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Atatürk Kamutay toplanhsmda 
&. ı Avusturyalrlaran ulusal 

ll_Saylavlar hakkında yapılma- bayramını bir tel yazı-
•• ıstenen adli takibatın seçim sile kutladı 
SOnuna bırakılması onandı 

Sqy/av Receb Zühdü h:ztıkınila 
"1eni muhakeme kararı verildi 

~ ~il~ 
uıı c:a : 6 (A.A) - bugün ıebir gölünün su 1twiyeıinin düı-
~~•n nkeri11 başkanlığmda milş olma11ndın ileri gelen ııkın-
"Yl,'lt Q. toplantıda Zonguldak tıh durum kartıı111da mutahassts· 
' ille .eccp Zühtii Soyak hale- lara tetkikat yaptırıldığını Ye ıo 
tl!~ll 111 °!tıhıkeme .kararı ve· nunda gölftn eaki ıeviyeıine gel· 
~'ııl,~ ~aır Baıba~anlık tuze meaioi beklemeie karar verildi-
~~ r~ Ôtanhul Müddei umu. ğini eöyle•iı ve demiştir ki : 
rı•ea .. •küd., ıormanı tuı- bir yıl önce eu radye sevi· 
•ı o~ıı~:derilllJI§ olaa tezkere· yetinden çok dah• aıağı ia· 
~ a,,d,nuıtur . mi§kea geçen yıl biraz yük11lmi1 
lı°"~r G @obrı bışkao Nurl tir . 
11e · ' aı· ~ l•din öl ıı~tep Saylavı Bay Tarım bakanı ovadl\ geçen 
~tır,,1,1 dOtunü bildirmiş ve yıl elli bin dönüm toprak ıulan· 

l d•~ik:1111ak için Kamutayı dığını bu yıl 70 bin dllnüm top· 

Ankara: 6 (A.A) - Avustur
ya ulusal hayrımı ~münHebetile 
Reiılcumhur Atıtürkle Avuıtur 
ya Cumhur Reisi Miklls araıında . 
teati olunan tel yazıları afağıdı· 1 

dır . / 
Son ek&eldns Mlkdls 

Avusturya Reisicumhuru 
Ulusal baynmı mOnasebetile 

en hararetli tebriklerimi ve şıh· 
ıi 11adetinizle doıt AYuıturya u
lusunun refahı için olan samimi 
temennilerimi eklelınılarına ar
ıederim . 

Son e/cseldns Reisicumhur 
Kemli AtatUrk 

Nızik tebriklerinden dol11yı 
ekaelinslarma hararetle teşekkür 
ve ıaba1 aaadetlerile. Türkiyeoin 
refahı için olan hararetli tomen · 
nilerimi arzederim . ta..!'~rar su~~.•ya çağırmı~tı~ : rağın ıulıuıcatmı umdağubu ıu- , 

h~ t.ı gö,u,meye geçııdı~ı ıam• idıreaiuin gitgid• n.,ıemek· Matbuat müdürlüg" ü 
~~ • ., : Saylavlar hakkında te bulunduğunu ye hu idarenin 
~ dt'trıt~nen adli takibııtm tarım bakanlığının konturolana 

01,11 ~ 80?una bırakılması bırakılmi§ olmasındaki ıebeblerı Kongre dolayısile ulu-
,,~~ Olbıeyon mazbatası anlatmı§tır . SUO fikirlerini SOrUyOf 

I~. •but edilmf~tir 
~ Yllı b .. d . . · Bu görügmelerden sonra ka- ---.-
>-..t-, a 3274~ cel~ınıa faeıllalrı nunun maddelerine gtçilmi§ ve Ankara : 6 (A.A) - Mayıııa 
... ·~,, h ıra münaka • I 'd · · 1935 l · 25 d A k d l 1 k ~ ~ 1 •kkand k. k .1 ıo ama ı are11oın · yı ı masa· ia e n ara a op anaca o 
'~'lıo10 19;; tn:.~d 1 

e rifatı karııhğı olarak 150 bin li- lan matbuat koogreıinin Tiirk o 
~ ~16 Jiral k _yı ~ lu ce· ra tahıisat nrilmiı ve buna kar- kuyucularının da dllıüncelorinden • 
~-ı ~e S02 hı. Qll~aa 1 

be .Y•· tı geliri de 150 bia lira talı istifade etmek iıtenilditioden 
"ı...~-., ın mra ta ııeat . d'l . . k b l'f 1 . d "1ll u. 1•a dal k li h mın e ı mııtır . memle etin mu te ı yer erın e-t .. ~ı ... 1 • r anua yı 111 • • 1 M b t 'l:') ~ ttır • Hudud ve 11hıller sıhhat u- ki gazete okuyucu arına at ua 
~ 1935' 0••ıı eulıma idareal- mum MüJOrlüifi 1935 1ılı büd- umum müdürltlfüace ıu sualler 
t~•4'Jılı hlldcesinin müza· cui ile do bu idarenin masrafla· ıorulmaktadır . 
\,.~ lôı alan Muğla Sayla- rı karıılığı olarak 483 bin 4~9 1 - Okudujuouz gazdeain 
~ be~ftabçı bu idareoia ken· lira verilmig ve geliri de 736 hın ıeklindea ve içindeki yazılardan 
~aı,~ ltt1en işleri tım olı- lira olarak kabul edilmiıtir . memaun muıuauz? Haber, hikaye 
ı~•~ ~•di~i hOyük parılar dö- Yine Kamutayın dünkü lop· mıkıle, romao, mizah vesaire: 
~ ~ ~, '!1ltnış olao sulama ida- hntııında hududlarda çıkan ih.. 2 - Okuduj11nuz ıazetede 
,~ ~, .~'itttıaıa Konya ova- tillflaran tetkik Ye halli için olan ne gibi ıeyler bulmak iıtersiniz 

• ~;~, ''~~lbli bir top•ak parçafll Tüıliiye - Sovyet Ruı1a mukne· ve ne gibi §eylerin bulunmama· 
'·~••ıt11 ~•bilecek bir hale 10. luinin 6 ay daha uzaltılmuı, Tür· ıını istersiniz? 
\ı lıt~ı •ıteınio ve idarenin bu 1'iye ile Bulgariıtaa arasında Sof· 3 - Bulunduiunuz yerde iı-
t •tı,d 1 bulunduğu tarım hı- yada imza edilen protokol un Tftr· tediğioiz g11eteyl kolaylıkla bu· 
~~ ~-~il 1Yııd edilertk bayın- kiye ile Yunanistan araeında im- labiliyor musunuz? 
\. d()lr:bhğııaa bığlaomııının zalanın ve Meriç Evrea ırmağı. 4 - Gazete okumayanlarıa 
l 0l•cağıöı söylemiş- nın her iki kıyııında yapılacak ne için okumadıkları hakkında dil· 
~ 'tıttt b,k idrolik leıi1atan tanzimine aid iti- ıftoceniz nedir ? 
~c,~,P •nı Mubtia Erkmea lôfır, tasdikına dair kanunlar ka- · Matbuat umum müdürlOğü 

ı ~ •i tt"~• i~areuin 1927 yılıa· bul edilerek toplantıya ıoa veril· bu suallerin cevaplarını 20 Mayııa 
'f t t \lr dıgi f ı ı kadar Ankarada Umum matbuat , _ ~ tç,11 aa ba arı an at· mi§tir . . 

'-'•kııı. Yıla kadar devem Kamutay reltcek toplanhıuu müdürlüğüne bildirmelerini ııyın 

~l~k~tl,rryi6kzü r1dvcoeBey-koM• amyıııoul•8rindfeia Y•Pt•Cl•aktırrı. Türk okuyuculırdın diler ve 

~Q)· -------------------
:11.of let. •cilerin normal karı ve müsteh-
'Jıl , 

111 
l'h ~ l kt 

-'0 J
0 ·•1enraatı nazara a ınaca ır. 

l \ ~~~ 
•' ~'il •r,. 6 

ııı"tl:, ~'. tt_,iıı~:i 'i (A. A) - Elektri· 

1 

Kömür fiatları .hakkındaki neş-
~ ıı Jil 1 ·~' .1 lar, he elektrik ve kö- riyatta bakanl•ğın kömür aanayi· 
i) ~ - l' "' ç I_ •lck d 
0r• ,. ' 1'ltra b bo a bazı gı· inin buiünkü vaziyeti ve bu iı-
Uj& 1 : •t t•blc~ erler nzerioe tikamette ilerleyiıi noktasından 

./ ~~~llo 1
"•hn ıoau ıu yaptırılmakta olan tetkiklerd~n 

9••-,1 ~. •ıaı b,k 
1 

.. doğduğu gör&Iüror . 81~ tctkik!er 

böylece kendilerinin Tilrk gazete-
ciliğine yapacakları y•rdırnlardan 

dolayı ıimtliden teı~kkürlerini 
ıuoar . 

MuOlada çıkarılan 
madenler 

Muğla : 6 (A.A) - Mart ayı 
içinde ilimizin maden yerlerinde 
6267 ton Kurom, 3000 ton man
ganez, 1250 ton zımpara madeni 
çıkarılmıştır . 

