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Dış işleri bakammız t;lJ. Müf eff iş Tali Öngören 8~:0::~~;!~~nı 
tQky0 " l h · l l " Ü arasında samimi tela- Belgrad ve Sofyadan geçerken büyükler i 
~ ı. J' a ge en mu acır er e gor • raflar ahnıp Derildi ,,. 
eıc biJliin ihtiyaçlarını tesbit etti Ankara ; 24 (A.A) _ ytni t~~afından hararetle karşılandı,selamlandı 

y . Bulgar e.,b,kını Toıef'in baş· ,.,.. r·k Rü tü A . B l 
tfııden 1 k h . . 1 . kanhğa tayini mllnaaebetile Bat· I eVıl f ras yenl U gar 

ge ece mu acırlerı yer eşhr- bakın General İsmet İnönüne baRbakanı il D kt " Ü tü Jr\ek için güzel 1 f f k göndermiş olduğu telgrafla Bış T e UTa O gor Ş 
~ ev er yap 1 rı aca bakaoımızın cevaptır . 

~ 4,::: 24 (AA) - geçen ı Söylc-ndiğine göre hükômet Başba/can General lsmel lrıömi 
.,., radara d .. U • a..'l_tit l' . onen mumı gelecek olanları banadnmak için Başbakanlığı deruhte ederken 
~~ea lllı Öogörea Edirııeye ı evler yıpt11 mağı kaurlıştışmış zatı devletlerine eski Bulgar hü· 
'"'1t.~'1velce gelipte Trakya- ve bu uğurda sarftdilecek talı kumetinin müslihane ıiyuasın 
\ ~ ~. Yerlerinde yrrleı· ı sisat için Kemutıya ıki kanuu da hiç bir değişiklik olmıyacağı 
'r.._l:Çnıenleri g6rmek üze- liyıha11 vermiştir . na billkiı bu siyaeetia komıu 
C..,~ 1

!i1D• Uğramış ye ora· Kamutay bu liyıbıları onay- devl~tlerle dıbı sıkı bir surette 
~ı.; 1l.rabiğa , Ç•nıkkalc-, lımıştır · teş~iki m~s~iyi istihd~f e~eceği~e 
\'' E\'t'eı ve Keıana gi- Müfettişlik tahıisıt gelir gel· daır temınat vermek ısteram. İkı 
~'Psltı iıleri bir kerre da· mrz evleri İo§a ettirmeye başlı · memleketimiz arasındaki mevcut ola 

l..ı~ 11 ltc;lrml§tir . yacaktır · a dostane müa&1elıetleri daha ziya-
~ .. ~•laatı .'••asındı kendi· 934 yılı içinde gelip iskan de kuvvetlendirmek husuıuoda 
.~ ett . edilmiş olan göçmenler henllz zatı devletlerinin kıymetli mua-

s bQ ıgı göçmenler U. tam maoısile müshhıil bir va· k6nıetia kendilerine venetleriae iıtinıd edebileceğimi 
Y•rd I ziyete geçmemit olmalarına rağ- ümid ederim . 

lı.t. ~ tio• llD arla kolayca men yerleştikleri yerlerde bü· 
"·~ 1 •lylemit v ·y t Başbakan Toşef ; Sof ya ,\ ~k azı e · yok bir canlılık göze çarpmak-

lla;e 11ttınaun oldukları· tadır . Uhdelerine yük!ek hükumet 
\ lJ. l(lf tlaaifJerdir . Bunların baıında Tekirdığ , itinin tevdi edilmiş olduğu an-
s=~!tit hayvan .ve upı- Çorlu ve LOleburgız gelmekte • da hını g6ndermek latfunde bu-

'• bay un ve Hp•n d lunmuş olduğunuz telıraf name· 
teaa· ır . 

\~ teı· ın etmiı ve ali Bundan sonra gelecek olan· den dol•yı zatı de,·letlerinc sami 
!~t 1"~t verdıkten son· la Trakyanıo diğer yerlerinde kı- miyetle tqekkllr ederim . TOrki-

'4:_6'~ doaınüştür . labılıklışuak ıeneleaeceğiode ve ye tarafındın edilegelmekıe olsa 
~" \J. Mafettiti timdi böylelikle bir kıç yıldanberi emniyet içinde sulh ıiyaıeli her 
~' ... llvb ~omaayıdan gele- Trakyımızdı göze çarpmakta o· zaman hUtnn komtularile ola• ıı· 
~bed •c:ırleri yerleştirmek lan umumi durgunluğun da ken· kı anlıtma ile kendisini ıöster 

. en hızırJıklarlı met- j dilerinden zail olacaj'ını ıüphe mittir ve bu telakkiye ıadık olan 
1 

edilemez . Cumhuriyet hftkumetinin sulh 

,.Palastine Yahudi akını 
ı_, 

ltttr~~r/a yeniden 4400 Yahudi 
t.. Qcrr geldi ve oraya yerleşti 
~ .. A • 

•h bdullahın hususi katibi Londra 
~ atın,n yalan olduğunu söyledi 
hı_- Ulli>Q 
• ~ la fı bayamı: 

davası ve hrpimiz için aziz olan 
umumi anlatma için atı de•let
leriaio riyuelinde bulunan büku· 
metle teıriki muafde babtiyar 
olacağını teyid etmek iıterim • 

1ımet lnönQ 

izmitde 
Araka cinsi pamuk 
tohumları tecrUbe 

ediliyor 

İzmit : 24 (A.A) - Vilayeti
mizde yetiıtirme tecrliheleri ya
pılmak üzere ziraat Bakaolığı ta· ı 

J...... ~ a~••i muhabiıi 
""' •••na müıadif 
o)d 1354 Hicri ıeneıi 

) ,k~~dan Filiıtin'in 
,~ l>fl~ ilılümanlar bay 
... ~-- k&nlar kapındı 
•tL - • teaa· ' 

Nisan ayıada bir ihtifal yaparak 
büyük ayin ve oynnlar tertip eder
ler; bariçtea birçok Yahudiler 
gelerek bu ihtifale ittirık eder. 

Geçen hafta Y ahudil~r bu 
oyanlarm ikinci devuıiai .Filiı· 
tin'de, Telebibte yaptılar. 

1 rafından Eskiıehir tohum islib 
istasyonundan Araka nevi pamuk 
tohumlarından bit miktar göa 
derilmiştir . 

~· ct • 1Jetleria mahfel· 
-.,>'- l!lıler 0 1 . 

