 
müıveddeıi yapılacaktır . 

Murad Germen bir taraftan 
da arattırmalarla meşguldür. Ön 
ce ıebir içinde bir kaç yade 
soodaj yıptır1cak ve Uzunbo· 
randa lıpildağı altındaki büyük 
mağaranın içini araştıracak, son· 
ra bunların vereceği sonuçlara 
göre ilkbahar kazı mevsiminde 
gereken yerlerde hafriyat yaptı· 

r1caktır . 
Turizm bat..imıodao da Ma· 

nisa ve İepildağı çok öoeaılidir. 
Bu dağda henüz herkesçe tanııo• 
mamıf, bilinmemiş öyle güzel 
ve hayret edil• cek manzaralar 

vudır ki bir kaç İıviçreye be
ı!eldir : Sayın ilbay Turiım pro· 
jesini de ~imdiden pişirm~kte

dir . 

Aylar ınelclubıı; 

Gaziantepte 
Emniyet t ~tkilatı mükem

mel çalışıyor. 

Goziııntep : ( Özel Aytıırımıı
dan ) - Şarımız güven kurumu 
degerlenmeğe şayan şekilde faa
liyet göstermektedir. Oyle ki, hır· 
sızlık ve dolandırıcılık , şekavet 
gibi hadiselere rastlanmaz olmuş · 

tur • 
Ancak; Gazi yurJ, Suriye top

raklıırile hem hudut bulunmak iti
barıle cinai vokalara çokça tesa
düf edilmekteılir. O da, yukarıda 
SÖyledığimiz gibi Suriye erazisile 
bir sınır olmasından ileri gelmek· 
tedir Çünkü; vakoyı yapan suçlu 
hududu bir onda aşmak imkAnla
rını elde ediyor. Oraya geçince iee 
hemen hemen kurtulmuş bulunu
yor . 

İkiı:ci bir Sdbep de; cinayeti ek 
seriya yaşı küçük olanların işle 

meıidir. Bunlar cezai maaf.yetlere 
u~radıkları için suç işlemekte te
reddüt göstermiyorlar. Köylerden 
bazılarında kan gütme Adeti de 
\ardır. 

Bütün bun lora rağmen , suç iş
liyenlerio onda sekizi ve hattA on 
da dokuzu zabıtamızın pençesin
den yakayı sıyıramamııktadır. 

Yeni polis direktörümüz Bay .:se
bati, enerji ve dölen (azim) sahibi 
çalışkan bir zattır . Şehrimiz keo· 
dısiııdeo bir çok eyi ve faydalı hiz
me~ler bekliyeb•lir. 

Yürdumuzda asayiş her yıldan 

ddha mükemmeldir. Soygunculuk 
son seneler içerisinde benüz bir 
vaka kaydolunmamıttır. 

S. ENVER 

Köy katipleri 
- İzmir köylerindeki köy bil-

• o•u lritoplilrleri, verileo bir ka
rarla kaldırılmıştrr. 

Bu lılere buodan böyle ma. 
halli muhasebe mrmurları bıka 
.c:aklar ve btıro itleri onların mts· 
uliyeti altıoda yürütülecektir. 

Köy katiplikleai h•kkında da 
bazı yeni kararlar verilmittir. 
Her köyde bulanın kltipler, yılaız 
köy hudodları içeriıindekı itle
re değil, y•kın ve civar köy !er
deki köy muamela tına da bakacak 
!ardır. 

Bu ıuretle, lıitiplerin ıııyuı 
azaltılmıı olacaktır. Köy lıatip-
1.,i, 8 10 lıöye katiplik edecek 
l•r, fakat 2.5 liradan fazla p1ra 
alam ıyıcaklard ır. 

Vilayetin ıon emri ilzerine, 
muhtar ücretleri de ayda 18 lira· 
ya indiririlmiştir . 

Karaburnu İlcebaylığı, bağ 
sahibi köyllllerin vaziyrtini yakın 
dan tetkik ederek bir rapor hazır 
lanmııtır. İlçebay Muz.Her Gü 
ven, topraksız köylülerin ihtiyaç· 
ları llzerinde de bazı incelemtler 
yapmııtır. 

