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•• Bahar havası 
Diin şarımızıla !JahS' hııva.ı ba,. 

lamışdı , Bu~üo de :>.avruz hayra· 

mıdır. ı 

ON İKİNCİ YIL - SAYI 3176 

Bulgaristanın yeni Elçisi 
.. •ind . Iarı 9:.ı

" e lop lı: " tarihli Uluo "azete-,.,. ra k " 
1 •'rli d" .. onunu müoes(betile 
arı"' uşunü~J . . . ~ h "'lı okud ' erıoızı teşıyatı yazı· 
d •klısınıı Üm, yerde o göke kedar 

1 '«erı; 8 
'b luslarıo, toprak kadar 

düPr11t' .c~ 3 neleri vardır . Onlar 
'•lerler ıçı~ dögüşürfer, kanlarını 

Başbakan Flanden, ayan meclisindeki beyanatı arasında 
geleni yapacağını anlalattı ı Fransanın barış yolunda elinden 

Pavlof; A nkaraya gelmek 
Sofyadan hareket etti 

uz ere 

----..---· 
l'op,;ı~~-ra§ırlar , 

Yıld "' oyle ı,· d . . r •nberi ır egerdır kı, yüz 
ınden bi toprak kıymet ve cazibe· 

!lir k ç bır şey [kaybetmemiştir . 

Meger Fransa, silahsızlanma teahhiidünü yerine getir
mek için ordu mikdarını yüzde elli indirmiş miş .. 

tı d' '"'nı i 1 ııı 1Ye tapı ki nsan arın toprağa Tan· 
•. 

1111ur r• .. 'ı. arı zamanlar bile ol
"~d ' \Un .. h 
ti da Luıııı 

1 
u a)at ve refahı hep 

J 
~. ~ ne kod~ ardır . Bu mevzu üze-
•ıı .ı a ar y I· .. t, 
1 

~eJir azı >& ve soylense t: 1 _edersen~e azdır. Eğer ricamı ka· 1 
~: ı fıl.:irf 1 ~ ~Ooralc üzerindeki de-

'llın, u·ı er~nızı:ı bu sütunlarda de,,, ı erıın 

'•ıı . Uslar 8 • 
•tr0dan y~ ~tıırları içindeki toprak· 
ııı 111lıelc i ~ daşlarıoı azami istifade 
0.'ılırdır ÇTın bir çok tedbirler al-

ı d · eess"fl iı~ evr; b . u e aoarız ki salta-
~ .. e de bu" ~~k •şde oldugu gibi bu 
•ol Yu .. h . . . ıi0 11'ıo 1 ı guua ışlemışıır, Ka· 

lu• göre daın_aoa ve ulusun bünye· 
•iı llılerioe '-~•!, diu kiıablarıoıo hü· 

•t, bu•
0 

~ore Yapmıştır . Cumhu· 
•ıııt ' 05saııJ .. ar10 arı gormiiş ve kPodi 
llıak a uyg 

lı ••r'k uo ıedl.ıirleri araşıır· 
ı, _ltaı~rl 1 meıniııir. 

•ı0 • anan ı· 'h il.\ ı ~aıeıeıe . a~ı aoıo ana çizgi-
Q ita ile ı. nı.uzde berke~ yakıo 
h~ı-~lu'<'ao v U~u. Bundan toprak işi· 

'rı. erılerı yüce değeri ölçe· 
b· •iıar d . 
l:ıııdir Vee .~•ım ki bu i~ çok mü· 
•ııı Uze · d 

1 •it ·1. rın e çalışmak ve i•· 
~ik· 'ler ·b . " 
ı; •kter;0 ' 

1 1"as sabilılerioin uzun 
h;ı' 1Ularıne d•ğer · Nnfusurı kesafe-

•nı taoz' · qı.. tr; 11 s •mı , okuma yazma 
lind ayısı konacak h .. k.. ı e IQ" u um er 

11 . Ay0 ; uesair olacaktır . 
. ~ıy 1 ıamand . . . . . 
't\ı •ter;~- a ıçıımaı, ıktısadi 

• d ""ıze ,,.. d {) e •ceı.ıir bore e yön vermek 
••rıı ç _Yıl Ç~l.ıi. . . 
tı0 b'tııı; beo·~ımız kuroklığıo acı 
~Qı U anı uz unutmadık . Tabia
Iİfrrilaıere 8n6ızfığıoa karşı ıaham· 
•ıı ~~iııı;2 ~'.. ~-0~?~.a mücadele eden 
liııl ?Yliiler;;.Şunufuyor ve toprak
hu,1 '•teıı;ı· ız toprak sahibi yapıl-

. er· 1Yor c· · · ~~11 111 Yü • ırışıleo bıı ırşeb-
•r~•~i~~ verimlerini yakıoda 

•ıe güvenim :büyüktür. 
Seyhan ııaylavı 

, Damar Arıkoğlu 

Paris: 20 (A. A.) - Franuz 
Başbakanı Flardin, Ayan mecli 

s~nde .~skeri me8elele\ hakkında· 
kı muzakereler esnasında irad 
ettiği bir nutukta demi;tir ki : 

- Hükümet, Fuıısa askeri hiz 
met müddetini kat'i surette uza-
tıyor denmesini hiç bir zaman 
arzu etmediği i!;iıı<lir ki 15 maı t 
tarihli beyannamesiyle 1928 se
nesinin bir senelik hizmet kanu
nu çHçevcsi içinde ve o kanu· 
nun 1935 - 1940 seneleri ara 
sındaki az ınikdaı!ı sınıflar için 
ııazarıdikk•te aldığı .saslar dahi 
lir.de muvakkat bir zaman için 
asli hizmet müddetiui . uzatmıştır 
ve bu beyanname ancak son ha. 
diseler üzerine ehemmiyet kes 
betmişlir. 

Fransa yalnız olarak ve lü
zumu takdirinde müttefikleriyle 
birlikte kendisini müdafaa ede 
cek kadar kuvvetlidir. FoAkat Av· 
rupada bir çr.k zayif uluslar var
dır ki eğer biz hak politikasını 
kuvvet politikasiyle değiştiriısek 
hunların mevcudiyetleri tehlike-
ye düşer. • 

Buııun için meselenin Cenev· 
rede uluslar arışı mahkemesinde 
fasledilmesi lazımgelmektedir. 

Biz bir senelik hizmet kanu
nu çerçevesinde kalmakla Fran· 
sanın gayretini karşılıklı emni
yet lıarantileri kaydi ihtirazisiyle 
bir silabsıılanmıy a doğru sevk 
niyetinde olduğuuu gösterdik. 

Alman orduıua gelince; bu 
36 fırkalık 12 kolordu, 15 mart 
Beyannamesınden evvelce de 

.. ~estiya gazetesi diyor ki: 
~rlirı __ h_" k_,._.:._t·-----=-- d 

bQ .. u ume ı son yaptığı oyun a 
~ Yuk bir muvaffakiyet kazanmıştır.,, 
Q.)ı • 

İtQ(en Berlinden dönüşünde Şimali 
'iı ~lo8f cıda tıfussolini ile görüşecek .. 
1~~ tı~e~:~ : 20 (A.A) - İzves· 
ıı .. }e Vi taı Bedinin zaf~ıi baş-
) "'I & Or • 
~, j Oldu• •ııızası altında n•şr 

~· "u L' tı.ı' ; tı ır makalede di. 

l~ ı llıaııy. b"k' 
·~·- e İıı .. lt uınelioin Fran-

' •ıs· gılız d · 
, 

1ı 1,, ı ile "' .. · ı plomatlarıoın 
'ı 'Qd "-'Uz k n ı a L 1 ·11 ere etm•k .,. 
~ ~.il t·u Uııdı ki . 
~ ı 1 < ılig·· 1 arı hır mese-
Q 'a ıc<J h 1 't taı, tıı ıı lemtiş ol 
1 Ilı~ ... ıııen t . 
l(ıd Qııı ,, ııgılteı enin Coo 1 

ı ' a~ oerı;ıı . .- . ı ı ~ l ~,~ 1 z;yarctı kara 
'' ı 1 !'•1i 11 greçı.,j~ olmasını öğre· 
~- lı · ~hatçs bir ndcs al 

1 ''ij ~,,. 

)~~ ' 1 tı lıiik. 
~'Itır Lır ııı llıtı~ti bu oyırnda 
~~tb · --\lıı_ uvaffakiyet kozan 
tı d, 14n 1 

ı,ı 1 ıftıt . lllst matı büyük 
•I n ., tıı 0 j 
ı '' l ~''ler . n "e her şeyden 
'•l ~-d· Ctıııı H' 1 ı Ilı ıler· ıt er tarafın 
ı, 'h •ne l k . 

~U Ytıı • hm o1uoan 
1 l~g~1Yaya ııı~~ olduklarını bü 
ı.ijl4 ı ı,,, 1. ~.Yliyebilir . 
~r·· ilıet· •uku . • 
ı 'QI· 1 tıd llldı almanya 
• ~.~ lloı,;ıı llitleıin 3 Şubat 
• , ... t • 1 .• 
4_ 'd• halk nıınderiç bütün 
-.~ · • <ı' , ırıda .. k 
"'i ~ıı ot muz~ ereye 

Stiııııaı· rıı. d ğını bir kerre 
etnı· · ı~tır . Bu is 

timıaca Foa Neurath tebessümle 
maa!memuuııiye cevabını vermiş 

lir , Her şeyden balısedilebilir . 
Her husus hakkında görüşülebi
lir . Fakat bilinmesi liizımgelt-rı 

ııokto bu kabil görüşmrl - rden 
ne gibi bir netice çıkac•ğıdır . 

Almanya tepeden tırnağa ka· 
dar silahlanmıştu ve istikbalde 
yapılacak bütiiu müzaknelenlen 
bu vakıaya istiııat edec•ktir . in 
giltere hü~fımctivio pıotestoları 

bütün dün) atla merhnoıel UJGn· 
dıracak bir intiba lıuıl cdec•k 
tır . • 

Hi!; kimsenin Hitleriu muva
fakat edtceği rmııiyet s:sıem ııiıı 
ne ~~kilde olacağınılan şüblıesi 
yoktur . 

Con Saymenın lıu hususta ı.e 
cevab verectğioi keşif \e tabın!· 
ne uğraşmıyalım . İngil z s'yase
ti üç veçhile izah edebilir . 