"t •t l • ı eadı; alel-
~~: Batibler Pey-

-.._~~ den Medineye 

~ c!:'1~uldar söylcJi. 
~ -ila~ .. ıhak bu hayra 
tQ~'· unıan kullarına 
t1.ı~ı1e, 
~' 't ": Yıllık oyu11ları: 1"'1d'I 1 eri her ıene 

Bu oyunları giren ıporcular 

emae'deo, Ceauhi Afrika'dan, 
tngiltereden, Amerika'dao, Bul· 
garya ve Almaaya'dın baılann
dı ppka, ellninde Türk bıyrığı 
olduğu halde Türkiyeden, sonra 
Mısırdan, Suriye'den, Merakeş 
ve Tarabluııarp'ten ve dünyanın 
daha batkı bucaklarıadın ıcl- ' 
mitlerdir. } 

-Gerisi dördtincli firtikde ·- j 

il 

gun sonra 
tı_ ~lllizin büyük fedakir
t "e IDasraflarla hazırladı .. 
~ ~ Piye_s~~ !!yredeceğiz 

, 't 22 ••ır ·· 
~'l'ı le once Asyaya hılcim olmuı bliyllk bir Türk Ha-

' ,. Piye;vvet Mete >: ni11 aşk ve kahramanlık mıcar11ıaı 
~'t · 1 Mayısın ille haftı81 içinde Asri sinemada temsil 

~"' ' ''• S-~ bi;~ '
11 
hoyı , "ostüm , ışık , renk ve manzara ... Hepıi 

-.....~ ~ c,,,: nttı ile hazulanmıtbr . 

Bu tohumlarının muhtelif 
köylerinde meraklı c;ifçilerc da 
ğıtılmııtır . 

Nebatıa yetişmiş vaziyeti ay· 
rıca fen memurları tarafından ta 
kih edilecektir . 

Bu yıl yapılacak tecrübe iyi 
netice vcrditi takdirde gelecek 
yd bu ziraat Vilayete de yayıla· 
caktır . 

Türk heyeti 

Mos~ovade büyükleri 
1 

zıya ret .. ~~~iler 1 

Moskova ; 24 (AA) - Mu 1 

za.ffer Göker ile Moıkovaya gel- 1 
mıı olan Tlrk pzeteci mebuıla-, 
rı Krestinski. tarafındın kabul 
edilmiıtir • 

Uluslar /rnrumu konseyinde başkanlık yapan Dıı lıle.rl 
balwımmz diğer muralıhaslarla 

Belırad : 24 (A.A) - Anka· bmanoff ve daha bazı şahsiyet· 
rayı gitmekte olan Türkiye Dış lerle Tirlciye Elçiliği erkanı ve 
itleri bakanı Tevfik R&ştü Ar&1 bir çok gazeteciler tarafından se-
ba ı-abah Bclgraddan g~rmiı ve lamlanmııtır . 
istasyonda Yevtiç aamını dıı iı· ; TBrkiyenin Sofya Elçisi Ali 
leri bakanı muavini Puriç ile Tür· Şevki Berker , Tevfik Rüştü A 
kiyenin Belgrıd Elçigi tarafından 1 

Pelimlanmıştar , 1 

Sofya: 24 (A.A) - Bulgar 
a janıından : 

TOrkiye Dıı iwleri Bakını Tev· j 
fık Rüştü Aras bu güo Cenevre· 
der. gelerek İıtanbula gitme" üze· 
re sut 6,45 de Sofya garından 

geçmiıtir , 
Tevfik Rüştli Aras istasyoncla 

Bulgu Bııvekili Andre Tockeff, 
dıı işleri hakanı Lioqeivanof , 
eski dıt itleri bakanı Bıtalof . 
Kralm mUşaviri Crovtff , dış it
leri bakanlığı genel katibi Cbic· 

ns'ı Dregomagn sınır istasyonun· 
da karşılamış VJ Sofyaya kadar 
kendisiae refakat etmiştir . 

Ekıprtain Sofyadı durdutu 
20 dakika zarfında Tevfik RDı 
tü Aras iıtaayon 1alonunda Bul 
gır başvekili Tocbeff, dıt iıleıi 
bıkar.ı Dioselnoff, eski dış işleri 
bakanı Bıtıloff ve Türkiye elçiıi 
Berker ile gör&ımüıttlr . 

Bu müllkattaa aonra Tevfik 
Rüıtü Aıas bazır bulunan zevat 
tarafından hararetle selamlana
rak seyahatine devam etmiıtir. 

Bulgar başbakam T oşef 
Matbuat mli,messillerini kabul ederek 

hükumetinin proğramını anlattı • 
~~------·· ... ------~-

Bulgar hükumeti yeni bir kanunu esasi 
hazırlıyarak milletin kabulüne sunacak 

Sofya : 24 ( A.A ) - TJ· 
şef matbuat mümessillerine bükü· 
metin proğramı bakkmda izahat 
vermiıtir . Bu pı otramın başhca 
gayeleri dahilde memleketia ikti 
sadiyabnı y6kıeltmek , hariçte 
uluslar kurumuna sulhu tensik 
huıusundaki mesaisine müzabaıet 
eylemekdir . H6kümet yeni bir 
kanunuesasi tanzim ederek mille
tin tasvibine arzedecelctir . 

Sof ya : 2-1 ( A.A ) - Başve
kil T oıef beraberinde dıı itleri 
bakanı oldutu halde buglln Bul 
gır matbuatı ve ecnebi gazeteler 
mümessilleri buzuruoda bir ıöy 
lrv yapmış ve demiştir ki : 

cektir . Bııvekil Toıef dış sıya 
ıaııodan bahsederken uluslar ku · 
rumuaa Bulgariıtanın merbuti 
yetini iıaret ettikten ıoarı Bulgı· 
riıtanın geı ek Balkanlarda ve ge 
rek lAvrupıdı daima bir ıulb 
amili olarak kalacağıoı kaydet
miıtir · Yeni Bulıar hükümeti 
blitUo ecnebi bOkümetlerle ve 
bilbaaH komşulariyle barai ve 
ökonomik münasebetlerini kuv
ntlendirmek azmindedir. 

~~-------·--------~-
Bir Alman kaşifi 

Arabistan çölUnda 
yani. bir şehir 

keşfetti 

Kahire : 24 (A.A) - Alman 
kişıflerinden Hans Helfritz Ara-

biıtandıki üçüncü seyahatinde 
cenubi Arabistaaıa çok bHyftk •e 
çok mllhim eıki bir tehrioi lretf · 
etmiştir . 

Bedeviler §İmdiye kadar Av· 
rupıhları buraya sokmuyorlardı. t_.~ !t•tlbı..t' Muallim Necmi , Mara"goz Kadri piyeain bu 

' 

... ,, ıı••rdır . 
111lYok aa.t.rıı.1g ' Bayın uriye , Avoi ve arkadaılaıı da asıl 

.... a· çalıııyorlıtr 
·· ız l 11 anıııız .. Hızar laoınız .... 

