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FERiT GUVEN 

----- 1 3 İlk kanun 1935 
SAL 1 =-------

ADANA : GONLUK GAZETE 

cephesinde günde abeşler Ogaden 
otuz kilometre hızla ilerlemektedir. 

Karadenizde 
Şiddetli fırtınalar 

oluyor 
Ankara : 2 (Radyo)- Karadenizde 

'liz somalisinden Habeş ordusuna sayısız harp malzemesi 
or. Habeşler büyük bir meydan muharebesine hazırlanıyor 

~iddetli fırtınalar devam etmektedir. 
Bir İtalyan vapuru b11 fırtınalar ara· 
sında korkunç şekilde hocalıya bo· 
calıya güçhal ile Burgaza gelebilmit 
ve kurtulnıuştur. 

Vapura bağlı bir kayık gayıp ol· 

erikanın ital:ya aleyhine yapılacak petrol ve kömür muıur. 
• ... • Kamutay toplantısında 

baraoıu i11inde İngilizlerle bırleşecegı umuluyor . 
~ T Ankara : 2 (Radyo ) - Kamutay 

•-dolb ıJınS1, telgraf ıervislt"tİ• 
~alndtı yürüyemedi~ini göz 1 

alar.k. gazeteler için yeni bir 
lerYiıi hazırlıınııtar. 
lertie.. İıtıtabul tad,öıile her 
llat 22 den sonra, yalntz ga· 
IDabıua alarak verilmektedir. 
~ü ıkıamından itibaren bat· 
"" radyo haberlerini, günil gU· 
alıp okurlanmıı&a bildirmek i· 
b11111ı:ia bir Radyo aldık. 

t yılnıs Anadolu ajanıı ha
l delil. Dilnyllnın her tarafın~ 
)'O iıtaıyoolarile:neıtedilen ha· 
en uygun olanlin da alıyoruz. 
lllını ki bundan ıonra okur· 
• "Türk sözO"ode rn eyi ha

bkuyarak bitim lbu fedakir 
takdir ede~eklerdit. 

'-dolu ajaa11nın lıtanbul 
iliyle verdiji ilk ıerviei ıu 

diııbaba - Hav11 ıjın11 bil-

tııat haberlere reğmen ıon
rde Habeı ask:t-r leri ara 
1Dllhim hareketler ılıülme

•• Habet ordmunun ltalyan -
"•vailerinden atacak kati bü· 

rda bulunmıcbfı eöylenmek-

li.ıyan orduıaaun ıeri çekil
, olaa olu yatmurJırdao ve 

teminindeki m8fkilittndır. 

ffırrarda Hıbeı Hkerinia Ual 
'• iıial ettiii haberi dola§· 
dır. ltılyın ordusunun dur· 
\'e buı yerlerdea ıeri çekil
IDubtelif 'urette tefeir lere 

•Ç11aaktadır. 
~hali düımının cenaba dotru 
•lbckten YU geçerek iıtika· 

İ prbe çewirdili lcaoaaho 
· Bazılan da ba duruıun 
llo ayının girme&ine atfet· 
dider. 

tl..kü İt.lyan ordU1unda kul -

Yeni 
""•n başbakanının 

anlattıklera -~lllcırı: 1 (A.A) - Y~ni Yu 
.~•bineai teıekkül etmiştir. 
--tbakaa Demircis, rcoebi ga 

'lere ıualırı ıöyl..miıtir : 
ffGkumet bir parti drğil, bir 

ı hük6metidir . Serbest in· 
•t ve büdcede tas1rruf yapılı
' '91ldafea kuvvetlerini artırıla 
fıt· Milletl~r uası teabLüdlue 

•e B•lkıo ındlaıması .. a bai 
~lıcatıı. Bu su· etle yeni in -
•t ıooucu olarak kuıulecı1k 
biilcimete beılaomıt bir İ§ 
"'' olacaiız . 

0irof için .. 

~oslcova: 2 (Rad10) - Ge 
)d 61dOrftlen Gırofun ölümü 
)ddaaümü dolayıaiyle bütün 
ekette toplantılar olmuı, ölll 
llıezi1etleriodeD babsedil 

" k•bineai çekildi 
lıbran: 2 (Radyo) - Baıba 
tiiroği HaD sıhhi sebepler
dolıyı bugDn Şahinıab Rıza 
'tiye iıtifeeını ver mittir. 

landan ve aakari denilen yerli as·, 
kerleria bemea hepıi m&slilmaa
dır. Bir rivayet, imparatorun Oc
ıiyeye vırdıtını bildirmektedir. 

zineye verilmesini ve böylece hı bugün Refeı Caouezin haıkanlığıoda 
zioe m&1raflarına yeni bir kar · toplanarak bazı münakalelerle, hasta 
ıılık lemin edilmesini dOılln· bakıcılık kanun liyıhalarını müzake· 
mektedir. Ayın mecliıi ıfe ayni re ve kabul etmiıtir. 

Rotna ! 
Bir ltıltın kolunun Habeşli 

ler taraf:ndan taarr111a utrayarak 
tAJ Z&Ji•t verditi haberi yalana 
çıkarılmıktadar. 

fikre iıtirak edecektir. Yunanistanda 

Adi11baba: 
ltılyınlarau Muaa,.li mevriiııi 

tabliye cttikleriae dair olan ha· 
vadiıi hlkimet te'it etmektedir. 

Habet mahafili ltalyaa ordu
sunun rbunkkatcn ııcalc, gayrı

mukfto ve inha y•ıaması çok 
gDt )'erlf!re dotru ilerlemekten 
va~ geC:tiği kebHt1ndadır. 

Bu bölgede,• garp cepheıi bıf 
kumandanı tıyin edilmiı olan Y •· 
yoyıyo saltanaaın vabıi kabilele· 
tinden baıka kimıenin ~ barıt•Hı 
ihtimalı yoktur. 

Adiaababa: 
Hlklmet merkeıioia cenubun 

da eılnyalık etmekte ve klyleri 
k11abıları yıkmıkta olan ba1dud 
Baldat, Raa Koadisaoıo kuman
dasındaki kıtalar tarafından öl
d8rllmDıt6r. Şimdil'e kıdar yapı
lan biitfln tenkil teıebhllsleri ne
tice11iz kalmıiU. 

Harrar: 

Puia : Radyo) - Habeıiltan 
mukadderatma taallik eden mue. 
leler tızerinde balih11ırda airaHI 
bir anlııma için müzakere ı:lotru 
olmıyacaktır. 

Fransa, İtılyaam yeııi planını 
öirenmek istiyor. Bu planın ma

biyeline ve tatbikte elde edilecek 
muvaffaki1et derecesine g6re 
Fransa, pıtrol ve kömUr ambar 
ıosu i§ini geri bırakmak veya y5 · 
rütmek yolunda e11ıh kaurlar ve

rebilecektir. 
Ankara : 1 (A A) - Cenevre· 

den bildirildiline ıöre zecri ted ' 
birler tatbikatının sonuçlarım in 
celemek ve 1enideo alıam11ı dü 
ıüniUen ~bau tedbirler hakkaoda 
kırarlar almak Uıere «zecri ted · 
birler komiteai» birinci kiounua 
onbiriode toplınacıktır. 

Aırııaradan bildirildiğine gi> 
re mütemadi toplııatılar ye ayak
lanmalar olmaıındaD öUlrü cephe 
geriıiodeki yerlerin silahtan tec 
rid edilmesine eınir yerilmiıtir. 

Royterın gerelc 1tılyao, ıerek 
Habeı lceyoaklarındaa aldığı ma
IGmata göre Habeoler bu aybaıın
da bütiln cephelerde umumi bir 
taarruz yapacaklardır. 

Habeş kıtalarıoın ltılyaa so
malisinde lHamarayı iti•I etmİ§ 
olduklauna dair bir ıayia dolaş · 
maktadar.1.ı AdiaabAhadan bildirildiğine 

H•rrar; göre Muıaalı ıukıodaki sabra ka. 
R11 Dest11aao ulbi Şebeli üze· ------------

rindeı İtalyan kuvvetlerine karıı-
l111mı1 olduiu bildirilmektedir: 

• • • 
Roma : (Radyo) - ltalyada 

Anadolu ajansının radyoda n 
alınan ikinci hııber servisi son 
kısımdadır. 

11ylavlar meclilİ yeni bir kaaunla '------·--------
bütün niıaa ve madalyaların ha -Gerisi üçıincü sahifede -

Topraksız köylüye toprak 

Umumi aftan kurtula· 
cak olanlar 

Atioa : 2 (Radyo) - İlin edilen 
umumi aftan sonra 572 eiy11ei mah
kumun eerbeıt bırakılacağı teıbit 
edilmittir. 

Kahirada yani 
bir hidisıı 

Kahire: 2 (Radyo) - BaıllD 
bir iioivsreiteli talebe ırabu, eski 
Baıkaaıo evine hücum ederek k•
pu1an kırıp içeriye girmiıler ve 
rastgeldik.l"ri mob~lyl", cam ve 
diğer kırılacak etyayı parçala· 
mıılardır. 

Hadiseye .ter bel polis yetiımif, 
talebelerdea birkaçını tevkif et
miıttr. 

Talebenin bu taıkıahiına se 
bıp olarak Veft partiıi ıaze eler)· 
aia müheyy ç oeıriyatı göıteril 

mektedlr. 

Frnsada 
Fırtına ve yagmurlar 

9iddelle devam ediyor 
Paris : 2 (Radyo) - franeenıo 

her tarafında ıiddetli fırtına n ,..:
murlür devam etmektedir . Fırtıftlı 
Pariete ağaçları köklerinden eökmüf, 
ruülbakaua iıe bir çok yerler ıu al
tında kalmııur. Zarar büyüktür. 