İngiliz hükumeti vaziyeti ten
vir için yeni bir teşebbüste bu 
lunmak istemektedir . Alman 
siyasetinin vaziyeti tamamile sy
dınlıtılmış olduğu şu zamanda 
- Gerisi ıiçıincıiJflrtlkde -

mevcuddu. Demek oluyor ki bü
tün bir siyasanın neticesi öııün 
de bulunuyoruz. 

Alm•nyının beyannamesi öy· 
le bir zihniyete tekabül etmek
tedir ki eğer dünya tarafınrlan 
kabul olunursa bu uluslar kuru 
mu üzerine müesses buluGAI' ba. 
ıış ~serinin mahvolması deınck 
olacaktır. 

Fransa; Almanyanın Itır.ini 
kabul edemez. Alman ulusunun 
aızıı etmediği dört buçuk sene. 
lik harpdan sonra silahl•rını bı
rakdığı doğru değildir. Harhın 
mesuliyetleri hakkında dünya; 
çoktanberi kararını vrrmi~tir. Bu 
kararı ben müruıu zamana uiL ... 
ratmak ıstemem. İki ulus arasın 
d ı hepimizin arzu ettiğimiz iti 
madlı iş birliğiııi, bu mesuliyet
lerin ııııutulmasıııı temin ede-
mez. 

Diğer taraftan silahsızlanma 
hakkında taahhüdlerimizi yap 

1 
madığımızı söylemek doğru de 
ğildir. Asker mikdarının :yüzde 
elli nisbetinde azaltılması uuutu 
luyor. 

Deniz kuvvetlerinin tonilato 
mikdarını 768 binden 550 bin• 
indirdik. Hava kuvvetlerinde de 
ayni, derec:de tahditler yaptık. 

Yugoslavya 
Hükumet memurları 
arasında değişiklik 
yapmıyacakmış -Befgrad : 20 (A.A) - Avala 

ajanundan : 
Yugoslavyanın ecnebi mem· 

leketlerde sı.ıfera ve memurini 
ara~ında tebeddülat icra edile· 
ceğine dair bazı ecnebi gazete
lerde intişar elmiş olan büıün 
haberler asılsızdır . 

General Görnig 
evleniyor 

Buglinkü Alman lideılerinden 
General Göıiog , yukaıula resrui 
oi kt>yduğumuz Alman devlet ti· 
yalrosu artisierindea Madam Zon 
ne mans ile evlenmek kırıırını ver· 
miştir . 

Mo1dam Zonne maos bu mü· 
nasebetle sahne hayatına vcd• 
ederken son rolünü "Prusya pren 
sesi,, olarak oynamıştır . 

MütarekP,denb~ri silahsızlanma 

arzusu ile meşbu bulunuyoruz 

Vereay muahedesinin en esaslı 
şartlarından vazgeçişlerimizin uzun 
hikayesini acaba ayrıca anlatmam 
lazımgelir mi'~. 

Roma ve Londra konuşmala
ıından sonra nihayet bir Avıupa 
barışı gözönüne alınabilecek bir 
hale gelmişti. Almanya ise teh· 

diri edilmekte oldugunu bildir· 
mek için böyle bir zamanı intihab 
etmiştir. Mesele Cenevrerle mü· 

zalr.ere cdılmektedir. Meşruiyet 

ler çerçevesi içinde muahedeler
de bütün tadilleri yapmak kabil· 
dir. Fransa harpdan ntfret et
mektedir. Fransa sulhu muhafa
za için bütün tedbirleri alacak 

ve etrafına ayni ülküyü muhafaza 
eden devlı:lferden kuuvetli bir 
blok toplamaktan ferağat ctmi
yecektir. Bütün Fransızlar mu. 
kaddı-ı vatan aşkiyle birleşmeli· 
dirler.,, 

Fıiiııdin bundııu soora ulus 
aleyhtarı ve uıüstemleke aleytarı 
propagınd~larla mücadele ede· 

miyeceğini bildirmiş ve bütün 
Fransızların mutl•k surette itti· 
badını ve iş birliği yapmalaıını 
istemektedir. 

Büyüklerimizin 
cevabları 

Kongre reisinin teline 
vablar gönderildi 

ce-

Hiliıliahmer Adana şubesi yıl
lık genel toplantısı münasebetiyle 
kongre reısi Vali Tevfik Hadi 
Baysal tarafından büyüklerimize 
gönderılen saygı telgraflariyle 
bunlara varilen cevahlaıdan bir 
kısmını yazmıştık . 

Bugün de Başvekil General 
ismet luönü ile sıhhiye bakanı 
doktor Refık Saydamdan gelen 
cevabları yazıyoruz : 

Adaııa Hlldlialımer cemlyell 
kongre rdsl Vaıl T. H. Bansrıl 

Kongrenin duygularına teşek· 
kür eder , . muvaffakiyetler dile· 
ııw. 

Başvekil 
1. İnönü 

Buy Baysal, Adana Valisi , Hila 
lialımer kongre bnşkaııı 
Senelik toplantı münasebetiyle 

cemiyetimiz bak kında gösterilt n 
bağlılığa candan teş~kkürlerimi 
sunar , bayırlı işlerinizde muvaf· 
fakiyrtlcr dılerim . 

Genel bıışlrnn doktor 
Refik Saydam -----· 

Alman yada 
Bir milyon gene arasında 

seçme müsabakalarına 
başlandı 

Bcrlin : 20 ( A.A ) - Alman 
grncl-ğioio mesleki müsobakala
"1oa dün Almanyarııo her tara
fınJa başlanmıştır. Müsabakalar• 
i~tirlık eden bir milyoıı gene hH 
mıntalıada seçme müsabakııları 
yapmışlardır. Elli kadar ecnebi 
gazetı>ci Berlinde bu mÜs9baka
larııı yapıldığı ·:mahalleri ~ziyaret 
etmişlerdir '• -

Bir Bulgar gazetesi; Türkiye • Bulğar iyi 
komşuluk münasebetleri yolunda hiç 

bir engel olmadığını yazıyor 
Sofya : 20 (A.A) - Bul:_>ır 

ajansı bildiriyor : 
Bulgaristanın yeni Ankara orta 

E.lçisi ve Bayan Pavlof bugün 
saat 16 da Ankaraya hareket et· 
mişlerdir . 

Elçi istasyonda Kralın hususi 
kalem Miidürü Ayvanof ile ha
riciye bakanı Batalof , Hariciye 
umumi Katibi Kiristof , Türki 
ye orta Elçisi Ali Şevki Beı ker 
ve elçilik memuıları , bütün el· 
çiler heyeti, hariciye bakanlığı 
yüksek memurlerı , siyasa , öko
nomi , Kültiir ve matbuat alemi 
ne mensub mümtaz şahsiyetler 
ve bir çok dostları tarafından teş 
yi edılmiştir . 

Yarı resmi " Rovidny • gaze· 
lesi Teodor Pavl•ıfun Aokııraya 
tayini münasebetile başmakale· 
sinde diyor ki : 

Pavlof Ankarııdaki bu m~su

liyetli büyük mevkii ilk defa ola
rak işgal etmemektedir . O Tür· 
kiyede devletimizi artı sene tem· 
ıil ey !emiştir . 

Ankarad.ki siyasal faaliyeti
nin neticeleri iki tarafın gayret 
ve hüsoüııiyetleri ve B. Pavlof 
la o Z1man Sofyada bnlunan mes 
lekdaşının şahsi dirayetleri saye· 
sinde müs•id ve mübet ol· 
mu§tur . Türk - Bulgar müna
sebetleri o dt vrede hakiki bir 
dostluk istikametir.de inkişaf et
miştir . Bu dostane münasebat 
1929 da Türkiye ile Yunanistan 
arasında bitaraflık uzlaşma , adli 
sureti tesviye ve hakem misakı
nın akdir,e hadim olmuştur . 

Bütün bunlar Pavlofun bi· 
zimle şark komşumuzun karşısın
da iki komşu memleketin huzur 
içinde Kültürel inkişafı ve alel 
umum Balkanlarda yarış içio bu 
kadar elzem olan samimi dostluk 
eserine daha büyük bir muvaffa· 
kiyetle tekrar başlıyacağı hakkın 
da bizi temin ediyor . 

Türkiye · Bulgar iyi komşu· 
luk münasebetleri yolunda h•ki
ki biç bir engel yoktur . 

İki ulus birbirlerini iyi tanır 
ve birbirlerine karşılıklı hürmet 
ederler . lliıtün kuvvetlerini ken 
di ökonomik ve Kültürler inki 
şaflarına basrelmiye aynı dere· 

cede ikisininde ihtiyaçtan var· 
dır . 

Buna binaen Tüık · Bulgar 
doötluğu ııfkunuu en küçük bir 
bulutla debi kararmaması tabii· 
dir . En İ) i dostlar arasında da 
hi vukubulabilen geçici suitefeb· 
lıümler arızi olarek hadisolun· 
muş ise iki lıükiımetio sarsılmaz 
azim ve irade~i v!:ici ve tali 
olan şeyi değil daima iki ulusun 
devamını ve esaslı menfaatlarını 

kıydetmeğe mlıtuf olacaktır . 
İşte bugün yeni Bulgar mü· 

messilinin hareketini bu temen· 
nilerle selamlıyor ve bütün Bul· 
gar milletinin aynı hissiyatla mut 
tasıf olduğunda şübbe etmiyo· 
ruz . 

Mersin Halkevinde 

Faydalı bir konferans 
verildi •• ---

Mersin: 20 (A. A.) - Manisa 
Saylavı Turgut Türkoğlu bu ık· 
şanı yüzlerce dinleyici huzurun· 
da Halke'>'imizde ıktisadi buhran· 
lar me\'zulu ve çok istifadeli bir 
konferans verdi. 

ltalyan kuvvetleri 
Mesinada 

Mesina: 20 ( A. A. ) - İtal
yadan gelen Galifornia gemiıi 

bnraya vasıl olmuş ve hava kuv 
vetlerine mensup efradı karayı 
çıkarmıştır. 

Efrad, kesif bir hallı kütlesi 
tarafından alkışlarla k11rşılan

mı1tır. 