Yunan aslleri hapis 
cezası geydiler 

f )~td" •ıla, 811 •aı yeni h·ı- heoOz bitmemiıtır . Netıcede dı-
ı , --~~tu:lelttrifk11yon ıu- ier bir kı1ım için olduğu gibi Selinik : 6 (A.A> - Divanı-

' '-ı"'t~t\ld lc~U~telif saha- umumi prenıip eHslara dahilin- harp son ayaklanmaya karışmıı 
ı \ı ),~'ddtlerı 0aıur, ıu, linyit de bueket ve hem alakah aanı- olan parlemeoto men1uplarile ga· 

ğl~ ~ ~ll ını,td,k- bulundukları yicilerin normal kari hem de muı· zetecil~re altı ıy ile oa aeae ara-
cı 0 

' \ 'dd ~•l'ti)( 1 8•halar elek · tehlikelerin menfaıtı nazara alı- sında değiıen hapiı cezaaı ver-
\ı,~~._tlerııı i ~~vvet ihtiyacını narak , icabı yapılacaktır • mittir . Üç kiti beraat etmiıtir • 
~~tQ~i~ · ·~•de suretile r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~, 

t l:i 1llı ltk'ld 
~''~ t,tı . letkilc 

1 
e temamını • • 

~ ~ık,t tlnıektedir. u ı •• • k• hı· 
' Ctt~,,r,ıı:eticeainde bazı n u 1 1 pe iV an 
tı~ bı,~t . F:k lbtvzuubahis 
~:)'tl llıcllıi •t hu tesisat 
~'!\ 't'tı ~,' olduğundan ma· 
. 9tf ~~tlctd hatta bu unt

it , ti~ hi,' ~urulacağı bak
arar Verilmiş 

~~------··---------~-
Çoban Mehmet ile büyük Mustafa gllrt>ş tutuş· 

mak üzere bu akşamki trenle şPhrimize geliyorlar. 
Pehlivanlar , Toros sporun misafiridirler • 

-

Karstaki yer deprenfisi 
83 Yaralı, 81 ölü ve 8 insan gayip. 

Avrupa devletleri başbakanları uğ
radığımız bu acıya iştirak ediyorlar 

Ankara: 6 (A.A) - İç itleri 
bakanlığma gelen haberlere göre 
Erzincanın Kigi kazasıyle ona 
bağlı yerlerde 2 Mıy11ta haıhya · 
rek 5 mayısa kadar aralakla sü
ren yer deprenmcSinden 4 ev ta· 
mamen 155 ev de kısmea yıkıl
mııtır. 

Kan: 6 (A.A) - Digor na· 
hiyesinde ve çevresinde ıürüp 
gitmekte olan deprenme dOn ge · 
cc ıababa karşı yavaılamıı ve 
dün 5,30 dao ıaat 22 ye .k.adar 
yeni bir deprenme olmamıştır. 

Bu duyum Karsta kınnçla 
karıılanmııtır. Kars halkı bu ge
ceyi evlerinde rahatcı geçirebi
leceklerdir. 

Öğle Uzeri yağmur ııkıntıJı 
havayı deiittirmiıtir. 

Felaket yerindeki ıağlık kol· 
lırı geceli gündüzlü çalıımakta
dır. 

Yurttaılarımıza gereken yar
dımlar dakikası da"ikasına yapıl
maktadır.! 

İibayın baıkanlığındaki yar
dım kolu bugoo: Borluğa gitmiı· 
tir. 3- geceıi depreminden tfim 
yıkıldıiı bildirilen brt köyden 
üçlloüa çokcı, ikiıinin de biraz 
zarara utradığı anlaıılmııtır. 

Ankara: 6 (A.A) - Karı dep 
raminden ötürü Yunan haıbakını 
ve dıı işleri bakanı ÇıJdariıin 

DııarJ iıleri bakanı Tevfik RDıtü 
Arasa · çekmiı olduğu uzun tel· 
grafıyle karşılığıdır. 

Dış L1lul bakam son elese · 
ldns Tevfik Rüslü Aras 

Ankara 
Karı deprenmeılndEn ötüı ü 

Türk uluıunun ıeçirmekte oldugo 
çetin f elllcetten ıon derece üzün 
duyduğumuz halde ıatl de•Jetla
rinden gerek hükumet namtna 
ve gerek kendi namıma doıt ulu · 

ıun göz yaıına üzünle iştirak etmek 
te olduğumuz ifadesini lütfen o
naylamanızı dilerim. 

Yunan Baıbakam ve Dıı 
işleri bakcım 

Çaldaris 

Başbakan ve Dış işleri bakanı 
Son ekselans Çaldarls 

Ati na 
Zdi devletlerinin gerek dost 

hükOmet nainıoa Türk uluıunun 
l[ÖZ yaııoa iıtirakioizi bildiren telg
raflardın fevkallde mlltebaseiı 
olduğum halde zati devletlerin
den üzDnlü teıekkDrlerimle bir· 
likte Cumhuriyet hükumetinin 
derin teıekkOrlerini oaaylamanı· 
zı dilerim. 

Tevfik ROttu Araa 

Ankara: 6 ( A.A ) - Sovyet 
Büyftk elçiıi Karahan ve Afaaaiı -

- Gerisi dördüncü flrllkle -

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Kara günlerin korkunç zorlukla nnı yene· 
rek yeni devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 

-2-

12 Klnunusani 1920 de me 
buıan mecliıi toplandı . Mecliı 
de Atatürkün verdiii direktif 
g6z öoOode tutularak "Misakı mil· 
li,, d enilen tarihi veaik81ı bı.ıır· 
lan<Jı ve meclis tarafından kabul 
edil'lfi . (28 Kanunu11ni 1920) 6 
mad<leelen ibaret olan misak mil· 
li ; bize tbogDnkü ıınırlarlmtzın 
lemin edilmesirıi iıtiyordu. 

Doımanlnımız medisin bu 
çalıtmasından ürkt61er . Onu 
yok etmek için çılııtılar. Ali 
Rızı Paşa kabineıi düıtü. Salih 
paıa kabinesi reldi ; o da tutu
namadı. Paditabm enivteıi damıd 
Ferit ııdaı ete getirildi . 

Melfosin mecliıi kap.taldı . 
16 Mart 1920 de lstaabul İfial e 
dildi . 

Atıtlrk, lıtanbulda bulunan 
mebusları Ankaraya çaiııdı . Vi
layetlere de 1 tamimler yolladı . 
Bt>ıer m~buı seçileıek Ankaraya 
göndermelerini iıtedi • 

1920 yılı 23 NiHnında An
liarada "TOrkiye Büyik millet 
mecliıi,, ilk toplantısını yaptı. 

Bııkanlıia , Anadolu ve Rumeli 
müdafaai bukak cemiyetini heyeti 
temılliye reiııi olan Atatilrkü 
seçti . 

Türkiye Büyük Millet mrcliıi 
milletin iradesini hakim kaldı . 
H~m içeride düımanlıırın heaabı· 
na çalııaoları ntfc ı alamıyacak 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

vaziyete getirai ve hem de dııar
dan yurdumuıa yerlc§mek üzere 
gelenlere hadlerini bildirdi . 

Kooyada . YoYıgadda çıkaa lı · 
yanları baatırdığı iıhi , İıtınbul 
bükümetinio iÖnderdiği ''Kuv1tyı 
inzibatiyt',1 alaylarını, Çerkes Ed 
hemleri , Ahmet Anzavurlara or
tadan kaldırdı . Bu iç dilımanlar 
ortadan uzaklaıtırıldıktao sonra 
Yunanhlaıln kafaları lnöoünde 
iki defa parçalandı . Sakary• kı· 
yılarıada tal'ibio yazmadıiı b6 
yük zafer kazanıldı . Afyon kara
hiHr , Dumlupınar mubırebelerl 
Yunaolılaruı Aoadoluda tutun
mak kudretleri olmadığını iapat 
etti . 26 Ağuıtoı 1922 de bıılı
yao büyük ıalduıı 9 Eylulda 
Türk ordularının . İzmir kıyıla · 
una ulaımasmı temia eyledi · 

11 Teırinievvelde Mudıoya 
mütarekeai imzalandı . Bütün 
Anadolu dOım•nlardan tamami· 
le temizlendi . 

İımet İn6ofioüa baıkanlıit al· 
tında bir murahhas beyelimiz Lo· 
ıaaa gönderildi . 

Bu ıırada Büyük Millet Mec· 
liıinde düşünüı synhtı bDıbDtün 
göze çarpmaia ba§lamııta . Bun
lar , Atatürk.ün valaodıtbk bık
kını bile ça1mak iıtiyorlardı . Ge
ri düşllnceli adımlar , ıahet men· . 

\ 
fıatlcri peıinde ko§anlır tirle ver· 

- Gerisi lklncl flrttkde -

Bü:yük Mesele -·-Büyük bir mesele lrarıı11ndi· 
yız . Buglin Türkiye'de orta mek
tebi bırakınız, liselerde okuyan 
gençler bile aalibiyeti mütekabi 
lenin ne olduğunu bilmemektedir
ler. Çünkü yalaız bu iki kelime
lik arap - fars katıı •trnı anlamak 
için arap ve farı gramer kuralla
rını bilmek lazımdır. 

Tekabül nedir, mütekabil oe· 
dir, niçin mütekabil değildir de, 
mütekıbile'dir, iki kelimenin ara· 
11nda eıirenin .ae lıi var? 

Halbuki bugün bizim ilim ve 
fen kitaplarındaki bütün terimler
le hükumetin gündelik itlerde, 
kanunlarda, emirlerde kullandığı 
terimlerin bir çoğu Hllhiyeti 
mütelcahile'den daha daha çetin, 
gt:riıi de en aıaiı onun kadar çe
tereflıdirler. 

Evde ne sallhiyet kelimeıiai, 
ne de mBtekabil kelimenni bl
lanırız: Yani çocuklarımı.ta bu 
kelimeler için kulak alııkınlığa 
yoktur: Hele ikiıinin arap •e fara 
kurallarlna göre naatl birleıebil 

diğini4 ancık 918 e kada bü
tün mektep derecelerini bitirmiı 
olanlar çözebilir. 