Belçika Kralı 
MUtenakkiran Londra

ya tgitl. 
Br&kscl: 2 (Radyo) - Kral 

Leopold, busüa mlUenekkiren ve 
hususi ziyaret mak11diye Load 
raya gitmiıtir. Ziraat bankası, tanm bakanlığı 

hesabına köylüye tohum verecek Mısır gençliği 
1 Vefd fırkasile beraber 

Kamutayın son toplantıların· etmek ve bOkOmete veya ıahıa ait 
da kabul tdilen tırım ıatıı ve kre· geni§ araziyi dnlctia dire~ ti fi al· 
di kope:ratifleri kanunlarının tat- tında köylüye daiıtmak hu11usua 
bikaunı aid talimetaıme ve izah. da faaliyete g~çmiıtir. 
nameler ziraat baakuınca bnır· Bu arada Aydında ·8" köyü 
lanmaktadır. Bunun için bir be- smırları içiode bulunduran ve Ö· 

yrt kanunu kabul tarihinden beri t~denberi Fotiyadiı Ç•ftliği denil -
uğı•ımaktadır. melı..te olan büyük bir çiftliğin bu 

Satış, kredi koopratifleriy) .. ; çevredeki biolerce toprakıız köy· 
kooperatif birlıklf'rine dıir olao üç lüye dağıtılması işioe ba§laomıı· 
talimatname de Bakanlar kurulu- tar. 
na gönderilmek Dzeredir. ç .ftlik üıeriadeki bazioeoin 

Bakanlar kurulunun tasdikin· hiHe ıne1elrsi balledilmi§ ve ge· 
den soma kanunun •erdiii &ali- ni§ toprak tamamen ziraat bao· 
hiyete göre kooperatif ve bir tile kasına geçtiğinden taksime im 4 

lerio mukaveleleri Ziraat bankası klo heaıl olmuıtur. l 

tara!ındaa hazırlanacak ve eko· Taksim işiaia planlarını yıp · 
uomi b•kaulığıaca taf4tik edilmek mak üzere iki fen memuru gitmiı· 
üzere ıönderilecektir. tir. rakıim lşiaio çıbuk bitmeıi 

Köylümlz&n istihsal bayatın- için: iki fen memuriyle 6 jaloucu 
da bir dönün aokt111 olan bıı çok daha giSnderilecektir, • 
ehemmiy~tli ve geniı işin muvaf- Bunlar bir taraftan araziyi ölç· 
fakiyetli boııralması içia Banka mekte, ,diğer tar•ftao da parsel 
gereken tedbirler almaktadır. le,iyle tapuya rapta eıaaıaı hazır· 

Tarım bankası, hükOmrtin top-I lamaktıdırlar. 
ulnız oJan kOylüyO topra~ ••bibi Yakın bir za~ttoda Fotiydi• 

Kahire: 1 (Radyo) - Vefd 
partiıi lideı i Nahae" paşı , Mııır 
milliyetperver partilerini Vefd 
bayrıjı altında toplamığa mu
vaffak olamamıştır . Bununla he 
rabtor, üniveuite gençleri (balke-

"i) önünde büyük bir gösteri yı· 
parak milliyetpHver ve tam iı 
tiklal istiyen münevver ı~açlitin 
Vefd putı!ile beraber olduğunu 
an1atmı§lar, bu yoldı yapılacak 
her 1ürlü fedakirlığR bızır olduk· 
larıtıı söylemiıler ve partiyi ıid 
detle alkı61amıılardır . Mııır ta 
lebesi bütüo Mııır {arkalara uı · 
la§tırma trıebbüelerinde devam 
ediyorlar . 

çiftliii tamımen köylüye deittıl
mıı olacık ve o civardaki ıekiı 
köyde yasayan binlerce lcöylü top
rak ııhibi olarak bugün bir lcıı· 
mındao faydalanan bu verimli top· ı 

- Gerisi ikinci ıagfada -

·- 12 ilk kAnunda 
Tasarruf ve yrrli malı haftası 

be ılıyor. 1 ._ ___ _ 
ON iKİNCi YIL - SATI 3393 

Mısırda ihtilal hareketleri 

ikinci derecede imtiyazlar, 
haklar artık Mısırhlan 

aldatamıyacaktrr . 
Bir İngiliz polisinin kurşunlarile 
ölen bir üniversitelinin İngiliz 
başvekiline yazdığı mektup. 

Kahire : 25 [ÔzeJ) - Bugün· 
kil vaziyetin 1919 deki barekr.t 
lerin baılaogıcı ile 01111 beazcr 
liii biç kimaenin , battı lnıiliz 
muhafılioin bile gözünden kaç
mamaktadır . 

Bugün erhlc M111ra verilecek 
ikinci derecede ımtiyazla, bılrlar 
Mııırbları aldıtamıyıcak ve bu 
gibi aldatıcı manevralara kapı 

lacak parti liderleri mubalckak
du ki; ıüprOlerek atılacaktır. Mı -
mafıh Mııır milli1etperverleri· 
nia milli Blkülerine varabilmeleri 
içir. beceriksiz ve kendi aleyhle· 
riae dönebilecek bir ıiddet kul 
laoacakluı da akla ıelmemeli 
dir . 

Mı11r1D en büyük umudu ve 
iıtiklil hareketlerinio ea büyDk 
eactjiıi talebeleridir . Büyük bir 
sotok kaohhk ve vekar ile ha· 
reket eden bu gençler \.ılgınltk 
ve ıımırılclık yapmaktaa çok U· 

zaktular . 
Nümayiıler yapılarken: bu grnç

lerin ıolcaktaki elektrik lımba· 
larmı mafaza cımlar1D1 taıhyaa 
mahalle çoeuldarile mücadele et 
tiklerini ve onlara men için bar- 1 
cadıldarı ıa,reti g6rmek bu 161 
lerimizi iapata kifi bir delil 11yı · 

Jabilir . Onlar muı:ızım, glrOl
memiş fakat p11ifık ailmayitler 
yapmak istiyorlar . 

Ülkülerinin birer realite ha. 
line gelmesini temin için en keı 
tirme ve teblikeıiz yolun bık
larıaı d&nyaya tanıtmak ve İngil
tere11io milletler sosyeteıinde el· 
dıtı vaziyetten istifadtı olduiu
au çok iyi aolamıılardır . 

Adetleri on binlere çık11a bu 
gençlik: taktire ve hayrete d•ier 
bir diaipliole kendıleri idare e
d~a komiteye bağlıdırlar • 

Bu komite 36 azadan ibaret
tir . Reisi de yoktur . ÇüakO; Mı· 
sırın istikbalini omuzlarana yük
lemiı olan bu gençlik ihtirası ve 
sıhsi gururun milli idealler a
leyhine ne büviik ziyanlar yap
tığını mazinin en büyOk ve acı 
dersi olarak hafızalarında 111&
lamaktadarlar . Bunua içindir ki; 
anonim kalmık, y•pılaa ber ha
reketin, muvaff akiyetin terefini 
gençliğe ve millete mal etme le is -
tiyorlar . . 

Komite içiade her türlü liya
si meslek ve mezbep kardaılaı
mtş ve kucıklaımııtır • 

Mısır geaçliiinio hareketine 
Gerisi dördüncü sayfada,,-

Değerli bir Sağlık evi 

Gaziantep Yurd Sağ/ıkevi halka 
daha çok faydalı olan makemmel 

ve modern bir miiessesedir. 
--~~-----...... ..-..--~~ 

Gaziantep: (Özel aylarımız- / 
d:ın) - ŞP.hrimizin yurd sağhkevi, 
bu Çtfit mOeeseeelere örnek ola 
cak m&kemmeliyet •e intizamı 
gelmiı olup çewrenin hemen bü
tün ihtiyaçlarına tam olarak ce· 
vap verebilmektedir. 

Anttp içia kazaDÇ ve Antep
liler için pek yerine bir ifthar 
veıileıi tıılcil eden baetane, bele 
son seneler zarfında öyle geliı
miı Vfr değerini ftıUln bir mevlde 
,etirmiıtir ki, bunu 1&lıyao de . 
ğerli bııhekim ari Aktan 'ı de
vamh surette alkışlamamak müm 
kilo olmıyor. 

Ömrllnün bir çok ydlaranı 
Avrupa tehirl.,iDde tetebbl ve 
ıtıjlı geçirmio olan kıymetli ope· 
rat6r OD HDe önce Antebe gel
diAi zamıa, kar11Bında hastane 
namı verilen iki katlı bir harap 
binadan başka bir ıey balmamııtı. 
Yegine zevki çahımakt• bulduiu 
içia hemen ite baılamıı:ve o iki 
katlı barap binanın büyüle bahçe
si üserinde en modern koğaı ve 
pıvyoalara yUkseltmiı ve . be yeti 
umamiyesiyle pek mükemmel , 
11ğlık ıartlarını haiz bir m8es
ıese vöcude getirmiıtir, .. 

Bu Hpledir lci, Baıhekim Nu
ri Aktan'ı bu dolıyda {havılide) 
tınımıyaa ve taaıyıp da dnia bir 

ilgi ve samimiyetle ona batlı ol
mıyan tek kimac yoktur. 

Dahiliye miltıbaasısı Kena• 
ve kul.Is, boiaz, burun mlltılıaı • 
1111 Haıim de çok cleğerli doktor 
lanmızdandır. 

Her ikisinin de özel kabine
leri mevcut olmakla beraber ge
reği halinde Satlık Yurduaa biç 
bırakmazlar. 

Her ikisi de halk tabakasının 
blly&k sevgi ve itimıdıoı kızan 
mıı huluamakt"du. 