Berlinde toplanacak 
olan sinemacılar 

Bedin : 20 (A.A) - öniimüz 
deki ay zarfında Ber lindc topla· 
nacak olan beynelmilel filim kon 
ferınsına iştirak edeceklerin 
miktarı 800 ecnebi \·e 600 Al
man tahmin edilmektedir . 

Belçika , Bulgaristan , İngll· 
tere , Franoa . Avusturya , J.. 
veç . İspanya , Çekoslovakya 
Ye Macaıistan sinema teşkilat 'e 
salıihleri kongreye i~tirak ede· 
•·eklerini bildirmişlerdir · 

--------------------------------------------
Makedonya harb sahasında ilk resim 

Yunanistandaki isyanı bastırma harekatı bilindiği üzere Makedonya 
cebhes_inde de hükümet kuvvetlerinin asileri yenme sile neticelenmişti, 
Yuk~rıki resim, Yunan Salibiahmerinin cebhedeki faali}etiai tespit 
etmektedir . 



Firtik : 2 

Halk şairlerinin en 
yücesi Karacaoğlan 
-------· 

Adana Helkeviuin 22 Marh 

K v 1 giinü olarak onaY· " aracaog an,, . 
landığım aylık ğazetde11 olan 
''Alcgüoler,, de okudum. '. Yur-. 1 

d halkevinin bu gıbı halkı-mnn v • • 

1 
t ·e edebiyat işlerio :le degerını 

ya ' · d' d. 
ve mesi beni çok sevın ır ı : 

Uzun zamandır Adaoada edebi 

t lantalar ve çalışmalar yapılma
op ··ı d b · 

ti Bundan dolayı o e en en 
mıı · 
• im sızlayarak bM kt·se derd ya· 
~çardım . Oüşündllklcrime şunu da 
eklemek isterim ki bir Şair Ziya 
ibtif•lı - Adana gibi gün gör· 
müşü ve okumuşu ve bilhassa e
debiyat ı;everi çek bir ülke için 
hiç te kafi değildir . 

Adanamn yetiştirdiği ve Türk 
edebiyatınm yıldızlarında Suru· 
ri gibi , Afyonda üç yıl evvel sek· 
un yaşında ölen :Adanalı Ziya 
gibi, Ali Remzi, hasret ve kıymet· 
li Tabir gibi rıicc çehreler var
du ki bunları ölüm güulerinde 
ancak ve bu suretle bıraktıklaı l. 
na karıı borclu bulunduğumuz 

saygıyı göstermek gerektir . 
"Hılkevi,, bu yıl Toroılarıo 

biricik ozanı ''Karacaoğlan,, a bir 
gDn ayırd etmiş olmaklı edebi 
savaşlarda da vazifesine başlamıı 

razaıı: 1'alıa Toros 
j ıanbul 18 - ı! - 9.~5 

Zekilarım lfığat kitablorıoın 
sahifelerinde , aruz oyunlaııom 
serlıöşluğuoda erilen yükıtk ta· 
bakanın yüksekliği halk cdebiya 
tının genişlemesine ve ilerleme· 
sine sel çeken bir alçaklık ol 
muştl!l" ; 

Siyasal '<: soysal değişimler 
eski bir şeyi öldürür ve yeni bir 
şeyi kurar .. TürkJn lemız ruhun
dan inceliğini bile silecek kadar 
yahaııcılaşan bu saltanat edebiya· 
hnan Arab atlan Ye koşulmuş A
cemldiri tekerlekli arabası niha
yet bir uçurumda son nefesini 
aldı . Ardındın tatlı bir kağoı 
gıcırtısı 'e öz ruhumuzdan kopup 
gelen deyişler duyuldu 1 

Bugün saltaont edebiyatının 
cakasına ve kartal bakışına yıl
Jarca göğüs gererek köylünün 
ve balkın rubunda yaıamakta O· 

lan halk şiirlerini trplamakla U· 

lus edebiyatının hazinesini zengin. 
leştiriyoruz . 

Bu hazinenin en dtğerli ,kö
ıesi - hiç şüphesiz - yurdumu 
zun yetiıtirdiği ,•·Karacaoğlan,, a 
ayulmıştır !. 

• * 

Tftrk Söal e 

( ŞAR SAVALARI ) 
Adana sporıJ 
------:1:--~,ıtoılO• Göçen Osmınh mp• L·lt· 

1 'le cez~ 
ğunda, ihtiraı sar• arı tefi'* 
nen cahil padiıabların. "e 111,~ 
inin yegane m,.şgalesı;I a .. r•1 

1 Çocuklan esirgeme kurumu 
Atatürkün bü:tleri dün me-

Kız lisesinde d .. ·· ı sız kanır, .J; 
ovuş er, mı na unları ıus' 

entrikaları ve ıehvet 0Y k 1ıel"' 
Kültürel faıliyettea 01

1
1 

01 •1' 
· 'htiyaç arı ı ... muasır cemıyet ı 'b' bU tp 

mayan her te~ekk~l g~a~ıl• f~ rasimle yerine konuldu Başkanlığı bayramda yavrularımıza 
K11idesi•11natkar Coşkun Gü · • 

ven tarafından baıırlanan büyük 
önder Atalürkün büstleri dün 
öğleden evvel kız linsinde mera
simle salondaki yerine konulmu§· 
tur . 

Merasime t>lebelerin hep bir 
ağlzdao söyledikleri istiklal mar 
şile başlanmış •ıc bundan sonra 
talebeden Mübeccel Üçok , Ata· 
türkün bayatını çok canlı bir su· 
rette arılatan güzel bir hitabede 
bulunmuş ve yine talebeden Ne
zihe , Mukaddes ve Adnan tara 
fından güzel parçalar ve şiirler 
okunmuş ve Cıımhuri yet marıı 
ıöylenmis ve heykelin önünde 

and içilerek: merasime son verilmiş· 
tir . 

yardım edenlere teşekkür ediyor • paralorluk ta tuttugu 1a'iif 

dab i kocıucıuudan uçuruına 
~~--------·~------~~ y y 

Çocuk esirgeme kurumu men 
ft-atına tertib edilen eşya piyan· 
gosuoa karşı yurddaşlaıın göster
diği alaka ümidimizin fevkinde 
dir . Dört gün devam eden pi· 
yıogoda 394 lira 50 kuruş bası· 
lat yapılmı§tır . 

Gerek halkımızın ve gerekse 
her tür le istirahatlarını terkede 
rek geceli gündüzlü denecek de· 
rectde istirahatını terk ile bu 
bayırla İ§de çalışan ve teşekküle 
dahil olan aıkıdaşlauma §likran 

rikası sahiblerinden Selimden bir landı · * * _, 
koyun , Tüccar Hacı İdralıimden N N al*sosyaliıtleri•,ıı 
on düzüne büyük çorap , Çavuş d eF a.sytol 

0 
• ve başk• ~1,o d k ·ı b ne e aşıs erıo • ollll .. 

zade Mabmd an otuz ı o sa un, l bl . biç benıerı d'fet' 
Gilododan otuz kilo sabun, Zira · meı ~<IIA erı.~ ler içinde ebe 

1 _ı.f 
. , ve mı ı rqım k r 

al mensucat fahrıkasıodan altmrf k d .1 Ja parlıyıc• _ .... . a ar cı ıan jo IP':l 
metıo elbisehk 66 metre doo ve 1 , .. 1. ni Türkiyeof dl•' . , . . ~ama ıım, ye er 
gömleklık bez Kadırlı kazasın- tac olduğu her mevıuu . 11.r 
dan Coşkun Tcvfikten 160 kilo ne işleyen fevkalbr.şer b:r,,. fi 

pirine , j:umhuriyet fabrikası sa lıehtir. Ökonomi, akÇll; 1~ri ~ 
hiblerinden Selimden 50 çift ye- iç alanlarda §uurlu v .e • 
meni, Tüccar Yako Benyeşten 100 tempo ile durmadan koı;:yı• ti' 
çift yemeni , tüccar Süleyman cuna takdir ve base~ •:~ bO~k 
Nuriden 40 çift yemeni, Mazhar jimimizin yeni ve bu~ de r...1ı 

* Hasın biraderlerinden 20 çift ye- yetleıioden en büyOğ~ i•İ• ~ 
* * meni , Arif oğlu Saibden 20 çift mevıuunda büyükletılllfır1'•,~ 

ve saygılarımı sunarım . 

Kurbın bıyramıoda 501 Ye· d r 
yemeni , Umumi meclis azası ha11ıs hu!una.şu u · ııııt 1 . 

meni, çorap, 407 elbiselik, 4 ta. Fahriden 20 çift yemeni ' Nalbat yorulmak hılme. yen ç~ tarı•'~ 
'fı "k b ı anm elbise ' 5 pıntalon ' 4 d b esaı ı tl'"r Op ra ay r Q m zıde Abmedden 40 .'rift yemeoi, a: u yepy.enı mmoıt•kbe . _w 

firenk gömleği, 40 içdoa, göm ... ı l "'· Kasım hey zade Zekiden 20 çift takbe nesı ve rilllli J.' 
•• • kt b" d lek, 120 büyük talebelere çorap, yemeni Tarsus fabrikatörü Şı . bakımından d• çokt;rek öl~ il' 

Dun Zıraat me e ın 8 25büyük potin tamir ve müba· d"d 2' . . cağı düşiincesi' Atı •• ··" 
merasl.mla kutlandı yaı edilerek Yurdumun devam 1 en top elbıselık !ve lO top ı 'bl · · · d yrı b•tJ 

don ve gömleklik bez, Tarsus Ra. ku er~ dıçıo e • 
. j ve ıdedi yediyiizü tecavüz eden f b 'k 'd İ h aynagı ır · Ja· 

Dün şanmız ~halkı tam .. ~ır büyük küçük bütün yavrularımız ıım ı rı ısı mil ürü bra imden • • f'P"" 
bahar havası yaşamıştır. Bugunuo, 8 . d' .1 . t' 15. top don gömleklik bez , Kel- Acun ulusla;ıoın sp0•

0 ıot 
d-f evm ırı mıt ır. 1 d M h dd 20 'f 50'1° ,.it Toprak bayramına da tesa u k ecı za e e me en çı t ye- ki p 'k logları, ,,,,- • 

. b b' 1 h lk kt bli- Gerek Yurddaşlara ve gere . meni, Kurttepeli Z!yadan 20 çift gl o a.rı.b ı'_~ı l~rı'le ınu•~ ... ı-.J ~o 
"K 1 A d etmeıı se e ıy e a ' me c b ğ d t f dakar . G . d O arı \e eKım ~ ttı .. cıro Lt1f aracaoğ an,, aşağı oa o- liler daha sabahleyin erkenden ee u u vr a gay~e ved el . yemenı' anıza e smındao 20 T h I' d mütalı• e -aae • 

• * lunun her köyünde bala şiirlerile z· k b' d'ğ k.. ·· lakla çalışan mesaı arka ış arıma çift yemeni , Malatyalı müte - 1 ımd a ıod e dıkları yrı:.. ıt 
ıraat mc te ı ve ı er opru v b" an ,, .. 