Arab yazılarını tenkid için fÖJ· 
le derdik : 

' ·Üniver1iteden çıktıktan ıoara 
bile kelimeleri yanhı okumaldıa 
kurtulamıyoruz . " 

Şimdi ıöyle diyebiliriz : c Ye
ni alfabemizle kelimeleri dojra 
okuyoruz . Fakat Üniverıiteden 
çıktıktan ıonra bile bir aıilndelik 
gazete betkeaini anlıyamıyoruz ! • 

Demek ki Türkçeyi Arab ve 
Fan gramerlerinin bDtün karal· 
hrından artırmak , gün gt!çirilmi 
yecek kadar evıin bir itimizdir . 
Halbuki ilk mektebten üoiveraite 
sonuna kadar çocuklarımıza öğ
rettiğimiz bütDo terimler Jahaacı 
kurallara göre dokuomuıtur . 

Mekteblt>rimize yenidf'n Arab
ca ve Faraca dereleri koyabilir 
miıioiz ? Fakat bu da yetmez -: 
Arabca kendi yazısını iıter ; o, 
kendi yazt1t ile yürür . 

Halbuki biz üstelik oadan 
hllsbiUün ayrı , ona taban tabaaa 
kanıt bir kültüre b•jlıyız . Biz, 
batı kültürüodeniı • 

Arab ve fara kurallarını atın 
cı, Türkceye, kendi ihtiyacı olan 
ön ve ıon eleler le ıenıioleıtir

mek, hu ön ve soo elkl"ri ıra 
merlerimizde öğretmek, Türkçe1• 
kelime Oretip sindirme yeteaejıni 
vermek , dilde öz Türkçe kökle 
rini artırmak lazım~ır. 

Y tni alfabemize balcmız : Bo 
alfabeye hatta Çin kelim•leriai 
alabilirsiniz ; tam Arap ıeklinde· 
ki kelimeltri bir türlft eıtdumaz· 
ııoız . Bizim alfabemiz.le tam A
rap şeklindeki kelimeleri, çocuk
laumız, hiç bir zaman kekeleme
den okuyamıyacaktır . 

Biz kendi bencilliğimizi bir 
tarafa bırakalım ; İlk ve orta 
mekteplerle liıeler bıtti Bniver
eite korkunç denebilecek bir kir · 
ıaıa ve durıuzluk içindedir . 

Biz , aramızda, 

Ey dahmei mersu&u havatır, 
ulu mabet .. 

gibi ıözleri, pek eyi değil1e bi
le, kulak aolgunluğu ile anlar gibi 
oluruz. Bizim aytalarımız, söylev
lerimiz , yazılarımız hepsi , atalı 
yukarı , o devrin üslO.buaa gördeir. 
Fakat bizi dinliyen bu neıl ın ka
Cuı aydınlık yüzü görmüyor : Bu
lutlu , ışıo ~ kara ı~zin'tiler içinde 
bulanık v~ bunohktır . 

Hiç bir dilin evrimi bitmez : 

- Gerisi ılçıintü flrllkl~ -



Tfirk Söztı 8 Mayı! t9S~ 
1-Jrtik 2 • ıcz zec __ _ 

0

-C. H. partisi nasıldoğdu? ---Alganistan hak-
kında bir cevap 1 Şehir Duy_ukları - Birl11ci flrllkden arlan - ık' 

ıkdl9ııı 
Lozan konfe- eden dütmaa kır111ıaı ç ın•k' 

1 
1 

Varit olmu tur : 

Adana Turksözü gazı>tesi muh
terem müdürüne : 

3178 numıırelı yevmi gazete
nizdeki makale monzurumuz oldu. 
MezkOr makalede hain hir cemi
yetin proğramnıı neşr~d.iyors~~u~. 
Halbuki hu haiııler sızın gıbı ışın 
malıiyotindım molOmetı olmıyan ze
vatı iğfal ile kendilerinin •müdafıi 
hukuk hizbi • olduklarını iddia ıle 

kendi hezeyan \'O lürrehatlarını neşir 
ve terviç otml'k için « fegaoı Af
gan » namında arada sırada da 
bir ınüzohrefname tobetmektedir. 

Ben vatanını sevon hakiki bir 
Afgonlı ve bitaraf Lir fert sıfatile 
mezkOr makaleyi mutalaa ettiğim
den ve sizin de onların fikrine ka
pılaı ok vermiş olduğunuz izahatı 

okuduğumdan dolayı çok mütees· 
air oldum. Bu voltın hainlerinin ce
miyeti hakkında size biraz izahat 
vermek isterim. Sizin de diğer Türk 
karcfo~larımız gibi Afganistan mu-
hibbi ve hayrıhohı olduğunuzu bil
diğimdrn benim mektubumun ga
zttenize dorcini \'O muhterem ka
rilerinizi • 3178 • numoralı nüs. 
homzdn dıırcodılen makalenin mü
nafii hakikat olarak moselı.:niıı ma
hiyetinden lıabcrdor etmenizi rica 
ederim . 

Fegoni Afgan poçovrasının na
şiri olan c mtidaCıi hukuki Afg 
ni&tan cemiyeti • nin mahiyeti : 

Bunlar bir kaç vatan ve millet 
hoinleıinden ibarettir . Sizin yüz 
ellılikteriniz gibi bütün vatan hu
kukunılan mahrum edilerek bir da
ha Afgnnisto.nın temiz topraklıırına 
ayak hasmrımok üzere torde<lılmiş
lerdir . 

Bun\ordan b\r koç bnesi bi\fıi\ 
katil ve ya bilnsıto katildirler ve 
bir kaç bedbaht vatan ailesinin 
katil ve iı.lamındo zimedhe 1 ve mü
Bl bbip olduklarından 1illel ıec

lisi tur ofından Af ganistcın tubiiye
tindon de iskat odılmişlerdiı. Zira 
bunlarm bir takımı Amanullah llo
nın podori olan merhum Emir ifa· 
bibulloh hanın bizzat katilleri ve 
bazıları da Berlinde Afgııoistan 
seCıri Serdar Muhammet Aziz Hnnııı 
kııtlıni ''e bazıları Jo bütün Afgo. 
nıstnnın mahbubulkulübü ve en 

mönevver ve en maariCperver pa
dişahı olan AIA Hazreti Muhnmmet 
Nadir Şnhın ~ahııdetinde şerik ve 
muşevvik olcnlnrdır ki neşir ve 
tamimi manrıfe ve mehnmı umur 
hnsrı evkot ederek bizzat talebeye 
tevzii miıktıfotta hediye verirken 
bunların teşviki ıle bir arkadaşları 
tarafından bigayri hakkın caniyane 
ve hoinsne bir surette şehit edildi. 

Runlarıo hakikotı ahvallerine 
\'Akıf olmadığınız için kendilerini 
Suriye, Mısır ve Jrııkın muhterem 
votonperverleri cemiyotlHile mu· 
kayeso buyurmu':Jsunuz . Eğer lın
kikati ahvallerine 'akıf olmuş ol 
enydınız yltlnn vo esassız olornk 
ncşre\likleri proğro mı anlardınız. 
Onların yaton yorılış miıdnfua et_ 
tıkleri modcleleri Afgıınistanın bu 
gunkii hi.ilOmeli lotbık snhosıncı 
vnzetıniş ve mo:zkOr nuıddo hük O
m etin c as proğromn:ı to~kil et
mektedir. 

Şehir meclisi 

Bütceyi onayarak top
lantısına son verdi 

- u a u 
Belediye meclisi dün öğleden 

•Onra Turhan Berikerin başkan
lığında toplanarak bülce müza· 
kere ine devam etmiştir • 

GUodeli~P. alının konuoma 
mevzuları arısında bütce eocü 
meninin kararoamui ve bir gün 
önce meclise bızı f1111llara tahsi· 
sat ilavesi hakkındaki mazbatalar 
okuomut ve kararname madde 
madde reye konularak onanmış
tır • 

Bundan ıonn azadao bir çok· 
ları tar fındao ve muhtelif mev. 
zular Uzeriode verilen tıkrirler 

okunmu§tur. Konooıılacak madde· 
ler bittikten onrı başkan Turhan 
Beriker kı1a bir söylevle mrcliıi 
takdir ttmi"' ve devre topJantıla
rımn sona erdiğini eöyliyerek 
toplantıyı kapamııtır • 

Belediyemizin 935 yılı gelir ve 
masuf hUtccsi dOn de yazdığımız 
veçhile 438,022 lira olup müteva· 
zindir. 

Ancak önümiizd\:ki yıl için de 
§ebirde yapılacak gerekli bayın
dırlık itlerinin başuılabilmesi 

için meclis bütçe encümeni ka· 
rarnamesilc belediye ba~kaoJ.ğıne 
belediyeler bankasından 90 bin 
Jiralık bir istikraz yapılmaaı St>lii · 
hi yetini vermiıtir. 

Bu 90 Lin liradan 55,500 lirası 
şehir içinde yeni yapılacak yollar 
ve halihazırdaki mevcutların ona
ralmaaıaa , 25 bin lirası AtatUrk 
parkı ve aaf alt cadtle çevresindeki 
bazı yeı lerin istimJikine , ıekiz 

bin lira ı memleket hastahanesin
de yap,Iocak bir belediye pavyo
nunun inşa§ıoa , bin beşyüz lira11 
da Seyhan umağının münuip gö
rülecek bir yerinde yızlık bir ha
mam yapılmasına tahsis edilecek· 
tir . 

Saylavlarımız gitdiler 

Saylavlarımızdan Ali Milnif yi 
geo, Omer Biçen ve Ali Saib Ur· 
sav•ş ve Cavid Ural dünkü Tireo 
le Ankuayn gelmiş ve durak.ta 
dostları ve akrabaları tarafindan 
uğurlanmışlardır. 

Maarif müdUrü 

M11rif müdürü Yunus Kazlme 
ayaiındıo ameliyat yapılmıştır. 

Takdir name alan 
Belediye memurlar. 