Heyet dıı komiserliği tlotu şu
besi mlld6r0 Zükerman ile mat
buat ıubeai müdlrft Umanıkiyi 
ziyaret etmiılerdir . Takdim me
rasimi Türkiye bllyBk elçiıi Va. 1 

ııfr çına tarafındın yapılmııtir . j 

Bundan ıonra misafirler men· 
ıucat mübendiı tal•brsile berı· 1 

ber bir g*'zinti yıpmıılar ve gece 
operada •erilen ttmıilde hazır 
bnlunmuılardır • 

Yeni bükümetin vazifeleri 
ıarahındar.. neırolunaa beyanna· 
mede ıerahatle ıöıterildiği gibi 
dabildt! ve hariçte barııı muha· 
{azadan ibarettir . Bulgariıtıa 
ıibi küçük bir memleket harp n· 
naamda aldığı yaraları tedavi et 
mek için şüphe yok ki her şeyden 
evvel intizamı ve ı&küna muhtaç- ı 
tir • Benim ve adliyenızmnın 
müıteıeken hazırhyıcatı yeni teı· 
kilitı esasiye kınaau hem Bulgar· 
larıo ananelerini bem de bu gü · 
nDn siya11l ve 6koaomik ihtiyaç- ! 
lırant ıöz 6nünde tutacaktır . 

Orxunin 19 Mayısta baıladıfı 
iılihat protramına devam edile· 1 

Helfritz çok hDyük mllşkilitlı fo 
totrıflır ve sinema fılimleri al· 
mış ve bunları alır almaz ıebir
den ayulmak mecburiyetinde kal-\ 

' mışhr. ' 

Türizm kongresi 

Ankarada açlldı ve 
komisyonlar seçildi 

Ankara : 24 (AA) - Tiiriım 
itlerini memleket balcımındaa 
tetlcilc etmek ve bunun inkişafı · 

n1 temin edecek kolaylıkları arat 
brmık üzere Türkofisin tcıeb 
büsile teşekkül eden vekaletler 
araai tlirizm komisyonu bugün 6 
lconomi bakııolığında ilk toplan
tuıım yApmıştır . 

Ôkonomi ba1unltğı m6ıttı•rı 
Faik Kurdoğlu lcomiıyouun t r t
kilcine sunulan işlerle Uiriımia 

ehemmiyeıini tebarüz etthen bir 
söylevle iktiıat bakını Celal Ba 
yar namına toplantıyı ıçmıı ve 
komiıyona muvaffakiyetlcr dile
miıtir . 

Komiıyoa hu topl ııohımda 

başkanlı~• Türkofis Maadın reili 
Mecdet Alkını seçerek tetkik e
deceği meselelerle alakadır birer 
tali komiıyon kurmuş ve çıhıma 
tarzı : Ozerinde görütmüttür . 

Alınan kararlara göre , ko 
miıyon tnli komisyonların tetki
kine tevdi ettiği meseleler üze
rinde pazar ve çarıamba güal~ri 
heyeti umumiye halinde topla· 
aacıktır . Vekaletler arası turizm 
komisyonuna b&yük erkim bar. 
biyt:den erkinr harp binbapsı 
Nizamettin Karacabey, milli mü 
dafaa velıiletiaden Kaymakam 
Cemli , harbiyeden Fuat Caria, 
dahiliyeden umumiye dördDncl 
ıube mildürü Osman Sıhri Adal, 
Maliyeden kambiyo müdürü Atif 
Ermov, maariften talim ve terbi 
ye he,eti azaııadan Harun Ko· 
cacın, nafiadın ıosa ve kaprller 
reis muavini Emin ve devlet de 
miryolları tarife reisi muavini İl
hami, ıümrllk ve inhiaarlardan 
muamelat müdlrli Fazıl, 6kono· 
mi bakanlığı namına Türkofiıten 
maadin reisi Mecdrt , neşriyat ve 
turizm müsaviri Ali Süreyya Gli· 
ger ve raportor Aziz ile tayyare 
cemiyeti ve lıtanbul belediyeai 
turiag ve otomobil kulllp mi 
mtısilleri ittirik etmektedir . 

Yurdda 
23 Nisan bayramı 

Ankara : 24 (A.A) - Kamu 
tayın açıldıjı ulusal günün yıldö
nlmü dün yurdumuzun her ta· 
rafında parlak merasimle kut 
lanmıttir . 

Ayaı zamanda bir hafta ıtl 
rtcek olan çocuk bayramıo1n da 
bışlangıcı olan dünkü gln mem· 
leket çocukları için sevinçli bir 
gön olarak geçmiıtir . 

Yurd çocuklara düa tezahüraJ 
şenlikleri yapmıt1ar , müsamer11-
ler vermişler , muhtelif muhte
lif rğlenceler tertib eylemişler· 

dir . 
Bu münasebetle bir çok yer

lerde çocuk baroları verilmiş ve 
bir çok yoksul çocuklar çocuk 
esirgeme kurumları tarafındı• 
geydirih:niştir . 

Çocuk bayramı her tar•fta bı 
ı•rlanmış olan zengin bir prog· 
ram dabhinde devam etmiıtir . 

Yunanistanda 
iki Asi Ceneral kurşuna 

dizildiler 
Atinı : 24 ( A.A ) - İıyın 

harekitına iştiraklerinden dolayı 
idama mabküm edilmiş olan Ce 
ncral Papulaı ile eıki Ceneral 
Kimiıiı eabableyin saat 6 da kur· 
ıanı dizilmiflerdir . 



t ırtilr 2 Tiirk Sözü 

~S~o-y~sa~I ~to!!!!!!!!!!p~lu~lu1k~d~iri~m7in~d1e~:;;:Ş~~h~.===D~====k~I =~::::.:iı E ___!LoöıD8rtel 
(Çocuk) problemi __ e ___ ı_r ___ u_y_u __ a_r_ı____.I 4 May•:::i:O~arıs•Y' 

?~rb~z çocuk 1 .. Daimi encümen 

________ .. _____ _ 
Yer yüzünde insanların ~z~lı P 

çoğalmasının; yer yüzü. torı hı ve 
( oloğnıılar ) 1 üzdrıne şıdde ll e to 
sir t:ttiği b~llidir. . . . 

Hır ulus topluluğu ıçınde dahı ; 
nüfusun artması , eksilmesi o ulu
sun varlığı ve dirimi üzerin<lc çok 
büyük değişiklikler yopor ·. 

Evrensel düzcniıı en bellı başlı 
urısuru olon ( ökonomi ) yönunclen 
nüfus meselesi ddeta ökonomik 
problemlere muvazi yürüyen bir 
meseledir . 