• yaııyan tşsiz bir hılk ozanıdır.. . 1 ld v b 1 Jlôll alenen ıükranhrımı sunmagı ır abhit Müslümden 100 çift ye ısır a 'dl ıdy Halka •P0 .ıtit 

bulunuyor , 

Türk halk edebiyata duygula· cıvarını c 0 urmaga aşım ~ ı. 'f b·ı· · · N f' 
1 

d vet sta ar ır. • 1ye .. ..:• 
Torosların kendi kadar mts Öğleye dogv ru bu kalctbılak cid· vnı e ı ırım. menı , a ıa mtJl\Ur arın an ' d' ek, bıdl . ,ırır.r 

rımııı tath bir dille anlatan de- 1 1 b .. S "d O f retmek s•v ıılD l dıY .. ıur o an u aşık şairi halk ede- den göze çarpacak bir dereceyi : * amı en 1 çi t yemeni , Fab. k ' v • 1 bmD be e ı.. b•"' 
1iılerle doludur , Yaratıcı kafa b' b k · "k 1.. K ·ı· ....: · me suretı e · 111•• ..ıı' ıyıtımıza ter tc~iz örneklerle bulmuştu. Halk ve mektehliler Bayram münaaebeti a ımevı rı a or ayse11 ı veyıt .. çavuş 'f I . . k laylı~tır OSll' 
lardan çıkan bu verimli eogin bir dolu ölmez eserler bırak~ıttır . k "k - ki l"ka göste dan 200 çift yemeoi , Bahaetlin dvazı e eı1ıokı 

0 ber 1ab•d~a .,ıw.• d b. 1 buralarda muallimleri, hısım • · o ıuz çocu Bf•na • 8 d M f d . . e mem e ete •.,...· e e ıyatıa eşsiz örnek eridir . S k' · ı dd f O aoırım ı ona ,tapmıyaa Lir saz rabalariyle ki)me halinde toplan· ren hamiyetli ve vergi i yur aş· za e usta a an 2 çıft yemenı , k 1 bu kadıt _.11, Bugila binde bir derectsinde . . .. ı · . . . I . v d I r·· 5 .. 1 lO 'f olma yo u IOJP'" bO-
şam ve şıır erını eşıtmıyen >ir mı~, yemeklerini büyük bir itti ların esamilerı ışıgı a yazı mış uccarean u eyman çı t ye 'b 1• doıiYrU o dt0 

orta:ra çıkarılabilen bu cevherler köylü yoktur - · F b . ._ .. B 1 S l"b bunun ı ma ı • kdit • 0 .,-• · ha ile yemiye koyulmuı;ılardı. tır ; . menı • a rıKator osna ı a ı · h ı t eyi t• · b bize ıair ruhlınnın içli bir tit· 11 R d SO .f . nu erıııı;es en . rlctı 
Burada Karacaoğlaoın şiirle· 1 Gene talebeltr kendi anlı-40 Emrezı zübreviye mım. uru a· I en çı t yemenı , Avukat Ab- ki".. t' . I beledıye. 

reyiıle çalkanan varlığını göster· . d d b f b G l l ume ımıı, ·ıtı. 
mektedir . rıo en ve sanatın an absedecek rıoda muhtelif oyunlar teı tip şitteo bir ktçi, Cumburıyet ı . -.. er s ıiçlincü flrtikde - susta tenvir de etaıı • ı-t 

Ayni zamanda halk şairleri, değilim · Bunu hışka bir trıata 1 etmek suıetiyle bu güzel bava- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·------------~ •.* ~ııd~~ 
Y•§ıdıkları zamanı en ince nok bırakmakla herıber doğum yerile dan istifadeyi ihmal etmiyorlardı. Bugün yapılacak lik maçları 1 Romen tayyaresi Adınastatınıo ~·Pesi iti' .nr 

öl:im yılı içiıı ötedenberi y1Zılan 'r 1 T f k H"'d' 8 1 1 B 1 d' kelııll r .... tasına kad.r dile getiren mitver· a i ev ı a ı ayan i e hada '' e e ıye,, eriY' '~ 
riblerdir de ... Hiz en doğrn tari- yazılara ilişmek istiyorum· lıir kısım memurin de öğleden 1 - Saat 11 do Adanaspor - Dün Hal(lbden gPldi ve kadar hiklı bir ha! '

1 
bif 1 tık 

bi hadiseleri, içtimai vakaları on- .. Karacaoğlan" için bir çok evvel Ziraaat mektt.hine gitmi:. . Tarsus. Konyaya gitti kiyenia belki en guıeydı ur~,.liı 
kitablar ve yazıJar çıkmıstır . ı d' ti k Sua 1• b b b' kaÇ •fJ ı1 larıo şiirlerinde görürüz . ~ er ır. a em : v Dün öğleden evvel şarımıza olan u sa a ır dah• '" ,,,. 

Tabiat ve bıdiıeleıiu kaf11ları Saadettin Nüzbetin evvela Kon· Öğleye doğru ask~ri bando Oyun yeri : Adırnn bir Romen tıyyarui gelmiş ve hi· bir himmetle balk:Dİ g6suk~o-
içindeki akisleri billur bi(pınar yada ve tadılen İkbal kütüpha· ı da Ziraat mektebine gelmiş ve 2-Saat 13,30 Ja Toros-~lcrsin raz kaldıktan ıoora Konyaya git sporculara da fe et Jo611 ,.o.· 
auyu gibi dudaklarından saz tel nesi tarafından geçen yıl İıtan- gilıel baY1ılar çalmağa başlımıı· llııkem : Müldzım MHhmeJ miştir . gibi Başbakın lsdiğİ ~.,,,! 
lerine kırışarak şiir ı aline gel- butdı basılın ttraflı tetkikiyle ls-

1 

t1r. Oyun yeri: AJann Tek satablı, bir motörlü ve kir- çok ehemmiyet v~rın 01i'!~dJ 
miştir : bak Refetin araştırmaları köklü Saat on dörtte geçid resmi Birinci takımlar : mızı rrnkde olan bu tayyareyi kara Balkan atle:ıı itlitakl~t' 

Böyle her vaka karşısında se malUmatı toplamıştır . Huolardan yapıldı. Mektebdeki makineler 3 _ Saat 15,30 da Adana i y .- madmaıal lr ını idare ve kendisi- için de Adananın aktır· ~ 
wimli kıfiyelerini çıra gibi tutı- baıka Toroslarda balkıyat araş · ve damızlık hıyvanler seyirciler Seyhan . ne bir erkek arkadaş refakat et· ottaya çıkanı olac rasıo•I• ._,. 
rak zamıolaum aydınlatan bu tırmasile ün alan Ali Rızallln vak 

1 

önünden geçti. Halka, mektebin l lokem : Faruk mektedir · metimizin iç siya•88d
1
U
3

11110 
bdll ·.M 

b · k l d' ld Bundan bir ay evvel İılanbul , .,ı A '911. ıiiıleri neden sonra anmağa baş· tile Konyadı "Babalık., gazdc ütiın ı1sım1 arı gez ıri i; müdür Oyun yori : .\do.na Eskiştbir ve Konyayı uğrıyarak len genelik. ~e 'bya•• ; ,;ı,11"' 
ladık 1 sı'nde ve sekı·z sene evvel de ''Tar ve mual im er tarafından lazım· lıı"m ko-•eıımn 1k t do"" dıJ..dt ·· · · 4 - Suat 15 do Mersin-Allo.na şehrimize gelen ve buradan da v b e e • 11 ır · 

Bugün halk edebiyatı Damana sus,, gazetesinde bir çok seri ha · gelen izahat verildi. Suriye ve Irak yoliyle Hiodiıtana yep yeni bir . aı sıu11!ld"' di1.ı~ 
elimizde hakiki varlığınm yüzde lin<le yazıları intişar etmiştir . Halk ve mektebliler geç vak· spor · gi<lrn bu Romanyalı tavvareci ka. Ankara, fzmır1•.k,,sir bele· ıe f 
b d 1 Hakem : Necati Sepici / J İ b ı lh ı • "er• 11:..a iri erecesinde bile eser yok· Daha sonra Muıif vekaleti ta kadar güze ve iıtifadeli bir dıu ve arkadaşı , dün ıabah saat stau u ve kclİI ı .. o•r. 

O d Oyun yeri : Mersin · b b 1~ • 11 ye b,~ .. -~. tur.. olar da insan ölüleri üzeri · kütüphaneler müfettişi Ahmed gün geçirerek ora ın ayrıldılır. 8,30 da Hlebden hareket ve 11,10 rınin u r.a• :ı · Jıuda ·r'1' 
ae atılan toprak yığ.mlarının iıü Tevhidin "Türk yurdu,, ndaki ma- Belediye reisi Bisiklet yarışı da şanmıza gelmiş ve 12, 15 de r ış eltiklerı şua: feooilttU 
cumuna uğramıılnrdır .. kalelerile Köprülü Fua<lın geıek -- Konyaya ~itmişlerdir . Oradan miıclen sahaa>~t 1111zdıt· l/~gtıJ 

B n b d k . t t T ,_. k H Bel· diye reisi Turban Ce-al Eskişehir, İstanbul yoliylc Roman· , ni istemek ha 
1 

ecal ;tr ti' unu ura a ı sa ır ara sığ· " ürKıyat,, ve gere se ,. ayat,, .. .... Mar " 
mayacak kadar uzun sebcbleri meçmuasmdaki ynziları da söyltn Hcriker bir aylık izinini geçirmek Atletlerin lttirakile .;,Y_• .. y_a .. g._id_e_c_e_k_le•r•d-ir_. _________ M_ı_ılı~ • ati 
vardır . Bir yanda saltanat ede meğe değer.. üzere dünkü ekspresle lstınbulı bugün yapılacak Bı·r vapur mu··rettebatının z•Yp 
bıyatınıo gururu, öte yanda üç Bunlardan başka M. Turbanın gitmiş ve İstuyonda doıtlan ta. ----~ 
dilden melezi< şeo tlmtırakh di dahi 28- 4 -934 de "Cumhu 1 rafııı<\an uğurlanmııtır · 1 
••D edebiyatanın yüksrkten alay riyet,,,gazetesinde "Edebi fal,, haı· llele~iye ~eisimize b~r~da hu-
lı hakı~ları yıllarca edebiyat ha· hkla ve Kuracaoğlana dair bir luomıdıgı mudclelce daımı eocü 
vasına kanad geımittir . _ Gerisi dördUncU firtikte _ meu az1111ndan Vehbi Necib ve. 
--------------------------------------- kfılct edt: ccktir . 

