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:;~ Alrnanyada görüşmeler Büyük Önder Halkevindeki Temsil ··-lrak'taisyan 
1ıklı lj • 1 b' • "a. dad : 21 ( Hu~usi )- ~n 

- / sveç Veliahdına ır 1 "' g k" b" · • ub ö1 

ca il ıt er. b k l ., d k. h E Ik. ''K.. . . , .. ,, "Ün oluyor , lf' n •• . l',... '/ ın aş an ıgın a ı eyet tebrik teli gönderdi VVe 1 gece or,, pıyesı ÇOK ıu..a-- ki ~i:nalde olmak ;;.ı ... 
•ıg • . . . b" den çıkmıştır. bo .. 

l lZ nazırfartna İzahat Verdi Ankara: 26 (A. A.)- lsveç yük bir muvaffakiyet)e oynandı. ~~ :~:mi
1

~enubdakidir ·Bu is· 
GÔr" . Prensesi lngridlc Danimarka Veli· yan kabine değiıa:ıesiac de sebeb 

lJŞll) 1 b't' S 'it obdının ııişanlınm• merasimi mü· G 1 1 k d d" e er 1 IOCe aymen lngı ereye nasebetiyle Reisicumur Atutürk'·· enç amatör erimizi yÜz erce Sayın a in olm~ş:::b isyanı Divauiy_e m~nıa· 
~necek 1 Eden Moskovaya gidecek ün İsveç prensi Güstav Adolf'a ve erkek, kıvançla seyrettiler, alkışladılar kasındadır. Bu isyanı §ikı~er ~~r 
0 gönderdiği telyazısı ve karşılığı d" . r İçlerinde eı ı v 

t'h eılic· 2• re e ı} o · k" • d 
1 ba,,

1
·b .l (ı\. A.) - Alman bir şekilde Struada Mussolini, §udur: Evvelki gece Halkevimizde güne~i, akislerin safhalarını göre mebuslerdan b~r kaç ışı e 

h ü / Prensi Gıislau Adolf " ve • l" lis mer· au tosundan: Laval ve Con Simon arasında sueç "Halkevi temsil •übesi,, tarafın- bildik. Göz nuru, el emeği, kalb d Asiler evve a po 
~!... 8abah b 1 t ·1· Hazretlerine • var " ' d k işgal et· "'•o .. aş anın ngı ız - yapıla.:ak konJeıansta gözden dan, ilk temsilinden daha mü titremesi pahasına olan dekor, k zlerine hücum e ere . 
~ı, 1 &otiişınclerine ölfleden geçirilecektir. İslokholm kemmel, daba c.ınlı •• bı"r •ekilde l••klar ve sahnenin tanzimi bir e. l d" Sonra bükiimetın ko-~b ~ıs, b" " • • mış er ır . . gel 

dev1 ııı ır tevakkufu mütea· Franıanıo, Almanyanın U6 Prenses İngrid Hazretlerinin ikinci defa olarak, Vedad Nedi sanatkar ruhunun ~ezip yarattığı laycı asker sevk etmesı~~ e:··ıı 
~ ntıliıı· edilecektir. mart hareketi üzerine Uluslar Danimarka Veli•hdı Prens Fred- min doğurduğu ve Ertoğrul Muh- her şeyi taşıyordu. Bugün ışık, olmak üzere Divaniye 

1 
e u e 

p labah tn2~ .(A. A.) - Bitler kurumuna yaptığı müracaat : 15 rilıle nişanlanmaları haberini bü· sinin yaşattığı "Kör,, piyesi tem makine, dekor tiyatroda birinci arasındaki c\eıoir yolunu bozmut· 
~.S•Ytııe ~ılıı Hariciye nazırı nisanda fevkalade toplanacak yük bir memnuniyetle öğrendim. sil edildi. plandadır. !ardır. d h"" _ 

t~r. 11 le Eden'i kabul et· olan Uluslar kurumu konseyinde Bu meıut vesileyle zatıısilanele· Temsili görmiyee gelenler Çok güç ve yorucu rollerin· Hıcul n-.hiyesine e uc~aı 
~ ~u ğö,·· görüşülecektir. rinden en ıamimi tebrikleıimi ka- arasında Korgeneral Ali Hik· de Bıyan Nuriye , ile Hamdi ederek nabiye müdürü ile po ıs· 

tıc;Ye u~ıne esnasında Alman Bükreş : 25 (A.A) - siyasal bul buyurmalarını ve mufahham met Ayerdem, Genenl Salih Av- ve Avni ; şerefli bir muvaffaki- leri tutmuşlardır · 
1İıi "~aıırı Noyrat ile İup:ıiz mahafıl MacariPfan veya Bulga. ni•anlılu ne:ı:dinde saadet ve re· gm ve maiyetleriyle bir kısım yet elde ettı"ler . İfadelerine ver- Hühfımet isyan mıntakaıına 

llıtt 1 «:.tıc F·ı· 0 
• d · fr Bunlar 

i Ut, 1 ıps hazır hulun- rist•nın Alman misakını takibe- . fab temennilerime tercüman ol· aileleri, Valimiz Hadi Baysal ve mesıni bildikleri acılık, ses ah en 12 tayyare gön ermış 1 
• 

'il Cerek derek mecburi askerlik hizmeti· ı.oanızı rica ederim. bayanı, Halk fırkası Vilayet baş gi , cümleler ve sözler arasın· Bağdadi• Hindiye arasında .. me 
~1 'dın 80 

sabahleyin ve gerek n; kabul ettık leri takdi·de küçük Kamili Atatürk kanı Balıkesir Sıylavı Örge Ev daki fasılalarla konU§UŞ , telif kik dokumaktadır · Bu go~te-
·3 Uh ntı Y•lnız gşrüşmeler- anlaşma ve Balkan anlaşm1&1 Tiirklye Relslcııınlıurıı ren ve bayanı, Halkevi başkanı fuz güftesini evza ve etvarlari · rişle isyan hareketinin halk 

8
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:~hliğ~:~:rihli İngiliz - Fran- devletlerinin seferberlik ilan ede- Kamu/ Atatlirk Kısım Ener ve daha bir çok sa · le besteleyişleri ve bazen hareket ıına sirayetine {ve genişle:esıg~: 
lİllıııİi§t"" ıııünderic hususıt ceklerini tekzib etmelctedir . Ankara yın kadın ve erkeğin bulunması; ifade ed<n bareketeizliklerile , mani olacak bir tesir ya ma 

iııı 0ndıa: u~ Bununla beraber zannedildi· Kızım Prensesin nişan mt!ra- temsili hazırlıyanlara, eseri oy bakışlarile hepimizin en .samimi çalışmaktadır · 
!'Ilı ~Q ile E S (A. A.) - Con ğine göre Balkan aolaşmasıaı simi münasebetiyle bana yapmış nıyaıılara şüphesiz ki sevinç ve takdirlerini lcazandılar . Müstu- Bağdaddan isyan ••~·~~ 179 

~ıd-~ ·r,} den dün öğleden teşkil eden Yunanistan' Yugos- kıvanç veriyordu. na olarak Bayan uriye'deki na· mil uzaktadır. Arazi duzluktü~. ıı, Yare il B 1. . "t . olduğunuz tebriklerden dol.oyı t mobıl 
l ·ı e er ıne gı mış· Javya , Türkiye hükumetleri Al zatidevletlerine teşekkür ederım. Kör, bir kurum davasını ele türel ağlayışlar , bir yanar dağın yağmur çamur olur ve 0 0 

• 

;'.~t ~iİiiı -. Al 
1 

man silablanmasının ~Balkanlar· İzhar huyu. ulao bu hayırbahlık alır ve sahne üzeriode soy~al ya· yavaş yavaş ateş fışkırmasına hen- işlemez . Bağdaddan Hulleye gı 
·,.ıil ;:11~,~Sab,h ha 7ao. gok"rüşmKe e· ca sebeb olduğu geıginliği Paris ve sempati dolayısiyle şükranla· nlarımızın en açıklılarmdan bi- ziyen kuvvetli istidat ; eseri dam· derken büyük Dicle Fırat arasın · 

erı i "1~~ .n açılınas ş adnacb~ tır. fon· ve Londra hükumetlerine bildir· rımın kabulünü niyaz ederim. rini deşer. Fakat deşilen bu ya la damla , yudum yudum beyni· da bir takım kanallardan geçer, 
W ı• 1.' '"'·ıı ın a ır tara tan - b 1 k 1 . Ilı ı k tt ğ h t b" . "ğ . h k t - yol ·u·sıu··ade Dı"vanı"ye Semada var· 

0r 1 "'v Ed mege ve u mem e et erın su GUstav Adolf ran n a ı ı ı cera a ızı ı ren· mıze ve ru umuza a ı mış , goz· 
ucııl / lıı~ı n Sen'. ~n, İngilteıenin muahedelerine değişiklik yapıl dirmez. Çünkü, gözlerimizin !erimiz ör.ünde altunlaşn:ıış bir d 

Gııı Yc.t'~·arın:E.nc Filipsve bir 1 Dı'l kılavuzları .... d b" dl b k k e· d ırD. emı'ryolu Bağdaddan Sema· •• ' 1 Q masına bütün vesaiti e mııhale onun e leş ıs e i en u or unç pınar yaratmıştır . ız onu , O· 

'fı ~ibb ıtler, Neuratb ve fet etmeye karar vermit olduk hastalıkta hepimizin suç payı ya doya , kana kana içtik · He- deye 171 kilometredir · Bağdad, 
(;~~t. erıırop hezır bulun- larını bildirmrğe Balkan anla§· Te'lif hakkı, araşbrma , olduğunıı görüyor, ağlıyoruz. ağ· le "kör" rolünü alan Hamdi; dıin Hulleye kadar 64 kilometre, 

ı 1~ti,~tlıeleıe yarın devam edi· ması haıkanı Titüleskoyu memur kurumuna verildi L1o:uzdi diyebiliriz... •ıi az görnlmüş bir mııvaff•ki- Divaniyeye 116 kilomet;e _Ha.m:.• 
\8 l