Hastane 75 yatakbdu. Miite· 
aadit koğo§' ameliyathane, polok· 
linik ve pavyonları vardu. Büylk 
babçeıi çok muntazemdır. Yatak 
adedi icap ederse fazlalaştmlmak
ta ve basta dııarıda bırakılma
maktadır. 

Meaeli; geçenlerde hastı bir 
devenin etini yiyen b&tüa bir köy 
balkı baata dlterek yDz otuza bu
rey• yatırılarak bakılmııtır. 

H11tanenin masrafı il özel 
sayııı (hususi muh11ebe) tarafıa· 
dan temiu oluamıkta ve kudreti 
yerinde olan hastalardan da Oc 
ret ahnmaktadır. 

Yalnız ıunu itiraf etmek li
zımdırr ki, Nuri Aktaa'ıa battl 
kendi kesesinden para koymak 
suretiyle vllcuda getirditi haıtı 
-- Gerisi dördıincıi sayf ado -
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Sıyfa : 2 _ _ . , . .. 

lstanbıılspor 

Kaptanının bir tenkidi 

İı lbnl u!spor kulübü kaptan 
tarafından Adana idman Yurduna 
gönderilen aşağıdaki tenkidi , g eç 
kalmasına rağmen Memleket spor. 
cularına faydalı olo~@ı düşüne
rek aynen yazıyoruz : 

Kaleci : Yarının en eyi kale
cıliğine namzet olan bu arkadaşın 
maalesef uzun değajmanları yok. 
Mutemadiyen buna çalışmalıdır. 

Her halde takımın ihtiyat kalecisi 
vardır. Onunla karşı karşıya geçip 
vufUf yapmalıdır. Eyi hir kaleci 
takımının nazımı olabilir . Bir bu
çuk saat zarfında oyunun bütün 

11 afahatıoı en ince ı:oktasına kadar 
yalnız kaleciler görebilir . Bina
enaleyh zaif olan yerleri görerek 
uzun değajınanlarla o taraftan oy
nanmığa takımını sevketmelidir. 
işaret ettiğim şeylere dikkat eder
se yarının en eyi kalecilerinden 
birisi olacaktır . 

Sağhek : Oyunu kavramış olan 
bu arkadat m11alesef boyu kısa 

olduğundan eyi müdafı olamaz . 
Bence kendisine sağ hal oynat
malıdır. fena değildir . 

Solbek : Çıkışları itibarile çok 
eyidir . Müdafaa oyuncuları fttvl 
yapmamak şartile sert çıkış yap· 
malıdırlıır. Bu arkadaşta bu me
ziyet vardır. 

Sağhaf : Bu arkadaş tipi iti
barile çok eyi bir bek olabilir. Yu
karıda söylediğim gibi sert çıkış
ları vardır . Vuruşları da uzundur. 
Yalnız kendisine favülsüz oynama
sını tavsiye ederim. 

Santrhaf : Spor için müsait bir 
tipe malik oha bu arkadaş maa · 
leaef b~klenilen bir oyun göste 
remedi. Evvel4 takım kaptanı ol
mak dolayısile bir kaç noktadan 
hatalıdır. Saniyen futbol oyuounnn 
en güç mevkiinde oynaması dola 
yısile yine ayni hataları işlemiş

tir Birinci haftayımda sağ tarafı 
ihmal eder«"k yalnız orta ,e sol 
taraf ile oynamıştır. BilhaBSa sağ 
açığı büsbütün ihmal etmiştir 

Acaba onlara itimadı mı yoktu • 
Fakat şu muhakkaktır ki futbol 
ııamimi bir oyurıdur . Ancak 1 l 
kişinin muhaisalası neticeyi bağ
layıverir . 

Cenah barlarla hiç irtibatı 

yoktu . Onlar ile de oynarsa daha 
ez yorulmuş ve daha eyi netice 
almıt olur. Bizim zail noktamızı 
görüp oyun içinde arkadaşlarını 

ikaz etmemiştir. Birinci h ıltayım
da bütün yükü solaçığa vererek 
çolı. genç olan bu oyuncuyu yor
muştur. Ve ikinci haftoyımda ta· 
kımın eyi oynadığı hir zamanda 
lüzumu kadar bu oyuncudan isti
fade edilememiştir. 

Kendisinin kafa vuruşları eyi. 
dir. Ayak vuruıları noksandır. Bir 
daire şeklinde ve yahut iki. arka
daşile karşı karşıya geçip serbest 
vuruş yapmalıdır. Ve bu vuruşlara 
topu her vaziyette durdurmadan 
istediği tarafa atmak suretile yap
malıdır . 

Solhaf : Haf bekler içerisinde 
en çok muvaffak olan bu arkadaş 
tır. Kendisi çalışkandır . Ortahaf 
ile oynamasını da tavsiye ederim. 
Ve ayrıca solhaltan sağ insayta 
derin paalıır yepnrsa talıımıoa daha 
müfit olabilir. 

Sağaçık : Çok genç olan bu 
arkaılaı yarının istifade edilebi
lecek bir oyuncusu olabilir . ı3i
rinci haftayımda temamile ihmal 
edilmiştir . ikinci haftayımdıı en 
çok muvaff•k olanlar araiında

dır. Fakat ofsaytlara dikkat et
mesi lazımdır . 

Sıığiç : Çalışkan bir oyuncu
dur. Falı.at bu çalışkanlığı ifrata 
vardırdığındao ekseriya kendi ye
rini kaybetmiştir . Birinci hafla· 
yımda sağaçığı temamile muattal 

b.re\tığıntlan cok ·büyük h .. tıısı 
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Spor : 

Kupa maçı 

Şoşılııc.ık şeyler: 
-

Karlı bir bahis 
ik• 

Tadilat dilekleri üzerine yüzde 
on beşe kadar indirme olabilecek 

- Seyhan Adana spor-
Bir okulumuzda Namık Tarsus idman Yurdunu 

Denilebilir ki; garabeı: A:.er d•V 
lının milli karakt~rinin artık ır giir 
gası olmutıur. Bu diyarda b:r cık 
ağzımızı hayretten açık bır~ ~afı 
ne hadis~ler olmıyor. ~ .~ jçİl 
Avrupalılar arasında da brzr cf'' 
belli olan akıl ve manırk çerÇ iii!I 
haridn~ çıkanlara rastgel~ek. ıııiıııd 
kündür. Bunun en iyi ıııısah § ıııii 
hikayesini yezacağım bir l\facır 

Mükellef tarafındau 1837 sa 
yılı bina vergisi kınununua 27 
inci ve nizamnımesioio 46 mcı 
maddeleri mucibince vukubulan 
istek ve möracıtlar üzerine tadi · 
len takdir olunan gayri sifi irad
la r; derecelerden g( çer ek kat'i· 
yet keılıedinceye kadar geçen za
man zufrnda iradlaıın bir kit da 
ha düştüğllnden bahsla aliikıdar 
lar tarafından vukubulın tadilat 
dilekleri; maddei iradların henüz 
kat'iyet kesbetmiı olduğunıfa n 
bazı mahalleıce muımele mevkii· 

l kikat r.eliceainde muaddel irad · 
ların tıkdir edildiği tı lh ile 
ikinci tadil talebi aruında geçen 
zaman zarfın:la muaddel ir1dlar· 

ı dan da en az iki sene devam ede
cek bir stbcple ve yüzde ı5 den 
aşağı olmamık üzere yeniden bir 
azılma vukuu sabit olduğu ıakdir
de , azalmanın deıecesıne göre, 
iradı yeniden konulur . 

ne konulmamakta olduğu anla~ıl- , 
mııtır . 

Bu _meseleye dıir bildirim 
gelmtftİr . 

Sabit olmaz11 tadilit komi•· 
yonunun muraflarr, kanunun 27 
inci ve nizamnamenin 51 inci 
maddeleri mucibince kendilerine 
tazmin ettirilir . 

Burada nazırı dikkıtıı alına 
cak cihet • iki tadil talebi aııııın· 
da geçen müddet ıirfır.da muadil 
iudların yüzde lS ten aıağı ol· 
mamık üzere azalm.sıdır . 

Kanun.' 27 inci maddede ya
zılı kayıtlar v" ıutlar dayre1inde 
mllkelleflere, tıdil tılebi bıkkı 

vermiş ve bu tedillerin haklı ol· 
madıiı , nihai kuula sabit ol
duğu takdirde tadilat komisyonu 
muuflarının kendileri tarafından 
tazmin edilmesi mecburiyetini 
koymuıtur • 

Kınan ve nizamnamenin mad· 
delerinde tııyin olunın ıart
lu tckevvlln ettiii takdirde mü
kellefler her ıene tıdil t alebin 
de bulunabilecekleıdir . 

Bakanlıiın emrinde mükellef
lerin bu hallerini takyid ve 
tabdid eden kanuni bir hüküm bu 
lunmıdığı bildirilmittir . 

Evvelki müracaatları üzerine 
konulan i11dların, talebin vaki ol
duğu sene içinde kat'iy•t keshet
tiıilmemiı olmuı, dikkati calib 
bulunmıkla beraber bu veziyet; 
mükelleflerio erıesi sene yıpacak
ları mürac .. tların kabul ve tet·f. 
kikine mani teı&.il edemez . 

Muaddel iradların meriyet 
hışlıogıcını tayinde, mürııcaat 

tarihleri eıaa olduğu için .alaka· 
darların ertemi ıene nki olıcak 
tadil talepleri kıbul olunacak · 
lır . 

İstinaf veya temyiz komi§Yo· 
nunca tetkik edilmekte olan irad
lru kat'iye keıhedince bu talep· 
nameler , birer tahrir varakuına 
bığlanauk tadilat komisyonun• 
verilecektir . 

Bu komisyonca yapılacık tet-

vardır. Mamnfi takımın eyi ele
manlarıodandır . 