Yanan Yunan köylerinden l Salih Zeki 

ı-;, vı·lc • şurını Z\l ı rrıııılnk ı İk 

tisııtl ıı iıf PUİ:;liği Y· porı ve ·imdi 
f ll r lı U 1 ~f'kf'r fıı im kı Sıl d ı ~·n lı~ıı 11 

ıl • lı ıı l ıı ülı ı> ı d ~ı , rin lı ıı ırk ı dn 
sınrız S . ı lı Z, ki lı yrarıı ı:ıtıli11ıl · n 

hılı 1ıfndt· şıı rıııı zıı g-olıııiıı;ıir. 

Sôzak köyünde 
cinayetmi? 

.:ııı.ak l..ii~ iiııd~ lıir adaıuın 
ii ü o'arak lııılunchığu lıalJrr 

• v rilmt•si üzerine Cumhuriyı t 1 
a •..l!''l"IP'. Muddri Umumi Muavi•ıİ Ser, f 

r'111ıtU7::...ı- • ' 1 
hııdaıma BiHük Kumandanı Yüz 

. Sezer ch•arında , g~çeu isyın dolayısiyle hükumet 

Çulmrova mıntakaıı bisiklet 
heyeti l>atkanlığındao : 

Bugün saat onda eski iıtas· 
yon polis karılwlu önüodcn Kah
ya oğluna kı.dar kidıh gelme ta· 
ham11Jiil bisiklet koşuıu yapı!a 
crtğm<lan lmrıa iştirak ·edec"k 
0

1 ao atletle in Sht 9,30 da Eski 
islas)OD polis kr.rakolu öuünde 
lJu ' ut•maluı ııı·a o1uour . 

Nevruz bayra'T'aı 

1• .. '' •••ı 111ı ıw\ ruz lı y• :ııııı ı lır. Ya 
ı n ıl:ı ılkb.ılıar lıo-;ılıııı~ <'ıılır. 

(; 't"! \'•• gii•ı.!ilz le 'tıir oluıll~ 
l ıı r . 

Su D••ru'annı çaldığmdan 

S lııkalı lı rs zlordnıı 1 L.ıl ı l oi•lu 
o 

Alııııcıl kupulı Luluııoıı Al:na;ı 

Y lloaoı&taoıo k" .. R • d d _ ti in çarpıştığı bir Makedonyı oyu .. esım en e an· 
•-sı kuvve er . ·ı 1 h b' . t d.. -ve .. bile köy top atrşı ı e · ıara ır vazıye e uımuş ve 

laıılacagı vbeç bükük ve elleri böirüade kalmııtır • 
fakir hılk oyou 

başı Aziz ve Hükumet TaLibi ! 
Şükrü yerio<le lizımgelen telki· 
kıtı ve muayeneyi yapmak üzere 
dnn orayı gitmişlerdir . 

fuhr.kasınJan <lı•m r,pirinçten yn-

1 

pılmıt su borular ile Jirst klcrini 
çalmı~ ve çarşıda satarken ynka

ı lanmııtır . 

~, 

• • ,~ ,Alllrıf .... 
- ş ·-a ı 91 P" & 

Al · oi tı•· 111• _. 
maolaıın Karlstıolıe adındaki Transı1tlaotıe 1 · :ık ,,r. bO' 1ff 

nın garbindeki San'fransisko lımamaa ilk def• 0 arkartı b•'171r 1 

nasebetiyle hu vıpurun zabitan ve mürettebatı şa · a nt&Z8111 

gö~termiş. olmak için resimde görUldüğü veçbile aıu 
halında zıyatet etmiıtir. 



enizelist isyanının 
acı bilançosu 

~tin ad ... _____ _ 

1 Vuna
8

rı·~·ıkan l(atimerini goze- • Fakat, bu sefer, iş bu kaJarla .. . ıstanu ' 
lelıstj8 ll· on giin süren bitmiyecck. Venizelistlerin rüyola· 
ti""nl Yanının momlokete var- -1 b'l .. ı ·· kı . . V J .. arı .. J ç rınua ı o gorc u · erı zoınıırı ınan-

ıl4Yı.ıt §oy 6 hültı.sa ediyor: mıyacakları bir şeyi ümi<l ediyo-
kkalarınd ~ul sandıklarında. ve ruz. Evet, Venizclistler de bu defa 
~ doah 

0
• ulunan 300 milyona anlamıştırlar ki Vcnizeloslnrını pe-

tı. lur ını, bu harekete sarfo şin okçrı ile ödemeleri ve alkışlarile 
80 

Son. hırs buhranlarını para halinde sö-
n~ " SUnler · · .1 . •nkın <l 1cınuo 375 mil- külıno)eri zamanı aıtık gelmiştir. 

1~iıı hıırcn rohuri askeri' ihtiyaç- Yirmi senedir, bu Venizclistler ya-
il.rb ı ncnıştır. şaJılar, semizleuiler , para kazan r h. tl\'ozı en 

nııı ır flıilyar 1
1 

ve cslalıadoıd dıJar, hayatın sağ tara(ıuu oturdu 
D O.klo.dır lan fıızla tahmin lar, köşkler,kdşııneler oldılor, mü-
00onrıı • essesoler kardular, resmi memu-J ııı·· nrıın 1 

~ğ u, ı,oa0 ııı· ıasarı, 100 mü, riyltlere vo iş görm.e<len paralar 
tı lll&JQ ı, nakadar milyon alacakları makamlara kondular . 

ok olduğ ın değildir; fakat çok Fakat şimdi Firavnın rüyıısındaki 
abalde u rnuhakkaktır. ilk yirmi sene bitti ve öteki yirmi 

rJa bu6 Yapılacak askeri mas. sene başlıyor. Bu yeni seneler için
~~t ir~si ser.vetlerin gördüğü de de öJoyecekler . 

1 ılyoıı .ı Vorılocek tazminat İsyan hareketlerinin tam yıkı· 
ıı \! rnhrn. d 

'i ~ 4tttanberi 1 ~n .. razl~dır. lışı üıeıine kurulacak yeni dev-
ıı esQıiıı b but un cıbavet- Jetin temellerini bu Venizelistle· 1ın -r Ulu J 

n O.cığ1 y· nan mal stt,pdık- rin servetleri teşkil edecektir. 
O la2Ja<l ıno 500 nıilyon drnh· Onları müdafaa eden kanun· 

g~:ud~~ Lun
1

;~ru 
1 

lar artık yoktur. Kendileri bir 
""A ur.u .,.. U usal ökonomi. tarafa atılacak ve zararlar, birer 
-..\ij 

5 
" 1Yo l 

'/u r. Büt·· n arı ilave etmek birer, faizleriyle kendilerine ödc-
ııı··h un \' 

~ h 11 OdeJ • unrınlstanı.la her tilecektir. 
~r L e, ıı:ı t' 1 1 ~ eıı;etı • -rı ıcaret ve tu- syamn maliyecisi htiyar ka. 

Gr r1 erı u 
k ~urcnu urmuştur. Tur·zm dınm sarayı ilk olarak Devlet 
qıst şı ur k' . k 

an- Qna g 1 ı nısıın oyında rehinleri liste.!İne girece · ve bu-
f~ lnon tı e Ccok vapurlar bile nu Halepa cüzamlısının oğulları· 

~ •· tdir t\&raınıyncoklarını bil nın bur1daki servetleri takih ede-
ııı . uah·ıı 

\il 10ta~tlu 1 hnrbın cereyan cek. Bunlardan ıonra da diğer °' ~"· Mıık da malısu) harab devletlılerin malları gelecek ve 
t~~nhlltı ~ onyada bir çok ku bu listeyi, bn sözümüzü Libe · 

~\.: 1Jir ~'.okn~~pn~: ve Struma ralların senelrrce aldıkları ve el· 
}o~.1 ' l\coıl hopruler mahve · leriade tuttukları memuriyetler, 

"llU :ı a Üt" 
• biı r. 8elk· un bunlar koç maa~lar ve saireler kar)lyacak. 
? ltı~esi kau 

1 
de Yunanistanın Oo gündür, devlet ilıtiJallerin 

, 1 a 
11Yıı.r. ar ziyan var. 5 ya· en şeniini , isyan harekrtlerioin 

iı.tl'l ~İ'-'n k . ' 
'ilıırıh ""Ilı, ka . en manasızını ezme ıçın uğraşı· 

~~- \'e ı n zıyanı mn- yor · Halbuki, reislerinin bareke· 
."ll g lUg" k ' 
•r ~lirdir.· . un Ü yaraların tini reddetmek \'atanperverliğini 

ırı 6• ıkrd 
1 r tehlike ~ arsızlığın ver. gösteren beı on Veuizelisttcn Laş 
~l~ ısa bunlardan ka bütün diğ~rleri susuyorlar , 

~·~ .~Otılnrı k' düşünüyorlar , gizleniyorlar ve 
alt' 

14C\'let . ·ırn ödeyecek- bekliyorlar .. 1922 de böyle de· 
;, 41 tele ttı' ~ı? iliitün Etenler ğildiler : O zaman ğazelelerinin 

~r4~eliau0; 1 ,V~nizeJistler mi? sütun\arı aleyhtarlıkla ve altı ba 
ı~ lnrl&r llıı · Meşru hükfi · kanın idamlıırını istiyen kulüp 
. v~lnrı~'/ı°ksa asiler mi : lerin ' teşekküllerin, şahsiyetlerin 

\ 
1cJQ ı ş .ırı yoksa hain- imzaları ve reylerile dolu idi . 0 ılar 

r ı. Yoksa akılsız· Şimdi ise &)'nİ adamların dil· l(et ı 
~ta ıittikte leri sanki yok gibi ve ')esleri kı· 

O ~~ 0 O Sonra h n ve hosablar sılmış bekliyorlar ve kendi kendi-
~ k· ~anı1111 0°sar da anlaşı- ue diyorlar ki : 
\ 

1
: evlet menlere " Kim bilir , Allah bü -8ilt . 