1 
~~tıa etmiştir · T cmıilde sacayağı trşkil eden yet gösterdi ve haklı olarak al· 134, nihayet Semade 17 ıncı 1 

ı.J~ hı1 nh,ı g .. ·· C S Londra: 26 (A. A.) - "Roy- Nuriye, Hamdi ve Avni ... mu· kışlandı . Amcabey rolündeki lometrededir · 
:~t· ı~ İle •lUnu on imon Ankara: 25 (A.A) - M;ırif h Irak bu"'ku"met'ı isyanı bastır· .ı ·• oı o d rl · k ter,, ajansı istihbar ediyor: akkak ki Halkevimizin bilhassa Avni iıe rolünde hiÇ de öteki 
ıti1 oak0 ° raya önece • Vekaletinden : - k mak ı·çı"n asker de sevlıetm_ iş. tir __ · 

~ . '•ya hareket ede Hitleı; dün Almanyanın harici T k d 1. k uç ıymetli amatörleridir ve )erden geri kalmamış ve eserin b ~ ür i ı araştırma urumun· S "\ g ı ııı· ,~ ı O·k siyaseti hakkında ve bilhassa Hılkevimiz yüksek kabiliyetli ve canlandırılmasında mühim bir Askerin içinde ünnı er 
1 

ıı• 1.ar__,ov,dan ca hazırlanan ve 25 Mart 1935 S "lı 1 d !erde vardır. lıyan ele başları "1., g 1 ,. Donra Var•ova Şark miıakiyle Tuna misakı ve 1 k A k d sanatı hilen böyle üç amatöre amil olmustur . alı ro ün e ld _ 
'• 1 •ly • gününden baş ıyara n ara • d • h lkı o ugu ,of~ ~. oj •ret edecek olan Almanyanm cihan sulhuna yar - d 1 nıalik olduğur.dan dolayı haklı Ali Galibi de ayrıca tebrik etmek ş\i olduğun an şıı a 
ıı'İ ıa11d çıkan Ulus gezett!sia e yayı an d d propagan· ı~ u ... 

1
.d a Londıayı döne- dımı meseleleri hakkında izahat k 1 k olarak övünebilir. Sonra, Adana lazım . Çünkü Ali Calib, aba zi- gibi şii asker arasın • 

<:..) "' Osmanlıcadan Türkceye arşı ı • b • har• • · '~ 
1 

etınektedir. vermiştir.'. Hılkevi nekadar bahtiyardır, ki yade memleket gençlerine bir ör- da yapmaktadır ve u şu • . • 
ı lar klavuzu üzerindeki her tür- l ·· ·· • lerın 1ı'i.•iıi ır,, 11• isanda seyahatın İngıliz ıesmi mabafılinde mü· hiç bir Halkevinin kolayc" eline nek olmak için hu rolü almış · keti olduğundan ıutun ş;.ı 

t., "- u lü teleif hakları hak ; kı telif ka· kt d 
tı tap0tlaırıe. ve Parlameııto talıia ve düşünceler nikbinane M "f V k"I · alm•g" a cesaret edemiyec~i!i böy· tı · iştiraki fıkrini vayma 

8 ır · d .. b nununa göre aarı e a rtmce v ş d klı ba~ın a 
~ "'Uııı· ıldirecektir. dir. Alınanlara gelince; Bitlerin le büyük ve ag" ır bir eıeri kendi Bizde öyle genrler ve e:enç ii ülemasın an a ' ~ıQ ı va · Türk dilı araştırma kurumu adı· " v k b agan taPotı~'Y.et İngı·liz bakan başlıca düşüncesinin İngiliz mü elemanlarına muvaffakiyetle ve bayanlar vardır ki , kendilerinde olanlarla bü iimct u prop -

~ na tescil edilmiştir . f d k b lkı ir arıP19 ~ .......... ııyle aydınlanmış - Gerisi dördıincıi flrllkde - alkışlar arssında başarlmıştır. büyük istidatlar olduğu halde daya ' bu esa a arşı a l" 1 

~1e· --~-------------------- Hasan Cemil Zengin bir mizansen. oyunun sahneye çıkmayı bir " ayıp " gi· ~ada çalışmakta ve sünn ıer e 

1 

~t\f "D •• "lı d 1 F k b h •ı"ı"ler arasında böyle ayrılık ve • ı a engine uygun ve eserin men- bi telakki e er er · • at u zi • • 
~-b~Omartel 1 kamutay mu" zakeresı' sub olduğu tarza göre yapılmı•, niyet çürüktür ve ölmüıtür. fesad hareketlerinin vatana zararlı 

•ı Türk tarihi araştırma • · • ktadır ili lılda oyunla birli~ gösteren dekorlar Sahne; kültür için , inkilab için, olduğunu telkme ugraşma : 
,ııılİ ~lldı A..nıerasimle kar- Toplantıların sacııt on kurumubaşkanı Seçildi.. arasıada temsil edilen "Kör,, halk içindir . Bugün Rusyada Irak gazeteleri de bu yolda bır 
.
1
;r ~ı . nkaraya gitti beş te olması Daıülbedayi huicinde herhangi 20.000 kişi aktör ve ' inlerce ;ek makaleler yazoı·~· ••dır. 

~·· ~~·, .~bııı. -
2 

-. Ankaıa: 25 (A. A.) - Profe- bir tiyatro grnpu taraflndan bile gen" de tiyatro amatöru ve •.•· İsyanın sebebi c:~ · 
~ s ( kararlaştırıldı y fAk d l r·· k " l b · ·d ·• oı ~lrtQtiye 'f A.A ) - Fran- .-- sör usu ·çora ao açı an ur bukadar muvaffakiyetle temsil gürarıdır . 1Sahney~ çıkan bır ter yor er: epısı e tıı .. . . 

ıt ~~ b11 .:~kılade komiseri Ankara : 25 (A.A) - Bugün tarihi araştırma kurumu başkan· edileı.oez. müsteid genç heyecan ve zevk nub ahalisi çoktınberi kendılerı-
ş'1( LI ~ırı.enı· . ah şehrimize gel. lıg"ına Bolu Saylavı ve baıkan D k . '-d. nin de hükumet işlerine alınması 

'lı v "' , Fikret Silay'ın başkanlığında Ka- e orların renkleriyle ışık· içinde yaşar , sevgı , taı< ır ve d"l · · 
J ~oı·,, 'li~ı· ı.ıusta.ıy_onunda 1.ı vekili Hasan Cemil, başkan ve- 1 k Alk 1 k h ve memurluklara tayin e ı mesını 
ı.ı .. 1 h mutay toplanti~ında müzakere- arın renkleri arasında kuvvetli al"1~ azanır · ış anma • e. ki · k ~ .. 

6 
lllUd;; .. ıttın Usturdag" killig"ine de Kuıum üyelerinden b" d k · kd" istemi•ler fakat bu dile erıoe ·u-.., { .. , .. F e b •l n rk Kars Saylavı Yu ır incisam vardı. l•ık, sahnede yecan uyma , sevgı ve ta ır Y İ 

'dı·ı r.'tı •
1
• " ebmi ve bir Y a, a 1 en • ve Ankara kız Lisesi Tarib mual· ' k d 1 lak asılmamı•tı · şte buııun üze· 

1 .. • t f f Ak ora T k t Saylavı Fa görünen bir rubdur. Dekorun can· lı:azanmak en büyü saa et er· • ld b ı~, .... , tir •ıa ındın ı"stı"k ıu ç ve 0 1 lı" ı· Af t Dı"v uca s "ı"lmı·ştı"r rı"ne D"ıvanı"yede hı~ kı ırma a· 
' "'t · ik'in ölümlerini bildiren teı1ke- m e a •~ · lılığı ışık temin eder. "Kör,, de deo değil midir ? ··· v 
'~t· teı b Ç k d reketi ba•ladı · 

l 
1
1 11 •k A reler okunarak haklarında hür· an lfl a • d d b b. ~-~,t · Şam nkaraya Bu isyan karş11ın a a a ır 

1 SQı·' : 26 mete>ı sükut edilmiştir . V • J N l ., d f ay evvel kurulan Cemil Medfai 
p~ (1 •ı, ttı·ı 'Y' fev ı~ A.A) - Fran Tekrar müzakereye geçildiği Bahçecilere meyva enıze os apo 1 e • kabinesi bir kaç gün dayanabildi 
i~ .1 ~tt bıı ~•lide komiseri zımın başkan muvafık görüldü· fidanları dagv ıtıldı 
eJ~~;J. (:~.i~ib,~~1'~h ı~at 9,50 de ğü taktirde geçen devrede oldu· __ Gerisi ikinci flrlilcde 
(il fi ~. ~- ı, g,

1 
_suaı bır vagon· ğu gibi bu devrede de Kamutay Çankırı : 25 (A.A) - Ziraat ------··------

ri ' 1
, ~ıı1~Uı~ , F ınıştir . Sayın ko toplıntılarının saat 15 de yapıl Vekaletinin Kastamonudaki fıdan-

1'~ 1 l ı 11,1, Ilı;, oı '•ıısıx bayrakları masını İ{eri sürmüş ve hu kabul lığından verdiği on bin elma fida· 
• t ~a~ •ıı d k d ı · · ı 1•~ı ~ıı~ ı l'e,f k ııra la dış iş e ı mıştır · nı bogiin gelerek bahçe sahible-
ı· 1 ·ı 1~ bij 

1
• Rü~dü Aras Kamutay bıından sonra gün· rine paruız olarak d8ğıtılmıştır. 

g1
10

,. 'ıq ı• •liai Ytik elçisi ile deliğinde görüşülecek bir ş·y Beledıyenin BuTSadan g•tirt · 
0

11 ·q'~k ~~~ ku' eınoiyet mıi . olmadığı için. Pcrşenbe günü tiği akasya ağaçları da şehir yol -
~~llııl 'itiljii~~n~anı ve Fran· toplanm :ık üzere dağılmıştır . I• 1 kıyısına diı..ilmiştir . 