Santrfor : Bıınim gibi eski bir 
oyuncu olan bu arkadaş va
zifesini temamile yapmıştır. Yeni 
yetişecek arkadaşlarla al4kadar 
oluria memlekete çok büyük hiz . 
met etmiş olur. 

Soliç : Ferden eyi bir oyuncu
dur. Fakat oyunda çok egoisttir. 
Takımı için oynarsa kuvvetli bir 
oyuncu olar ak hemen lstanbulun 
her takımında oynıyabilir. Kendi. 
sine insayd paslarını tavsiye ede
rim. Mukabil tarafııı müdafaasını 

çok yoran bir oyun tarzı Jır. Şut
ları 4ni ve eyidir Fırsattan istıfa

deyi biliyor . 
Solaçılt : lstanbulda olsaydı 

bir kaç sene zarfında milli takımda 
oynıyabilirdi. Koşusu, şuıları yer 
tutuşları çok eyidir . Yalnız or 
talamalarıoı biraz daha ~eri ya· 
parsa takımı~a daha çok f ıydalı 

olur . Benim bn söylediklerimle 
gururlanmasın , bilakis çalışmadı 

için bir heves uyansın. 

Takım : Birinci haftayıınd.ı ful· 
bol oynanmadı. Yalnız tek, tük bir 
iki ferdi akın yaptılar. Fakat ikin 
ci haltayımda çok güzel oynıya · 
rak bizi yordular . Bu cihetten 
k«"ndılerini tebrik ederim. 

İstanbulspor kulübü 
Kaptanı 

Sami Taııerl 

Aza ima nisbeti ; bu deıtce
den aıağı olursa iradlarda tadilat 
yapılamaz . 

Ancak bu hüküm ferdi tadil 
muamelelerine münba11rdır . MeY 
ziii tadil muameleleri &.endilerine 
hu olın hükllmler dayresinde ce· 
reyın eder . 

Vekaletin emrinde yanlıı tat
bikata meydan verilmemesi lüzu · 
mu bildirilmi~Iİr . 

Topraksız köylüye 
toprak 

- Birine sayfadan arlan -
raktan geniı ölçllde fıydalanıla · 

caktır. 

Ziraat bankası, köylüye topra· 
i• ttmlik ettıkten sonra ipotek 
almakta ve uzun taksitler le be
deli itfa etmektedir. 

Bankanın bu faaliyeti topr1k 
kaounıınun htihdaf ettiği hedef· 
!eri gerçekleştirmektedir. 

Bu arada Fotiydiı çiftliğinin 
taksim işinde kadastro ve tıpu 
nun gösterdiği yakın ilgi i~in bir 
ın önce hiımesini temin ettiği gibi 
alınan tedbirler de plan ve kadasl· 
ro işinin köylüye uzun boylu yülı: 

olmadan bitmesini imkanlı kıl · 

maktadır. 

Köylünün Ziıaal Bankasına 
olan borçlarının on beş taksite 
bölünmesi işine f .. liyetle devam 
edilmektedir . Bankının tayin et· 
tiği zaman içinde boıçlu köylü 
ferin yüzde ıekıeuine yıkın ola
nı batvurmut ve bölünme işini 
yıptırmıştır . Borcun teki 
ıüf ettiği bazı yulerde zincirle
me kefillik borçlnın taksit mua 
meleleri bitaıek llzeredir . ipo
tekli zirai ikrazla mllnferit taksit· 
lmdirme işleri de ilerlemektedir, 
Bac.ka bu işi sıkı \ıir kontrol al
tınde bulundurmaktadır , 

Banka , Tarım Bakanlığı hesa
bınn kuraklıktan ürü nleri zarar 
gören mıntakalara aynen geri al-

mak üzere tohumluk dağıtma işini, 
ekim vaktınd•n köylünün fayda
lanması için hızlandırmıştır . Bugü· 
no koJar köylüye 19763 ton to 
humluk bıığdoy verilmiştir . 

Bu m · kduın 2753 ıonu Trak· 
yadaki göçmenlerıı tohumluk ola
rak verilmiş ve ana yurıla g elen 
yuıtJaşlarımız ın bir an önce müs· 
taheil vaziyetine g eçmesi için ban· 
ka kendine düşeni geciktirmeden 
yakmıştır • Banko göçmenlere yi · j 
yecek olarak da bu mikdarın dışı · 
şındn 10 ,000 tondan lezla yeme k-
1 ik buğday dağıtmıştır . 

---Paranı/-
Boş yere harcama ve har- ı 
cıyacaksan yerli malı al 1 

Kemal günü yapıldı 4-1 yendi --
Birinci kanunun ikinci günll 

Büyük vatasever Namıklcemılin 

öldüğü gündür. 
Şehrimizde attşli edibimizin 

adını taşıyan ilkokul, ber yıl oldu· 
ğu gibi dün de büyük ölüyü an· 
mış ve yeni nesle örnek olması 
Jazımgelen bayatını ve hizmetle· 
ıini çocuklara saydırmıştır. 

Oğrenciler, yapılaan toplantı 

sonunda hep bir ağızdan Namık· 
kemal kodu ateşli ve içli yurtJe
ver olmağı 11d içmişlerdir. 

Para cezasına 
Çarptırılan hemşeriler 

-
Uuy tenbiblerine aykırı hare

ket eden aşağıda adları yazılı bem· 
§eriler , mubtelıf p1ra cezalariyle ı 
cezalandııılmışlardır : 

Bakkal ;Kamil oğlu Zekeriya; 
dükkan dıtına süpürge 11tığın 
dan 100 , bakkal Süloyman oğlu 
Ali Ccnln ; erzak üzerine etiket 
koymadığından 100 , terzi Cey
hanlı Ahmet Hamdi; evinin pis 
boyalı çamaşır suyunu ~ı§ırı çı 
kudığındın 200 ve zabıta memu · ı 
runun vazifesine karıştığındın 
~yrıca 500 , berber Şabın oğlu 
Halil Feyzi , eski polis , Mustafa 
Nazmi , makinist Abdullah oğlu 
Bekir , ölü Ahmet kızı Silreyyı, 
Hacı kızı Atike , Supbi paşa fah 
rikası kıitibi Ooman oğlu Bekir , 
Mılli Menıucat fabıikaaı tercüma 
nı Mehmet oğlu Ethem , değir 
menci Mehmet , Mustafa oğlu 
Mehmet Fehmi , tuviyeci Şıkir 
oğlu Sıtkı , zincir Mehmet oğlu 
Şahan , mütekait Tahsio , köı ük 
arabacısı Mustafa ofılu Cafer , 
zincir Başan.1 oğlu Hacı Ruze , 
çorapcı Hüseyin oğlu Hoca Hü
seyin , Abdullah kızı emine , mü
tekait Tıhsio , Milli Menıuı:alta 
İımail oğlu Hasan , doktor Ab· 
met Salih, kuyucu Kürt Süleyman, 
evlerinin bulaşık ve pis sularını 
sokağa akııtıklarından '...00 zer , 
H11cı Abdulkerim oğlu lsmıil ile 
hancı Mebmrt oğlu Abdullah ; 
hanl1rını temiz bulundurmadık 
luından SOO ve ıoo , lcömllrcö 
Ali oğlu Mehmet ; yüklü hayva· 
nını bindiği için ıoo , canbaı 
Şeybman oğlu Mehmet , eıki nü
fus müdürü Mustafa Fahri oğlu 
Tevfik , ölü Mehmet km Zeynep; 
evleıinin pis suyunu dışarı akıttık· 
lnrından 50 şer kurıış para ceza
ıiyle cuılındırılmışl1rdır . 

Öğretmen ücretleri 

Kız lisesi riyaziye öğretmeni 
Haydarııı ücrotioo beş f ı ra eklen 
miştir . 

Orta okul to biiye öğretmeni 
Necmiyenin ücretino kız lısesinden 
aldığı beş saat için yirmi lira zam 
edilmiştir . 

Kız lisesi İngilizce öğrttmeni 
Ali Daimin ders saati artmasından 
doiayı ücretine dokuz 1 ira eklen
miştir . 

Adana Erk~k ~öğrttmen okulu 
tedris usulü ı5ğretmcni Akifın ders 
saatinin artmasından dolayı ücre· 
tıne 15 lira eklenmiştir . 

Kız lisesi coğrafya öğretmeni 
Adilenin ders SAati artınasında n 
dolayı ücretine sekiz lira eklen 
miştır . 

Beşiktaş çağrıldı 

Haber aldığımıza göre Şcktr 
bayramında Adana klupleri, iki 
mı ç yapmak üzere lstarıbulun bi
riocı sınıf kulüplerinden Beşik 
taş kulübünü Adanıya davet et
mi;lerdir . 

Şehir stadyomıı komitesi tara 
fındat. konulan kupa m•Çı dün;bu 
iki kulüp arHında oynıadı . Bir 
kaç gündenheri fasılasız yağan 

yağmurlar dolayısiyle bu oyıınun ' 
olmıyacağı anlaşılırk•n Pazar gü · 
nll birdenbire havanın açılması 

ve pulak hif güneıin doğman 

üzerine herkes alanı doğru iler· 
liyordu . Mamafıh ,yerin çamur 
olması herkl'sİ tereddüde düşür 
mü§IÜ. Bu sırada stııdyomda "en 
disiyle görüştüğüm saba direktö· 
rü maçın olacağını söyleyince , 
artık maç sHtini bekledim . 

Güıılerdenberi çalışın bu 
iki kulllblln easıl takım çıkııuca 
~ını bilmiyordum . Biraz ıonra 
maç ıaati gclmi§ti . İki takım ıe
yircilerin ılkııları arasında e&· 

hayı çıktılar . Kale intihabı ve 
orta er seçimi yapıldı . 