Gerek evren1:1el topluluk <liri 
minde , gerek ulusol varlıklo.rılu 
nüfus ve çocuk pwblemi son yüz 
yıllar i('indu uzun uzadıya incelen
miştir. Bu işle uğraşan bilginler , 
olağanları daha çok kendi yaşa

dıkları zaman , ve çevresinde bu
lundukları dirim gözlüğü ilo gör
müşlenlir, çok zaman birbirine uy
maz sonlara ulaşmışlardır • 

Kimi; ııüCus o rtmasının negntiC
sonlıırını göz önüne koymuş . Ki
mi ; nüfus azlığının kötülüğünü 
sayıp dökmüştür. 

Bence, hor iki türlü düşünenler 
dıı doğru yolu bulamamışlardır . 

Nüfus ve çocuk problemi, genel 
yaşayışın düzenli veya düzensiz 
olmasına göre değişen bir ( yaa 
iş ) dir. ( öz iş ) , genci yaşayış 
Javasıdır . 

Bu da va içinde ulusal ve ev
rensel ökonomi pol ıtikası ilk başta 
gelir. Ôkonomik vo külturlor di
rimlerini hir plana bağlamamış 

olan ulus topluluğu içinde nüfusun 
artırılması bir fayda vermez. Fay 
dasız kalNbolığın bir çok noktai 
nazardan hattA. zararlı olacağı 

bellidir . 
* * * Nüfus; ulusal varlıkta canlı bir 

sermayedir . Kıymeti ( kolite } iti 
barile yüksPklıkte vo ( enerjisin
dedir.) 

Bir planlı ökonomi siyasası • 
kendine lAzım olan canlı ve dina. 
mik sermayenin haddini ve mik
tarını tesbit (>tmiş bulunmaııdır. 

f1ereginden çok sermaye , iş 
bozabilir . Ulusal ökonomi böylece 
planlaştırılıhktan sonra nüfus prob
lemi; Adeta bir ( sermaye ) nin is 
tihsal ve tedariki ( tekniği ) haline 
girer. 

Yer yüzü topluluk düzenin.le 
şirudiyedek bu işi, köhne eski , 
primitif müesseseler ve mevzular 
temin ederdi. Ulusal dirimin yaşa. 
ması için }Azım olan nüfus serma
yesini, insanların hayvcıni insiya
kını terbiye etmek; onu bir takım 
dini, ku<lsi veya kanuni mefhum 
lar içinde yaldızlayıp , aileleri ço
cuk yetiştirmeye kışkırtmak sure
tile temin edılirdi. 

Bu tekilde ; ( topluluk ) ken. 
dine lAzım olan sermayoyi fületn 
( bedava ) temin eUiğino kani idi. 

Çocuğu ( aile } yetiştirirdi. Aile 
teşkili fer<lin keyfine bağlı bir 
şeydi. Umumi ahldk ve Adetler 
bunu teşvik ederek , dirı vo kanun. i 
lar aksi türlüsünü yasnklandırarok 
bu kı·yfe hizmet eılorlerdi . j 

Aile kurma ve çocuk yopo•n. 
işi (, rdin kny!ıno ve serlwstlığiue 
bırakıldığı için Liı l eşen insanlorırı 
ruhi ve maddi kefuvt t ve kiCayc . 
tini kimse kontrol Pdemiyordu . 

Bu hirleşrnclerdf'n çok f "' ııo ve 
menfi soıılar çıkıyor , fnkirl or hir 
duzüye çocuk yetiştirJiıılerı halde 
lıakımsızlık ytiziioden yüzde yet . 
mişini kaybediyorlar • zengin)P.r 
ise büyük refahlarına mukabil pek 
az çocuk sahibi hulııouyorl •ı r. 

Topluluk içinde ( kadın ) mo
Jcsi bilhnssn çocuk ve nüfus üze 

se "ok müttssir olan bir Juvad•r. 
rıne ~, 

Kbar kadın, şehir kadını her 

mı lekette çocuktan Adeta iğren'· 
nıe r·k 
oıekted i r . Süs İQİD yaşayan ve u s 

bir salon eşyasına Lenıoyr.n bu 
gibi kadınlar için çocuk, Uılctn gii 
zellikferiııc , oğloncelerine , dedi 
koılulnrına nihayet veren bir ka
bustur. 

Orta tabaka, ı luha ziyade m tın

Caııt izdivaçlıırı yopıyor, bir tüccar 
mutlaka hir zengin tiiccarın k ııı 
ile, hir muallim mutlaka bir mu· 
ollimlı>, bir tloktor mutlaka yüksek 
tahsilli bir kızla e\'lonmek istiyor . 

Sırf görü .. üşün hakim olduğu bu 
izdivııçlor<la gerçek fizik vo Cızyo 
lojık yakınlıklar , ( d··nklıklor ) 
aranınaılığı İçin olde edilım rocuk 
mahsulü; çok zaman ç:nrpık , si
nirlı, ve karakteri gevşek uzviy
yetlerJen ibaret kalıyor . 

Dünyaya geleıı çocuklar da öl
çülü bir ter hiye düzenine giremi
yorlar. Aşağı tabakanın çocuğn ; 
gıda , terbiye , haynt ve hareket 
itibarile aşağılaşıyor . Vakıa ilk 
mektepler sınıflarıııı her. sınıf hal · 
ka açık bulunduruyorlar , Fak ıt 
burada üç beş saat süren nazari 
bir terbiye; Jorin aile ; muhit ve 
verosmt mfüssirlori kur:?ısınıla en 
zoif bir mukavc.ııet bilo teşkil ede 
mıyor. 

Bu itibar la pek keyfi p ıık tosa · 
tlüfi dünyaya gelen nüfü8 serma · 
yesi , ilk yaşlarındn nıo d di manevi 1 
gıda bozukluğu yiizün<len hodur
loşıp kalıyor, hir tiirlii gt, lı~cmiyor. , 

l ler ailenin her bir ~·ocuk için 
sarfettiği nihayetsiz maıldi ve ına 1 

nevi ( takat muhassalasına ) karşı 
olJe edilen fayJıı nisbetsiz ,\ere 
cede fakırdır. llom yaşayan nesil 
beyhude yrre enerjisinden mühim 
bir kısmını çocuk yetiştirmek i~·in 

sarfediyor, h(.m <le gelecek nesil 
ist{lnildiği kaılar değil, hatta arzu 
edilmediği katlar fena yetişiyor , 

Nüfus ve çocuk prohlomi : 

1 - Genel ulusal kültür ve 
ökonomik siyasasının plinlaşma· 1 
sına. 

2 - Bu planda kadana ait hak · 
ve vazifelerin (Nazari değiJ) (a
meli) tekilde düzene girmesine. 

3 - Çocuk yetiştirmek işin
de dini ve kudsi vabimler yeri
ne ( normal J ve (idrakli) bir u
lusal şuurun yayılmasına . 