Şehir mtcliıinin dünkü son 
toplanlıElıuda büyük hizmetleri gö' 
rüleo enccümcn kntihi Ziverle mu 
lıa eh ci yardimciıi Memediu bir 
takdir name ile taltif edilmeleri 
onanmışhr. 

keudileıioi kutlularız. 

miıracuet odıp ikmali malt1mnl Clle 
bilırsiniz • 

Hukurneli hnzım grcı li gtinduzlu 
Afgnnistanın hukiki istiklMi uğ· 1 
nındn lıic bir fudnkdrlıkton çekin· 
memiş hiç bir dovlcto , p rtiyo vo 
cemiyete bir iıntiynz hah ve mu
kovolo de okdı1tmemiştir.lfolta AC 
g nistanın her bir fordi hayotıuJnn 
d:hn ziyade so\'lli~i istiklAlini nı~~r
h uınunıı en ufak Lır zıırnr lovlıt 
oJccek on ufak bir wuamele yo.-

Türk sözü_ Fignnı. Afgun 

gozctesiııin o ınokıılesi Suriye ga
zcı ılerindııın birindon sırf havadis 
olarak alınmış ve IJilnrofaııo yazıl 
ın ı<lığı uıılaşıldığı için oltına bu 
yohln hoıı ıııulıılautda ildve cdıl 

rııişti . Bır kaç gun sonra d ıı 

pılmaınıştır . • . 
Hnk ve hakikate mustonıt ola 

k 1 cyan ettiğim sözlerimi toyi~en 
ra > J • • • 

1 N s n 935 t rilıli snymıml J 

Tnymis gozelı>ı:İı11lı n Afgnnislun le-

Sahtekarlık davası başladı. 
mişlerdi . Bunlar 
raoıının en ktzgın 
iti yapıyor !ardı . 

• . . M kart•' 1 devresinde bu lıgım , Bıtlıı ve uıu oifeııı 
tan ibaıet olan vazifei va~ad' aa 

ehr •· s yıpmamaklığım _Uzung 
1 1 ih'' Vatının Yüksek menfaatlerini 

diltilnemiyecek vııiyt tte olan bu 
adamlar ; TUrl.iye Büyük Millet 
Mccliıine aza olabilmek için Tor 
kiyenin bu günkü hudutları da-

Akarcalı Hasan, eserleriyle Alek
sandr Doma, Şekspir gibi büyük 

edibleri tenkit etmiş! •• hilindeki mahaller ahalisinden 
olmak veya dairei iotihabiycai 
dahilinde mütemekkin olmak met 

d .. cırt ar 
Efendilerin , ara 1i 1 w • • i ıab 
btmek lıtese idim ' Surı}key 10d•ıl 

l eP •% t. 
liye eden ordu ırın .

1 
rdett• 

Halepte bir ordo teık• bııfl11 

düşmana karşı müdafaa "~0 rııeıı 
milli hudut dediğimiz budu gelirdj ' 
teshil etmemekliğim lfiıılJJ 1' iÇ 

lcru dairesindeki bir doeyanm 
içcrısıoe sshte zabıt kağdı 
koymaktan suçlu ve mevkuf 
Ak~rcalı Iluanın durugmaııoa 

dün öğleden sonra ağır ceza 
mahkesinde bathmmı§tır. 

Suçlunun hüviyeti zapta geç
tikten onra lıaklumlaki son tah· 
kikatın açı(mısıoa dair olan İS· 

tintak hakimliğinin kararı okuo· 
du. 

Suçlu Hasan, oıtnda bir sah 
tekôrhk suçu olmadığını söyledi. 

Suçlu , baıkaııın sorgularmn 
şu cevabı verdi: 

- Bir ehli vukuf taraf mdan 
fab.ıikada birinci dda olarak yap 
lırılan kc eifte yirmi bio, ikinci ve 
üçünii kf'tiflerde de on sekizer 
lıio lira kıymet takdir edilmi§ti. 
Ben bunlara itiraz ettim ve gö 
Hirdüğüm diger bir ehli vukuf 
fabriknya sek en dört bin küsur 
lira kıymet takdir etti. O gün 
orada tutulan zabta kurşun kale· 
miyle bir ~ağıda yazmııtım. Ak· 
§am üzeri hapıshaneye giderak 
Durmu~ı makine ile yazdırttım 
ve geceleyin de ehli vukufa imza 
ettirdim. Maliye İcra memuru 
Abmet de ehli vukuf meyanında 
fabrikıyı gelmi§li. Gece kendisi
ni aradım. K~şki gitmez olaydım 
da ayaklarım kırılaydı. Hiç git
mediğim bau gittim. Kendisini 
bir masada tanımadığJm, bilmedi 
ğim bir kndınla oturur buldum. 
Zabtı Limzalamasını söyledim. 
Hokka kalem olmadığından im
zalıyamıyacacegıoı söyledi. Bir 
erkıdışdan ıldıiım mür~kkebli 
kalemi keo~isine verdim ve bu 
suretle zabtı imzaladı. Şimdi ise 
imzaıım \o~ar ediyar. 

Ba§kao Şevkı Özen suçluya 
ıon yaptırdığı takdiri kıymet 
mozbatasıylc icra dairesindeki sa
tııı niçin durdurmadığı ıunlinc 
de: 

- icra hakimi her gittiğim-
de ve ihbaıda bulunduğumda be· 

.-.-..-.-------~w--------,._..._..__ 

Mete 

ni iıtiskal ediyordu. Bunclao do
layıdıdır ki hakkımı arıyımıdım. 

Ehli vukuf raporları okundu. 
Suçlu bunların içinde yazılı olan 
lara itıraz elti. 

Suçlu Hasan burada bir mU
nuebetioi getirerek yazdrğı eser· 
lerle Alekıandre Domayı, Şekspi 
ri ve buna btozer büyük adam
larl tenkit ettiğini !:löyledi. 

Bundan sonra sırasıyle tıhit
ler dinlemiye baıladı. 

lık önce ölü Avukat Bekirin 
kızı Mediha dioleodi. Mediha 

alacaklı olmnk dolnyısıyle icra 
memuru Ye ehli vukufla birlikte 
ö~ledcn ıoora fabrikaya gittikle· 
rini ve keşif yapılarak on sekiz 
hin lira kıymet takdir edildiğloi 
ve akşam geç vakta kadar )rada 
kıldıkları hıtde ne suçlunun ve 
ne de onun tarafındao götürül· 
düğünü eöyliyen ehli vukufu gör
mediğini söyledi. 

Şahit Msliye İcra memuru 
Ahmet fabrikaya kat'iyen gitme 
diğini, zabıtta bulunan imzanın 
kendine ait ·olmadığını, Basanın 
bir güa yanına gelerek Aı.karıaya 
gideceğinden babsile kendisinden 
on lira örlüoç para istediğini 

söyledi. 

Şahit Makinist Mebmed Fak 
2ri ; Akarcalmto dıveti üzerine 1 

ve ıırf hususi mahiyette olmak 
üzere fabrikaya gittiğini, Fabrika 
nın mühürlü olmaaı dolayisile pen-, 
cerelerdeo makioeleri gördükleri 
ni ve arkada§larile birlikte aek
sen dört bin küsur liralık bir 

ruttur diyorlardı. Milli §ertfi kur
taran ve onı üstünlük veren bir 
kurtarıcıya karşı böyle nankörce 

hareket etmek Türk olıalnr için 
çok yürekler 11zlıtıcı bir haldi • 

Atatürk Büyük Millet Mecliıi 
küreüıOnden bu teklifi yapanlara 
ıöyle kartılık verdi : 

" Maalesef , doiduium yer , 
bu günkü hudutlar haricind1: kal 
mıı bulunuyor . Her banii bir 
intihap dairesinin de beş senelik 
mütemekklni dtiilim . Doğdu· 
ium yer , bu günkü millt hudut
larımız haricinde kalmı§hr , fa. 
kat bu böyle iıe, bunda benim 
katiyea bir kast ve kabahatim 
yoktur • Bunun ubebi , bütün 

memleketimizi yok etmek isleyen 
düşmanların ~hareketlerinde mu· 
vıffak olmaktan kısmen men edi· 
lememiş olmasıdır. Eğer düıman· 

lar , tamıoıen makaatlarına mu· 
vaffak olmuş ol11lardı, Allah mu
bafua etsin , buraya imza koy· 

mut olan efendilerin dıhi mem· 
leketleri hudut haricinde kalabi · 
lirdi • 

" bundan başka , bu madde· 
nio aradığı ıutı haiz bulunmuyor· 
eam , yani beı ıene mütemadiyen 
bir dıirei intihıbiytde sakin ola · 
mımıı f sem , oda bu vıtına ifa 
ettiğim hizmetler yüzünden Hr . 
Eğer bu maddenin iıtcdiği ıartı 

ihzara çılış11 idim , latınbulu ka
zandtrmıktao ibaret olan Arıbur
nu ve Anafartalardı mOdafaala · 

d ve ço b' Diye devam e en ir 1op 
ten ıırhliğine en ufak b .

11 8oııo 
bile buluomıyao bu ,özferı 
şöyle bitiycrdu : d•th~ 

. ntaıı bl 
" Efendiler , beııı k 1,la. · 

hukukundan iskat t tm~eıı 1,rıl· 
yeti bu:efeodilere nere re•oı'.0 
miştir ? Bu kürsüden ' dilerı0 

bu ef eıı b6· 
heyeti aliyenizc ve "e 
intihap dairel~ri halkın:.e c•''P 
tün millete soruyorulll 
. t' tt~' ıs ıyorum . ,, · bu 

BüyDk Millet l\fecli•; 1d•i1"1 

lifi yapanlarla bir~ik 0 
tP 

çok güzel isbat ettı · bÖ' 
k .. tsiodeD 1 (ı~ 

Yurdun her 0~ b•~ 1 
"k'e o 

yük kurtarıcı Atatu 
d' •. ttlgrafları gel ı · .1 ııısı• j Artık l\Ieclisio Y

1
en•. e,dııııl•". 