Oıta erliğe Adanı Yurdundan 
Refık seçildi . Saat üçe on kıla 
rlk tıkımlar yer almıı ve orta 
erin idaıeıinde oyun haılandı . 

hendisinin i ş idir. O tot 
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• ıjl v 
fer kralı Aetor ile bir bahse gır od• 
Kral, 182.000 kilomele uzunlıı~U bU 
tren hattına sahiptir. Milbeod~:ar•k 
kadar uzunlııktak yolu yaya 
yürüyeceğini iddia ediyor. . tlll 

1\1. Astor bu bahsi meıııou~1~10ı 
kabul edeı ek eğer bu mesafrY 1~ d•' 

• •• senede yani 1940 ıenesıne ,ııo 
katedebiline kendisine 100,~ k•· 
dolar ..ereceğini ıöylüyor · ~1ıııi 
vele yapılıyor ve mübendi• . .Y' ,ıı 

"ruııı • beş yaşında iken bu yolu yu 
baflıyor . Jeı · 

Bugün elli yaşım lıulan bıl 010· 

riiilem seyyaha~ yirmi beş ıeot yiC' 
beri yol yürüyor demekıir · ~u ııııı· 

, mi beş sene içinde 173,000 lu~o dı 
İ roluk bir yol kaıetmit , on dörı~1ı· 
' öğrenmiş ve elli altı meıııleket bir 

! miştir . Dört defa tepeleoıııiş ft 0Jı • .. .. .. )il 
defa da yıkılan bır koprunuP • .. 01ı· 
kalmışsa da büyük bir ziy~n. g.01 

ftk 
miştir . Şimdiye kadar eskıl~1~1Ô0~o· 

kabıların mikdarı ise 95 çifıtır· tf' 
de şimdi dört senesi ve bu d.ör~,t 
nede yürüyecej\i dokuz bin kılO 
roluk bir yol kdlmışıır . ·oiO 

Her halde Macar müheod.e~~d• 
bütün endişesi bu dört ıene ıçı 1u 
başına bir iş gelmeden geri k•.! 0~ Ü' 
lu da yürilyebilmekıir . Çünkll · ~· 
tuz sene diya diyar dolaşııkıa01,ıı 

ıııı ' ra oturup biraz ayaklarını uza ,o· 
ve hakikaten alnının teri ile 1'•'ııır 
dığı yüz bin doları çıtır çııır yr 
ğe hak kazanmıştır . 

lık ıkını Seyhın Adanı ıpor 
yaptı iıe de nelic•eiz olarak ııe
riye döoderildi . Tarsus İdm•n 
Yurdu , karşısındaki hasmına kar· 
§ı daha canlı ve d•ba enerjik 
oynuyordu . Mütemadiyen yaptık· 
1111 ıkınla b~raber basım kıle
sinden de ayrılmıyorludı. T11ıuı
luların bu vaziyeti korurlarn mu
hıkkak kılip gelecekleri gözden 
kaçmıyordu Tanus orta bafının 
kaleye doğru yolladığı bir paaı 1 Milyarderin derdi : dı' 
ön sürücülerinden cihet kıpatak Daha dün denilebilecek ~~ eıı· 
bir kaç kişiyi ailaıtıklın sonra yakın zamanlarda alimlerin, pıu 1 ır 
T usuıun ilk ve son ,golünü attı . dielerin labratuvarlarınh~a, . a.tö;;;ıııi· 

. d' . rinde birer esrar ma ıyeıını ~ 
1 110 

Bu gol Tarsusluları ıevın ırır- 0 ı yen nice keşifler, bu gün in•• 01 ~;' 
ken Seyhanlıları da sinirlendirdi. elinde harcıalem birer nesne ol 
Bir aralık Seyhınlılar vaziyetle- tur . . . ,ı' 
rine hakim olarak Tarsus lı.ıltsi Tayyare, radyo, sinema gıb~ ;o· 
ne kadır indilerae -le neticesiz fen buluşlarının inkişafınd•~ 1 ·d,~i 
kaldı . sanların hizmeıine girişlerrO b~· 

sür'at hayret edilecek kader 
Artık Seyban ıpor hakimiyeti yüktür. 

11
i1 

elde almııtı . 25 inci dakikada Yirmi, yirmi bef yıl önce of ~,,ı 
KemsldKn aldığı pası Halim, iyi bir mahluk gibi havada hay!t''ııf 

bir vurngla beraberlik golünü kay· ·ku ve endişe ile seyreııiğiıııız b'~ıı. 
detti . yareye buğün ahırlarımızda ~ rıl 

eşek veyo at kadar alıştık dese 
Bundan sonra top Seyhan balağalı bir !ey olmaz. 

1
J 

Adana ıporhıların ayeğı.ıdın ay· Bizde henüz praıik hayaı\~ı,r 
ıılmıyordu . Taısus!ular büsbütün karışmamış olın bu cine ytn• 

1 
,;o 

vıziyeti kaybetmiş göıünüyor, batka d 'yarlarda bilhassa z;~~;o 
T memleketlerde temamile kr Seyhanlılar da miltemadiyen ar· . . 

emrine girmittır . ı:ri'ı 
suı kıleıine §Ut atıyorludı · Bu Amerikan zenginlerinden vı 1~· 
şutlar biç bir netice vermtmekle şehirden çok uzakta bir villad• ~,~ 
beuber oyun mütevazin bir şe- nıyormuş . Çocuklarını mo~•~ 1.11' 
kilde iken orta erin düdüğü bi . mektepte okutmak istiyen ııırlf:10 ıı 

ld ve~aiteizlik yüzünden çok sı 
rinci devrenin b~ttiii bi irdi • çekmekle imiş. ,~ı~ 

• • Çünkü : oıurduğu yerle en ~fil~ 
ıs dakikı ıoluktan sonra ikin lisenin arası 250 kilometre v• 111 11 

ci devre haşladığı zaman Tarsus· ki, bu yolu ıaşlık ve çok k 1 ~:'
1 

11' 

Jul1r birinci devredeki faaliyeti olduğu için otomobille dahi ııÇ1o~ · 
1 5 b 11 · aıtan evvel giımenin imkaoı ,10• 

gösteremiyor ar ' ey an ı ar ıse mu§. Zavallı adam düşünmüş r•·,r1 
dabı canlı ve enerjik oyunlarına mış nihayet çocuklarına bir ıa('~ô·. 
dcvaaı e.diyorl1rdı . Artık Seyhan almayı ve bu suretle meseleY JJll 
Adana sporluların üst üste künden halleımeyi kararlaşıırııı 1;;11ı• 

ki k T k J · · kaç günlük trcrübeden eonr• il· 
yaptı arı a ıo arsus ı esını muvaffakıyati ıle görülmüş. ~ı' 
çenber içeris;ne almıştı. Bu:ıkın· Şimdi milyarderin çocukla 111i 0ı 
lar esouında ve 11 inci dakikıda sabah tayyareye binip mekıeplt ,;ı' 
A~aoalılar ikincı gollerini kıy· gidiyor ve öğleden sonra ev 1 ',,ıı 
dettiler . dönüyorlarmış . Şüphesiz taYY' .ıl' 

Bu gold~n ıonra Tarsuslular binerken çocukların beline en rıı•ı' 
lam cinst~n birer para§ut bağl• 

vaziyetlerini tımamen bozdular· unutmamakıadırlar. 
Hemeo hemen ikinci devre Ada- EKE 
nahların , hakimiyetinde geçti . _/1 

38 inci dakikada / Adanalılar r t 
üçüncü golü de yaptılar . Bu gol Oruçta vak• 
Adanalıların galip geleceğini te- bı.ldı·reD 
min etmişti . Tarsuslular itıe da 
ha fazla gol yememek için mlldı · 
fa.ya çekilmişlerdi F akıt ne 
olursa olsun Adanılılıİr Tarsus 
lulara göz açtırmıyarık 40 ıncı 
dakikada dördüocü golleıioi kay
ıleıtiler . 

Oyunun oeticesioe az kalmıı, 
seyirciler de yavaş yavaş uhadan 
ayrılıyo . lardı . 

Taı uslular oyun başlıdığı 

'•' 
Bugün güneş 6,37 de ı!O~Jİ 

• J;.ıll 
cak' öğle ezanı ıı,50 de, 1 ,,t 
ı4,20 de, akşam ı6,33 de, l 1,. 
sı ıs,:; de İmsiık 4,S5 de ~ 

1 cak . ./ ....-;,, 
gibi devam •ıs.terdi yüzde ~1~ 
eyi netice alırlardı . Orta er 
nu çok güzel idare etli · . e-

1\1. (jo' 



( Tlirk Söıft ) · . 

Günahsız katil 
Tarihi eserler 

Türk tarih kurumu yurd· 
daştan neler d'liyor ·~~--------·--------~-Yazarı : Nıhad Tangc1ner 

~ lıte Selimiciğim böyle .. 
i 11 acı haberi, bu günde ver
•te111ezdim . Fakat elimde 
· Sına yapılan bu ihanet , 
1•palmıı gibi geliyor .. Bili· 

fite.~••, mahkumiyetinden faz 
ı ve yavrunu düşOoüyor· 

"Fılcat o kadm, ıtnin bey 

~•lıanığa değmiy,cek kadar ı 
lllıhlukmuş .. Bunun için it . 

Yı llDutmalııın artık, .. 
'Fikret ... 
' Ne o .. Yoksa inanmıyor· 

·· Gözlerimle göıdüm dl 
llııa .. Hitti dOn akıam 

: de apartmanın karıııın-
rduaı .. O ... 