ı ıııı, v, bi, erı g•lenleri Malatyada sinema Maraşta itfaiye teşkilatı 
~)'lı 111 'Hır uskcrj müfreze 
ıı~ '' · Dö binası yar dı I~ llıiaafir dm ar tel An- Mara•: 25 (A. A.) - Şimdi-

Slt() ı:ıı e ılmiıtir • • 
\ı ı, .. rlldelgrada Malatya : 26 (AA) - dün gece ye kadar itfaiye vesaitinden mah-
g,1~":;"'.01 sinama çevrilirken filim tutuş- rum bulunan şehrin bıı esaslı 

1 
1~ · 2;) (--= muş ve 30 bin lira değerindeki ihtiyacını temin etmeyi kararlaş· 
ı,~tfika, l\.A, ) - Titü· hususi idareye aid bioa temamen tırmış olan Belediye şimdiden 

~ı 'Yo ı bur ı lf 1 ~d tıd• y ıı~a ~elmiş. yanmıştır . Bu aırada bir kadın bir motorpoa:ıp satın a mıştır. 
aQ k evtıç ıle refi· kalb sektesinden ölmüştür . İn- Motorpompun tecrübeleri ya-; 

arşılanını§brd.r. sanca baıka vefiyat yoktur:. pılmıştır. 1 

Yunan isyaoı bastırıldıktan sonra asilerin elebaşısı , eski Yunan 
başvekilı V erıizelos Napoliye gitmiştir . 

Yukerıki !resimde 71 yaşındaki eski diktator •• Reks ,, vapu
rundan çıkarken karısile bir arada körülüyor . 

Sayın 

Konuklarımız onuruna 
şöl&n ve suvare -
Sayın konuğumuz Korgeııe· 

ral Ali Ilıkmct Ayerdem onu
rune dün de btlediyemiz taıafın 
dan saat 17 de belediye babçe 
sinde bir çay şöleni verilmiş ve 
bu şölende bulunan bir çok da 
velliler güzel vakit geçirmişler· 
dir . 

Yarın da Halkevimiz tarafın· 
dan grne sayın Korgeneral onu
runa bir ıuvare verilecektir • 
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Türk Sözü 

Türkiye' de 11 yıllık Ş S I ı Türkce klavuz 

~e~ebcilikfaaliyefi 1~~~~a~r~~~~~v-~a~_a~_r_ı~~~\~:~:~~:~ __ _.... .. ..---- Milli iktisad \ ;·,c cocuk nu basip yaymağa ba§ı·~
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Firtik: 2 

So•y•t R .. ,. •• •o!• yU• .... bn imkinmhklo buob« ... i Ta V•, • Hapishanede okuma d• bn """'" - "'"'' •, " 
.... k•lm•o olon •• ,.,,cl bi< io· .. moktobl«i dini mü""''''"' . odası açılıyor öo .. golo<i ,,.,;,.di• . oım:ı. 
klph tolifi otmoğ• m"bn<dn. "'' bt• '"""' b•!h bo1"n''",. ve tasarruf cemiyeti i 1k; yaV'"yu kozgm maş> ile gibi ,.,,. Go"tomi" •"" 
Komi! Atotü.kün yo•i TO<kiy"i t•lob.,ioo ""' bi• ; .. ,.ıo b.~ İdare heyeti seçildi \ dağladı'ar Com• günü•d'" ilib'"" b•· b"loyo"' . ,,.,. ı.. koodi•ini olt> uulk bi< go,; dioi mol•mot "'moklo ikti!o odi· pi.hmd• bio okom• od•" oçolo Aok•I donom"iodoO" •' llğl mümkDo m"tobo ''" bl• yo.dn. K" ço"kl"' bo biç ""'" Milli ikli"d " ı .. mof oomi _ Abdoll•b k"u' A,.,, poll~ <Oktu . Bnouo için bopi•hmd• m• d"gi•ind'" •••" "~~ ... müdd.ı içiod• •ll•yob •ım•k gfüm,.di. Hom bono IÜ•Üm ,,.. y<li Ad.,, m«korl boyo<ioo oş•· m'"""'' doktn< Abmod Bom· bio odo oynlm•> , odoy• büyük k"omunon "'"'''' b• d!&ioıi• 
,.,i!.,i kuf""d" bnlmuıtn. Bo m• idi? TO•k kod"' b.,.ımo'bmm ğod• odlou yutlo 01.,ı., ,.çilmiı dioio ,.mndo o.I•dl•k oı,,.k hio m"' " ""'"' ""I" : kon· yoni :dol imi• için bokl• '• ,;· 
yold• Tüokiyod•ki m•>'Hit Ru•· doi"""' kpotmoo, d•ğilmi idi? l<'dio ' bol~,., lo<nnlmndoo yodi yoo" moşt" . Kitobl" H•lk"i '"""· ilk ,.,,ı ,fodu . Bn •"• ı" 
'l

ada kinden büyüktü. Tür ki yenin p · d k Başkanlığa sulh bakimi Hadi dakı Z•yneble dört yaşındaki Na· dan verilecek ve idare tarafından ca dog" ru yoldan kısa bir Çy'or. 
aru e çı an Vu mecmuası· d" · d ilerlemesi ıuatlub olunca son in· T" k' b k Okan, Muhasebecilig" e iş bankası ırenın, doktorun çocukları Mef- Adanada ve İstanbulda çıkan ga- varacag"ımıza bili k•P ıt• 0

1P 

d f·ı.. nın ur ıye ı kında çıkardıg· 1 k • M ı ın lcilab• ka ar ı ... ır ve ruhlarda b" Muhasibi Cevad , Katib ve vez· ure • ubteş~m ve Müşevvik zete ve mecmualar tedarik edile . üç beş ay önce yazgın ar .bdı 
b 

.. b k • ır nushai ınabıuusından aldıg" ı· ta fi d y• mnl\ok ''-"'"'' • im.oı.. I• b k nod,.hğ• Abdülg•oi Gioioi, üy• " "'" " '"•" m•ı• il• ol ook " mobp,.lonn iotila<lol"i" °'" to,.m• d"l"'"d"
50 

..• ,ıs· 
l'Dliy~tia muhafazakar nufuz v• mız azı ra amlar Türkiycde şim l''-l İ ve ayakla d '- 1 '- konacaktır • •- • ~ diki inki,afı iıbat etmektedir .. 111 ere tüccardan sm;ıil Burdur rın an ya111 ara .. yaralan· çağatay bir sözlüıt. en 6' 
tesirlerini teıuamen :izale etıuek l ve Salih Zeki Bııg" ay. dıklarını haber yermiş ve tahki· Yine önümüzdeki baftı için~e rak ( öz Türkce ) .örrıe1'1e_r,• .el· 

- 923 den 1933 e kadar yeni k ı b g ' }azını geliyordu. işte bu lüzuma d 1 Yedek üyeliklere de çifçi Ra· 1 a ışlınmıştır . ayrıca bir de mekteb açılacak , yişler ve tuyuı<.lar yaını• de b~ 
ev et mckteblerinde ilk mcktelı ç fi binaen Türkiye medeni hakların k k 

1 

ı<.ıp Sepici. Ziraat bankaıı mua· ocuklardan Nadirenin yarıı· Halkevi dershane ve kurslar ko· ten meler' r ıerine ilk k. e~ ı.nısı•· 
er e ta ebe adedi de 250 binden fi b "" en aıodernini ihtiva eden İsviçre 360 b" k rnelat ımiıi Fehmi, fabrikator 11 e eınmiyetlidir . Bir ay evvel ınitesi muallimleri tarafından haf· gidişin dilimizin düzeoınb•. ~ıl•' 

k d 

ıne ' ız talebe adedi de vuk b 1 b b ı l ır anunu me enisini kabul etmişdir 50 b Hakkı Salih, Tüccardan Muharreıu 11 11 an u hadise ancak yeni tanın el i günlerinde dersler ve ğını ileri sürerek böy e • 
00 

µtt 

T l

. b .. inden 201 hine çıkmı•tır . bıb 1 b k f ld ;,..ı • ım ve ter iye ve mektebcilik y " Hilmi ve Diş tabibi İsmail Hak· er • ına ilıniş ve bunların ancak on eranslar verilecektir . vuzun çok gerekli o ll&-ııa asın • a l ükiyenin erişdig"i 
750 

kı Özlü . ou eş gün ~iyi olabilecekle· un arın eter , kitab ve ka- zetemiz yazmıştı . . ,,i .. 

h d d T 

uksek mekteblerde ise vaktiyle daha L d B l d f 

k
'· yerine 11500 kız talebe ve r' d · l d Y 

1
"

0 

•• m"hol"i '''"''"' d•t" 6000 '"'" do 3'000 ,.kok tolo· K"dilo<ino movolt..kiyoıl" "' '" "P" •hnmoıtu • ,,.ı.,i do Holk"i ""''"d" to· Bn diloğimi'1• ıi• ', "'': Vak~ile Türkiye Halkırııa yüz be sayılmıştır . dileriz . 8 • min edilecektir . gelmiş olduğunu öğiidne;ie söııeı: 
do 95 • '"'lpbob.ı idi" bu,, A'"" k'Ydo d.;<• bi• <iboı Dai<e müdü,le<i dünde ır yavrucuk Habishanedeki idam ,,.,.,,, •• hlot" .