Bu raporlar, ilbaylığa veril 
miştir. 

San'at okulları talebe
sine gündelik 

San'at ckullarında mütedavil 
sermaye sipariılerinde çalııtırılan 
talebeye muayyen bir gündelik 
verilmesi Ktıltür lıakanlığıoca ka 

rar Jaıtırılmııtır 
Bakanlık, bu hususu temin 

için 1an'at okulları talimatoame
ıine icabeden hükümleri koyacak· 

, 

ı} erı ona asıl adını veriyor 
~, •tıi Frıkyalıların dedıği gibi 
1 l>ijs d 
diı1· " ıyorlar . Bu pıpu , 
ı. ~tın,ı b' . . d 
•ı, ır ııtıyan pupaaı e-
.,~~ · Etilerden bir kol olan 

Maurice Chevalier 
Foli Berjer 

Büyük filminin emsalsiz 
kahramanı 

1 
tır. 

Veni harcırah kanunu 
projesi 

•c, h ... ,_ . S Uyu,. taorı dtmektır . 
ıı, on,a F .,_ d . f 'k 

ı b rı .. aya evrı; rı ya-
t Ilı .. 
'iıi UQ Anadoluyu ta Ege 
. ile v . l \itte, arıncaya kıdar isti i 

1
1 ,il Ve her tarafa nüfuzla· 
ı.ıltr •litıı:ıüılerdi . Bıraktılrları 

81••ındı önemlileri dığ· 

Foliberjer 
:MAURİCE CHEVALİER 
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Finans Bakanlığı yeni h.rcırah 
kaıın p•oj•si llzerıode ıon tetkik 
lcrini yapmıştır. Proje önümüzde 
ki hafta sonlarına doğru Kamuta· 
ya veıilroek üzere Bankalar be
yetinio tuvibine arzo!uoıcaktır. 

( TOrlı: Sözft ) 

Şaşılacak şeyler : 

Akıllı köpek 
Fransada ihtiyar hır adamıo 

çok zeki bir köpogi varmış Adam 
her sabah bııyvenın ağzına beş 
met,.Jik koyar, köpek gider, ada
mın gazetesini satın alıp gelirmiı. 

Günlerden bir gün köpek boş 
gelmif. Ertesi gün adam köpPğil 
takip etmiş, bir de ne görsün, Kö
pek parka giriyor, bir çukur kaıı· 
yor, parayı oraya gömüyor. 

Bu bal böyle devam etmiş ve 
çukurda hayli para biriktiktAn son. 
ra, köpek heı-sini toplamış, bak
kala gitmiş, paraları bırakmıt ve 
kocaman bir sucuk parçasını kapıp 
gitmiş. 1 

Çekirgfl kongresi 
Sakın çekirgeler bir araya top 

!anıp bir kongre kurdular sanma
yıo. Hayır, Lordlar kamarasında, 
çekirgPlerle mücadele İçin bir kon· 
gre toplıındı. 

Bu kongreye çekirgesi bol 
olan, Efganistan , cenubi Afrika , 
Belçika, lngiltere, Mısır, ispanya , 
Habeşistan, Hindistan, ltalyıı, Por· 
tekiz vo Mısır Sudanı mümessil
leri iştirAk ettıler ve bir sıçrıyan, 
ilıl sıçrıyan çekirgeleri , üçüncüde 
ele geçirmenin çarelerini kararlaş
tıulılar . 

Meşhur adam 
Dünyanın en meDbur adamı 

kimdi bilirmiıniz? Hayır, bunu 
yaloız bilmiyo muıuz . 

Meğer dünyanın en meıhur a 
damı, her gün, Amerikı radyoıun. 
da kooferanı veren rahip Kug 
lenmiı. 