'O ... 
'
0
0, bir erkekle aarmafıyor
da hafif, lnrmızı bir ııık 
idi 

"••et ~-
~ Briılerin ara11adan pek 

rk ediliyordu .. Sarmaıau, 
'•kek •• bir kadındı •• Duıiln· 
.:: ıeoio, ne -kırının borada 

•ba11:yoktu •• oı .. da, gör
bir karabrt muhabbeti o 

'~ 1 • 
119lllbi •. 

' Yeter Filrret .• 
' lıte lıarıaın, bu pazarttsi 

'Ilı günü olduğu bald e bura
ltl111eyiti de, banu ttyid et
._. Artık oau, unut • 

t. ili .. 
t· tdiyaa yanlarına ıolıulmuı· 
'~ret ıaata baktı . • V akıt 

ltçlllitti • Mahbuıla vedilaı· 

• 
C,llç ve yüksek bir memur· 
bırelctörlln lla ijfalilloa kı 
k. büy&k ~bir paranın yolıuz 

.. •111ulamııtı .. Fakat bu1tu, 
h. niyetle J•pmııtı .. 
~di o, parayı çalıp kaçın 
iti rOa cuasıı11 çekiyordu •• 

• on para lıtifıde niyetile 
: oluydı, . CIDt yaomıya • 

11Damiyle ıuçıuz, tan1amiy
lfl1ab11zdı .• Fakat kanun, 
•te deiil, deliilt: inar.ır .. 

•hn lcarasıaıa damgaaı al 
hılerkea, bir de karııının bn 
t bıberi onu çılgın etmiıti. 
~o, demir kafeati hlcreıiD· 

Pllrea mahbuı bir arslan-

• 
)ın ıolak J§•ğı beton döşe· 
lnazıaldan oyalar iıliyor· 

i~Gflo hllcreai o iıılc dei•i· 

16ı•ıinde, iki 11dam ıoyunup 
)Orlar , kıyafet dığiıtiri
dı 

it f:~ıltı : 

lAaıam dedi . 
bgi ·gölgeden çıktığı belli 
a bir ıu : 
Yunus efendi .. Arludaı 

r · Diye sulendi . Biraz 
'htıcrenin demir kapı11 ara

: Gardiyan : 

~•bllk aidio.iz }iluet bey 
• mani olura11oaı. Val· 

ı~ee vaktı aizi baraya al· 
ile blyiik bir mea'uliret 
tir•if oldupmu bilemez-

tı . Fılcretin söylediği donuk kır
mızı •mpulua solgun ışığı yiae 
etr•f • süzOlüyordu . işte şimdi 
gözlerde göıOyordu .. Aldan~ı 
yordu. lhtilaçtın kıvnlır~e~, bı.r. 
den korkuya blirünen ıkı kışı 

vardı .. 
Sabredem(di : 
_ Melunlar .. diye bağırcfı · 
Bununla beraber ahı d kur 

şunun ıesi duyuldu .. 
Artık milslerihti .. Soluğa fır · 

lad•, köşeyi geçti ve kılabahğa 
karııta .. Fak•t bala kendisini tu· 
tan , kovahyan kimse yoktu · 

Koval111 dı ne olacakta san 
ki.. Zıten mabktim, zaten mah

ktim dcğilmiydi .. 
Hapiıbaneye sıeldiği zaman 

gece yarısıydı .. Yüziinll gardiya.
na göstermekte mahzur ı&rme
di. 

Şaşıran gardiyana : 
-Canım gezmek iıtedi. Te· 

mis bir bava koklamak htıyor 
dum. Fıkreti yeri .ae koyarak çık· 
tim • Sen f arkana varmamıştın 
dıyordu . 

Gırdiyan, doııa kclmııta : Ni· 
hayet : 

- Ne iıe bir dtfa oldu .. Bun 
dan aonra aldanmam . Diyerek 
Fikrete döndü ve ; 

-· Tevekkelli değil bu kadar 
seslendiiim halda cev.p vermi 
yordun .• 

Benıe, aeni Selimi bey uyu-

muı saaıvordum?. 
Aıkada,ı içio, büyük bir fe· 

dakirlığa giren Fıkret ayrılırken: 
- Bir şey yapmad n ya .. Yal

nız vaziyeti gözlerinle gördün de · 
iil mi Selimi diyordu . 

O Botuk bir ıesle 
Evet deyebildi . 

* * • 
Bugün pazart~si idi . J.i,akıt 

artık , geleni gelecrğiı. filan kal· 
mamııtı .. Dııarıya bıle çıkmadı. 

Ölmek veyabud bapiıtea çık· 
masına kalan üç ayın bitmemesi 
ni iıtiyordu . 

o .. artık bu maarur ı:ıtırabiy· 
le kıvranarak, çDrOmek emelin· 
deydi.. Renk . bayat .. aevgi .. sa· 
adet ... zaten geçen §eyler değil-

. d'? mıy ı ... 
Bunları dü~UnByordu .. 
Gardiyanın Oçliacü defa ba· 

ğarışmı aihayet duyabildi. 
- Sdimi bey .. Selamı bey. 
Döndü: 
- Ne var .. 
- Aileniz geldi.. 
Dona(kılmııh, gayri ihtiyari: 

e ailesi canım, dedi. 
Gard; yan: 
- Şaka etme Selimi bey .• 

galiba geçen bıfta g•lmedikleri· 
oe kııdm.. haoım efendi geldi. 
başka kim olacık . 

Bu sırada kansı !t'erbuode, 
küçük Sevimle beraber içeri gir 
mitti. 

-Feı hunde .. Sevim, yavrum .. 
Genç kadın şaıırmıştı: 
- Ne tuhafsın Selimi.. bu 

laaliai anı.yamadım. Yoku geçen 
hafta gelmedijime mi kızdın .. 
Ne yapa,ım, apa•ta ... claa çıktlm, 

Toprağımızm altında vı~ üstün
de sayısız tarih eserlerini korumak 
içio "Türk tarihi kurumu., yurddaş- 1 
lara yeni ve önemli bir yayım yap·/ 
mıştır. Bu sureti bize de gönderi· 1 
len bu yayım şudur : I 

Yurdda§. 
Türk topragının üstü ve altı 

değerli antikiteler, anıtlar ve ta
rihi eserlerle doludur . Bunlar, 1 
Türk ulusanua dünyada ilk kül 1 
tOril kurduğunu, ulusumuzun baş· 1 

ka uluılara kllltür önderliği et 
tiğini biltürJ acuna tanıtacak t•· 
bidlerdir . insanlık kültürünün ku-

1 ruluıuoda, gelişiminde ve iler· I 
leyi~inde Türk ulusunun yaratı- 1 

cı varhğıoı gösteren, bu ata an- 1 
daçlarıoı korumakla, 'iTürk teri · 
rihi" ni korumuı oluruı . 

Yurddaı, Ulu Cumur baıka 
namız Aratilrkün yüce önderliği 
altında "Türk tarihi,, ni başlan· 
gıcıadan başhyarak, incelemek· 
te olan ve "TOrk tarihi,. nia es
kiliğini, genitliğiai ve yllksekli- \ 
ğioi bütün dünyaya tanıtmağa ' 
çalııan Ttırk tarihi kurumu, \:.ti 
tün çalıımalarında tarihi ~serle
re dayanmaktadır . 

Bu eserler, bepimiıin ulusal, 

müıterek malımızdır. Ooun için 'ı 
bu eserleri yıkılmıktın, harap ol· 
maktan , yabancı illere ve elle- ı 
re geçmekten korumak her Türk , 
için ulusal bir ödevdir . 1 

Yurt.Jdaş, bu ödevi canla, baş-

la yerine ~elirmeğe .. çalış. r.ri. ı 
bi eaerler bulur, boyle eserlerıo 
yerlerini görür veya işitirsen, bu 1 
eserlerin ıunun bunun eline geç 
mesine meydan vermtdeo müz~. 1 
)ere ve bükiimet adamların• ha
ber ver . 

Kendi kendine uıulsOz ve la· 
rih devirlerioi alt üst edecek top· 
rak kazılarında buhmma . Böy 
lelikle define arayacağım diye 
bulı cağın eserler ne sana , ce de 
tarihe yarar. Sana ataludan kal· 
mıı veya eline grçmi§ ol•n tari
hi eserleri de yabancı ellere kap-

1 
tırma . Bütün .bunlar. uluaal ku· 
rumlara vermek kutsal amec•o ol 
IUD. 

Yeni paralar 
Darphanede buılma11 için ha

zırlıklerı bitmiş olan yeni oo pı 
ra. beo kuruş on kuruıluk parala· 
r1n basıldıkça y•vaı yavaı piyasal 
ya çıkarılmaaı kararlaıtırılmıştır . 

Bu ay içinde yeni paralarm 
piyaaaya çıkıcatı kuvvetle umu· 
luyor . 

~~-------·------~~-izin alanlar 
Bahce seyyar sağlık işyerı Ke

mal hastalığından dolayı bir hafta, 
Adana trahom hasttthanesi sa~l k 
i§yarı Süleym ırna bir hafta , Kara. 
İsalı sağlık işyarı Yusufa bir ay 
izin verilmiştir . 

Hava kurumuna v&r
me k dini ve vatani 

bir borçtur 

Fatibde küçlk bir eıt.e laf1Ddım. Bu ay R•mnan ayıdır . B6 
Fakat bunu·aıaa , l11zar11u diye tün Müslümanlar Zl"kit ve fü . 
söylememiştim .. İtte geç'n bafta relerinin ıahsi dütüncelere in· 
relemeyiıimin eebıebi bu. Oka pılarak ıuaa buna vermekl~ di 

Habeşler ogaden 1 
cephesinde ilerle

mektedir 

- Birici aayfadan artan -

bileleri bir İtalyan koluna yüz 
sekıen zayiat verdirmiıler ve püs
kürtm6§lerdir. 