. · lerı ~,r 
mana da gelınııtı • 

1 
ptırı çı ·; 

takib edemiyecek 0 1 
6,terllS1 

. k disiai g . · aıe-
mak zaruretı eo l\f eclı•1 

ti . İlk BüyUk Mıllet .•.'le b9~r·ı. 
. f . Iı•k"' ,pv 

rioe aldığ& vazı eyı 'b batıı> 1 
· tı a mıştı . Yen iden ın . 

maaına kırar ,·erildı · ko'fe' 
a ıulh 1ıt•' 

Bu sırada Loı~ ord&1 • ,,yr 
ranıı da devaın. edı! illiY" " e~· 
tlirk ' " Hıktmıyt.ll fil ,ıyl• ıı>f • ~ 

1 • v•sıta ' 
ni aüo gazete erı · ıı· f1J "' ı, • " 1 ·ne ı rt' ) 
leket münevver erı ırede ıl 

b 't be .,e, p'r 
adamlarına bir 1 •d. le lıit 
" Hılk Fır kısı " a 11 ~ 

L'ld' di • ~Jf kuracağını ı ır 1 deD tf 
. rıe§r n f' 

Bu hitabenıo At türlı ' ı.t' 
'd' • "'" ııüo ıonra ı 1 • k'lı ,e, ,a 

. d b'r tet 1 .. ,of 
vilayederın e 

1 
d lar \a f 0 4i 

tine çıktı . Vatan ı:tf ·ni öi'cıı Al~ 
.. celerı ı>r ,-

Ooların dUşun disirıe 1 bıJO 
Halk arasın dan keD A uıtUt1' 

old&J· ~ 
ıorulır soran rdi : 
lar §U llarıılığ• ve - / 

takdiri~ kıymet mazbataat yapıldığı
nı ve bunu ilıi gün sonra imzala· 
<lığına ve mazbatayı imzalarken 
bunun altında Abmrdin imzuı 
bulunmadığını, Fabrikalor Abd ur-· 

rahman , Hüseyin IHilmi de ayni 
surdte ıöylediler • 

Sonu var ,,,, ~? - ,,-
----------·--------- b·fi fiı. 
Tanrı vergilerinden rıasıl faydalarıa ~ 

rımı yapmamaklığım lizımgelirdi. 
Eğer ben , bir yeıde beı 1eoc 
oturmağa : mahkum ol11ydım , 
Bitlis ve Muıu aldıktan ıoora 

Diyarbekir:istikamatinde tevcaaü 

Suçlu Hasan ; ıahidlcrin söy· 
ledıkltri sözlere itirazda bulun
muş ve hilbassa Abmedin ifadesi

ne kar§ı da : 

- Ahmed zannı hayalı lıas:ile 
meselenin tevili cihetine giderek 
hakikati söyl~miyor , dedi . 

İcra <laireıi tarafından tayin 
edilen f abıikı bekci~i .Mahmud 
icra memuru Hakkı ~ Fabrikalor 
Ali , Avukat Musa Bidıl ile adla· 
rnu bilemediği bazı kimselerin 
fabrikaya gelerek zahıt tuttukla· 
rmı. akarcalı ile diğer ehli vukafla
rın gelmcdiklcı ini , Mehmud Ne· 
dim ehli vukuf olarak fabrikaya 1 
gittigioi re on sekiz bin liralık 
kıymrt tukdır ettiklerini ; icra 
memuru İsmail Hakkı da fabrika 
Y" dıli vukufla h~raher gittiği 
ııi 'c on sekiz hiıı liralık bir tak 
<liri kıymet mıızbataeı yeparık İm· 
zslad:klannı eöyledi . 

Suçlu Hosan; mesuliyeti ma· 
r "viyerıin 1snıail Hakkının ulıde· 
siııe tahmil edilmesi lazımgelc
ceğini ç.iokü ortada en zengin 

ve hılgin fahrikatöıler durduiu 
hnl<lc hunları seçmiycrek bilgisiz 
adam,li}r sl'çtiğini söyledi. Bundan 
sonra lıapisbuoe müdürü Hilmi, 
suçlunun liardaşı Hacı Ali din· 
lendiler. 

Cumhuriyet müddeiumumisi 
Münir Altıok icra dairesinde ol
duğu söylenilen 75 bin liralık 
moıhatenıo getirilmesini istedi . 

Bizim Güzel 
Toroılarımız, bir 
çok bakımdan bel· 
ki de dünyanın 
en çok ilgi uyan· 
dıracak yerlerin 
den birisidir. Fa· 
kat bir yandan 
yoksulluğumuz , ' 

.öteyandao da el 
dırış etmeyişimiz 

yüzünden bu ha· 
yat ve hcyecr.n 
kaynağı clağlnn 

mız, sanki yurdu
muzun bağrıoıt 

boş yere bağdaş 
kurmuş geıeksrr 

bir kalabalık gihi 
ıluruyor şimdi ... 

Halbuki bsşka 
iilk"ler , kargala 
rıuı bülbül diye • 
satmnk için akla 

-

• a 

gelmez öyle işler . ,t-
ya pıyorlar ve böy. ,.. 1cı ııJI 
lelikle de öyle pa- • . ra ister isttll 0' 
ra kazanıp rahat e Hyorlar ki insın hu nJooıla .. idit · ı{ 
me~ten keodlui alemi yor. ıolsrd•D b1 ':1ıı11'~ ııt 

işte fil resimde gördüiiinüı tahta yolda bt b'r şek:le 6 ,pıJ.11; (1 

yeralılar çırçıpla"' , biçiın,:ı. bir dağı , göı alıcı . ı ti yolll 1,,Jı 1( <t 
. . .. b' gezın 'Jl ıı onun sırtına i•ltı~ce vükıselen boyle ır . le de•• ·ı·11ot 

ı k ilerıl d bJ ı, ' 
Gelen •eyyabl r bu yoldan de~ı tırmanır~ ldf- e e .. f.' 

k · kaaını e ı'":.11 larp yamaçları rahat rahat Reyrctwe un k ,,0 ,1•' · . i" ı.(ır 
b H d n bır• ı, ·~ JÇ IJ u yuz ea Bavyeralılara etek dolusu par. . ıpoıa~ ptP 

Fohrottin Paşa Hazret erının rıyo · 
sntindo olarak yen.i a~det 0~~0 
Turk heyeti hakf'mıyesındco bırJoe 

hinde ılığur hır mukolodo gozdo 
mizo düıc:oJilornk hitnraflığımızııı 
vo Jnha doğrusu Afganistan hak· 
kındoki dostluğumuzun izharına 
vesile bulunmuştu . Afganh sahi. 
bi snlf\hiyet bir Y'ırden gelen bu 

"cevap moktuhunu da momuuniyetle 
dorcottik , 

g Mayıs perşembe günü 
akıamı 

Asri sinemada 
Şimdi fU soru jeliyor akla ; bu hiçiuı ıılerı Y y•P'P 19 

1 . . I k jrİP oe 
o mayı mı beklrmelı , yoksa ıeııgıo o oıa 7 

§eyleri mi baıarmalı ? Siı ne derıioiz buoa ? .. 
Suçlu H&1an i iddia makamı 

-Gerisi dördüncıi flrtilcde -
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. Son duyuklar Sov...._...._ ________ :" __________ • 

1 
!et artistleri Yugoslavyada ı Stalin yoldaş 
~ıtılrde Uç temsil Seçimi Yevtiç fırkası Akademiyi bitiren 

Verdiler kazandı zabitlere bir söylevde 

'ıııı· --lr. 7 A 
ııı11 ' ( .A) - Sayın ko· 
Yok1~11Rua ırlietleri bu ık· 

•dıq, E u korııyucuıu Kizı-
~ ko,te lbaııırı sinemasında 
"llıt Ql~ terınişlerdir . 
ttçn~cu ~u Yüksek artiılleriain 
1dııı b· .. 0•erleri de halk ta

l~ ~ v, Uyuk bir llıi ile din· 
i· 1tr~lr . •rtiıtlcr çok ılkıılan· 

ril· "llııı : 7 
eO 11rleıf l(ı\.A) - Verdikleri 

L e zııı. d 
1iP ı °'Y•-1:t ır e dırin bir n-
a· ~''be .111 uyındırı ve bir kıç 
,p 'Ilı konu~ı l•hı lıııizde bulunan 

'11lı0 y~~ıtnız ~dost Sovyet 
ej· 11ır1 h~ ~ek ve değerli sa-
•ıoı 

1 
il, 1 ıruu dumlupıoar va

'1 v. •laubuJa bareket et-
- •Ba'. 
l~lardı ınııııı ıurette uiut· 
ı .. · 1 • .... , : 7 
"rJ,,d (ı\.A) - Vardiklerl 
1~ co1ıe İ:ı:ıııirde deria bir 

ıı· l "'llnlu • 

1,,ı ı ıç ~Ünd iU uyandıran ve 
~''• 'ti:ı: enberi ıehrimizde 

~·t· 4 eı Ruı konuklarımız doıt 
ıııil ,, 'ıtı111Y•.nıu y6kıek ve de· 
jjıe· 1• 

11Pul'l •rı bugüu Dumlupı -
. b· 1 • 1 

ı•' ır •taııbula gitmişler 
11· . •ureıı • t'P e uıurlaomıılar 

u,,~ 
,ı•· &.t11, ~ kary va"dı 
At'' ·°" ~ : 7 ~ 1:11 
,,yr 'datı, (A..A) - Murad ile 

~ıf il{ ~e ;1~: kar ve ovalara 
I•' ~ ı g'o ç le yağdı . 
t~ ~ ıq' lııeyv 0 •oğuk oldu . Bığ· 

et 1 ıi lılıı~t: -·~•çluıııı yaktı • 
P' uıuın az olıcaktır . 