0 

,.ı"'' 0~"b '~"'"' bi• bol doğ;Jdi · d d topland•lar mahkOmla<mm m•kdan b••''" •ı•i• "'

11

'"' ı . çunkı Turk dilinde kullanılan ya· e şu ur ki Türkiyede tahsil pa- Su koğasına düşerek ona uydurmağa çağırırız · .ı 1·ırl
1 

rasız! ve mecburi oluh islah edıl · 
0 

m "n d0<.,•do gOç" k'"" ko. ~io. l"i"o kontonl,.md• oldoğo Doi" müdü<l"i dO• oğlod" boğuldu Şnm" b>b"b'"uindoki id•m Auıdum• kn<•"'': ıı ••j lın arabça elifba ile sağdan sola gıbı ınubtelittir . Bu hususta da sonıı vali Tevfik ~hadi bayşalın --- mabklimlarıııın mıkdarı biri kar· ve önergesi gibi kılağuı 
8 

jriP 

1 

doğ" ı•uh<d•. dobo doğo,.u bio ''"i TO<kiy•d• mui il• udiUI boı>.,hğ> '"'"'' toploom•ı " T'"'"n mob•ll.,ındo oto"n notM,A,ı< olm•k ü"" onboıi l"i bim bi"' gıı,d" "!,I•'~ 
çok kargıcık burgacık ıekillerle b · ı k maballı ihtiyaçlar üzerinde göıü•· Mustafa adında birisinin bir bu· hulmaktdır . bunlardan on - ba uygun yeni söı vars:J.. .,,o-ır ayrı ı vücuda getirilmiştir • • k . r·· k dılı 

11

• O' tersimıedilirdi, ve içinde çıkılamaz· tık t . ..k k müşlerdır. ~u yaşlarındaki Zeki adlı çocu· iiçü ağrı isyan baraketine iştirak not etmeyi yenı ur b'lı'riı· 
d B 

, or a ve yu se mektebler- - b' d"" b" "ku"ıı:ı 
1 

d•-ı. u ıebeble talim ve terbiye , d b k b" C dd t • gu, anası avludiı çamaşır yıkarken etmekden suçlu olub onbeşinin de ıze uşen ır yu ,r 
en ., a ır çok meslek ıuek ese e o opsı Jel y ~i ve aıektebcilikde ilk esaslı_reforın tehi · sofad .. a hu __ ıunan içi su dolu kog·a- evakları temyiz mahkemesinde kurlaıımızdan bu yo '

1 
, ... ıd• .... erı • sanayi ınektebleri ve d k a • " olarak bir kaç yıl önce latince ba· Sovyet R d yapıldı ya uşmuş ye bog"ularak ölmu"ş· bulunmaktadır. bekleriz. Yalnız bu . 

1

k ,,1·bİ f,
1 

•

1 

usya a olduğu gibi ileri ·· T l • o .ıı .. in kobnı" ı.ıbiki "• """ "'"" '1m~ı" için do kın•" 1
" • •hkikoı ,.,.ımoktodu . Türkiye umum Kimya- "'''"'' ••• hi• "'"'' ,.~•r 

handan sonra. mekteblerin daha vardır , Ve bu iler·ı yı•dakı' kı"m· E t"t" 1 b k 1 kt diden kullauılma~ı ge "' f • Adına elektrik Türk Anonim ns ı u a ratu,·ar şefliıı.i er er mecmuası ÇI 1 ~ ~f8•• ıını larındalokuyub yuına- seler artık nihayet şimdi okuyub ~ bir daha arıarız . , ııa baıl m k ü k , d şirketinde amele Ali oğlu otuz Ad Türkiye umuın ~Kimyakerler ______ ._ ı•I 
1 

a ın m ün .ol u. Bu yazma öğrenebilıniılerdı'r . b 1 ana sıtma enstitüsü labratu· 

1 

• .-c;I P 

ff k

. eş yaş arında Mıısının bundan C · t' b"tü T" k K 1 ...,..,.. 
muva a ıyet evvelce imkansızdı -Berner Tay~uahet - var şefliğine Bursa vilayeti sıtma emıye ı' u n ur imya· Sivas gene ı•• bir ay evvel eski istasyonda İbra· . d kerlerinin ihtiyacıoı karşılamak, d 

Hitlerin aksırığı 
Makdonald, silahlanınauın ulus. 

ları savaştan kurtarınıyacağı ve zıı. . 

yıl ulusların bu vasılı\ sayesinde 
kuvvetlilerin saldırmasından ko
r~n~p ~mniyet ku~u\amıyaçağıoı 
buyuk hır debdebe ıle söyliyeli çok 
olmamı ıtır. 

Bugün beyaz kitapta ayni ka
naat tekrarlanmakta, fakat işin hü. 
tün ınekanizınası silahlanmaya yük· 
lenınektedir . 

Bu siyasanın ve bu suretle ha. 
raketin , maalesef , gerekli bir i 
oldugu ileri sürülliyor , Sözde hı~ 
mnalesef ~?~ek kil.fi değildir. Biz, 
bu gereklılığı reddediyoruz . Hele 
b~n~n. zamanı ve içinde kullanılan 
d~!· ~.kı kere, üç kere felAketli gö
runuyor. 

Tayınis gazetesi, bunun hakkın
da diyor ki : 

«. ~u • gerçekten İngiliz hükil.. 
ınetının uurum hakkında umutlu 
olduğunu göstermektedir . Bu si-
lahları çoğaltmalar ta 1 1 , m u us ar 
arası ufuklarda düzelme ı• 1_ I , b , a uıne 
erı . elırdiği bir sırada yapılıyor.» 

tere halkının yalnız Alınan silah
lanmasından değil, Alman ulusu
nun bir Militarizm hastalığına tu
tulmasında da teldşlandığı muhak
kaktır . 

Fakat , tam bakanlarımız ner
line gidip Almanlarla işi bir yoluna 
koyacakları bir sırada Alman ulu 
sunun yaraınazlığıııı bu sureıle 
artırmak yninde bir hareket ol
muş mudur? 

Bitlerin korkutulacağı ve yahut 
kosk0ca bir deyneği zeytin dalı 
sanacağı mı tahmin olunmuştur. 

Yoksa bizim Dovniog Strit, bu 
beyaz kitabı yalnız yurdda sarfo· 
lunmak için çıkarmış da bunun 
Vilhelmştrasede de okunacağını 
unutmuş ınudur:> 

işi ne suretle izah edersek ede
lim, ulusal lıükil.ınetin bir hata 
işlemiş olduğu muhakkaktır. Gene 
bu, en büyük yanlış değildir. Bu 
siyasa yüzünden Almanyanın ya
tı.ştırılması , Uluslar derneğine ve 
sılahsızlanma konferansına dön· 
mesi imkAnlarının gerçekleşmesi 
geciktirilmiş bulunmaktadır . 

Gerisi ılçiincii flrllf;de ..... 

him dig"er adı mucib olan bir ber· müca ele mtntakası başkanı tlok· k toplan 
1 

.e ı T fk H ı 1 imy• ilminde her gün vukua IJ 
bere di•ini çektirdig"i ve bunun °' ev 1 1 i tayin edilmiştir . l k ------ cr·Ji1e • ge me te olan yeniliklerden bahs AA) - l 1 o•' 
ııeticeıi dişinin apse yaparak öl Dayı oğlunun eylem~k üzere bir mecmua çı-D Sivas: 

26 
( 35 . ·~f düğü ihbar edilmiıtir . İşin mey· karmağa başlamıştır . Türkçe ' ne! meclisi açılınııtıt . çilııııl '' 'lı 

dana çıkarılması için polis ve ad· Evrakı mütalaaya alındı Almanca ' Fransızca ve İngilizce den yedisi vilayetin .•e5iil''~,~ .ı. t 
liye meseleye el koyarak tahkika Öküzcü Şerifi öldürmekten olarak çıkarılan bu d~ğerli mec- dınlıuındandır .. yatıç•'Jıell 1J i~ 
t b l 1 

Kepenek, mechsı • . 1 . 111·oi~ . .J ;"'l 
a ış aıuıştır . ıuç u ve mevkuf dayı Mahmud oğ · muanın ikinci sayısı da çıkmış· .. vı ıı; . ıır ı, 

Memleket bastabaneıinin ölü lu Mebmedin duruşmasına dün tır . Hekimleri , eczacıları bay- kadınının bu ınus~ .. tiiP d•~; v l/Q yıkama kulübesine k•ldırılan ce· • k söylevle kııtl•oı•Ş u d• b•' 
1 

agır ceza mab emesiode devam tar ve ziraatcıları çok yıkından 1 , . . . 1 r 11 JtıP 
ıed üzerinde dün Cumhuriyet olunmuş ve bir şahit dinlenmiş- alakadar eden bu mecmuayı tav- erı ıyı tesır e ınüddeiumuıni muavini Şerefin ö- tir , siye ederiz • ınıştır · -----~- e 

1 ıi'~ ııünde hükiiınet tabibi Şükru" ta. Duru• 'dd' k ·· er•

11 

'I ,mı ; ı ıa ına amııiın O ııı ıe 1 

f 

· d t · ı t b mü•lerdi . nUll bı·d i . , 
ra ın an o opsı yapı mış ır . esas ıkkında ınütalaanamesini J k'l • " bd Jfa ' Bılna dair olan rapor bugün a . . b k ra a ısyan reislerinden A u ,, rş• b'~~ıi~ Y pmBBı ıçın aş a bir güne bıra- Sa'lan İngilizlere •• lr'~ •· J 

verilecektir . kılmıştır . bıır .~. 
ırmakta yıkanmak Ç ki k 

- Birinci flrtlkden arlan- dırmıştı · Ve meş ·ışo o ı l 
ocu arı andıran bı'r ı k ı .;: yh Sa ~d ı• . f b ld ı çı mış ı . .,,e 1 drll 

satıcı .. ve ıstı aya mec ur o u . ıurmleketi İngiliz ~~ oıdıJ . ıJ' 
Medfai kabinesi anlaşma ve k d güdııY 

0 

İ ma avesını p9ııe 

Yusuf' Şemseddin' Aziz ve brabiın oğlu tablacı Sılabat iışad yoliyle bu işir. önünü almağa lraklılr buoıın b• ı· . f 
Tahir adında dört kişinin ırmak· tinin, numaralı kartlarla piyangolu çalışınışlı . Dahiliye veziri aşiret ğunu biliyordu . k ( teô''ı f-
ta çırıl_ çıplak bir halde '.yıkandık-\ çıkolata satarak ınekteb çocukla· reislerile görüşmüş ondan sonra Şeyh Sa,liin ~r~ sıııı~~ l 

yasak 

ları görülerek yakalanmış ve ada rını kandırdığı göıülmüş ve bak- ayın azasından Şeyh Abdülvabi· lisinde ) de az~ ıd'. ·ır~i' -~ııeıııl. 
ha muğayir harekette bulunan bu kında kanuni takibıata başlanmış- de ve Şeyh Sa'ıaua müracaat diki isyana iştırak; . .,5rO e)!I 
dört kişi mahkemeye verilmişler- tır · ederek - isyanın en mühim ele- sasıoda eJı-nın:ı·yd 