4 - Çocuk yetiştırmek vaıi · 
zifesinde , müstahsillerin malik 
oldukları (keyf) ve (bak) ların 
tabdidile bir kıum hatta bir çok 
hakların (cemiyet) otoritco;ine in
tikaline ... Bağlıdır · 

Ulusal dirimin yaşama ~e i· 
it rlemesi için nüfusun çoğalması 
gerekse : 

1 Evlilik işlerioi kolaylaş· 
tıran yasalara . 

2 - Doğma işini kolay ve 
ucuza ve batta bedava mal eden 
müesseselere . 

3 - Çocuk bakımı işiodc ulu
sal va bilgili mürakahe ve yar · 
dıma ihtiyaç vardır . 

( Tiirk çocuk esirgtmc kuru· 
mu ) her yüzden lm amaçlara yö
nelmiş ulusal bir kurumdur. An 
cak (ihtiya•i) ılir , (az) dır. Yü 
rek acılarını ve iç duygusunu ser· 
maye yapmıştır. Tfü k Çocuk esir -

1 
geme kuu•muoua fıurıdarı on de- ' 
fa , yiiı d'"fa daba geoiş çcıçe\e-
l f re gerekliği varılır 

Ulusal iç ac ısını i11let rck de 
ğıl ; objektif prohlt: uıler üzerimle 
işliyerr k , (plftnh ökonoıni) dava
s.nın İ( ' .ıpları üzerind e hrsapla , 
riyaıi dlizeole ışliycrck çalışın• 
lulır . 

Hıç yoktan hüyük bir varlık 
yaralan Türk Çocuk Esirgeme 
kurumu bu büyük p ·ohlrmin dü . 
ğümlerini çözmeği de beşara
caktır . 

Buna irıancımız ver . 

Dr. Necati Kemal Kip. 

Saçımı müsabakasında Koy mekteplerinin blti-
kimlar kazandı?.. 1 rilmesi için yardım 
Nisanın 24 DCÜ Çarşamba günü edecek 

Namıkkemal ilk mektebinde gür- ı -·-
büz çocuk seçimi müsabakası ya- Daimi encümen dün ögleden 
pıldığ ıoı dün yazmıştık : j önce Vali Tevfik Hadi Ba)'&alıo 

Çocuk rsirge-me kurumu reisi ' başkanlıgında toplAnmı~ ve eo · 
İzzet , doğnmevi çocuk ınutahas cüru~ne gelen kağıtlar üzerinde 
sıst doktor Balul • Namıkkemal müzakerelerde bulunmuş \'e bu 
mektebi baş mu al li ı:ni Ömer San meyanda İncirgediği ve Gerdan 
ver • Cumburiy t t mektebi baş köyle rıle Kozanın Ağzıkare köy-
muallimi Tahsin , Arif Cemal • leriııde Ulus tarafından yapılmak 
<lişçi Şevket, 5 kanunusani mek- ta olan ve fakat yapı işleri yarada 
tebi baş muallimi Mürşide ' mu- bırakılan mekteplerin bitirilmesi 
alJim Zehra , Naime ve rdia için Para yardımında bulunulma· 
Abdullahtan mürekkep bak .. m sına \'e merkezdeki Namık kemal, 
heyeti tarafından yapılan seçimde Çınarlı ve Dumlupınar mektep· 
şu çocuklar kazanmışlardır : !erindeki tamiratın yapılmasını ka· 

Bir yaşındakiler ; posta baş raf altına almıştır , 
memurlarından Cemilin oğlu 
Atilla biriaciliği , devlet demir 
yolları müf cttişlerindcn İbrahim 
Edhemin oğlu Yalçm ikinciliği . 
Aysel üçüocüWğü . 

İki yaşındakıler; Y ıldarım A
ziz birinciliği , Yıldırım Zekai 
ikinciliği . Ülger Belıcet üçüncü 
lüğü . 

Üç yaşındakiler : Anatay hi · 
rinciliği , Gönen ikinciliği , Meh
med ilçüocüliiğü . 

Dört yaşındakiler ; Nesih bi
rinciliği , Ferruh ikinciliği , Kı· 
hnç üçüncülüğü, Aysel dördüncü 
lüğü . 

Beş vaşındakil~r; milırinnisa 

birinciliği, Huşen ikinciliği, İl 
hamı üçüncülüğü , Kadir dördün· 
cülüğü ve Nazif btşiociliği . 

Yavruları kutlar vr. uzun yıllar 
yaşamalarını dıleriı. 

Çocuk bayramının 
üçüncü günü 

Dün çocuk bayramıoıo üçün · 
cü güoü idi . Bu münasebetle iki 
güadrnberi kapalı bulunan mek
tepler açılını~ ve her mtktepde 
hazırlanan proğramlar içinde 23 
Nisaoa aid mübahaselerde uulu
nulmuştur . 

Öğleden sonro da bir kısım 
mektepler talebeleri muallimierilrı 
birlikte kırlara giderek eğlentidl! 
Jmlunmuşlar lır. 

Top abşı talimleri 
- - ·---

Nisanın 29 uncu Pazartesi 
günü ıaat sekizden başlıyarak Sa 
r1 oğlu damı sırtluı yanın<l<\ gıub 
ve garbi şimali istikametinde Sey· 
han ırmsğına doğru top alışı ta 
liml'3ri yapılacağı Vilayete bildi 
r ilmiştir • 

Münir Alttok 

Bir wüddettenberi basta bu 
luumakta olan Cumlıuriyet miid
dı:iumumisi Müair Allıok iyil~ş 
miş ve ödevi lıoşıoa gelmiştir . 

Romen tayyaresi 
---- ---

Konya alanına inerken bü
yük bir kaza geçirdi 

-
Bir pilot ve bir makinestin ida

resindtı b1:1lunan ve arsı ulusal tay
yarecilık kulübü boşkanı Romanya ı 
prenslerinden Bil>11skoya ait iki 
motorlu hir tuyyarenin evvelki gün ! 
saat 10,45 geçe Kahireden şehri
mize gol<liğini ve benzin aldıktan 
sonra saat 13,35 <le Eskişelıire 

gittiğini dün yuzmıştık, 
Tayyareciler Silifkonin üznine 

geldikleri vakıL motord'l sakutlık 
olduğunu görerek oraya inmişler 
ve motoru onarmoğa Laşlumışlar
dır. Bu iş temam olmuş ve vokıt 
<la altıyı geçmiş bulunuyordu. l'ay- , 
yareciler vakıt karar madıın Kon
yayu inoceklnirıi umoruk havalan -
mışlar ve yolu takip ı·tm eğe baş 

lamışlardır. Fakat l\onyanın üze
rine vardıkları zaman havanın 
adamak ı llı karardığını görmüşler 
ve ine et' kluri tay y aro alanını hula 
mnyıncn ~ohrin yanında Sille kırı 
mevkiinde Ôr<lek Alinin tarlasına 
inmek ırccburiyı tinılo kalmışlar -
dır. Fakat bu yor toyyorecilerin 
uaııluklnrı gibi düz bir yor olma
yıp arızalı ve taşlıklı<lır. 

işte bu iniş esnasın<la pervane 
kırılmış ve makinest do hafı! su
rtitto yoralanmışt r. Pilota bir şey 
olmıımıştır. 