Belgrat: 7 ( A.A ) - Seçim 
merkez koıııitesı ;bu ıabıh saat 
dokuzda devlet turaıı baıkiıoınıo 
batkıolığında toplanarak ıEçim 
sonuçlarını iocelemiye (tetkikı) 
batlımıştır. 

Baıbakın Yevticio llıtesi yeni 
iıkopçina üyeliklerinin heıte 6Çü· 
nli yani 370 üyeden 221 ini ka
zanmıttır. 

Liste geriye kılan bette ikiye 
de ortaklaımaktadır. 

Eıki Demokrat öııderi Davi
doviçle eski Muskamıo önderi 
Spıbo ve eski Sırp çiftcileri ön 
deri Y ıvanoviç'io başarıksızlığa, 
muvaffıkiyetsizliğe ugııyıcakları 
hakkındaki ihtimaller dotru çık
mıştır . 

Bunların gelecek meclise ırir
miyicekleri anlaşılmaktadır. 

Paris efçimiz 

Laval ile görüştü 

Pıriı : 7 ( A.A ) - Dıı işleri 
bakanı Lınl bıs aabıh Tnrkiye 
bOyllk elçisi Suadı kabul etmiş· 
tir • 

Formüz adasında yer 
deprenmesi devam 

ediyor 

Tokyo : 7 ( A.A ) - Formüz
de Siosuku ılinde bir deprenme 
olmuı ve 19 kişi ölmiiftllr . 

bulundu 

Moıkova : 7 (A.A) - Stalln 
Kızıl Ordu akademisini bitireole· 
re ıöylediği bir söylevde demiş
tir ki : 

Bize eaki zamandan teknik 
ılanıoda geri ve yarıdan çoğu yok· 
ıul bırap bir Bike kaldı • 

Bu ülkenin bilıuizliğindenl 
modern ıanit ye mıkineleımiı 

ekiciliğe ıreçirilmeıi iıile kartı· 
lııtık . 

Bu iı önümüze şöyle çıktı: ya 
bunu en kıaa Yakıtta yıpmılı: ve 
memle"etimizio soıyalizmiol pe· 
kiıtirmek yahut hiç yapmamak 
lkinciıindt>, teknik yönünden Zl· 

yıf ve Kültür yönünden bilgisiz 
olarak bulunan ülkemiz kurtulu 
§uno kıybederek emperyaliıt dev· 
Jetlerin oyuncağı olacaktı · 

Ülkemizin ıanatlaşmuı ve kol· 
lektiflctmeıi yolunu hızla geç· 
tik . Bu yol timdi bitirilmit Ba· 

yılır . Şimdi herkes bu yolda bil· 
yük kazançlar elde ettiğimizi gös 
termektedir . 

Fakat teknik alınından aüc 
lüklerden kıırtulunca yeni bir ala
na girmiş ,bulunuyoruz • 

T ekoikli olmak ve bunu iler· 
!etmeyi bilen işçilerin artmuı 

fabrikalarımız kolkoz ve ıovlcozlı· 
rımız ordumuz Ye tekniğimiz vu. 

Fakat teknikten en çok veri 
mi ılmak için olan adımlarımız 
ekeiktir . 

Bunun içio ıimdl evvelki tek· 

l~I ~ Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar 
'ili . (l,n 
" ı~~·ı e~ • D 
"I t/ ll ci~· eınir suda gayri ka· 
~lo~tıı,ı c'ı~lerdendir - Demir 

Terkib etmek - Somtözlemek 
- (Fr. ) Syothetiıer 

%le ~Rıınlerdendir - L" fer 
~lb· •ns l'eau . Örnek : Eski fikirleri yeni bir 
' tliytti i , • şekilde terkib etti - Eski ideleri 

(~ı.) S ubı~al - Erigen· yeni bir şekilde eomtözledi - İl a 
()1 o)ubılite synthetise lea idese anciennes dın une 

''~ nek · lC forme nouvelle • 
~'ti~lır...,: E ~hiliyeti inhilaliyesi 
1i1ı eı,, qu· rıgenliği çok olanlar 
lı . .' 1 0 nt une grande eo· 
'"lıtnı 
ı. ._ Eriınıo - (Fr. )Re· 

"'~'~' ._ Erit - (Fr. ) Solu· 

~'~: ı\. 

Tcrkib etmek - Katımlamık 

- (Fr. ) Compoıer 

Örnek : Bu ilacı bir çok mad
deleri terkib ederek yaptım - Bu 
ilacı bir çok eı~nleri kaıımlıyarak 

yaptım - C'esı de beuucoup de ma· 
tieres qne j'ai compose ce medica· 
meni . 

tik er· 
1 
Bıtborik mahlOlleri 

lı . .' · ıt eri - Lcs solutions Terekküb etmek - Katımlan· 
lıı.~l mak (Fr.) Se compoeer 
"''ı 'il ._ E · · ~~ rıur - (Fr.) Oie· 

ıı. •. ·.~~tp ''°" - l<ıtmç - (Fr.) '(l1nek . 
Cif · Mür k 1 11ıler e kep cisimler-

l ._ Les corps compo· 
11..'tı~· 
'illi°" 

1
11 ...... !( 

() •tıııı -(Fr.) Com 

~qı ın,~. 
,, 1111 · Suyu 

1~0 •e l\ı.. n terkibinde mü-

Örnek: Su, müvellidülma ile 
müvellidülhumuzadan terekküb eder 
-Su idrojenle oksijenden katımlan· 
mıştır - L'eau ıe compose de l'hy· 
drogene et de l'oxgyene . 

Halas - Kurtuluş, kurtulma 
Halas etmek - Kurtarmak 
Halas olmak - Kurtulmak 
Hıllskar - Kurtarıcı 
Halavet - Tatlılık 