:layfa : :J 

sıaenlaaıaj~ Asri 
25 Kanunu e•ıvel çarşamba <•kşamından itibaren 

Zengin ve fevkalAde proğramı iki büyük ve emsllsiz fılm lıir<len 

1- Zevkgecesı 
Baştan aşağı son derece neşeli, zevkli , giılünçfü Fransızcrı komeıli 

2- Makineli adam 
Görülmemiş 

" 
" 
" 

derecede 

" ,.. 

" 

Müthiş 

Heyecıınlı 

Muazzam 
Meraklı 

Sinema semasının son harikası 

---~~-• " • Pek yakında • Mumyalar muzesı 
Baştan başa tabii renkli 
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. 

Sinemasınd-;ı -
Dün akşam 

Doğlas Fairbanks 
tarafından bir sureti fevkalA<lede temsil edilen ve seyredenlerin 

fazla bPğendikl~ri şaheserler, şahPseri f'ilm, 

Don Juan 

pek 

Emsalsiz bir muvaffakıyet kazandı. Çok enteresan bir mevzua malik 
olnn bu büyük flıni görmiyenlere tavsiye ederiz . iki saat ( DON CUı\ 
NIN ) o bitmek, tükenmek bitmez mocua tarının tesiri le daimi bir he

yecan içerisinde kalacaklardır 

Fransızca sözlü 

Pek yakında : MAURICE CHEVALIER, yüzlerce fiküranın iştirakile 
vücudıı getirilen, deh{etli, hareketli, harikalar harikası fevkalAde zen
&in ve mizanııenli filimde ( VALANTINA) şarkısını tam bir Parisli gibi 
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1 

Şöhretinin dereceaini bilmek
ister mi~İniı? Bu rıbibio on mil 
yon müridi varmış; rahibe senede 
&ekiz milyon frank veriyorlarmlf. 

Haftada 80,000 mektup, 75,000 
telgraf alıyormuş ... 156 da busuKi 
katibi varmış. 

söyliyecektir 1 
. . . 

-----------·~-~-~~~------------...: 

Yalnıı her ğelen mektuba ce
vap vermek ;mecburiyetinde oldu· ı 
iu gibi, mektupları kendi el ya
:riıile imulanıağa dı mecburmua ... 
fıte meşbur olmanın derdıl .. 

Hudut tuheıflığı 
1 

Biliyorsunuz ki, İspanyanın bir 1 
kısmı fraosadadır!.. 

Bu kllçllk, küçücük bir kınm- . 
dır ... 12 kilometrelik bin nüfuılu 1 
Llivia köyüdüdür. 

1 
Pirene muıdesi mucibince İı

panya Fraouya otuz çü köy terk
ediyordu. Llivia haritada ıehir / 
olarak ııösterdiği için Franeaya 1 
terkediyordu. 

lspanyollar da hu köyü tahkim ' 
etmediler. işte bu yüzden, köy l 
den dıtarı ayak buıldı mı, Fran· ı 

Alsaray sineması 
bu akşam' 8,30 da 

İki !evkıılA<le fılm !.ıir ara<la göstererek çok zengin bir proğram 
sunuyor 

1-Adalet yahut Kanun muhafızı 
l\fümessilleri : Jorj O'briyen 

2 - Soyın müşterilerimizin dileği üzerine 

Aradığım kadın 
şaheseri tekrar progrıım'l i!Ave eılilmiştir. 

Her Habeş ordusu 
En modern Avrupa ordularile mukayese e<lilebitir. Bu akşam siz <le 

Veliahtla buoıı teftiş edersiniz 
DÜNYA HABERLERiNDE : Yunan krnlı dönüyor-Habeş İtalyan 

hubi- ve daha bir çok yoni haberler 
'1ELECEK PROÔRAM : Büyük Türk1,e fılm 

Define adası 

1 

11z toprağınt girilmiı oluyor. 1 
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Kamutay toplantısında 1 :.----------,------~~-....: 

- Birici ıayfadan artan -

mi hareketlere müessir olacağını 
nazarı dtkkete alınarak Lu silAh 
ve vas taya IAyik olduğu kıymeti 
vermeyi, yoı rdumuz ve ulosumuzon 
yüksek menfaatlerinin korunması 
hesabına faydalı ve zaruri göriil
müştür . 