Ankara : 2 (Radyo) - Adi · 
aababadan bildirildiğine göre gü 

ney cephHinde Hıbtşler Gorahi 
istikametinde ilerlemekte ve ltal
yan ıomalisiodeki Damarayı al-

mıt bulunmaktadırlar . Makalle -
11in 65 kilometre kuzeyindeki ve 
yeni İtalyan hatlarının ieriıin· 

dekiAbaro ıırtlarında bir kaç 
glindenberi şiddetli muharebeler 

olmaktadır ve İtalyanların zayi· 
atla Aduvaya doğru çekildikleri 
ilave olunmaktadır:. 

Nevyok ; 2 ( Radyo ) - ltal
yanıa Vaıingtoa adiri İtalyaya 
Amerikadan ih,acat yapılmasına 
mıoi olmak üzere aleoan tedbir
lere itiraz etmit ve busıün ciri 

olan muahedelere riayet edilmesi 
lazım geldiğini ıöylemithr . 

Hariciye nazıra cevaben ; Av-
rupa devletlerinin ltalyaya karşı 

aldıkları tedbirlP.r arasında Ame 
rikauan harp gereçleri ihracatı yap 
maması mevzubahs olmuısa da 
henüz bunun tetkik edilmekte 
olduğunu bildirmiştir • 

Anadolu ajuıısmzn diin gece 
saat 22 de gazeteler için rad
yoda dilde ettirdi!/l Jıaber ser 
vlslndeıı fazla parazit clolagıslle 
zaptedelJildiğlmiz kısımlar şun 

lardtr : 

Adisababı : 

Cenup cephesinde Ru Duta . 
dan oibattt beher gelmeğe baı· 
lımiştar . Ras D"stanın haber 

verdiği malfım•ta göre kuman· 
dası altındaki :!0,000 başıbozuk 
bugün Dolo:fao ş mail garbiye 

ilerlemekte bulunan motörlü düı
man kıt'alarile bir krç zamıa çar 

pışmtş ve İta\yatıluıa ileri hare· 
kellerini durdurmuştur . Ras Des 

ta, imkan lıa11l olur olmaz bir 
meydan muharebesi vermek ma"· 
sadıle düımaaı dağ tepeleıinden 

taciz etmekte olduğuau ilave et· 
mektedir. 

Cicika : (Royter ajınıı bildi
riyor) Şehir, dlln pek yakın bir 

hava hiicumu kor kueu ile boıal
tılmıthr . ltaly1tnlar §ehre binler· 
ce bomba atmışlard ı r , llir çok 

hayvanlar İngiliz Somalisindcn 
mühimmat getiriyorlar . 

Roma: 

Mareınl Baduğluyo telgrafla 
bildiriyor: 

Bir İtaly•n iıtikıaf kolu bir 
Habı ş gurubu ile çarpışmııhr . 
Habeıler 15 ölü bırakmışlardır . 
ltelyaolard&a yıloız 5 asgari öl. 
müştür . 

Adisababa ; 

Ogoden c~pbeaioden gelen 
devamlı ve iyi haberlere göre 

Raa NHubi ve Vehib pııa, Gu. 
r1~bai istikametinde ileri bare
krtlerinde Btiratle devam etmek 
tedirler . 

Sayfa : :J 
ıczs &2 2 === • 

Bütün dünyayı heyecana düşüren bir flm l.. I 
kıyamet nasıl kopacak 7 

Bu akşamdan itibaren 

Asrı Sinemada 
iraesine başlanan 

• 

Filminde görecek ve sonsuz heyeca na düşeceksiniz . Şimdiye kadar 
yapılan hey ecanlı filmlerin en mükeınmı fül ir . 

ilaveten : 
Türkçe izahatlı [ F oks ] Jurnal 
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(Ta D) 
Sinemasında 

Bütün bayanlar bu filmi görmeğe koşacaklar, Baylar güzelliğinden 

bahs~decekler. işte billur sesl i 

( Oltta Alpar ) ıa 
" Kadın severse ,, 

Büyük ve muhteşem film inia ilk gö~terilmcsi şerefine bu akşam 
ftıvkalAde ( GALA müsameresi ) GITrA ALPAR. bu fılmde söyled iği bir 
çok güzel şnrkıl11r meyanında meşhur ( Truviata ) yi dahi tt.ganni 
eder.ektir. Ş ' hrimizde ilk ı l e fa göriilecek olan bu şöhre tl i artistin ılk 
filmi için Numerolu koltull biletlerinizi evvelden tedarik ed iniz. 

Gelecek proğram • • 
King Kongun oğlu sizi h~yecan ve dehş~te sürükliyecektir. 

yarın saat ikide matine 

Yaşa yan öliiler 

Zombl 
Son günüdür istifade ediniz 

6185 

Kastadiva kastadiva kastadiva 
Roma, Berlin, Viyana, Bükreş radyolarının her gün medhettiği 

bu şaheseri 

Bu akşam 

Alsaray sineması 
Sayın müşterilurine sunabilmekte ktvnnc duyuyor 

Kastadiva 
Marta Eggertin 

Billur ses, ı;anat kudreıile yaralllınış bir muzik ve zevk Wf'§hcridir 

Ayrıca: Mikimavus 
Çarşarnba saat 2 de matine 

gelecek 
., program 
Zozo 

• • 

Mümessili : 

Jozefin biker 
Dikkat : - 12 yaırndan aşağı çocuk gece gündüz sinemaya ahomaz 

6187 • '-cL,IDıp, Fıkır.t aandıiı 
' ralaız ıftkraoını belli eden 
1 ı..,eti Y•Pll ve kaybol· 

dar etya kolaJ yeıletmiyor ki.. ni vazifelerini yapmıı oldukta 

Ras N .. ıibu kıt'aları günde 30 
lıilometıe ilerilemektedirler. .... ------------------------------------------·-----~ 

• 
it lllabp111 apartmana yanaı-

• pının kerıdiaiade bulunan 
1 •11abtarıoı cebinden çıkııra
h\>aıça kilidi açtı .. Ve ayni 
'da 'llni arkaya götürerek 
) ••y ... dı .• 
tıllhk koridorda bllvacla 

)eQ yalnız bir maden parıl· 
''dı .. Odanın kaprıın• va
~-tQaız , kıpıyı bir aodı aç 

Kutu gibi bir ev buldum. Sen nnı sanırlar . Halbuki verilen 
olmayınca koca aputmanı fuzuli bu gibi paralar maksadı ttmin 
para vermek doğru mu?.. etmez . 

Sevinçle karışık bir vicdan Bo•on için zekit ve fitrele-
azabı, Selamiyi ağlatıyordu.. rinizi vatanımızı havadan gele. 

Suçsuz mahpus, günahsız ka· cek dOşman hiicumuna k•rıı 
til, şimdi bağrında kOçük: Sevimi korumak için her yıl bir çok u-
bağrıoda sıkarken göz yaşlaranı çalclar alarak ordumuza arma· 
gizliyemlyere~: ğao edea lııv• kurumuna Hre 

- ff .. rkesi.ı tanıdıkları geli- cek olurs .. nız be.n d.ni ve hem 
yordu . S z gelmeyince öksüz gibi 

11 
de vatani ödevinizi :,. pmış olur· 

k• )•yordum, Feı huode .. Dıyebil- saouz . 
di.. ı----..,,_ ... _-mıı ___ ......... 

Berlin: 
Deniz konf eraosıoa i§tirak 

ı edecek olan Japon delegnıyoou 

düo akşam buradan Loadrayı\ 
hareket rtmiıtir. 

Paris: 

Ekodöpari gazetesinin Lood 
ra muhabiri, Habeşistan huabı· 

aa Amerikadao bir milyon İngiljı 
liralık bir istikraz ak~i için mü· 

zakereler yapılmakta olduğu 

babeıini teyid etmektedir. 

28 gün sonra 

İki tekerlekli öküz ve camus ara
baları yasağı başlıyacaktır. 

Şimdiden dört tekerlekli araba 
edinmeli. 
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Konyada Adana Borsası Muameleleri 

ı--·---=K~il~o~ı~·i~ya~b'----I 
CİNSİ Satılan Mikdar 

Kurutulan bataklıklar 
.l' Aln'.l'f' ve K U Z.A 

Konya sıtma savaeı bölgesinin En az En çoL. Kilo 

Yeoı•ehir •ubesi içinde ve Kara- •=====-===r===,l==J";:,·.,.,~5·'==- l=~"·~~s.=t=~==~====t 1 
Y • b Kıpımalı pamuk 38,50 

diken köyü yanında 85 brktar Ü Piyasa parlağı ,. 37 
yliklüğiinde Karadiken bataklığı- 1-~P,;,i yl.:a:::::sa:....ı::ıe::m:.:;i~zi::.....!!":.__ __ ,_;28,;..,.75..---l--,3"'1---ı---------ı I 
nın 11ğlık ve aoıyal yaıdım bııkan iane I 38 41 . ı 

lığı su mühendisleri tarafından 1-!!Ia~o~e~II~-----·1-~36~,~87!._ __ 1-----1---------ı 
yapılan projeıine göre kurntulma· . 1-!;E~ks~p~re~•'..,_ _____ l ·-----,'-----ıı--------• 
sıua ba~lanmı§!ır. Klevlaot 

Konya ııtma ıavaşı bölgesi, 
Lu batakliktan başka gene ktndi 
bölg~ıi ve AkHray şnb,ıi içinde 
4000 hektar hliyükliiğlinde •Ka-
rasız,, bıtaklığıoııı kurutulmuı Ekspres 

1 
YAPAGI 

1 1 
Ç 1G1 T 

d iane ------11---------t i•ine ehemmiyetle çılışılmakta ır. 1-~:::;,.......,,,_--,-,,----·1-.::!.'.='---
• Yerli "Yemlik" 