Hale - Ayla 

Halef - Ardıl - (Fr. ) Suc · ~1 tı lııvv~V.el(idülhumnza bu
~~~llııııd, 'dzıye keşfetti - Su· 
~· •tı~11 l ı •oje cesseur 

\ ' t l ·•vv · n ve oksijen Halel - Bozukluk 
ı.. lt0 •voie· aııye ortaya çıkar· 
.'lgı._ •e •er . 
\ "'e de l'h' quı a decouvert 

dııı8 1 
Ydrogeoe et de 

l l,1 ~. a coınposition de 
1\ı~. •ıı ,,, ... s 

. () oıııtöz - ( Fr. ) 
·~ı 'net 

" ili .... 
0

\• .lt;' ŞiıııU:ın!.evi t11hlil ve 
~~e, •Q•ly Çoze ve somtöz· 
~ Be8 

' 'tıL, et les synıheses 
~L 'ıb• 
q~r ı.._s 
t '%t oınıcszeı - (Fr.) 

t.>.. lı~ 
)""'t e~ : l'e . 
~th: lıu1r.u rlr.ıbi hük•• 1 <ti llıler um er -

%es . - Lcı Jugemen-

Hali - Boş 

Hala - Boşluk 

Halim -Yumuşık, 
Halis - Katıksız 

yıvaş 

Örnek : Halis kahve, halis yağ 
- Katıkıız kahve, katıksız yağ 

Halita - Kaımaç - (Fr.) Al 
liıge 

Mahlüt - Katıtık 
Halk:- Halk (T. Kö) -(Fr.) 

Peuple 
Halketmek - Yaratmak -

(Fr.) Creer 
Hilkat - Yaradılış - (Fr.) 

Creıtioo 

Halik - Ylutao - (Fr.) Cıe 
ıteur 

Mehluk - Yaratık -
Creiture 

Ham- Ham 
Hamakat - Beyinsizlik 
Hamaili - Arlı.uru 

( Fr.) 

Hıme - Kalem (T. Kö.) 
Hamız - Ekşit - (Fr.) Acide 
Hamil - Taşıyan , götnren , 

ııebe, yüklü 
Hamile - Gebe 
Hamule - Yük - (Fr.) Char· 

Mahmul - Yükln 
Hamul - Dayangaıı 
Mütehammil - Dayanır, kal-

dırır. 

Örnek: Latifeye mütehammil 
değildir - Şaka kaldırmaz - Acıya 
mütehammildir - Acıva dayaotr. 

Tıbmil etmek - Yükleıoek 
Tahammül etmek - Dayan· 

malr, çekmek , götürmek, kıldır· 
mık 

ÖrnP.k : Bo kadar eziyete ta· 
hammül edilwez - Bu kadar eziyete 
dayanılmaz. - Bu hayata tahammül 
edemiyorum - Bu hayatı çekemi· 
yorum. - Bu işin bu kadar müza· 
kereye tahammülü yoktur - Bu is 
bu kadar söyle~me götürmez ( kal· 
dırmaz) 

Mukavemet - Dayanık 
Mukavemet etmek - Dıyanmak 
Mukavim, mukavemetli-Dayanıklı 

Hamle - Atılım 

Hamletmek, ( Bak: atfetmek )
Vermek - (Fr.) Attribuer 

Örnek : Başımın ağrısını so· 
ğuk alğıulığına hamlediyorum- Ba· 
şımın ağrısını soğuk alkınlığına ve· 
riyorum. 

Hamra - Kızıl 

Hançere -Gırtlak 
Hande - Gülme 
Haııdao - Güley 

Fransız -Sovyet 

Paktı etrafında Leh ga
zetelerl ne yazıyorlar? 

Varşova : 7 ( A.A ) - Frao· 
sız - Sovyct paktı için yazdık· 
luı)azıluda Lchialao gneteleri 
bu pıkt kar§uında Lehistan du 
rumuoun o iki ulusla pakta göıte
rilecek ıiyHal reılitelere ve ile· 
rideki huelcetlerioio mlilhem ola 
cağı gayelere bığlı bulunduğunu 
ıöylemektedirler . Guetelerln yı
zıeına göre Franaa - Sovyet 
Rueya araaındekl durumun ve 
yapılan paktın anahtarı coğrafya 
anlımıodıo Lehistaoıo elinde 
dir • 

Gaziantep vilAyet 
bUtcesi 

Antep : 7 ( A.A ) - Şehir 
kurulu belediyenin 935 yılı bDt· 
ceaini 150 bin lira olarak onay · 
lamıştır . Şehir kurulu üyeleri da. 
ı}ılmııl11dır • [Bu paradan 58 hin 
liran onarım ve temizlik i§lerine 
19850 lir1sı da ıaj'lık işlarioe ay· 
rılmıt barcaomada Atatürk hey
kelinin yapılması Atatürk bulva 
rının 11faltlıom111 tchitler anıtı· 
oın tımımlanmuı, v~ Cumhuri
yet meydını parkının diizcltilme
ıi gibi maddeler vardır . Şarbay
lıkca yaptırılan buz fabrilcaaı ve 
ıoğuk hava fabrikaları işlemeye 
baılamıştır . 

oik her şeyin hışıdır Parolası 
oın yerine kıdro her ıeyin ba§ı· 
dır • 

PırolHını koymalıyız Bu pa
rola her alında küçük büyük bil· 
tlin iıçllerimize k1111 en büyük 
bağlılığı göstermelerini ıöyler . 

Stılin sözlerini gençlere ül
kenin lcoruoması yolunda bı§lr· 
mılar dileyerek bitirmtitir · 

kılavuzu 

Bandın olan - Gülegen 

Örnek : Hande, insanda me· 
serreıin bir alametidir. Handan bir 
yüz, görenin de yüreğine inbisat ve· 
rir. Handan olan insanlar, her yapu· 
cakları işe gönül rahatlığı ile el va· 
rıırlar - Gülme, insanda sevincin 
bir beldeğidir. Gül ey hir yüz, göre· 
oin yüreğine açılma verir . Gülegen 
insanlar , her yapacakları işe gönül 
rahatlığı ile el vurular. 

Haoe - ev 
Hıoedao - Dinuti (T. Kö.) 
Hane halkı - Evgil 
Hane berduş - Yersiz yurd

ıuz 

Hanilmıın - Ocak, evbark 
Hıois olmalc - Aotııymık

(Fr. ) Violer le serment 
Hapisane - Hapşevi 

Hıpı -Hapis (T. Kö) -(Fr.) 
Priıoo 

Mıbpuı - Kıpsık 
Habsetmck - Hapsetmek -

(F r. ) Empriıonoer 

Mevkrıf - Tutsak - (Fr.) De· 
teoutt 

Tevkif - Tutsam - (Fr.) Ar 
restation, detcntioo 

Tevkif etmek - Durdurmak, 
alıkoymak, tutsamak - (Fr.) Ar 
ıeter, deıenir 

T evkıfbane - Tutsalık 
Har - Diken 
Har -- yakıcı· ııcak 

Herarct - Sıcaklık , ateş -
(Fr. ) Cbaleur, fıevre 

Örnek : Hastanın harareti var 
- Hastanıo ate§i var. 

Subuoet - Ieığ - (Fr. ) Tem 
perature 

Hararetli - Sıcak, ateşli -
(Fr. ) Chaup, ardeot 

Örnek : Hararetli adam -
Ateıli adam . 

Hararetlenmek - Ateşlenmek 

Firtit 3 
~!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!911 ............ 

Asri sinemada 
6 Mayıs pazartesi günii akşamından itibaren 

mevsimin en güzel ve en eğlenceli filmi 

.... Oontil tuzağı,.. 
Oynayan: 

Hanri Garat 

ilaveten: Foks jurnal 

pek yakında : Boğaziçi şarkısı 

5383 

Alsaray sinemasın 
Mevsimin sonu müoasebetile fevkalıı.de eserler sunmakta devam ediyor 

Bu akşam 

iki filim gene 
1-sarı pijamalı kadın 

Mümessilleri : Renata Müller-Jorj Aleksandr 
!evkalıı.de eğlenceli muzikli film 

2-Tehlike adası 4 iincü son kısım 
ilaveten • • Paramunt journal 

Gelecek projjrem : 

Karımı ben oldlrdlm 
mümessili • • Nansi Karol 

Perşembe günü : Soat 2 de : incili kadın Tehlike adası 3 üncü kısım 

Cuma günü:2 de 4,5 do Tehlilı:e adusı 4 üncü kısım Sarı pijamalı kadın 

5392 

8 5370 

Büyük mesele Antep kahramanlığı 
filme alınıyor 

- Birici firtikten artan - Antep : 6 l A.A ) - Kuıtu'u, 

Fakat biz en kısa bir zamanda te · I ~ıva~ındıki g~n~y ~enk!.şmel•ıi 
rimlerimizi meyduna knymak,mek- 1 oı fılme alma~ ı~ın bır .f im grupu 
tep kitaplar tcıı anlıışır bir dılde yakında ş•b.ıımıze gelecektır . Bu 

k d ,.,. · k 1 · ıı.. grup aırasıyle Adan , Mar .. , yazma , e11 ışmıyec~ o an ı .. • 
1 k k "k '" .. it d Ant•p, Ü •fada biıer b• fta çal•şa· 

eso
1 
s .rı urma yu umu a ın 8 caktır . Ant~p Havgosını almak 

bu unuyoruz . · · ı. • ı ı k ı k k · ıçın esı<1 u usa ı ı ta ceo cı 
Sarsılme.z bir karar, ve hiç bir Jer baırrlanmaktadır . 

yanındun zedel~nmez bir tlr'.yanışma Şebin Kara hisarda 
ile, güç olan Lu işi, hiç birı kolay h I ki 
olmayan bütün işlerimiz gibi başar· azır 1 ar 
mağa bakmalıyız . Osmanlıca öl- Ş. Karahiaar : (A.A) - C. 
müştür : Yaşıy•cak olanı geliştir · H. partisinin dördüncü büyük ku· 
meğe, prkiştirmPgP,kökleştirmeğe rultayıoıo •Çılı§ıoı kutl•ma için 
çalışalım . şchrimi:ı: Fırka partisi bir prog 

F. R Atay ram haz ı rlamıştır ' 

Bu yazıda kullandığımız kılavuz 

kdimelrri şuolardır : Çözemek: Tah· 
lil etmek- Betke: Makale- Evgin: 
Müstacel - Kar~ıt : Zıd . 

Bencil: Hodbin - Dursuzluk: 
Ademi istikrar - Ayta : Hitabe -
Işın· kara: Clair - obıcur- Evrim : 
Tekamül- Yüküm: l\tecburiyet,mü· 
kellefiyet- Dayanışma : Tesanüt -
Geli§tirmek : İnki;af eııirmek-Pe· 
ki§tirmek : Takviye etmek . 

Titülesko P?ıristen Ro
manyaya döndü 

Buı..ıeş : 6 ( A A ) -Puiıten 
dönen Tıtültako nal 13 ele Sina 
iaya ıelmiş ve doğruca Kralıo 
urayını gitwiıtir . Kr81 kendi
sini öğle yemeğine alıkoymuştur. 

Titül.sko öğleden ao•rı Bük 
reşe gidecektir . 
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Ga~_e_t_e_m--iz_i_n ____ l 
Meşhur pehlivan 

Çinkografi atölye ve mücellithanesi 
~--------···--------~-

Çinkografi işle rl , damgalar ve lastik mühürler, her çeşit kabartma 
kartvizit ve mektup b•şhkları ve bukere genişlettiğimiz mücellithane
de cilt işl&ri çok iyi ve ucuz olarak yapılır. 

Çoban hm et 
Lastik ve çinko mühürler 75 kuruştur.· Çinkögrafi, cilt 

ve diger bütün işler en aşağı fıyatla yapılır . 