Bıı maksatla kısa bir zamanda , 
erişebilmek için şimdilik üç senelik 
bir program yapılmışsa da bu 
program•n tuhekkuku için yapılan 
hı saplar sonucunda her sene ha · 
va butçesine konulan paraya h vn , 
kurumunun varidatı dıı kntılmak j 
suretıle kAf', gelmediği enlaşılmı~tı. ' 

4 Kanunusani 936 günü gecesi 

Asri sinemada 
Tecim o kutu bitirenler çıkarına büyük 

müsamere 

Ergene kon 
. 

3 bölüm pıyes 

27-7 - 932 do lzmir Halkevimle Başbakan ismet İnönü, Dış Bakanı . 
Tovfık Rüştü Aras ve G enel Enspelı.tör General KAzım Diriğin önle 1 
rinde oynanarak misilsiz muvallakıyet kozanmtş Ulusal bir piyestir. 

Ayrıca komedi, monoloğ ve : Konser ! .. 

biletler icin 
• satış • 

yerı : 
Eski Orozdibak kıırşısın<lıı lsmail Pecep Gözütok Kırtasiye evi. 6278 
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Mı• mleket muefaesı için kabul J 

edılen proğram üç seneye göre tın- . 
zim edilmiş olduğundan bu krogra
ramın icap ettirdirği masrafın da 
mali şartlarımıza uyguııluğu bakı
mından çü seneye ayrıtedilmek su-
retile tesTiyesi düşünülmüştür. ----------·---·--------------! 

Bu <lüşününc~lerle programın Layha bu cepheden de hususi 
tahakkuku için hava teşkilAtımızın bir ehemmiyet arzctmektedir. 
bç eene içinde taazzuvuna medor Hava kuvvetlerine yırdım ver-
olmek üzere tesbıt edılen masrafın dım vergisi IAyihası üzerinde bütçe 
hülıilnıetça kabul ve taahhut edil- encümeni bazı değışiklıkler yapmış· 

tır. Encümen aıleler nezdinde hulu-
mesi ve üç senelik mukavele ak<li nan hizmetç ı lerin almakta oldulıla-
ealtıhiyetinio milli mudfaa hakan- rı paraların azlığını ve bunların 
lığına verilmesinin temiti düşünül- \ beyannameye tAbi tutulması ve hijr 
wüştürı,, ay pek küçült paralar için tııhaıl 

şubelerine gitmek mtclıuriyetin<l.o 
~~imaları fotbikattıı bir takım güç
luklere sebep olacağı göz önüoe 
alın.orak bunlarla birçoğunun dul, 
yetım ve malfitl,r t•şkil eden tekıı -
iit ve sair zat maaşlnrı sahiplerin 
den bir aylık istihlAkları yirmi li
~ a:yı geçmeyenlerin bu vergıden 
ıstısnasını muaf görerek IAyihn 
esasları ona göre değiştirilmiştir. 
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Adliye memurlarının 
izinleri 

Adlıye memurlarının bundan 
sonra için alma şekilleriyle vazi
feye devamları ve iOten ayrılma

ları hakkında esa8lı tedbirler alın· 
maktadır . Adliye tatiliaden isti 
fade etw yen hakimlere , muavin 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CİNSİ Satılan Mikdar En az En çoL. 

Kilo .Fiyatı 

J{, s. /{, s. 
~~-:~·~-="'~·ı=~~~~~~~~·ı apıma ı panıu~ 

Piyasa parlaıtı ,, --•--36--~--
Piyasa cemizi ,, ı-----ı 

iane 1 41 
!.re , mllrldeiumumiler r ve hi- iane il 
kim sınıfındon sayı lan bütün me· Ekspres 
murlara seatrle bir ay izin veri Klevlant --....:l ____ ....:----------1 
leC'ektir . Mtcburi sebepler ve Y A P A G 1 