Tayyareciler ş imdi motoru onar 
m ıya uğraşmak tadır lar. 

Adliyede 

Dil encümeni işini bitirdi 
1 

Bir zamandanbeıi ş .. vkı Ôzc · I 
nio boşkanlığıoda toplanmakta 
olan adli istilabları derleme en· 
cümeııi işini bitirmiş ve lopladığı 
fişleri adliye bakanlığına gönder 
mi~tir . 

Hem Motorla, hem Rüzgarla •• 

At koşulan 

Bugün saat ondörtte 
yapıhyor 

·--- ··-Dömartel 4 Mayısta frı• 
. 1 Berutt•ll ~ 

polyon vaporıy _e MDş•ıil•J 
saya gidecekdır · .,,u!. 

k ol•ll d ~ Paıiste toklanaca JtıO • 
temlekeler ve ınıod~ d: blllıl'' 

llkbabar at koşularmın birinci memleketler kongreııo dol'o 
si bugün öğledtıı sonra .saat on · duktan sonra ay sonUP8 

dörtte koşu yerinde yapılacaktır . Suriyeye döneceklerdir · 
41 

Bu koşuya Şimdiye kadar lıir ıarıl1P 
çok vilayetlerde yapılan koşular Suriye mebUS. ar 
da birincilik ve ikincilikler ka maaş verilrt'llY 11~· 
zaomış olan tay , at ve kısraklar b Jarı ı1 ıP' 

· Mebuslardan azı 11dıi girecektir . . . ınal s• de 
Seyircilerin koşuları ralıatca rını almak ıçın bDtçt 

müracaat etmişlerse d~1 c•f'bıoı görebilmeleri için Alan yerine ça d g ~ 
darlar , haymalar , sandalya ve mebus tahsisatı ola>• 

1 
,. 

kanepeler konulacak ve ayrıca almışlardır · .. dstıtıl' ~ 
bir :le büfe bulundurulacaktır . Mebu1o1lar l\leclıı~Dkeodile'~· 

Köprü başında bulunacı.k dığını ve binaenaley kl•t'loı 
olan kamyon ve arabalar halkı hala mebus olarak aylı ayıeoıif 

'd 
w unu • ar•' 

oı aya ucuzca götlirüp getirecek mağa hakları o ug. trre Jll 'f 
ve toz olmaması için yol sulaoa. lerse de , mesul daıre. ıaffl 
cektır . caat etmeleri keodilerıoe J 

D .. .. edilmiştir . tti''r 
unku sıcak Beruttan Erivan•. r 

1 E menııe ., 
iki gündenberi şehrimizde sıcak- eden r bt1riYe~1_, 

lnr kondini atlam akıllı göstermeğe Erme .. iıtan Cu':,part 'J 
başlamıştır. Daha bir kaç gün ev - hicret etmek üzere ~~lilc bit~ 
veline kadar pnlto ve mantolarını Ermenilerden 300 kışı·çiııde ,f 

sırtlarından çıkarmaınoğa alışmış o· le önümüzdeki hafta ı 511oıJ ~f 
lu11lar bu yakıcı ve terlı· tici sıcak- ruttan ayrılacakl•_rdırd~crii 
lnr karşısında bunları çıkarruak ka kafilelerio takıp t ~ 
mecburiyetinde kalmışlardır. lenmektedir . . p•••r~, 

Dondurmacı, şerbetci dükkAnla- Pasaport dairesi '·ıerle ~ 
rında da epiyce kalehelik göze almak İÇİP gelen Erdleuı 
~~nrpıyor<lu . Seyyar şerbetciler , dur . ..,,/ d' 
11yrancılar <la çok satış yapmışlar· 1 ----~11riY' 
dır · 3300 Nasturı I< 

Dün yalnız kenara buzlarından yerleşeC8 f, • ., ... ~ 
piyasada ikiyüz on altı kalıp buz .. jfİf 
harcanmıştır . Uluslar derneği '33(10 ~-o 

Askeri hava rasat istasyonu mü Irak NasıurilerindelD tırflleft ıııJ 
. <l yer tf ,r_ J 

dürlüğün<lon 11ldığımız mahlmntta daha Surıye e . . jstelll'~ ~·17" 
ılün şr hı imiz.le sıcaklık durecesi vafakat etmesını fıod•" 
en aş'lğı 12 vo en yukarı 27 idi. ttklif Fransa tar• {ı~ 

H .. k A ... edilmiştir . k•ll' 1·~~ 
U umet konagının Türkiye dış b• ·Jeriıı l 

tamirine bcışlandı. Rüştü Aras • Nas:u;~ ~i!o~ısıf 
sınırından eu aşağ 1 iıJI 19 ı..I~ 

Hükumet kooaaııun üst katı- · · ııne er tt' • uzakta yerleıtırı · bll ııı' 
na eklenecek ol.iın daimi encümen M bbası ~ 
Reisi ık odası, encümen SJlonu ve Fransız ~,~ veril' ıJ•d' 

de kabul etmıştırd· (( 6• ,.ı.ıtl 
ve sair odaların yapılmaıı işi bir k'l ert pr ı 

komisyon teş 1 e .,,·ofl ... tr' 
müteahhide verilmişti. MDtrahhit b l;.odl' ,.,er 
dünden itibaren işe başlamış ve göodec;k ~e : 1etkiıır. 
Hapisahaoe tarafındaki cümle ka· rilerin urıyey ,irııl• 

edecektir . k biltçe •• b 
pısı merdiveniui eöktüımüş ve yu- e ,... 

Bu iş için de~nr• fr•"gı karıya iskeleler kurdurmaga baş· 
40 

bin altuo lsvıÇ .. 
lamıştır. riYe 

Evlenme 

Şekerci Şükrünüo y~geni 
Sabrıye ile Gezetemiz Makinisti 
Ceıarın evlenmeleri dün yapıl-
mıştır · 

Kutlar ve devamlı bir bayat 
geçirmel~rirıi dileriz . 

25/4/935 tarih ve 3205 numa 
ralı gazeteoiziu ikinci sahife ve 
altıncı sütununda (Uçak kupasr 
maçları nasıl geçti ) llaşlığı altıo
da çıkan yazıyı okuduk . Bu ya -
zıc..la giiya İdman Yurduııuo Alay 
takımından oyuncular alarak ta
kımını takviye ettiği \le her ıa· 
maoki kadrosiylc çıkmadığı idcfia 
ediliyor . İdmsıı Yurdu namıoR 

olunmuştur . o saa ,~ı· 
d buflıO• /. 