Dışandan sipariş kabul edilir ve en kı~a müddet içinde gönderilir. 

Ve bl,lk Mustala dan ad al 
Heyecanlı 

Cuma ve 

· 11A~ı1ll 
musabakaları görmek için 10 ır~J 

~ ., 
12 Mayıs pazar günleri Adana şt 1 

Karstaki yer 
depren tisi 

Adana Borsası Muam~leleri stadyomuna koşunuz ! • • 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 
Satılan 1ikdar --·---~ CI 'Si 

- Rlrlrıcl flrllkden arlan - KUo 

tan bUyOk elçisi Ahmet Han, Fran· 1.--X-==--ap_ım_a_ı -=-=-p_am_u __ ~~---ı--:=----ı 
u bOyOk elçisi Kammıırer, ltalya Piyasa parla~ı " 

Piya a temizi ,. 
bDyOk elçisi Garlo Galli ile İsveç lane ı 
Orta elçisi Vitither, Dış ifleıi iane ıı 
bakını Tevfik Rü§tÜ Arası ziya- Ekspres 

ret cdeırk hükumctleırinin Kan Klcvlaot 

yeraltı deıprentisioden duyduklari Y A p A G I 
içten acıy bildirmişlerdir. Beyaz ~ -____,,--------• . _..........,. _______ ------------ -----------· 

Diğer taraftan merkui Ce Siyah . _ 

ncvıede bulunan Arsıulusal yar· 1 __;!Ç_l _G..,.--l_T __ --=---------ı 
dım birliği icra komite i bakanı, •--.=k,_B_p-re_s ______ _ 

Dı~ lıleıi bakanı T. HUstü Arasa l iane •-----ı-----•--------
~öoderdiği bir telgrafla Karstaki 1 Yerli "Yemlik., l,80 
yer dtpr<'llmesiniu sebep oldutu (1 _ __.. .. __ .. _To_h_u_m_Ju_k_ .. .._ ___ __.~-----ıL.--------1 
felaketten -ötürü duyduiu acıyı H U B U B A T--=-----------
bildirmiıtir. Bujtdoy Kıbrıs 

k A K ,. Yerli 
An ara: 6 (A. ) - 'Htaki ,, Meotane 

deprem müoaıebetiyle Yugoslavya Arpa 
Baıbakını Yavtiçle, Bufiar BıJ •-F"'a-'s-ulry-a ____ _ 
bakını Togeften Baıbakan İ~met ı~~Y~ulra~f------ı----~:=====:===~ı~-----~~ 
İoönOne gelen Baısağhm telya- Delice 

1 1 ·ı k ı ki Kuı yemi zı arıy e \Crı en ıtı ı arı aşağı· Keten tohumu 

dıdır: Bakla 
E/csclans lsmct lnönıı Si1am 

Ba§bakan c z .. ' 

Saat 15 de 5395 

Başkanhğından Belediye 
idman yurdu 1 

1 
Yurdumuza çok kiymetli bir ----------------- '1-

3 75, '° . ~'( . 
Satranç hediye eden Maraşh Bay 
Nedim E liyaya alenen teşekkbrü 

bir fıorç biliriz . 

Tayyare şubesi başkanlığından; 

"Şubo binasının üst kısmı mn
yıs ayının~ 11 inci cumartesi günii 
saat 16 da artırma._ sureti le. kircyn 
verihcektir .. Kiralamak. istiyenlerin 
Tayyare şubesine gulmolı; !İ,,5376 

5- 8- 10 

Kasapler hüliilllbki 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 72, 7
7
, g9 ı01 k 

· 5 9 ' ır 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 55, 87, 89, 91, 93, ~ ' 'apılaD ~· 
maralı otuz adet kasap 'dükkAnı 5-5-935 tarıhıode ~-g3S 1' 
artırmada sürülen pey hadtli l,,yık görülmediğinden 6-

1 
e 

hinden itibaren on gün müddetle uzatılmıştır. d' e daitll ı • 
ihale 16-5-935 perşembe günü arıat on beşte Bele 0

1~08atı 
cümen odasında yapılacaktır. AlAkadarhırın vaktınds ın r 
olunur .5393 

Adananın h hrals'ı kurtuluş mücadele a 
Yazan Kare saylavı ( Esal Özgur ) 

bu hatırı& 
Baştanbaşa hakiki bir surette yazılan 

~ 

bını her H·ılde okuyunuz. 
1 
J 

.. p0IfııÇ 
Satış yerleri : Yıldız gazinosu karşısında gazeteler bayıı 

Kır& drpreomtıinde hukadar 
zalimane zayiata maruz kalan 
du!l Türk ulusu için hükumetim 

.!::: .D " 

.&J ~ - Düz kırma .. 

UN 
---·----~D~iŞ_Ç_İ _____ I ~H-ü-se~y-in....ı.v•e~B•o•ıfı~1s~.tc•n~J-e9•k•it•n•p•çı•S•a~d~ıkiııiılııııv~e-A-b~u-za_r_._. ... ~ 
M. Nedim Yurtman ~ u:: Simit ,, ----------namına ve kendi namıma en de ;ğ e - •• .., Cumhuriyet 

rin eempatllerimio kabulUoO ek· ~] ---;;:-==-------=----- Yeni Otol knrşısında açtı~ım 
d d CN::ı " !5 

eelaosların an rica e erim. " u- Düz kırma ,, diş munyenohnnemde saat 6 dan 
Yevtlç Alfa .. 21 ro kadar hasla kaLul ettiğimi 

Ba~bal<n Ekselans Yevllç Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para vo tedavi ve diş imali hususunda 
Ekıelaoıhrınıa ve hükumeti 7 / 5 I 1935 İ§ Bankasından ahomıotır. muhterem müşt~rilerimo - azami 

Kraliyeoin yaeımıza iştireklcrin So~ıım P;; -1.,;ret 9 64 
teslıilAtı gö..,hr<liğim gihi cuma 

den pek müteessir olarak hara· .Mayıs Vıdcli -,.---ı 
50 

Ranmark --ı-197 1 günleri Iukuru:için tedavi ve diş 
retli mionc.ttarlığımın \'e Cumu- _ 'l_'e_m_m_ uz_ V_ad_e_li ___ 1 __ 6 __ 1__ }frank"Fraosız,, 12 06 çekmek beloştir: .5228 
riyet hükumetinin heyccauh te- _H_a_zı_r ______ 1 ____ 6,__

1 
85 Sıerlio "loeili:ı;.;..,. ___ 1 _--=64~)8-ı-7:.:.::5~ 14- 30 

tekkürlerimin kabulünü ve dost Hint hazır 5 78 Dolar "Amerikan., 79 !lO 
Y 1 b 1 Nevyork -l ..... 1,___, 74 -:l!"'rauk. "Jevi rt'., 
ugoı av Ukumetinc iblağmı -----------~;......J..;.;...._,;;.;,;~-ııı1ı..._...,......,_......,_ .... _,__, 

rica ederim. 
ismet 1nönU 

Ba§bakarı ismet İnonü ; 
Ankara 

Felaketli Kars depremiuin 
doıt ulusta zalimane bir surette 
tevlit ettıği yasa bütün kalbimle 
iıtirak eder Eksclanslarina bara 
retla sempatilerimi ıızederim . 

Andre Totef 
Başbakan Ekst lans 1'oşcf 
irsal buyurdukları dostane 

telgr•f tın dolayı Ekselanslarına 
11miml surette ltşekkür ve mio 
ntttıulıgmııo kabulüuü kendile · 
rinden rica ederim 

Ankara : 5 (A.A) - lç işleri 
bakanlığıu" gel n ımn haberlere 
göre l Mayııda Karada olan yer 
dcprenmcsi 3 - 4 Mayıe günle· 
rinde d~Yam etmiş ve ilk depreo
mede divarları çatlatmıı olıın ev· 
ler de bu eon deprenmeler y~
zUnden yıkılmıştır . 

Böylr.ce yıkılan e\lerin sayısı 
S.38 e v•rmı~tır . 

YıkıJmıı olın köylere gelin. 
ce : bunluıa ayısı da 25 dir . 
Boddan başka 83 yu•h ve 81 ö 
ıo ve dokuz io an lıaiptir . 

C. H. P. Seyhan vilayet başkan

lığından : 
C. il Partisine oit Postunu civorıntluki Yeni Yıldız goAzİnoırn vo üs

tun<lcki bina ve bit'şiğinılt:ki ı.Hi .. kt\nlar açık artırma surelilo kiraya 
,eril cek\ir. Totip olanların 15-~1nyıe-935 çarşamlJa giinu saat (16) 
dn Cumhuriyet Halk Fnkasın gelmeleri ilAn olunur.5394 

8-10- 15 

Sahtekarlık 
davası başladı 

-----
- /J<incl flrtiklen arlan -

tarafından icra dairesinden geti
rilwesi istenilen 75 bin liralık t•k · 

diri kıymet wa~hataıının mevcut 
olmadı~rna dair cevap ielmcai 
ihtimali vard1r . Bu cihetten mah 
kcmei nliyelerioin nazara dikkatiui 
celbtdcrim dedi . 

Başkan : bunun ibtimah olma· 
clıgını, mahkemenin hunu ıoraca· 
ğnu söyledi . 

Evkaf müdürlüğünden : 
Siptilli civorındn ovkafü nit ta . 

mire muhtaç. Mı;. ı;tıın hamamı mev . 
cul keşilnamesine göre eYkafça 
tamir cttirihlıkten sonra miistecire 
tc~lim 13dİlmek ve teslim tarih inden 
itibaren kira~ı işlemek üzere iic 
etmelik kirası artırmıya konulmuş 
tur. Artırmu müddeti 27-4-935 
den 18 - 5 - 935 tıırihine kadar
dır. 18-5- 9.15 cumartesi günü 
saat 15 de evkaf dairesinde iha
lesi yapılacaktır. rutmak isteyen. 
lerin evkaf duirosine gelmeleri. 

28-5- 12 - 17 5354 
Zıbıha ıltınd• buluoın Ah 

----Paranı f,--ııııııııııiııt. mcd imzaaıo•a İ•tiktap euiriJmui r 
h 1 için bir f'hlİYukuf l•JİD edilmif ~acakcılar 

Boş yere harcama ve ar- • vt geJmiyen şahitlerin gelinime· • • 

cıyacaksan yerli malı al 1. sine kuar verilerek duruşma 19 vatan hainidir 
Mayıı 935 tarihine btralulmııhr • 1 ~ " 

kiralık ev 
Kolor<lu cival'lnda Buğıloy pıı

zan karşısındaki evimi yazlık için 

icııru vermek: istiyorum ~- tutmak . 
istlyenler gelip bdni görsünler. C. 

Muhnsebei husu,iyc miiJürü 

Kdnl Akgılrı 

if'nı ıırnımnunıi!il t ımm!lt ın ııı.ııuıın ur. n ... ırıı;ı,. :ıırn:ı . 

~ bu gece nöbetçi i 
Eczane L 

Hükumet ei,cırmda lı; 
istikamet eza ne. idir 

... - sıımımunnmnıl!llllllllllltll!tll!lliilllll lülllllllUIUlllllJDIDJUI J. 

Seyhan Defterdarlılından 
Vergi borçla rmdan dolıı yı ha

zinece tefevviz olurıup 29-4- 935 
gün mülkiyetlerinin ihalesi mukar
rer emlAklere talip zuhur etmedi
ğinden 9-5- 935 tarih perşembe 
günü saat 15 de ıhale olunmıık ı 

üzere on gün uzatılmıştır. Tol iplerin 
'1illt Emlılk idaresine müracuatlorı. \ 

7--10 5385 