--~---------· 
mühim mazı.retler karşısınd• bun- 1 _=B~e,_y•~z _______ -----1-----1---------11 
lara ayrıca senede üç defayı gtç· Siyah . 
memek şartiyle mezuniyet v~rİ · Ç 1 G 1 T 
lrcektir. Ekspres j ....:----------------• 

B 
·-~....._ _______ -...,,,..,=-~-·-----1 

unnn için bir proje bnır· iane 2,37,5 
laıımış ve Komutaya gönderilmit· Yerli "Yemlik,, 2,15 
tir , Liiyibada hizmet müdd<tle· 1 _ _. .. ...__ .. _T_o_h_u_m_ı_u_k,,.._ __ 1.._,95 2 
ıiııe göre m,zuaiyetlerde memur· HU BU B A T 

·-~~--------~-----la r a verilecek maaş mikdarlaıı Buj!day Kıbrıs 
hakkıoda da hükümler mevcuttur ,, Yerli 

Zirai kredi kooperatiflf~ri 

Zııai kredi kooperatiflerinin 
faaliyet sahaları gillikçe genişle 
mektedir . Ziraat bınkuı tara 
fmdao yapılan son ıstatistiklere 
göre , bu kooperatiflerin banka
dan istif de etmek su •etiyle çif
çilcro ııçtıkları kr~d i 17,5 milyon 
lirayı bulmu§tur . 

Mısır milliyetperverle
rinden sonra Suriye 

-lllr/11ci sayfadan arlan -

mümkün mertebe sür'atle taıtik 
edılmesi de kabul olnnacaktır . ,, 

* 
Mr eli~ Reisi Suphi Bere kat, 

beraberinde Halil Matuk ve Üakad
saakıl olduğu halde Bekrikide 
Marooi Patrigini ziyaret etmit
tir . 

iki saat katlar süren bu ıiya· 
ret te patrik ile reis arasında Su
riy< sıyasasıoa .dair konuşmalar 
o:muş Patirik .Meclis Reiıine mu· 
vaffakiyet dilemi§tir . 

On üç kişi daha kaçtı 
- ltalya hesalıına Eritreye 

giden Suriye ve Lübnanlılardan 
oıı üç kişilik bir kafıle daha E
ritreden kaçarak Sudan yolıyle 
Beyruta gelmişlerdır : 

Bunlar, Eritredeki işçilerin 
çok feci bir durumda olduklarını 
ve ilk fırsatta kaçmağa haıı:rı lan
dı ide rını söylemrktedir . 

Arap vahdeti için 
Irak - Hicaz ittifakı Laberleri 

Üzerlerine Halep talebelerinden 
bır kısmı Berat Irak konsoloş · 
luğuna ve Şam - Hic z kooııoloı
luğuna çektiğı bir telyazısında bu 
ittifakın Büyiik Arap vahdetine 
başlangıç olmasını temenni etmit· 
ler vl' telyazılarının Krallara gön
derilmesıoi istemişladir. 

İtalya aleyhinde Komünist 
beyannameleri 

Beratta "Suriye Komünist 
Merkezi., imzosını taşıyan bir la· 
krm Leyanoameler dağılmıştır. 

Bu beyannamelerde, İtalyaya 
Habeş topıaklanndan çekilen p i ş
krş protesto edilmektedlr. 

Polis, beyannameleri dağılan · 
ları aramaktadır. 

Türkiye - Suriyt> te efonu 
Beıut Gazetelerin haber 

veıdiğine göre, Suriyeyi Türkiye· 
ye tclrfonla bağlamak için Yüce 
Komserlikle Tür kiye hükumeti 
arasındaki konuşmalar bir anlaş 
İl• bitmiştir. 

Haber verildiğin• göre, Suri
ye - Türkiye araaroda telefon 
kon •ı şmahrıaa başlaoacaktır. 

Suriye biitçesi 
Şsın - Fioaos Bakanlığı 936 

bütçesi .. in iacclenmes ı ııi bitirmiş 
tir 

Bütçenin son kesi" şekli V c

?ir!cr mcçlisirıe vtrilPcek ve ora 
rlın lastik için Yüce Konıserlığe 
gönderilecektir . 