1 
(;;, çıl . 

dir. Bisikletini çarptırmış başısı olan - bu iki adamdıın bu y,ni kıılıineoin buna )i'~ 
Ah işlerden vazgeçmelerini istemişti, lunacağı umuluyor · 128 ,ı.,~ 1,1 ~ 

med oğlu Sabahattin; .Mus Fakat faydası olmamıştı . yeni kabinede vk > f{tf. ~- 1 •ı 
Bıçakla tehdid etmiş 

Hüseyin oğlu Tiınur, Mustafı 
oğlu Mehmed adında birisinin 
~ed'.lisini ?•çakla tehdid elliğini 
ıddıa etmış ve tahkikata bışlın 
ıuıştır . 

lafa oğlu lsmaile bisikletle çarp· OnuA u··zerıne kabı'ne ı"stı"fa f 1 n baŞ 
1 

•-e
11

' d t k u Haşimi '•ş•' • 85• ıe• J 
ıra;~ . yaralanmasına sebebiyet ederek ( Yasin Paşa Haşimi ) ııin Geylani, Cafer paş~p:ıed I ~f: 
~~~ ığınden hakkında kanuni ta. başkanlığında yeni kabine teş•k- ri Pa~• S.ıid ; rJeşeyb ~ .. ' ~,~ 

1 at yapılmıştır . kül etmiştir . .Mehrned Enı• 11 
• 8• ' 

F ransanm Afrika koloni- Bu baş kaldırınauın kaynak- Hıza S~bibi '~:~11;11 • ı-•~:;11~ 
Bız, bu mantık cevheri üzerinue 

h~r haogi bir tefsir yapmaktan çe
kınerek bu• düzelme aldmetleri • ---------·----------------

1 · G larını daha iyi kavramak için. nenin ısyao .sa 1 ,ğı erı uvernoru RPnar 1920 yılına kadar dönmek ge bitt" iyi ıcsır yaP ~;) 
ve karısı rektir . 1920 Hrirandı İngilizler yor . crtlio"e 1 • 

Irak büyük müctehidi Şıi .;:inıal i • ·:ı.111011 r . ııı.. 11 ,.ır noktası üzerinde duracağız. 

, Bu. aldme~l~r : Con Saymon ile 
buenın Berl:nı zıyaretleri ve orad 
bir emniyet sistemi kurulması m:. 
nasına get.liği anlaşılıyor . Fnknt 
bir knç saat içinJe bu ziyaret geri 
kalıvcrmişıir. 

llıtler aksırdı ve onun üz~rinfı 
ufukların ,iurumu <lrğişiverdi. ll ~r 
hııltle bu siyasal hastalığa kimse 
kanmış dPğiltlir; ~:ü ıkü Alman ön
deri, bütün günJelık işlerilo meş 
gul olabilUiği gibi pazartesi günü 
akşamı Berlintlu bir sergiyi ziya
rete bile gitmekten geri Jurma. 

mıştır. ı • 
Alman g:ızetolerinin ı_ıok uostano ı 

1 Yan 
bir Jille söyletlıklcri gibi, 

o ını . bıı hareket beyaz kıtapta k~llanı-
tan lisana bir karşılık te şkıl et-

mektedir · l . 
Neden bıı dil kullanıldı ? ngıl· 

°" : 1ıargaı:• Jllo' 
Mr hını d'in oğlu Ş rui Mtlımed aras:ndn lıır rurkİYc 
Rız4y1 tevkif ederek Basra kör· is<le Irak~e . • ktıf . 
feziode ( llencaın ) adasına sür. hareket e<l< ce 

Dünya yüzme rekorll 
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y İkinci firllklen arlan - Asri sinemada 
flgos/a V İl / h b t Bu b'zi tt.ıkrar beynz kilo.hın Menşe, seyir ve tekiimülünü R • a ya munase a ı ve daynndı;{ı belgelere gl!tirir. llüku. mütaakip ma1caıeıer1e anıatacağ•· 1 

01J1anyada idari is/cihat metin bir siyasası yoktur. Bazı mız spor mevzuunu doktorluk, 
tt. militarist 'l'oriler onu böyle bir si- Terbiyecilik, gibi bir ilim ıuhesi 

.Qı İtti, . • ------ lahlanmn sıynsnsı gütmeğe mecbur haline sokan ve bütün cihan bü-
i I<ra~aNelçısinio itimad- 000 dinar ile petrol, 7 milyon 35. e mişler, sonra o Jn giriştiği bu işi, kiımetlerinio dikkat nazarını üstü· 

llıi ... aibi Brens Pola 000 d. l k b ·ı "~ll•sıod . ıııar i e i ıit , 3 mı:ıvon emniyet için bir garanti şeklinde ne çeken hu spor, oasıl efun~vi 
~lll~u rahl'~ söylemiş ol- 877.000 dinar ile siğara kiğdı gösttr:p müJnfaayn girişmiştir. bir kudrettir ki kendiıinden Mec · 
~blclcriod 1 eden Yugoı ve 18 milyon 150 000 dinar ile Başbakan, öteki uluslar silah lis koridorlarında, kabine ictima-
~ ttJe 1 en ,Politika bu dığer inhisar maddcl~ri gelirleri laniyor diye bağırıp duruzor ve lartnda, Belediye sahalarında, Rad· 

f 
eıı,tı' . t•lyao. Yugoslav mu g~ im ektedir . Almanyadao başka Amerikanın, ı d 1 b k ı ııı0 yo ar a, gazete erin aı ma a e-
ie~İrdiğ' çok zamanlardan Romarıyada ordu bıilcesine :am Japonyanın ve Rusyanın da silah- lerinde ve hemen sekiz ya§ından 
~' diy0r kı 

1
.•.11fhalara temas e Romaeya hüliumeti tarafından landığıoı ileri sürüyor. Şu halde vnı barı_ş gayaetile yalnız biz , korun. itibaren kadın erkek milyonlarca 

~ng ~lbi hı~} 1 parlementoya verilmi§ olan yeni ma silaklarımızı cksiltmi ı bulunn· inıanm ağızlarında dolışyor. Ro· 
. ~•la\'ya 

8 
>e kadar talya bir konun projt>sine göre Romen yoruz demektir.: mancılar ilim adamları bu mevzuu 

'ueıı raaında gavet iyi ulusal müdafaa Bakanlığı emrı'ne b k d l l ~ı .. J er \'a d İ ı ... Sılalılanma yan.,.!ôiı devam enimseyere üzerin e ill eyor ar. 
1 •8 ar

10 
r 1 • talya, Bal- ~ •tı ın oı k l ordunun ihtiy•çlarınıı ıaıfedilmek etmektedir. Biz de esasen on mil· * 

L aı11 l ı.. a u ve meşru üzere ikiıi•milyar leylik fevkalade * * "il} ttJıne h yon liralık bztceyi kısa bir zaman-
" L. uııuy0,d ir vaziyet al bir kredi açılmaaı istenmektedir. d k ı Sorald mıkalelerimizde anlata-.. ıılf t a 60 milyon liraya yü sc tmiş 

Bu akşam 
Mevsim:n en biiyük muvaffakıyetini kazanan ve herke

sin ağzında dolaşan büyük rejisör " Villi F orst ,, ve ca

zibedar artist Magda Schneider taraf tndan s ıı reti 

fevkalade de temsil edilen 

Sana tapıyoram ı • • 

~ Çok l u . tilya bu hu· Romanya demiryollarznda bulunuyoruz . cağız ki Aıcun sporu, dünyanın ilk 
~~bu lıareketlerde bulun- ~alfyel ~eyaz kitnb, ulusal hükfımetin bareketile doğmuş, Evvela yışamak ,~,~~·~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ıtj 191; •rın en mühimle· Resmi Romen istati~tiklerine kollektif emniyetten ümidini kes- sonrada mücadele vasıtası olmuş· 
dtaııllde de Bosna r Herse· t'V .. t' f d b' b l d' du. Bı'nlerce s•ne sonra tatı.blerı'n 1 

e A Yap 1 • göre 1934 yılında Romanya şimeo· ıgını ıra e ~n ır ege ır. " 
·~\'IJst 1 lllış ve bir ta- d'f 1 27 Eğer bundan bütün ümit ke. tekerrüril spor alanıodada kendi· 
il- hr.'Ury• . Macariıtamn ı er eri milyon 200 hin kişi 

tel -.cu taşımıştır . 1928 SHesiade bu silmemişse bile ulusal hükumet , ni gösterdi. bugün spor ilmi, m~-
~lknıllıişlir 1~~ csnasmda vu· mikdar 46 milyondu . Buna rağ- bizi '' ulusal korunma ,, adı aJtın· azzam kültürel şeklile, yaşadak ve 
l tti ll'b· ~ at hundan son- · 1934 1 f l' · 193 ı da milyonlarca lira israf etmrğe muasir cemiyet adadamı olmak ve 

d
arqa' .. ıı arııe hirbirlr1ini men yı ı aa ıyeta 3 yı ı .. ükl k d' 
a ' ıng ı faaliyetine göre yüzde on iki nia· sur eme te ır ·1 mucadele ve mu<lafaa vastcıı ol-

~l v,lİYtl cbc.n iki devlet a· betinde bir fazlalık göstermekte- Bugüngü tahminler ve ileri makla kılmamış memleketlerin 
aıl'lıııı ıraz soğukça ıüıüleo lüzümların biz lüzumsuz r. ı \'c b d h dir . ld k uı l h 'k.:'I. vasi mikdarda tcnebi propağan-
lll u a a 1915 de o nğuDa ıniiz. usa iı ·umet 

'l · u,bed . ... Eşya nakliyatı 1934 yılında dalarınada müzahir olmak suretile 

1 
~ )ıcc t b csıniQ akdi esna- de bu işi dilediği gibi çevirmeğe 