1 2,12,S ------- ı 

Sağlık hakanlığı mühendisleri- 1-~.!.:. ::._~ .. T;.o.:::h::u~m~lu..,.k-,,--ı-......,..,---
11iıı y~ptıklau projeye iÖre 5 met :;:__.....ı....;:=~--'---------ıı 

ı .. ~ 1 1,85 

HUBUBAT re genişliği nde ve 28 metre derin- '----------,-----,--
Buj!day Kıbrıs 

likte aç ı lması ierekli 14,000 met f _ _ .!!•• __ Y;,;:.er'...:.li!._ ___ 
1 
_ _::6:.__ ___ 

1 
___ , __ i ________ , ı 

re uzunlug· undaki anı kanalın Mentane ı 
11--~·~·-_:::.:::::::=::.::... __ , ______ ı------ıı----------~ 12500 mttrelik kımı biririlmİftİr. Arpa 

Daba açılması gertkli 1500 Fasulye 
metrelik kımının da bavaların uy . Yulaf 

d Jd b. · Delice gun ol uğu zaman ttze en ıtı-

1-!K~u~ı~y~e~m~i-----l------l-----i-----------j • rilmnioe çalış ı lacaktır. Keten ıohumn 

--~~~--·--~-~-- Mercimek 

1 

S. 1 15 

Değerli bir sağlı kevi •sa-m ---~:::::__·====~u~N-:..:..,900850=---.-------saıih ~---!!----------· 
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Alfa ., riyor ve bu ıuutle çalışanların 
ne~'elerini kırmış oluyor. l\lahru· Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

İŞ Bankasından alınwıoıır. kat için de çok cüz'i bir para ıy- 2 I 12 I 1935 
Puıe 

rıldığını öğrendim. 

Bu para ile hemen her glin 
dolup boşalan hastanenin ihtiya

cını kaışılamık ııaııI mümkün olur 
bilmem? .. 

Ve: 
Y anıbaıında her türlli fenni 

ve asri veaiti cımi bulunan, yük
ıek bütçeye sahip Amerikan hae 
tanesi kalörifer yaptırmakta iken, 
bin ÇtfİI yoksulluk, dölen (azim), 
himmet ve atlanmalar aonu mey· 
dana getirilmiş, en gerekli bir 
mlieescsenin bazı odaları sob11ız 
bırakmakta manı yoktur. 

Mısırda ihtilal 
hareketleri 

-birinci salılfeden arlan -

çalıomuına bakim olan ıu for
mOldür : 

Her şeyden evvel yurd ve is
tikbal .. 

Mııır talebe birlia'i bütün par· 
ti liderlerine iÖnderdiğ'i marah
b11larla, onlara lngiltereden an
ı•jamanlarınl lepeleycdek Mısı· 
rın dahili işlerine kar§ımam11i 
için hirleıaıeleıi aksi takdırde ka 
bine ezalıklarına boykotaj yıp· 
malarını tavaiye ctİni§Iİr . Göıü 
yoruı: ki; Mısır gençliğ'i milli ııı. 
küııün her ıeydcn evvd milli bir 
likle dıyauacağı çok iyi anla
mııtır . 

Mamafih biç tüpbe etmeme· 
lidir ki; hu gençlik pnifik bare
ketlerle ve trş c bbiislerlc amaçla· 
rına varamazlusn daha şiddetle 
harrkrti ve ölw ryi de bilecekler 
dir . 

Şimdi bütün Mısırın titreye 
tek, ağlıyua k okuduğu bi• m•k
tup Mısır gençliğinin Mı~ır için 
nasıl sevine sevioe öleceğine 
acıklı ve ş a heser t. ir mi sa ldır . 

Bu mektubu geçen günkü oü 
mayi§lerdc bir lngıliz polisinin 
.kur§uolarile ölen 20 yaşıodakı 
bir talebe ölüm döşeğinrle İngi 
liz Baıvckiline bıtaben yazmııtır : 

• Yurddaşlarınızdao birisi ba 
na ateş etti . Ve ben timdi ölliyo 
rum • Fakat ben ıııhumu ve kını 

ı frdo ettiğimden çok mesudum 
İnıan Mııırı düşünerek ölüm ıztı
rıplarıoı alayla karıılıyor . Y aıa
ıın MIBır, her şeyden evvel, her 
feydrn nıukaddee olan Mısır • 

Hazır 59 Liret 9 

36 Rıytmark 1 
Frank" Fransız,, 

33 Sterlin "loıı:iliz" 620 
92 Dolar "Amerikan., 79 
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Vilayet daimi encümeninden : 
bedeli No: Miktarı 

500 218 1342 
arşın 

Tarihi 
Şubat 

340 

Cinsi 
Ar11& 

Mevkii 
Hacı Veysel 

mektebi civarı 

Mohıılle Hududu 
Eski Ha- Şimalen: 

marn Yusuf ve 

87 
<n 

75 
42 

pamukçu Mis· 
tilli ve ber

ber Arslan 
Vdreseleri : 

Şarkan yol : 
Cenuben : E· 
mine vere -
seleri : G1r
ben: Halil oğ
lu Muıtafa ve
reseleri : 

Husuai İJareoin malı bulunan yukarJa cinsi , mevkiiyle sair ev88fı 
yazılı 1342 uşın arsanın mülkiyeti peşin para ve açık arttırma sare
tile satlığd çıkarılmıştır. 

istekli olanların % yedi buçuk pey akçalarile 3-12-935 salı gü-
rıü saat 1 O da daimi encümene müracaatları . 6177 30-3 

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün Mikroplarla hastalıklarJan kaçınmak için yağ
murJnn ve ya her hangi bir şekilde bulunmıyan ve hakiki kaynak 

olduğunu doimıı isbnt eden 

A y r a n Kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları ynğmurJon bulanan p .narı ır fenn ·n sııbit olduğu voçhild , ha
kiki ve J , rindıın gelen pınar suları değil, sathi p n ı rlarJır . Bu sular 
daima kirl ~nır , bulanır, mikroplanır, tehlikelidir . 

Bunuu için suların berıak olttnıııı s 0 çiniz, ve hu , sıhhatınız nemınn 
en mühim endişeı . iz olsun. 6171 3-30 

Y aıısın ferağal ve fedıkiirlık ·· .1' ~ııııııııııııııııuıııııııU1nıt1mnıı1111111ııım1111wııN..,111111JWJ111111111111111' 
Kahrolsun mllıtemlekeciler • v~ 1 bu gece nöbetçi J 
baıta İngiltere , yıılnnıla Allıh il· i 
ıio belanızı vereı:eku, . ,, Eczane 

Huliiseteo denilebilir ki; İn-

1 
y .. . . . 1 
agcamı cıvarııuıa 

gilhıre Mısırı iıtiklalini vermek Al" N ibl .d. 
. . k d. . . . ı as eC'Lanesı ır l e gecıktıkce en ı vaııyetını 
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Seyhan defterdarlığından: 
Tuzla nahiyesinin Dabaklar kö

yü arazisi dahilinde olup tahminen 
bet bin hektar miktorıudn hazin~ye 
ait yaylım yerlerinin üç senelik ot 
lakıyesinden intifa hakkı şartna

mesi mucibince 28-11-935 ta · 
rihinden itibaren yirmi gün müd · 
delle aıtırmağıı çıkarılmıştır. 18-
3-935 çarşamba günü s1at on 
beşte ihale edileceğinden istekli
lerin şartnameyi görmek ve bu 
muhammen bedeli olaıı bin sekiz 
yüz liranın yüzde yedi buçuğu 

oisbetinde dipozito yatırmak üzere 
millt emlak idaresine müracaat-
IHı. 6176 29-3-7-9 

SUmerbank genel di
rektörlUğUnden : 

Avrupa ve Aaıerikaoın yüksek 
Fen mekteplerinden, üniversitele
rin kimya Fakültelerinden , dört 
~enPlik yüksek mensucat mekt 'P
lerinden vo t ~ knikunı J f' r cos in
deki ihtisas mektepl•rinJc ı 1933, 
1934, 1935 ıı'ezunlaı ının , Süııı r r 
Bank müesseseleri ve ful r ı lrnla

rınJa ist . lıdamlnrı dü,ünüldiiğ ıio

ılcn, burıl • rın nşağıdaki vcsikola
rilr, Ankarqdn Sümer Ba•ık umu
mi müdürlüğüne, lstanbulda Sümer 
Bank lstanbul şubesi müdürl.ığüne 
müracaatları lüzumu ilıın olunur . 
Müracaatların yukarısına, sair mü· 
racoatlardan tbfriki icin ( M. E. ) 
i~nreti konulması. ( 3465 ) 

Hüviyet 
TercümeibAI 
Diploma kopyası 
Askerlik hizmati 
Bildiği Ecnebi diller 
iki tane resim 
6158 26-3-10 
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·DARA• 
, BiRiKTiRE:N 
RAl-IAT ~D~Q 

Bal s Balık yağıJ · 
Norveçyanın halis Balık yağı 

611
• 

Seyhan eczanesinde satılır 
13 
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Adana il ve ilce sayın halkırıı.1 

• 
caba öğüt : ıı•1 
Canını, kanını , midesini , iyiliği ve e korooıiyi seven her sayın 

Bayanlara günlük tereyağı: 8~o· 
Sade ya<rın arı s ını ve her çeşit peynirlerin yıı ğlısını her aıı ~,rı 

nomik bir ~atışla buyruğa hqzır olan Adono Eski Buğ~a~ ~ıııer 
yolıında 144 sayılı Tecim evinde Yeşil Bursa Pazarı sahıbı 
Uysaldan alınız. 6143 5-15 / 
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M. Bakşı 
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Adana Türk sözü cvaıb• 