Bütç•oin yıl baş nda Yüce 
Komscrlık tarafından tastiki 
mümküudür. 

Gizli cemiyPt 
Beıul-Gizli cemiyet tahkika· 

.. Menıane 

Arpa 3,62,5 
Fasulya 

ı-~v~u~ıa~fi--------ı-----ı·---- ---------1 

Delice 
Ku§ yemi 
Keten tohumu 

1-~--~-----1---------1 Mercimek 
ı----------:--.,..,,.---~-:------•--------·-~ 
ı-~S~is~a~m;.... _____ _......;;l;.;;.6 ___ ._,~----'ı.....--------ı 

UN 
- Salih 

~ _... .. 
:.C ~ Düz kırma ,. 
_:ıı:.~·-----'-------
::ı - Simit " 
] S ....---Cumhuriyet 
,; .... > 1-=------''-----o&o ... , .. 

N ::l !-~-~-------
~ u- Düz krıma ,, 

-Alfa .. 
Liverpul Telgrafları 

25 I 12 I 1935 
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1936 

Yılbaşı pi an 
Biletinizi 

_.. Lüks bakkaliye kişesioden .._ 
Osmanlı Bankası altında 

-Alınız-
ikramiyeler: 500 bin 200 bin 100 bin 50 bin ve 300 bin mü· 

kAfat . I '. 
Ayrıca Notere tastik ettirilerek 50 ve 60 kişilik listeler tertip ve J 

satışa çrkeıılmıştır. 

Şansınızı bu suretle de deneyebiliraiaiz. 1 

ikinci list~ 1/10 ıuk 30 numara 60 kişi ortaktır . 1 

Üçüncü liste 1/20 lik 50 numara 50 kişi » 
Dörılüncü liste 1/20 lik 30 numara ve 1/10 luk 15 numara 60 ki~i 

1 
ortaktır . 6223 

12-13-14-15-18-20-22-24- 26-28-31 

tına el koyan muhtelıt makama 
mustaııtıklığı bütün suçluları sor· 
guy çekmiş ve tahkikat aoııa er 
miıtir. 

Suriye ve lübaanda büyük bir 
marakla takibedilen bu davoya 
pek yakında bidayet bak yerinde 
bakılmağa başlaaacaktır. 

Haber verildiğine göre mus
tantık bu cemi yet meusupları 

hakkında Osmanlı cemiyetler ka
nuourıun 3 6, ve 11 inci ıoaddele
ri ile 115 numaralı Meniceıaim 
kararçamtainin 1 ve 2 inci mad· 
delninin tatbikini istiyecektir. 

Bu maddelere göre, gizli cemi
yet knran ve· şekli bek um eti de
ğ•ştirmek gayesini güdenler 5 
Altın<:laıı ellioltına kadar para Ce

zasına ve 2 aydan iki yıla kadar 
hal'se mıhkôm edılirler veyahut 
bu cezaların her ikisine birden 
çarpılırlar, 

Muhakemenin çok heyecaolı 

ve kalabalık ol cağı, emniyet ve 
sükiıaü mu ha fazı içi o zabıtanın 

öo, mlı tedbirler almak zorunda 
kalacağı anlşılmaktadır. 

1
Doktor 8ahaiddin Yen

gine teşekkür 

lki yaşında bulunan çocuğumu 
uğradığı hastı.lık!an ölüm haliııe 

gelmış ve ameliyat yapılmağıı lü
zum gösterilmek ve bu sebeple 
candırn ü-uidimizi kesmiş olduğıı· 

muz bir sırada çocuk haııtalıklaı ı 

müt~hassıst Bay doktor Baha iddln 
Yengine muayene eltirenk teşbi

sindoki isabet ve tedavisind~ gös
terdiği ihtimam s~yesinde p rık kısa 

bir zamanda yavrumun şifa bula
rnk hayata k~vuştuğu sevinçle 
gördük. 13u kıymetli doktorumuzı 