~P•llo ~ tllür etmiştir • on dokuz milyon 300,900 tondur. hırakılmıyacaktır . umumluk gayesini şumüllendir-
llakı b Uabedeai, 1824 dost Bu mikdar da geçen yıla na· Aynı zamanda ortada Hitleria mişdir. tıpkı düoki kabile reielerini ' 

ııı, 11 • u vaıi . 
1 

f zaran yüzde 17 bir fazlalık gös- aksırığı vardır . . Eğer, barış ger- bugünün devlet adamı müdafaa l 
'h 1Yilc • yetı maa ese termektedir . 1 1 k h I'k b k d · k ~idi aiQı, ş8tıroıemiş ve Yugos çekten ngiliz sıyasasıoın amacı cı ı ve arpci ı a ımın an ta -

tr alka 1 • Romanyada idari ıslahat ise Makdonıl<l ona bir soğ2k al- lit etti yalınız bugünün devlP.tleri 
~ti"· ı bak'-ı n u uslaunın ~ı lllıı.ıaıı;f nda meşru pren Romadyada dahili idare bakımın· g1Dlığı t,davisi çaresi bulması ıpora birilim çaınisi kattılar. 

t "~ d l k l"h d gerektir • ıı·11rh , aa IDecburiyetinde an yapı aca ıs a ata ai proje . * 
·~ ilk· iç işleri bakanlığı tarafından tel· - Bir lnglliz mecmuası - • • 
11 b 1 Yen· 1 k.k d·ı k d' y k ı Osınaoh imparatorluğunda sp· 

ljtdı'J u •btı'I~ talyan elçisinin 1 e ı me te ır · a ında par e· 
a~ı mentoya t d. d'l k ı h Çı•nde or da her şey gibi sıfcrdı. yeni re 1 ı L tııet .. r arın t~mamen ev ı e ı ece o an u 

\l (Uz • k .. ı d b jem her şey gibi onuda yeniden 
~a 

1
tdit. "eı~ olduğunu gös pro1e , oy er eo aılıyarak şe· 

lı·' 1ahg,c 1• ıakın bir istikbal, hiılere kadar bütün idari taksi· Yirmi bin kişi suda kurmak işletmek vaziyetiat, mec-
' ı.ı' Ş111 t' mata bi çok b k da ~ . bogv uldu buriyetine düşdü. fır kamız diger tıh ır allı.. e ınin arkasında r a ım n geoış se· 

~ "' bi)d~ bulunub bulun- lahiyetler verilmesini gözetmek- __ medeni ulusla rgibi spora büyOk 

Fabrika ve sobalarınızda Zonguldağın yıkanmış LAVE MARlN 

" " 
)) )) )) KRlPLE 

···----· » y e r l i . -- - K O K 

D::>kü u ocakla rı ve )) A 1 "' rı n - - - - K O )( 

Salo.mandra )) İngiliz - - -- At 1 ı\ 1..: 

KömU rlerimizi tavsiye ederiz . Size da

imi hararet ve tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır • 
Adnnado. SelAnik Bankası sırasında 

).. hI1• ır,ct'-t• y tedir . Bu suretle merkezi ma- Şanglıay : 25 (A.A) - Sarı kıymetler verdi. bu ehemmi,•et ve- ! 
•ri( 1, "ce I! ır, ugoslav- J 

ll b ' Ştnıu t k k kamlarro yükü · hafifliyecek ve nehrio Hunan ve Hobes hududu rişio sebeblerini herkesin öğren- , 

1 
ı~1 . i~ , bl c tar etme 1 ~~ bır tli h Ze doğru uzatılan buna mukabil ufak taksimatın üzerindeki bendleri yıkılmış ve mesi gayedeki büyüklük itibarile ı 
~~d~ ıç bir zaman boş kendi mesuliyetleıi altın~a yapa- sular büyük bir araziyi iıtili e~ lazımdır. ~~~~~~~·~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ tfe ~a· cakları faaliyet artacaktır . Bunla - mi§tir · 

1 13-20 Muharrem Hilmi 4981 

1'ı' Yu ttteaj de bu ııutku 1- ı rııı mali selahiyetleri de artırıla 20 hin ki:sinin öldüğü zıonc· 

l 
bit ıoaı,v tnüoasebat nda, caktır . diliyor , Zarar 40 mil} OD dolar 

th ine b 1 
, takmin edilmektedir . 

~·,. -t6~ et' ale te~kil eyledi-' } u11a11lstan hadiseleri karşısında y b. 1 lı 
lll k :.- üz ıo erce alk mücavir 

~· t te ve demekte- Balkan devletleri rollar üzerine dökülmüştür . 
~'Soliııı ~· Atinada çıkan " Kıtimerini ,, 
~ 1~~ta b •lonoda söylediği gazetesi , l\lesud bir müşahede 
y '1•aıat1 u Yaldaşmn siyasa- başlığı altında yazdığı bir yazıda 
• ıı rıı k ' d' k" qth ·~ ko O) nıuştu ı Bu si· ıyor ı : 
d 'ller lllşular arasında iyi Alçak isyan hareketi dolayısi · 

~, btı dc .. ~Ulunrnası mecbu- le bütün Elen ulusunun geçirdiği 
dt lıııull 2'1 fakat ayni za büyük imtihanın kayJa değer bir 
~ ~nhiın tduslar arası Larıs tarafı olmuştur . O da Balkan 
~tııt . olnıasından neşe~ andlaşması ile bir birlerine bağlı 
tıı~ a~lınd . müttefik devletlerin Yunanistanm 

1 ~aacb an ltaJ}ao - Yugos meşru hükümetine karşı gös!er· 
to~'1-a1 ~t~eriniu iyilf'şmesi dıkleri rabıtadır . Filhakika El~n! 
· ~ bnYli~Yasasının inkişaf 1 ulusu • ne dost Türkiyenio haşba . 
'•t~l ltaı ehemmiyeti haiz- kanı fsme t lnönünün güzel sözle · 

'ttı·-!le,i:.aQ. - Yugoslav ' rini , ne Balkan andlaşması ha~-@ 
t bi1ııat hı Jyilcşuıe si ne yar· Lakaoı Ti t ülc:s~onun bu sergüzeş 

~t lı •un dolayı memnun ten istifadeye kalkmak isteyenlere 
f:~~Siin ıic~ıe Avrupadn ha- ciddi ibtaratı tazammun edrn be· 

lt b·il Ve J1 rı ulu~lar gittikçe yanatını ne de Yugo*v de9Jct 
~t it bitı a_ha kuvvetli bir adamlarının meşru Elen lıükfime·C 
\' erıne bağlanmak - tioe sempati gösteren !Özlerini 
t1 rJflc:LJy d hiç bir zaman unutamaz . Bu son 

btıfef/rı .a a devle[ wilf hadiseler Elen ulusunun Çaldaris 
ı ttl İtıb· bükümctine aıe kadar bağlı ol<lu · 
~ ;listikJ~~rfar Müdüriye- ğunu gösterdı ise ayni kuvvetle 

1 ~~ı· 935 1.,~ltıc göre lıu i· llalkan andlaşmssının da Balkan 
4 ır ıı:ı r:ı • ' 
, 1 bııı 1 l1a ~1 kanun için. yarım adasında barışın idamesi 
'1~d~0Uş\ur llıılyon 470 000 için mülıemmel bir var:ık oJduğu· 

4 !g' g,.ı· · Gı ceu )' ıJ D)'oi nu ortaya koymuştur . 
Oo ır ın·k . , . O d' 1 tarı ise 141 Bulgarlstarıda Isliklcll mücade· 

/ı. 1'~ ıs8 •n~r ve Liıinci lesi lwliralarım lazi: : 
'' ı . nı ı l)o:ı 65.000 n 1 . i u gnrıslnnc o. son zumanlardn 

t 
1 1llıi sık sık kutlulonmoktn olan lstiki ıll 

61 •11 ıdt 
~ a ıtıd ıııa alın'llış 

lı lı t '· a en f 1 
~ tıd Ulii ı1·· aza g elir 
' ';a ~ lü tuu~.' 1935 yılıu•n 
& .l'tııly un 1 cnio etti. 
, 'ttk lı ,ı 167 l)Q 

4da 9 d r 193 . O dinar-
b· . 8 Cb'I 4 Yıl ı ııın ay 
'•ı ı )o 2" •ı,I) 0ci ~a tı ~3.ooo di-

~ııü il 741 oorıoun ayında dn 
1 ~Q d' 1 4.. au1J ıı ı aıdı 

~, ·ı ra 1 . 1 
e ltız 8 mıJJoıı 133. 

' 15 milyon 514. 

ınücudo le leri lıo.t ı r..ılnrını mevzuu 
b :.ı lı se len ;\lir g.-,zelesi Jiyor ki: 

« Bazı mahofil, Li r ko.ç zaman. 
J onb ri Bulgnr i ııtibnlıı ihtifnllc
rini ulus ve Lilhu!:lsa gend ık arn
smd yaymağn ça lı~mo ktndır.Bun
br lüzumlu şeylerdir vo yapılmas ı 

ş:ıya n ı nwmnuniycttir Yu lnız bu
nu iyi surette yapabılınck için 18 
inci asrın ortalarından itibaren 
Bulgaristanın istikl~Ji gününe ku-

Büyük 
bir ransatlantik 

t .. 

" 

~ormandida: büyük Fraosız 
yolcu vapuru Sen'fazer limanın 
d ım kalkarak ilk seferini yap 
mıştır. 

Bu vapur 75,000 tonluktur. 

<lar olan uıcsol clori iyice tetkikten 
geçirmek lfizım<lır O zamanki Üs· 
manlı J evletinin lıütün vekayiini , 
Uolkonlardn ecnebi tesirlorini,diğo r 

komşu ulusların istikldl mücaılc
lr. lorini, l.3ulgnrların bu mÜl'Ullele
lcro i ştiraklerini, büyük ve küçük 
şehir ve sın o i merkf+zlcrdeki fıın
liyct i ııi , Aynaroz vo Riln Manastırı 
ziyaretlerini, Biikreş ve lstonhul
Juki Bulgar ct?muatlorinin iuki~af· 
lıırmı iyice Lilınek gerektir. 

* * * 
Evvela sinesinde çok istidatlar 

taşıyan Adana gençliğiııe haykır· 