L '§tı.ı Lu yük, belki Venizelos )ine mu· 
• il k0,.ı,. kadardır. BinR· ff k 1 , \t u..,r t va a o ur . ., 

~l 1 ergi lıı edukdrlık ve Evet , böyle düşünsünfor 
~ ıl qııın ı· 

I· Onııc k gc ıyor • Ek- ve beklesinler . Bugün , de -
" ~u ..... ı a bu" t" h' · • ı 1 ·1 k ' • • ., U ' un ırıncı ği ae yarın ö )Ürgün öueyece -
; 

1

t1.~r cı:ıdaların fi yeti yük- ler , hem bu sefer bu adamlar 
•ıuıd racnk . . 
. ~ sa h • ışsızlcr ar- için birinci derecede mübim ve 

~ , lır, 0
Yat taşınmaz bir kıymetli olen bir ncııne ilr,, kendi 

le-,./ 1 pnralarile ödeyecekler . 

'il, ?" -
ı okyo telefonu acılırken , 

( TürkSözü) Firtik 3 

(SON SAVA' 

Çanakkalede 
Zaferin yirminci yılt kutlandı 

---
Çnnakkalc : 20 ( A. A. )- 19 

i'ılart Çanakkale lrnğaz Joniz zafe
rinin 20 inci yıltlönümü Çanakkale 
halkı tarnfınJ3n Halkcvi salonunda 
kutlulandı. Cıhan harbinde buğa
zın ,zorlanmosındoki sebeblerle De
niz harbinin snflınları vo kazanılan 
zaforin amilleri hakkında ~·ok canlı 
bir surette ''e krokiler üzerinde 
verilen izahat derin hoyeco.nlarla 
dinlendi. 

Almanya -Lehistan 

Arasındaki ticaret müahe
denamesi tastik edildi 

Varşova : 20 ( A.A ) - Diyet 
meclisi Lehistan - Alman tica· 
ret anlaşmasını tastik etmiştir . 
Mazbata muharriri beyanatında 
iki memleket ticaretinin Lehistan 
lehine 6 milyon Zloti fazlalık 
gösterildiğini ve iskal Almanya
daki döviz tahdidatı yüzünden a 
lacakların tahsilindeki gecikmc
müşkilat doğurduğunu ve bu 
meselenin halli lıükümetia mü
him vazifelerinden birini 1e~kil 
etmekte olduğunu bildirmiştir . 

muhalefet mUmessili anlaş
manın beklenen neticeleri verme· 
diğini söylemiştir . 

Sosyalist batibler siyasal de
liller ileri ıürerek harb doğura· 
bilecek malıiyette olan son Al· 
man hadiseleri üzerine nazarı 
dikkati celbetmişlerdir . Sosya
listler lıariciye bakanından bu 
hadiseler hak~ında bir beyanat 
neşretmesini istemişlerdir. 

Şilede orman işleri 
gözden geçirildi 

Şile : 20 (A.A) - Ouvan ge
nel çevirgeni Fahri,ibugün buraya 
gelerek orman işlerile yakından 
uğraştı. Hu işlerle alakadar me · 
murları ve orman sahihlerini u· 
zua uzadıya dinledikten sonra 
lstaobula döndü. Ekin bakanlığı
mızın bu işe verdiği ehemmiyet 
köylümüzü çok seviodirmiştir. 

İngiltere hükumeti 

Alman donanmasının 
çoğalt.imasına taraf

tar değilmiş 
-..lu04t-

L o nd r a : 21 (AA) - İyi haber 
alan mübafil İnğiltcreııiıı Almau
yanın harb gemileri lonilatosunun 
dört yüz hine çıkarılmasını kabul 
veya miioakaşa ettiğini tekzip et 
mektedir . 

Bu taleb teklifi tetkik edıl· 
mektedir . 11'akat Londranıa Al -· 
manyaya iki yüz binden fazla to 
nilato verilmesine müsade etmi· 
yeceği muhakkaktır . 

Hicaz krah 

lbnissuuda bir suikast trşeb· 
büsünde bulunuldu 

Roma: 21 <AA) - ı\lekkede 
son günlerde Hicaz kralına yopı 
lan suikasd trşchLüsü miinasebe 
tile Musolirıi ile ILıoissuud aıa 
sıoda telğraflor tati edilmiştir . 

Şarki Çin demiryolları 
satıldı 

Tokyo: 20 ( A.A ) - Meclisi 
bas, imparaloruıı lıuzuriyle ve ıt· 
ııfc kla Şaı ki Ç·ıı d t! ı.uirvoluoun 
Mar.çuri bütifırneti ıarafıodan sa
tın alııımasını tıısviu etmiştir. 

Hitter seyahete çıktı 

Augsuurg: 20 (AA) - Bitler 
lıiç beklenilmediği halde Muoib
ten buraya gelmiş ve halk \ara· 
fından coşkun tezahüratlarla kar-

Polisde 
Yeni teşkilat yapılacak 

Yeni polis teşkilatı kanunu 
layihası hazırlanmaktadır. Bu ıa. 
)İlıanm bazı esaslarına göre po
liste motörlü ve lıayvanh kıt"ılar 
çoğaltılacak, Lüyük viJayetlerde 
motosikletli süvari polis bölükleri 
teşkil edilecektir. Mevcutlar mu· 
ayyeo bir aisbet dahilinde geniş· 
letilecektir. 

Bundan bsşl e polis teşkilatı 
lıütün kaza merkezleriae VMın· 
cıya kadar teşmil edilecektir. 

Layihada daha bazı mühim 
esaslar buluıımektadır. Polis Ja. 
yihasına gört, vilayetlerde haı· 
komiser, sonra müsavi maaşli 
komiserler bulunacaktır. 

lzvestiya gazetesi 
diyor ki: 

- Birinci flrlikden arlan
bıı şekildeki (izıh gülünç olur . 

2 - İogiliz hükumeti Faşist 
Almanyanın arzularım önlemek-
le ve tarihi fırtınanın istikame· 
tini şarki Avrupaya çevirmek ar· 
zusuoda bulunmaktadır . 

3 - Üçüncü izah şekli ~u 
olabilir : 

İngiltere lıü1'umeti tehlike 
önünd«' lamamile pusulayı şaşıra· 
cak derecede zayıftır . 

Bundan sonra tehaddüs ede. 
cek vukuat bu üç izah şeklinden 
hangisinin doğru olduğunu gös
terecektir . 11'akat hahhazırda 
c;ulh ve baı b meselesi etrafında 
cereyan etmekte olan tarihi o
yunda kaydedilmiş bulunan bu 
ilk partinin lıesaLatinı görmek 
mecburiyeti 1ngiltereye ait ola 
caktır. 

Roma : 20 (A.A) - Maıtta 
Coo Saymcnio Berline lıarelretin · 
deo evvel J'ari do yapılacak olan 
toplantı ikinci bir toplantı için 
ihzari mahiyette olacaktır . 

Con Saymenin avdetinden 
sonra yapılacak olan ikind top · 

"' 

Asri sinemada 
21 Mart perşembe günü akşamından itibaren 

Sinema semasının bir harikası 
Esrar , muamma Heyecan 

''Dokfor Mabusun vasiyetnamesi,, 

Ayrıca : büyük varyete 
Türkiye şarlosu Sami ve eşi tarafmdau perde arasında mıılı· 

telif uaryele numaraları 

Nazarı dikkate : f-iyatlarda zam yoktur . Biletlerin evvelden 

tedariki. Kişe gündüzleri de açıktır 

Cuma günü iki matine ikide, dörtte 

Her matinede Varyete .. ,J,,. 
5127 

Maden kömürü isterseniz 

Fabrika ve sobalarınızda Zonguldaöın yıkanmış LAVE MARlN 

" " 
» 

··----- .. » 

Döküm ocakla rı ve )) 

Salamandra )) 

Kömürlerimizi 

imi hararet ve 

)) )) KRlPLE 

y e r l i --- - KOK 

A 1 m a n - - - - KOK 

lngiliz - - - - ANTRASl11 

ederiz . Size da-tavsiye 

tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır • 
Adanada Selanik Bankası sırasınJa 

1 12-20 Muharrem Hiimi 4981 

lantının yeri henüz tesbit edil. 

memişse de Dücenin huzurile ı 
şimali İtalyadn bir yerde olması _ 
muhtemeldir . ._ ______ , __ 

~---------· ·------~~- Alsaray sinemasında Sayılı Fransız oyun~uları 

Bu ı e. im, ge4,;Cnlcrde Alman
larla Frao&ızlnr ara::-ın<la J'aris<le 
yapılan hir futLol maçının dört 
oyuıH'usıınu güstermekıeuir. Bun
lar Fraosızın sayılı oyuncuların
dandır. 

Bir nişanlanma 

Bu akşam 
En güıel ve zengin bir proğram takdim ediyor 

l 

Kara göz Şair 
Oynatan 

Hazım 
Türkçe çok cglenceli koıncui 

2 

Karnaval çocuğu 
1\1 ümessil i 

Mujikin 
Fcvkal de gü~el ve neşeli 

matine 

Cumn 2 ve 4 de Karagöz Karnaval çocuğu 

5123 20-21 

---------------------------------------------------
Çocukları esirgeme 

kurumu 
- İkinci firliklerı arlan -

durrahman Aliden 20 çift yemeni, 
Gilodoaan 30 düzine çorap , Leun 
Ruclitiden 5 dış gomleği , Tü('car 
İsmail Hakkı<lıo 5 düzine çorap , 

Tüccar Muhtardan 10 çift yemeni, 
Tüccar Diyabdan 20 çift yemeni, 
Tüccar Köşkeryandan 20 çift 
)emeni , Zürıa Hacı Hofız zade 
Rızadan 13 dı§ gömleği 14 çift 

Lir keçi , İnki§af şirketi müdürü 
Kemaldan 1 koyun , GiJodo fab· 
rikasında Necmeddinden 1 koyun, 
Fabrikatör Seyit çnvuşdaa 1 ko
yun , Adana sayhıvı Ali M ünifacn 
1 ko) un , Em niyet miidürü Meh • 
med Aliden 1 O kilo koyun eti , 
Aıif zade fabrikası muhasebeciıi 
M. Seçilene.len 2 keçi hediye et. 
mişlerdir . 