Cenevre c . şe1ıiP ,~ı 

taoilerindeD Edl•' bir dl ı•''' 
dernek başkaolıg•~~" bt1 ~· 

•• J k dt rıırg 
gonoı•rr rc . . / 

Pıote:,.o c•rnıştır · ~ 
- - .... ~ r.18( 

B •• kü (Y18Y 
ugun~. 

lıodeıı . f 
Futbol Jıeye 01ı•1 : • 1ı 
B 

.. n birioci talıl rıf'''ı,, 
ugu r ,.... J ' 

l - Toros ,po ·od' 
[ fi1ers• 

man Yurdu 

15 de . . zubtii . / 1-" 
Hakem · 0r 
2 - ::;eybıD 5p6 d• • 

1 •• t 1 
Adanllda 1

11.l 3ti .J 

k . , .. ~c I" Ha em• 1 : .,.,,, 
1 

• o gün sahada oynayan)ıuıa h,, psi 
grrek nııntaka ve gerekse mcrke· 
zi umurnice Yuı t namına tescil 
ı dilmi~ oyunculardan ibarettir . 
Ve baıiçtcn t a lnınıgııza hiç lıir 
O) uı cu alınmı;nı1şhr . işbu yıızı 
mızın :ıyni aülıında neşir edilme 
sirıi d c riıı saygılaıım ızla dileriz . 

İki n ci takıll' ayıırclll d•"'' 
Adana Jdl))SO ı 1 ,4 

. yor' ll 
sin Jdınıın 

saat l 1,30 dıt M b[l)od . i( 
Hl!kon : a dtl IJ 
On bir yaşır1 . 

hırsıt ıe!ı 
______., ~l • ~'1 ıe 1 

1\1 5C' ı l flC' 
Akça t A •ş1• e ·el'' 

Ali kızı ~ ;6ıJJ1 .:ti" 

\, 

Beş beygir kuvvetiuclc Motor kullanan '•Yt•lkenli Ta}·yar"' A 
~-,, "us-

~~ryanın tanınmış ~çt~cularııı<lan KroııfchJ , kullandığı Motorsuz 
l~!.yarrye heş bf'ygırlık küçiı~ bir lOOtor il5\e rdeıek rüzgar kesil 
dıgınde bunuu!n ) oluna dc"anı etmek imkanını bulmuştur. 

İdman Yurdu başkanlığı 
Nilıcıt Oral 

Köpekler öldiirülüyor 

Bele<li) e hıı) tariığın<·a tayin 
edilt>n memurlar tarafından şeh 
rin muhtclıf scmlleriDdt• bulu· 
nan köpeklt!ıio öldürülmelerine 
devam edilmekkdir . 

oturan . sır•u' f ot 
1 un n> a el ığı bır J1 J;Llt ı "'f" 

. 1 oturıı 1·11 ,. e 
IıallrEııı< e Jspıa• 1 lı ,aJ' 
bir yaşlar1od• duro>' o' 
1. ı· anahtar uY ·rtrefc .. ıd 

ı ı ıo e . . e gı 1 (" b 
· in jçeı ısı o ıır•" ti 

e.vıo . de rşY' JıO 
1• deiFerın ır.tııl 
ıra e . oldUU5 

· ldia etrn•Ş ıc ' ur · 
kata batlsnrruf 



' Son 
~on0 • 

ııı ~ ~ve biriktirme 
rııt llrurn ----
,yb u genel toplantısını 
n·. düny aptı 
s~' ~ Aıı~ara . -
ıııo· ~oıni · 2:.> (AA) - ulusal 

a ve b' 'k ~,o t•eı· ırı tırme kurumu 
e •J ı Y•r~ "ile 1 n saat onda sergi e 

) OpJa k 
"1erk .11~ca hr • Kurum gt1 

a ~ •it '~ınıo son 933- 34 yıl-
11-i Yıl . •.zırladığı rapora göre 

~~· \r, ,. hÇındc ondan önceki 
ıo' ~G@uıı~: ~lle memleketimizin 
ede ,U~ıeı· okonomik hir açılış 
b1 ı;ıı 1929 ış olınuştur 

\t Yılı ' 
foıı ı· •onunda aocak 27 
1 ırayı b l 

f ' sa . u Dltı§lnr · Kurum ,, '•yıj!lh .. 
iıt~ ~~İti ... ıun gittikçe artan 
' tnen - . 
91· • ''vd' uninlerini tanıt-
if ~tııi 'h ~rnıek ve onlara kar -

oı "\. 1 lıy, . 
6,,- ~: 'çiıı Ye .ç •~tekleri uyaııdır-
i"' . ~e !) 

01 hır çalışma ıis-
s r •'Çın. 

· tyı kararlaştırmış 

,ıt t&u llıakıatıa .. 1.. .. 
t.~: de . . yun u sanayu-

( Türk8özü) 

duy uklar 
)apony-;d_a _____ İ_n_g_ilt-e-re __ h_ü_k_u_m_e_ti~.j 

Zelzelede ölenlerin 
yekunu 3185 i buldu 

Tokyo : 25 ( A.A ) -.Formüz 
adasındaki son zelzelelerin bilan· 
çosu 3185 ölü , 10630 yaralı . 
9215 ioin yaraları ağırdır Ha· 
rap olan evler 15292 . kuımen 
harap olanlar 15447 . Az çok I 
hasara uğraynular 7816 . 

lrlandada 

Büyük piyanko binası 
yand1.. 

Almanyanın ikinci bir 
notasını bekliyor 

Londra : 25 (AA) - İogilte 
re hükumeti Almanyaoıo Berlin 
sefirine Alman hükumetinin Ce
oevredeki mukarreratı protesto 
notasını al!'Dış olduğunu bildir 
miştir. 

Kabine Berlinden bir nota <la · 
ha beklemekte olduğundan şim
diki hale Alman hiikumetioe va 
zih ve sarih bir cevap vermek ııi 
yetinde değildir . 

Şark ekspresi taarru
za uğramamış .. 

Belgrad: 25 (A.A.) - ••Ava
la,, ajansı bildiriyor: 

Et kaçakcıhğı mı 
yapılayor? 

Uzak mahalle aralarında sey 
yar sebzecilik yapan bazı kimse 
lerin kasap halinden aldıkları etler 
arasına kaçak et karıştırarak sat
tıktan ve hatta bu kaçak etlerin. 
bir güo evvel kesilen hayvan et 
leri olup ertrsı güo Kanaradan 
getirilrn d!erd~u s"iıu alıoan 

parçalar arasına koııulduğu ve bu 
suretle bunun kaçak olduğunun 
güçlükle fark edilebildiği habr:r 
verilmektedir. 

Zabıtai belediye müdürlüğü 
nün bu meseleye dikkat nazarını 
çekeriz. 

Japonyada büyük bir 
yangın oldu. 