mam lazımdırki Sporcu demek ; 
Vücudünda sıhhat, Kafa tasında 
ilim ve enerji, zeki taşıyan tprağı· 
nı seven, iki cebheli olmayan. ri · 
yaya yanaşmayan yurduna foideli 
olan tipdir. Spora geliaıce; o müs
takbel neslin iktisadi kirizler için· 
de ııskalaşmamaıT, kü!:ülmemesi 
için ve ur duyu teşkil edecek be· 
deni ve manevi kudretlerinin 1rt
ması için bir vasıtadır. o kadar. 
yoksa f alaucanın şukadar gol atı
şı , falancanın koşusu devlet adam· 
ları01 alakalandırmaz: Fertlere te· 
kt'I teker kıymet vermekden zi· 
yade Umumluk ve Cemiyetlik 
bir gaye ile Hareket etmek lazım· 

dır. Yukarida işarettiğimiz Spor· 
cu tipinden yüzbinlerccsine malik 
olmak gayesile hazenelerini spora 
açan devletlere gençlerin tam bir 

Alsaray sinemasında 
Bu akşamdan itibaren 

Sa) gı değer ıeyircilerioe 

Ramon nuvaronun temsil ettiği 

Asri talebe 
Motro Goldvin Mayer şaheserini takdim eder 

Asri talebe gene ihtiyar herkesin görmesiııi icabedeo talebelik hayatını 

gösteren en güzel bir eser 

ilaveten : MUnir Nurettin beyin Urfalı şarkı11 

Gelecek proğram : 

Studyo çılgınlıkları 
Perşembe günü : saat 2 do iki filim 1 Coşkun 2 ~1eksiknlı fah işe 

Cuma günü 2 de 4 de 

Asri talebe 
5149 

kar~ılık göstermeleıi toprak aş --------------------------
kının bir ifadesi olur. 

Şu halde Devletlerin Spor mev· 
zuuna verdikleri ehemmiyeti, bü 
tün gençliğin ahlaki ve adalı ter· 
bi)•esinde ve dolayı~ile memleke 

tin kültür ve müdafaa işleri sıra 
sındı !görmek mecburiyetindeyiz. 

Belçika kabinesi 
istifa etti 

Bckikn baş 

vekili 'l'hrnnis'ın 
başındu hulun
d uğıı Ut·lçikn ko. 
b nesi L tifu et_ 
nıiştir . Yeni ka -

bineyi tcskıl et· 
mek vozifcsini 
kral,hnşkn hiri -
sine vormiştir. 

Ayran menba suyu 

lfo son fonni usullerle koplo edilen 

hakiki pınar suyu olan ( Ayran mcnbn 

suyu ) el değmeden ttlıniz olnrnk Bt•le-

I diye memvrlarının önünde damacoaoloro 

clo1mnkta her suretle ycgdne emniyetli 

ve temiz bir suJ ur. 

'l'aklitlcrinden sokınınız. Muhürl "deki 

( Ayron suyu ) marka \ çok <l ikk · 

ediniz . 

D~posu: .Eski Ziraat Uankos ı altında 

5008 13-15 
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---~go'·~r-u~ş.~~~1~ __ \\ Adana Borsası =Muamı:-leleri 1 • •• k~~i~~ş~ınJ• 
10111

_ Sovyet süt m.akinalarJ ·- 'K'.lizA PAJ1UK ve y ılt.l 
rrozcte bayii Polis~·i oğlu l 
in tarafından Ağzı Ka · r Mföl:- 1 

. ---- Kilo Fiyatı nan 
' C1NS1 Satılan 

t) 

- Birinci flriildcrı ortan -

talaal'ırına Almaoyanıo harici si
yasetini anlatmak 'c alelhusus 
Sovyet Husyadau kuşk~la~ma~.ta 
olduğunu bildirmek v.dugu soy· 

lenmektedir · 
"Royter,, ajansı dünya gö üş

m.:leriniu Hitler taıafrndan misa 
kına kar§ı Almaoyaoı teşkil et· 
mek 1858, vurunda olduğu hattı 
hareketin izahına inhisar etmiş 
olduğunu bildirmektedir. 

Cenevre: 26 (A. A.) - Al
maoyaıı ın mer.buri eıkerlik bak 
kıudaki kararına dair olaa Fran· 
ıız aotassnı tetkik etmık üzere 
Uluslar kuı umu konseyi 15 nisan
da toplanacacaktır. 

Kapmıah paaıuk_..;:; 

Piyasa parla~ı ,, 
Piyasa ff'ıniıi .. 
iane ] 
1ane II 
Ekspres 
Klevlant 

Beyaz 
Siyah 

Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik 

" 
•• "Tohumluk •• 

But!:day Kıbrıs .. Yerli .. Men tane 

En az En çok 
-~· s. K. s.~. 

·~ - -

32 

YAPAGI 

1 1 

Ç t G 1 T 

HUBUBAT 
1 

KUo 
1 

·---

1 

1 

-

llüsey 
yo.delf} n markalı kapsol ile kapalı 
olan bir adot gazoz tahlil edilmek 
il zere getirildi. vo tahlil neticesin-
<lo oş ağıdaki rapor verilmiştir: 

T omamıan berrak marızorn<la 
olup bu nümuoe 48 ırnat 37 tlero-
colik 
tortu 

etii ic"risinde bu 1 unmA klıl 
vermemiştir. Cnli havi man

an ari olan nümune gazozun ı 
i çok iyidir. lçerisinlle zaha-~ 

oktur. Şekerle yapılmıştır ma-1 

znıad 

lnzı·t 
rın y 
deni ve mızır homızlarJan temıımen 
oridir . Kayauelen gazozunun ya

ğı suyun eolabet derecesi bir 
ktur. Netice çok iyi bir gazoz 
unesi<lir . 1-t> 

pıldı 

buçu 
nüm 

imyogıır ve kimya muallimi 
A. Rt:a İşcen 

K 

A 

l 

~ t 
• J .. k" l 1 siittOO Ç~ elt~ 

Berlin: 26 (A. A) - logiliz 
n11zırlariyle Alman Devlet adam· 
lırı arasında yapılmış olan görüş
meler bakkınd~ki bir tebliğde bu 
görüşmelerin 3 Şubat tarilıli logi· 
liz - li'ransıı tebliğinde mün:Jc· 
ric bazı me ... elelcr hakkında ce 
reyah etmiş olduğu beyan ~dil 

Arpa 
Fasuiya --

Adan a asliye hukuk. hakimliğinden: 

Sovyet fabrikalarının yenı g" on sut ma ın::ı. ar . r11akıfl d~ 

Yoğ çıkarır ve fiatları çok u"cuı olmakla bernba( dığerk 
51 

al\ıll , , · o ı ban 8 ı~ daha eyi kullanışlıdır .4999 Satış yorı : sınan 1 14~ 

mektcdir. 

Bu görü:.melere yarın da de
vam olunacaktır. 

lluclapeştt : 26 (A. A.) - Ma
car le)guf ajansı hHditiyor: 

-

Yulaf 
1 Delice 

1 
Kuş y~mi . Keten tohumu 

1 

Bakla 
Sisam --

1 . 
•••• Salih Ef,.ndi 

i .~ J:l 
...... ,, 

! .o cc Dii:ı kırma . >. •• 
1 ~·- Simit ::ı ...... 

" - t: o - " .... Cumtmriyet ' ::: -a ~> -~ ;ıl " Düz kırmA ,. 
Alfa ., . 

Ulusal birlık fırkasının Buda 
peşte'de akdettigi bir mitioğcle 
nutuk sşyliiyen Jhşbakan Gömlıöş 
Avrupa vaziyetini çok tehlike\ 

Liverpul Tclgraflan .. 26 / 3 I 1935 
1 1 Santim 
nı 

Mart VaJdi 6 

1 
Mayıs VııJeli 6 . 
Hazır 6 -
Hiııt hazır 5 

UN 

----

Kambiyo ve Para 
lş llanknsınd:ın elınm1ştır. 

Pene 

32 Liret l 9 1 69 
Uıyşmark 1 97 

28 Frnnk .. Fraosız,, 12 06 
43 -Sterlin "lne:iliz,, 602 25 
33 79 46 

No . 33 
A dananın İcadiye mııhııllı,sinden 

onyıılı Mehmet Recep ve hem-Alas 
şires i Safıyenin lcııdiye mahalle 
sindo n Vasfi Polnt karısı Kudret 

öşeme mohullesinden Ayintabi ve 1) 

Nuri karısı llüsuüye ile tapu ve 
iskn n daireleri aleyhine açtığı ta

un iptuli ve ipoteğin kaldırıl
J.avosında müJdeaaleyhlerJon 

nüyenio lkametgdhı meçhul 
nduğunuao g.yabınua mahke-

pun 
ması 

llüs 
bıılu 
moy e Jcvanı E-dilerck Alos0oya 
mü 
Lfv 

ba<lıllerinden müteveffa Hecebc 
iz edildikten sooııı Kudret hıı
a ikir ci <lrıfıı t .. fvizım veı ilon 
euin topnsu vP.rilmıık surctile 

mm 
han 
vak 
diği 

buldnğnou. ~iiokii A vmpeb uhranı 
bı]letmek istiyenleıin, mrselenin 
Ctvberini ınmadıklarını ve da 
İm• başka ulusı.rı nasıl kendile 
rine ram edecekleıinio düşün 
düklerini kayd .. ttiktt·n sonra de 

. 
Nevyork 11 06 

Dolar "Amerikan,. 
ı-

Frank "lsviçre,. tek 

i tesçilin yolsuz olJuğunu bil . 
hulde llfümüye tarofındon ipo

tesis cdıldiğinc mütedair mu· 
leyhnnın yemin icrasına knror 

rilerok keyfıyet gazetelerle ildn miştir ki: 
Avrupa vaziyetini hakiki o'a 

rak ha\letmtl, istiyen kimse mağ 
lub dul etlere karşı yapılmış ola 
haksızlık ve hakaıetleri ortada 
kaldırmılıdar. 

e· 
ı. 

yı 

Almanya hukuk müsavatı ist 
eli ve bu müsavatı kendisi ald 