ı :şılaamıştır • 

i \'eç prensı j İugirit ile Dııni· 
nıorka veliahdi Frederik nişanlanmış· 
tardır. 1'ccuses iııgirit İsveç veliah· 
din in biricik kızıdır ve geçen yıl 
Labası )(üsıav Adolf ile memleketi· 
wize _de lıelmişlcr<li • -

yemeoi , Pamukcu zede AbdiJep 
10 çift ytmeni beş dış gömleği , 
Avakat GaJibden 11 dış gömleği , 
Avukat Tahsindrn 6 dış gömleği, 
Dikiş yurdu müdürü~ Fıtmadın 

Bayram miiuasebetiyJc sevin· 
<liıilen öksüz yavrulara karşı mil· 
li gururumuzu okşayacak kadar 
gösterilen büyük alaka ve şefkate 
kurumumuz namına derin a1Uk111 
bizi daha çok çalışmağa teşvik 
ettiğinden bunu da ayrıca şük· 
raala.karşılırız . 



(l'tlrk Sözl) 
Firtik 4 

Halk şairlerinin en 
yücesi Karacaoğlan 

Adana Borsası Muam(!'leleri Cumhuriyet Halk fırkası Seyhan Vila
yet başkanııtmdan : 

Seyhan vilayeti Daimi EnclJtll 
ninden : kteP 

1 - Adana istasyon cadde~i üzerinJe inşa eJı.lecek ilkklll:ol .. 

PAKrnk ve kozx---------
--------------------- Kilo Fiyatı Aded -- İkinci firilldcn arlan -

makole yazmııtır . (1) 
En sonra da bu acizin "Ka· 

et sı Eo az En çoL. 
=---==-·- _ =·~='-"'· =::i:::S~. _ K. S. 

Satalan Mikdar 
Kilo dokuz bin dokuz yüz ulli) lira keşif Jutarı ile eksıltmeye 0 

Hu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 
' 

272 Tabok çinko 
26 Parça çam 

racaoğlan,, • dair yaptığı arat· 
tırmaları ve yazıları g'!lir. 

* 
* * Karacıoğlanın Toroılulerın 

Kapımalı pamult-- - - ı '""-

Piyasa parla~ı ,. 35 
Pi yasa l('mizi ., 
iane I 39 
iane il 31 
Eke pres 

10 Çerçeve 
2 Kapı 

18 Kereste 

A - Keşif hülAsası . 
B - Proje resimleri 
C - Hususi şartname 
D - Mukavelename b .. ·ı· de sey 

ruhunu cofluıan ölınez türküleri 
vardır . F .kat onun kitablara ve 
araıtırıcılar eline geçmiyen ve bi· 
ta dillerde yaııtyan şiirleri var
dır ki cildleıce lıitab olur. 

Klevlant 

YAPAGI 

Kürkçülerdeki dispanser bina. 
tıının yangınından kurtarılım yuka
mla yazılı malzeme 25 -Mart-935 
pazartesi günü öğleden sonra saat 
on llörtte Kürkçülerde Mü'minli 
köyünd·.ı açık artırma yolile satı· 
lacııktır. Almak isteyenlerin o gün 

isteyenler bu şartname ve evrakı iki lira mukabı ın 
boşmühendisl iğinden alabilirler. .. .. 881t a' 

2 - Eksiltme 935 senesi Nisanının 21 rinci . .. .&or gnnu 
BeyH 
Siyah 1 1 1 vilayet do imi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktır. k rUf . 
Sadetlin Nüzbetin Karacoğla· 

na dair kitaba sekiz sene evvel Ekspres 
8 b iane 

neı.roluounca elimdeki 11 1 tari · .-v:--..--::-;-,,.--~--Yerli "Yemlik 
li ve tarihsiz bir çok eski cönk- " 

Ç 1G1 

~I 
T 

1 
-

artırma yerine g..,}meleri ilAn olunur. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için ( 2996 ) lira < 2 .. 5 ) r :, ., 

vermesi ve Nafia başmühendisliğinden tastiklı fennı eh ıy 1 
Ticaret Odasının içinde bulunduğumuz seneye ait vesikasıP 
lAzımdır . bir ~~ .. "Tohurnlıık., -

lerdekj türküleriyle kitalıda"ileri 
ka rşıl. şt ırd 1 m . ve kite b d 3 aslıa- rR::'i:l::::-'.:-Vr-"-----..--,;:;.~~:::__~~ Bu~day Kıbrıs 
dan farklı bazı değişiklikler gör· ,. Yerli 

HUBUBAT 
1 2.37,5 

düm . Oadıu sonradır ki Kıra· ,, Men tane 
coğlaDa aid daha çok şeyler bul Arpa 

1 Viliy&t daimi encüme
ninden: 

Adana Memleket hastanesinin 
eski rontken makinnsı ve t('ff3rru
tı ( 1500) b!n beş yüz lıra muham· 

5 - T~klif mektupları üçüncü maddede yazılı saattan ile gor~ 
vol VilAyet Daimi Encümeni reisliğine verilecektir. Posta kıd•' ~· 
lecek mektuplar tla nihayet üçüncü maddede yazıl~ sııata afi 1.,, 
olması ve tış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış 01111 

25.,....29" 
Postada olan gecikmeler kabul cdilmez.5 t 3 t 22-

mık umudiyle Toroslardaki halk Fasulya 
şairleri uasıoda araştırmamda Yulaf 

men bedelle açık artırmaya çıka- ------------------·------
rılmıştır. 

bunu d• göz önüne aldım. Ve o Delice 
b' k Ku~ yemi zanıan ır i i mıkale de yazmıştım. ~~Ke~te~o~t~o~h~um~u-----1~~--~~l·--~·~~~-------~~-~I 

Artırma , 935 denesi martının 
yirmi dördüncü pazar günü saat 
on blrde VilAyet dilimi encümeninBu köy ruhunu saz tellerinde Bakla 

coıturan şairi her şehir ve batta 
ber köy benimsemektedir . 

Kozan dağları ona benim mı 
lımdar , der .. :Maraı bağlan benim 
koy1ıumda doğdu der . . Ali 
CaoiL edebiyat kitabında Tarsus· 
ta " Varsak,, aşiretine mensup 
olduğunu kaydtder . Musiki üs· 
tadı Mahmud Ragıb [2} Ma · 
rıışın '' Kelebek ,, köyün :le doğ· 
duğuno dair bir rivayettef\ bah· 
sttmektrdir . 

Ahmed Tevhide göre Ka -
racoğlan Feke kazasına bağla 
" Kökç,,, köyünde doğmuştur [3] 

Görtilüyor ki Karacoğlon 
"Yunuıemre ,, gibi maşerin ru· 
bundan doğmuttur . Her aıiret 
ve lsöy onu benimsemektedir . 
Toroelarıa her kırıt topraiı onun 
dopm yeridir • 

.... Salih Efendi -.~ D ,. 
.ı:l ~ Düz kırma ,. 
~ t:: lo.!' • ,a .:ıJmU ., 

~ ~ "4• Cnmhoriyet 
~> -
~ :ıı .. 
r-- v- Düz kırma ., 

Alfa .. 
Liverpul TeJgraflan 

21 I 3 I 193.5 
Scwün 

Mart Vadeli 
1 

6 
Mayıs V11deli 6 
Hazır 6 
Hint hazır 5 
Nevvork 

1 
10 

UN 

·--------·-----------~--

~--··----~------~ 

1--------~-------~-----~ 

Kambiyo ve Para 
it Bankasından alıom11tu. 

Pene 

07 Liret 
\ 

9 57 

04 Rayşmark 1 98 
Frao1t••Fraosız,. 05 ·- 12 

25 Sterlio "loıiliı,. 602 25 
14 Dolar "Amerikan" 79 51 
07 Fraok "lsvicre" 

Dahili hastalıklar tedavihaneai 

Şarımıza yeni gelmiş olan Joktor Talat, bu kerre lstildAl mektebi 
Benim vardıiım neticeye ıa 

re , tiir, kış mevıimini Çukurova
dı geçiren ve bıbarda Niğde , 
Bor ve Hasan datına yaylaya cı- \ civarında doktor Süleyman Sırrı muayenehaneıinde 
kan" Varaalr ,, veya u Burhanlı,, sonra hastalurım kabul ~tmeğe baılamııtır.5104 

her gün öğleden 

6 30 
•ıiretine meoıubdur . 1 Pazar ve salı günleri fukarayı parasız bakılır. 