minnet v·ı şükranları nlcn ı> n bılılı 

riyorum. 6279 
Srnthono civar ı ı . dn 

köşker usta 
MUSl'AFA 

---Paranı!---

1 
Boş yere h'ırcama ve har- ı 
cıyacaksan yerli malı ali 

ı-L.JRKiYE 

.; l ·IRAAT 
• 6ANKA51 

DARA• 
BiRiieiiQEN, 
RA~AT ~D(;Q 

w 

1
1 

Belediye ilanları 1\ 
~~~~--~~~~~~~~-ıl 

Bilumum süt istihs•I eden ve kaymak ve yoğurt yapan ve toptao va 
perakente süt, kaymak vo yoğurt solan esnaf.o nazorı dikkatin• : 

1- S9ğlık sosyal ve y~ıdım bakanlığınca hazırlanan süt. yoğurt, 
kaymaklar hııkkındaki toliınatnome l-Mart-936 tarih r. le ıne>k ı i 
tatbike konulacaktır. 

2- Talimatname ahktlmına riayet etmiyenl'f umumi hıfzıssıhha ve 
Türk ceza kanunu gereğince cezaya çorpılac"klardır. 

3- Bu tolimntname al~kadarlara paras ı z verilecektir. Edinmelt ıs-
tiyenlerin baş tabipliğe başvurmaları.6276 26-26 

Ellerinde ölçü bulunan bütün tüccara, esnafa, 
sanat ve ticaret müesseselerine ve halka 

Ölçül11r tüzüğünün 11 inci maddesi mucibince 1936 yılı yıllık mu
ayeııesine beşlan a C •ğından ikinci kllnun 1936 ayı içinde her gün öğ
leden sonra belediye ayar işyarlığıaa boş vurarak ell ırinde bulunan 
ölçüleri lrnyit ve muayene müracaat kAğıdı almaları gerektir. 

Bu ny içinde müracaat kAğıdı olmayan ölçü sahipl erinden ölçül er 
knaununun 24 üncü maddesi mucibince on liradan yüz liraya kadar 
para cezası alınacağı önemle yayılır. 6261 21-26 

5370 188 
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Adana in~isarlar başmüdürlül~~~ '. · 
M"rsın ve Adana barut , ı 

I'' 
ara~ isinde ve gönderilecek ıt'~ b' 

yopılacak olan küçük tiP1\\ 1 
heri 454 lira 71 kuruş b .de 

1
, 

şilli iki \.ene tecrit depo;u ,ı ı 
KAnunsani-936 sıılı günü •;,,, 
boçuktıı pazarlıkla ihale ~· :ıi 
ğinJen istiyenlerin plA n ,oı 1) ~ 
kılğıdını görmek üzere yüıd0

1 ıC 
buçuktan 34 lira 1 O ar k 0r_~91 1 
minr\t parelarile Aılann inh

1

11
.6 

boşmüdürliiğıine miirnceaıl9 

26-31-5-10 

ıaoı: 
Ceyhan urayının açık eksiltme r 

Yapılacak mezbahanın ~J~P 
deli 4341 lira 37 kurut 0• 11 ,,ıt, 
beş gün müdıletle açık ek•1 

konulmuştur . ıi1ıP, ~i 
Şaıtnameleri görmek 1 ~ ~ur0 

hPr gün ureyımiz fen işler• I~'~ 
suna müracaat edebilirler '~u~ 
tarihi: 8-1 936 çarşaıııb9 

saat 16 dır . . 1;,·B' 
ist•ıklilerin 935 seD88,' srı ; 

odası m kbuzu ve bu gib• J,;r P ı 
leri yaptırmış olduklarına .ıJ-~ el 
fıa mü.Jürlüğünden rousa r~j 
liyct fenniye vesıkaları "e ·o•'' 

trfll 1 1 yedi bııçıık muvokkot ··o <11 

çala rı ıle birlikte ihal ı go bul" 
t ıı<la uruy s donunda haıır 3,..., 
nıalurı . 6277 26-31....-
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Adana Türk sözii " " 