Maceristan bu yolda Alın.uya 
tıkib edemez. Uluslar derne 
azaeı oltluğu için ayni talehi b 

ği 

u 
derneğe hıldiu cektir. 

ı· 

l>l 

ltalyun d<.stlarımıza ve ~imrl 
) e kadar dostumuz oldukları 
iıbat edenlue güvenerek gaye 
irişrctğimi.zi iimid ediyoruz. 

ye 

Ü· Mıcarislan luslnr arası m 
nısehetlerini de siyasal veZö~ 
nomik noktainazuından menf 
ıtlerini de kay~etmck istiyor. 

o-

•· 
ir· 

sse 
Bütün muelelerin hepsi b 

den halledilmek me\Zuulıalıi 
ruznameye maliye ve :mrnno 
meaeleleriı io de konulması laz 
huluı:cluğu knnaatın<la}'lZ. 

mi 
ım 

lıa Viyan. : 26 (A.A) - Baş 
kan uşiug dün irad ettiği 
nutukta Avusturya içia buk 

bir 
uk 

müsıvatı istemiştir . 

Berlin ; 25 (A.A) - llo iki· 
n • şer Beobabte gaz:etrsi Alma 

l"giliz mükalemeltri hakkı 
tefsirleı<le bnluoarak müzakc 
lericin şimdiki vaziyeti hakk 
da halka maliimat vermek za 
oıoın henüz gelmediğini ytz 

nda 
re 

ıo 

ma· 
ıyor 

ve diyor ki : 

alist Sarih olan ulusal sosy 
siyasası hiç bir zaman hlo 
teşekkülü ulusunun ihdasına 

klıır 

ça· 
lışmımı§ttr . Buoun içimi ir ki 

. hü· Almanyanın iştirak edectğı 
tün müzakerelerin başlıca te 
yülü hiç bir vakıt her h~ng 
memleket aleyhinde vaııye 

ma 
i bir 
t al. 

k olmıyacak d&ba ziyade 
ma 1 .. l 

hii 
'ı ha· 

t .. Avurı>• dev'et erıaın ıa un 
1 

.. 
d"k' hayatı menfaat arı uz 

zır .. ı . . h' 
e müe-sses itimad verıcı ır 

eıi 

teş 

D •• •• m 
riki mesainin teessueuoe at uf 

bulunacaktır · . 
Bugünkü Bertin müıake 

da bu prensipten mülhem 

ratı 

ofa. 

caktır · 

-
1 

Belediye ilanları 

1-Nison-935 tarilrine miisadif pazartesi günunden t O-Nisan-935 
tarihine kadar hususi ve piyasa körül araLalarıle 11-Nis n-9.~5 ten 
nilıoyetine kn<lıır bilumum boğ, bahçe hususi ve piyos11 tek ve çift 
atlı yük aralıalurilc hayvanlarının muayenesi yapılacnğınJao aldkaua . 
rnnın malu!Jlu olmak üzere lıalkımızu ilfın oluuur.5147 26-27 

-
Doktor Basri Uzel 

Uzun zamaıılor muhtelif hastanelerin uohıli ve harici kliniklerinı 
müştereken idı:ırc ile hu hastolıklnr hakkındn mümaresc~iııi artırmış 
olun doktor Bnsri ( Uzel ) eski OrızJibak civnrınJa ye ı açtığı mua-
yrmc cviode dahili ve harici ve bilumum kı rık çıkık hastn~a~mı kabul~ 
başlamıştır . Mürt.ıcoat eJerılerin lüzumunda kon , balgl\ln , ırın , mevaJı 
"'aite idrnr mide usaresi ve kan tnzyikları gibi hokemi , kiınye\•i ve 
t> ' ' k ·ı 1 rnikroskopik rnuoyont:ılerini <lo bizzat yapma ?uret~ ~ rnstıılıklarını 
teşhis ve tedııvilerini üzerine olınaktu ve hu tohlıldt ·çın ayrıca ücret 
istememektcdir.5075 11-20 

Puzortosi güııleri öğlı;<lon sonra fukarulnr parasız muayene edilir . 

-

Dahili hastalıklar tedavi hanesi 

Ş11rımııa yoni gelmiş olon doktor 'failli, bu kerro İstiklal rnekll'bi 

civnrmıla doktor Sülı ynwn Sırrı munycnohcınesiııdo lıcr "Ün b öğleden 

sooı n host ıİ urını kabul etoH'ğe haşlomıştır.5104 9 30 

Poınr ,·e 'salı giinleri fukıuaya p rosız lıakılır. -
-, Annelere öğüt 

Yurddaş 1 ,. il!'!' e t"> 

~ocuğuoun scığ Kentlioin ve 
~oculc " irgt>nır. kurumu ( lli ma-

yei t·tfal ) Gı ıwl nwrkı•zi, mama ÇO• 
lam ve kuvvetli olmanız• , t\ i(je cuklnrınıo UD ıl hı· lcnf'Cl'ği rıi ve 

ılaç ğirmeden yı.şıımanızı i•ti monııılaıınm nu ıl lııızırlaooı•aj!;ını ()ğ-

yorsan hol bol h1 cir, üzüm, ha · rt'lr.n ( Aımderf' öğiiı ) liıı 2 iı ıc·ı 
s::ıy ı mı huzırlamıştır. 

mai 
ve 
edi ldiği halde yemin için tayin olu 

n günde mahkemeyn gelmediğin
n yeminden kaçınmış ve yemin 
eceği vakialıırm sabit olmuş sa

na 
de 
ed 
yılı nasrna gıyehın<l~ karar verile

k muhakeme Nisanın 30 ncu re 
sal ı giinü saat 9 a bırakılmış oldu

n<lan işbu ilAn torilıiıı<len itıba ğu 

re n sekiz gün içinde muınailoyha· 
arzuhallcı yem İn euecPğİni be• nın 

yo. n ve muhakeme güııüoJe mah· 
meye g1Jlorek yeminini yapması 
ak2i tııkdiule yeminuen knçın-

ko 
ve 
mı ş olduğuna ve yemin e<lcct~ği 

kioların sabit olmuş sayılılığıno. 
ir verilen kararın katileşerok 
ns hakkında hüküm vE-rilece~i 
ulu muhakemq kanununun 337 

va 
J:ı 

es 
us 
n ci maddesine tevfıkon iHln olunur. 

5148 

A dana asliye hukuk Hakimliğinden. 
No. 38 

k 
AJanaua mukim Musa ~lelı\li ve

ili o.vukııt Yako Saminin müddei\ 
leyha Adanadıı Taş moğııza sııhi
i Süleyman Nuri nt•zılind.e ikon 
lyovm Filistindc bulunan Baba 
ızı Cuvahir aleyhine asliye hukuk 

n 
b 
e 
k 
mohkemAsine açtığı 'boşanma da-
v o sının neticei m nlıakemesiode ta· 
afoynin birihirlerinden boş olma
arına ve kabahatli olduğu anlaşı· 
en müddoabh•yhonın tarihi hü

r 
1 
1 
kiim<lM ilihnrrn hir sene ırıfühlı-tle 
aherlc ovleneıııomesine vo 835 ku . 
ruş mnsarifı muhakemeı. in miidJca 
aleyhn.Jan alınmusına kahilı temyiz 
olmak ÜZ>!re 26-2-935 tarihinde 

1 

karar verılmiş vo ilanın h:r sureti 1 

1 nulık eme divonho.ncsine asılmış 
olıhığundan tarilıi ilanılan itiborC'n 1 
on beş gun zarfında turuku konu
niyeyc teve~sül edilme,liği tık 
ılirJe lıükmii mczkurun kPShi ku
katiyet < dr cPği illln oluııur.5151 

I uıııııııınınıu r uır.mumımıımıımı ıı:ı ımıın ımuı ı ıma:ıı~ .. 
~ 

':! 
!of 

bu gece nöbetçi • 

Eczane 1 
dem , ceviz, fın<lık , fıstık ye ve Birinci öğüıleri \e lıu ögiitii 
yedir . Bunlar seoin hüyük yur-

is- ,; 

iiıı· I~ Yenicami dvuı·ırnla 

Afiyet czauesidir 

b 
1eyenlen• Kurum pıtrasız olarak g 

dun , kuvvetli şifalı yemişleri derir. Aııkarada Çocuk esirgeme ku· u 

dir. mmu lıaşkanlığıoa Lıir mektupla a tl· 1 
il. . . ,. ... = ------- · -1 res bıldırmek kutıdır • 

1 
-111111 ı ııun11mınııırnl1lllllllllııııııın11uıııU1111118DUltıtıı1 J 

grı; 

ce'~l f 
b 1 I>· • • r cczrct , ~ ııtO 

llak iki Ur ip ildcını ulılıım . >ırıııcı sını . 1ıoslil ·~ 
Leyin on iki senedenheri yaptıgt ( Ndvrozin ) Grıp i 
g:lne i)Acıdır. Kalbe katiyon znrnrı yoktur. N0vr0ı 

n kesen 
Ilaş , <liş vo romatizma vo bel cığrılurını heme 

halJe alınız. 5137 2 

ıs' kusLJ~ 
Sabun meraklıları dikkatle 0 

-----------------~~ ııııı' 
) 

snbuntar• *e 
Katkısız, hilesiz, (Melek markalı "{orlJıeı; 

r . .. l oli sabun 
müşterilerimize bazı satıcıların sa ıyetı şu P 1 

tıklarını esoflo öğreniyoruz . 
f. "{0 

·ı . . . T" k' ·n en ne ıs e Sobun alon müşterı erımızın ur ıycnı kkot '1 

( 
AA [ k } kaınızo. ılı nunu temsil etlen IYJe e mor 

bunu talr.pte ısrar oy lomelcrirıi rica od eriz. 10,ııı 11 , 

• rnnıncısırıı. soç ı/t 
Vücudunun soğlıi1ını kumaşlarının yıpran ( l' 

r> ' 1 )er 
rzu e• cı 

pek ynpmomasmı ve cihlin lıowlnıumnsını cı 

/ek ) mo.rknlı subun 

27-30 

kullanırlar. 50U4 tıtltıl~~ 
•o ı\ 

· A tonlıt.ı · ıir satış ycrı ı esil 
. ethlln 'l'opl:ın 

.i\lclek evlatları tıctır 
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