Bllrba•lı aılretinin neslinden \ ------------------·--·------' 
~··~n bazı kimseler Karacotlının meıbur semtlrri kaydetmek ıure· r Kayadel ne kazozu 
~n 1 •§irctlerind,.n oldup ve ba· tiyle birer seyahatname yazmıt \ 

nu tevsik edecek bir çok cönkleri !ardır . Yavuz zamaamda yeıılan 
ve beratlan bulunduğuaa, fakat aeyahataamelerde ,, Tekir " ismi 
bu mDbim vesikaların M11ır'ı yoktur . Ancak iiç yBz yıl önceki 
Mrbmed Ali ve lbrahim Pıtıla- seyahatnamelerde " Tekir ,, dea 
rm Adana ve çevrcıiui i§ıali sı hahsedilmektedir. Şu hale g&ıe 
raaındı1 telef old~iuau söylerler . Karacoğlanı üçy&z yıldan evvel 

K 
• • ö\dürmtmek iktiza ryler . 

aracoğl.ının ölüm yıttna ıelioce ; Gerek. M. Turba~nn iki yıl önce ölen dokı.mlık 
ve hafızası bütün Karacotlan 

ve gerelue k&prlllil Mehmed Fu tiiı lerile dolu ilim bir ihtiyar~, 
adan makalelerinde [4) izah ettik· ı · · K Kaıacoglanın &lüm&ne dair baoa 
erı gıbi ıracoğlaoın bayatını bir ıiir ok.adu • Bu tiir bir bilme· 
Yavuz.Sultan Selım zamantna ka-
dar çıkarmık hatalıdır . cedir . Eıki edebiyatımızda bu 

gibi bilmece ve sOalleıin büyük 
Karacoğlanıa bir çok türkü 

1 
drjeri vardır . 

erinde '· Tekir ,, yaylaıı aeç· k d • Karacoğhm öldükten ıonra 
me te ir ki bu yayla .. Gölek b..> bir keç aaz t•iri biı bTrlerini m6· 
tazı " ile " Bozanlı ,, BrHındaki sabalsaya davet etmiıl~r . BuDlar 

aabadır. Yaıları bir çok ıtiretleria yckditnine sazlariyle süal 'ıorup 
çadırlan , pıuar baılaunı ve sürü ı ıazlariyle de cevap verirlermiş • 
eri de yetil çamhklan sllsler.. Bu bilmeceli ıüali kim manzum 

-
1 1 1 

1 

Dünyanın en iyi suyu Kayad~· 
len suyudur. 811 sudan yapılan ka
zozun taklidlerinden sakınmak için 
ıiıeleı in ağzındaki tapanın yazısına 
dikkat ederıeniz aldanmazeınız 

2-5 5129 

,--IMIWllll- ıısm••ı &&ı•lii' 

i Eczane 

de yapıl&caktır. 
lsteklilorin; şartnameyi görmek 

üzere her giin sıhhiye mıidlir!ii · 
ğünc ve artırma gün ve saatinde 
do vildyet encümenine gelmel~ri 
iltln olunur.5087 

8-12-15-22 

Sayhan viliyeti daimi ıncümanlnden 
1-Bahçe istasyon yolu üze · 

rindeki köprünün tamiratı ( yetli 
yüz seksen altı lira ) otuz üç kurut 
keşif lhıtur. ile eksiltmeye konul
muştur. 

2-Bu işe nit şartnameler ve 
evrak şunltlrJır : 

A) Eksiltme şartnameıi. 
8) Mukavelename projesi. 
C) Nafıa itleri umumi ıartna • 

meei (matbu ) 
D) Fenni şartoame. (matbu) 
E) Hususi şartnamr. 
F) Keıif cetveli, tahlili fiat cet. 

veli, metraj cetveli 
il) Proje. 
isteyenler hu ıartnameler ve ev

raktlln tahlili fiat cetvrlinden mo
da mothu olm yan Jiğerlerioi (4> 
kuruş mukabilinde Seyhan Nafia 
dairesinden alabilir. 

3- Rkailtme 935 senesi Martın 
(24) ncü pazar günü saat ( 1 J .40) 
da vilAyet dttİmi encümenin.Je ya
pılDcaktır . 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 

5-Eksiltmeye girebilmek için 
( elli sekiz ) lira dekenn yedi kurut 
muvakkat teminat verec'k ve Nafia 
baımühendisliğinden taetikh fenni 
ehliyet veıikasile ticaret odasının 
içinde bulunduğumuz seneye ait 
veıikusını gösterecek tir .5089 

8-12-15-22 

D. D. Yollar. Adana iş
letme mUfattişliginden -·-

Kıucojlanm tüıküleıinde adı olarak hallederse o yanıı kazanır 
geçe11 bu yeıio Yavuz zamanında- ve itık ismini alırmıt . l,te böy· 
ki ismi u Tekir" değildi • Ve le bir toplantıd•, Karıcoilan kaa 
,, Gülek ,,e de ekseriya " Dölek,, dedilerrk ge••C halk ıi\rleri imli· 
denilirdi. 

1 bu gece nöbetçi 1 

1 
Yağcamii civarında • 
Ali nasibi <.'Zllııesidir ı 

-AlllR~llllllllııımtrlW •ıı WUHl

Sı r saldayıp grrçclclerc lrnrııarı 

~dana deposuna gele erk kön .ür· 
lerın Vagonlardan tahliyesi ile istif 
rdilmPsi ikinci defa olarak aç•k ek
siltmeye konmuşJur. 

Eksiltme Martın 2J üncü Cumacr
teai günü saat 15 de Adana iıletmc 
müfettiıliginde yepılocakJır, 

hane Ç• kilmiı ve süal ıu sorul 
c~ııubi Aaıadolunun Osmaıılı mu§ : · 

bDkümr.tinf' geçmuiudea ıoora 
dn ki 1 ta11buldan M~kke ve Me Adem Hazretleri vefat edltıcı• 
dıneye gi J ulcr yoltfa uğradtltlaır 1 Ana enallalı diyen kim idi ? 

f1 J M. Turban . hali ~ık makta 
olan Hayat ausık<•pc di iııin tarihe 
11id k111whmnı hazırhyan bilgili bir 
111ubıırrirdir. Cumhuriyet gazetesin· 
ıle Kınacoğlaoa dair yazdığı ve ölüm 
ıaribini kt"stiremediğini ilave elliği 
yazı üzerine keodisirı~ bir mtktup 
) ollauıış Vf' öliim tarihinf' aid oldu· 
j!u ktn v~tl~ si;yJerıilt•o hir şiiri de 
~ön,.krıııı:.um . 

Çcnesln bağlayıp gözıin yumwıcll 
Ekl11lnde11 libasını &oyaıı kim idi? 

Getlrlb uu·ydcına suyuım koyunca 
N11rda11 keft•11itıl biçen boyunca 
Maşrıklan cerıazc vardır deyince 
Mayrıp ellerinde duyan kim ldii' 

Uzaklardan cenazeye erlıerı 
Menzil ile g"l rtı yayan kim idi? 

Bin yıiz senesinde oldu ômrı1 
lamam 

Süylcrlm söııimıirı ııoksamrı lw 
mum 

Cenaze /.;ılmağa kim oldu imam 
Arduıda imama uyan kim idi ? 

Şart Dnmesi işletme cer bat mü
f ettişlıği kalrminde bedelsiz olarak 
göriılebitir, 

lstcklnin 2490 NO: lu kanun muci
bince vesaiki lı-zimeyi havi olarak 
muhammen bed~l üzerinJen 75 liro 
sağllfmlık akçeıite tarihi mezkürde 
işlt-tme müfettiıligine müracao\'arı 
lazımdır. 

u 1100 " yılı Ali RıH •• 15 2 
K ~ -ı- F d - 0-22 opru u ua 111 talimini olarak 5119 
yazdıldarı 1065 yılına d• pek ya. , 
lmıd r. ı 

' --Paranı!--• •• r2J "Anadolu türküleri ve mu~iki 
i~ıikbalimiz ,. Mahmud Ragıb 1928 

81bife 172 • · 

Getirip mı ydana narım ualwn 
O/urup boyunca kef enlrı blçerı 
Sağmdan baılagıp suyunu döken 
Ht·r bir azasını yuyarı kim idi? YBce halk ozuınm ıiiaüal 

, aaan balk evlileri itiz de uıaktan, 
Boş yere h:ırcama ve har
cıy acaksan yerli mahal ı 

fakat candan kutlarez . Sayha eder eller ile garııan (3] •• Türk yurdu ,, aumar-. 9 

yıl 1341 • 

Sovyet süt makinaıat' 

.,,.. ~ 
Sovye& fabrikalarının ytıni gelen süt makinaları . .ar 

ya~ çıkarır ve fiatları tok ucuz olmakla beraber: dif'.--
daha eyi kullanışlıdır .4999 Salıt yeri : ()smaob 

h·r 
221 Numaralı Adana şe ı 
kredi kooperatifinden : "rfla~ 

Kooperatifimiz heyeti umumiyesinin 3 &-3-935 11.,dt• 
pazar günü saat l 5 de içtimaı mukarrer butuodııA al•,. ,,.. 
yevmi mezkôrda kooperatif m'1rkez:ndb hazır bulııPID 

Ruzname ı•"' 
A~.1934 hesalutımn t ıtkikile bilıln~~o ve kAr ve • ,;tİ' 

tasdıkı . .1 rio•• 
B - Eski meclisi idare azalarının ibrası ve yenı 8 

hafi ile • 
C - Yeni mürukiplerin intihabı ( Reyi hdi ile ) ~oD~ ~ 
D - Kooperatifin kooperatifler birliğine ve sat•~.,0 & ltı 

birine iltihakına karar ita aile itf rdk h,·in serına~~ de k 
lı.isse mikdarlarının t.e~~iti ve bu te~ekk~.Uer .rı ... ı ,~:ıı g•Y~ 
sıl etmek üzere mechsı ıdarc azalarıle murakıp•". 1 rio 
rabhas aza intihabı ( lntıhap olunac.tk ınürakıp e•r'"'" fi 
tohıili görmÜ$ bulunmaları vo tüccar olmamaları t11, 1od•:.-

E - Yeni sene zarfınılıı kooperatifin ziraat. ~an kaO ta 
larm kooperatiften tahsil olunmuş sermayclerıoıP - 1iiıl: 
istikraz edebilecekleri hakkında karar ittihazı : fd -~· ; 

F - Hariçten tayin olunacak möJilr muhas•P 
lecı:k ücretin tdbiti • 5130 

• 
Doktor Basrı 

har'of r ve 
Uzun zauu~r.lar muht ·lif hastanelerin ,fa hı 1 uıiit11are' 

müıtereken idare ile bu lıoetslıklnr hakkııJda rıd• yo 
1 

olan doktor Basrq u~ol > eski OrrzJibak cİ"ar;kık b•,t ~ 
J•me oviode dahili ve harici ve bilurounı kırık ç b Jgıdl ' 
batlamııtır. Miiracııut eıJenltrin lüzumunıla ka~b' bık•-' 
gaite , idrar, mide usaresi ve kıın tazyık)arı gı 

1 
ure&ll 

mik~oskopik muayenelerini Je bnzat yapnıflk bl~IA\ •9ifl 
~eıhıı ve tedavilerini üzerine olmakta ve bu ta s-20 
ııtememektedir.5075 • aratı 

Paurtaıi günleri öAltJden sonra fukaralar p 

- .. at~ 
uınuın• JI. ~~ 

AdaJll 'f~ 