Dirtokyo: 25 (A.A.) - Japon· 
yaoıo şimalinde iki büyük yan 

ğın çıkmış, birçok evler yanmış, 

bir çoklar 1 da ateşin yayılmasınm 

önüne geçmek için itfaiye tara 
fından yıkılmıştır. 

rirtit : 3 

Asri siaenıada 
25 Nisan perşembe günii akşamından itibaren 

Mevsimin en hoyocanlı filimi 

Aşk , kıskançlık , macera 

..- Baltalı cellat 
oynayan: 

Edvard Robinson 
ilave : en yeni dünya havadisi 

bugün gündüz 

iki film 

bir matine 2 

birden 

de 

yataklı vagon cilveleri-baltalı cellat 
5350 

~ı rıcıı·-· · 
~~ ~ • leyr •gımız , meyvecili· 

ııP' 'ltı ltk"r ıolerimiz , ballarımız 
ııl'~ ~tr ~~ l>~~ıuk , pirinç ve pa
~,fı ~ Oircli .dıger Ürünlerimiz için 
ee· lltıl f,)d.~1 

hem mahsullerimizin 
tııf ttılec karını tanıtıcı fılmler 
,Jf il. ' lir 

Dublio : 25 ( A.A ) - Büyük 
İrlanda piyankoısunun çekildiği bi
nada yangın çıkmıştır . Dublinin 
bütün itfaiye te şkilatı yangını söo
dürmeyo çalışmıştır . Alevler çok 1 

yükseklere çıktığından bütün bi
nanıo yanmasından korkuluyordu. 
Polis halkı ateşe yaklaşmaktao 

men içio çok zahmet çekmiştir . 1 

Binaoıo alt kısmı ile divarlar yı · . 
kılmışiır . liiit iin s lon lar yangın· 1 

dan müteessir olmuştur . Piyaoko 1 

dolabı temamcn yanmıştır . Yan. 
gının dikkatsizlıkten ileri geldiği 
zann edilme ktedir • 

Bazı el!nebi gazeteleri bu ayın 
16 ~rnda Şark ekspresine karşı 
bir haydutluk hareketi yapılmış 

ve beynelmilel posta çantaları 
nın çala om tş olduğu yolunda bir 
haber neşretmişlerdir . 

Edirnede atletizm mü
sabak~arı yapılıyor rl 

Edirne: 25 ( A.A ) - Önü

müzdeki Cuma günü Edirnede 1 
Trakyanın muhtelif yerlerinden 
gelen spor kulüplerinio iştirakiy· 

Maden 

, 
kömürü isterseniz 

ı ~Otda 
·Qı~kte •ergi evinden de b h· 
ı ... ı. \'e şu 1 .. · ı "'lir ına umat vera -s . 

~o l 'hbat 
~ '~1121 t\'e içtimai muavenet 

Qla •raf d JI ~· ıı 1, .. 1 ın an bazırlenmak-
B" 11. 

1l:ıde l ık •ergisi bu yılın bir 1 
'l\d \'e • 

'~ •11 b tıraat bakanlığı ta 
t •tırJ 

011 ~'t'iiıi a~makta olan ıi-
t~ •1, ' kt,, l'~e ılk kanununda 
~J~~ ~~ b:fıtı Urk ressamları da 
e b~ Ilı~ da açacaklardır . 
,r bJ 81118lkirları da bir ser 

~-

gi lıazırlamaktadırlar . Kayserı 
bez fabrikasının makinalarını tes
lim eden türkeıtroy kurumu ser 1 

gi eviue bir sesli sinema projek· 
siyonu hediye etmiştir . 

Hesap raporuoa göre kuru
mun 1933 yılındaki adı ve fev- 1 

kalade gelir ve masrafrndao 1934 
yılına 217 bin 871 lira 41 kuruş 1 

varidat fazlası devredilmiştir . 

Bu haberin uydurma ve her 
türlü asıl ve esastan iri olduğu
nu beyana ve kat'i surette tekzi 
be mezunnuz. 

Habeşistanda şekavet 
almış yürümüş. 

Boma: 25 (A.A.) - ••Stefani,, 
ajansının istibbanna göre Habe· 
şietanın şimalinde şekavet hare 
ketleri devam etmektedir. 

Yerliler ticaret kerrnolaı ıno 

tecavüz ederek para ve mallarını 
çalmaktadırlar. 

le büyük bir atletizm müsabaka· 

sı yapılacak birinciliği , ikinciliği 
ve üçüncillüğü kazananlara Trakya 
umumi müfettişliği tarafından 

mükafatlar verilecektir . Hazırlık-

1 

laro devam olunmaktadır . 

~ete yakında 
1 

·~: ~I Osmanlıcadan Türkçeye 
el~ .______ 

karşılıklar kılavuzu 
01 • l \ 
e~ ~~ tk . F 1 tif ~ o-.ı•ttı. aaı bir adam - t §• 

ıt~ 1 p , b'' it 'k f . ~ d' ~ . aııldır - O, pek işı;i· 
~dS \ '•Ji 
ı,tıf Ytt - t 
~ ,,ı ŞÇenlik, isçimen 
eı' Ör 

iftihar ediyor - Batı basıolarının 
Türkiye hakkındaki yazılarıyla insan 
kıvam yor. 

F aide - Fayda (T. Kö.) 
İstifade r.tmck - Fayda gör

mek, faydalanmak - (Fr. ) Profi 

riııc üstolwak ( fütgelmek ) arznsuyla 
hareket eder . 

Fail - İşleyen - (Fr.) Aute· 
ur 

Ürııek : Bu !UÇU i~liyeo - Bu 
cürmün faili • 

F ali hayr - Yüm, uğur 

Örnek : Bu işlerin ilerlemesini 
yarınki dti~iinceleriıuizin de olocağı · 

oa fali hayr adderiın - Bu itlerin 
ilerlemesini, yarınki düşüncelerimi· 
zin de olacağına yüm sayarım • 

tt~ .11tk . tı 
tı.. '}i ı:ı~ 1 • u hu. u ta gö terilen ter 
-.ıt,t· " ıc ı 
tı 1 1ttı • er vermiştir- Bu Fiil - İş 

Örnek : Bu yıl uclunın hava· 1 
Fam - Renk 
Fani - Ölez 

t, 
1ll:enlik, iyi onuçlor 

Oııtı 
{j tı faali •. 

lıt, 11 1ltı i rctı110 diyecek yok 
t §ç1111l'uli~inc diyecek 

-~1-
~ .. ü ....... A('ıQ 
"~t tııf!lt . h 

/ 
g .... ~il~-, 
~ Çırdi aı ı• bu yıl iit;üste 

~ 11lıır ,, "':- ij u ar<ln lı u yıl 
,,,, 1:ı"ıt•rd· t ... , 1 • 

t~ ....... Acık1 -•t 1
• acını ı ' 

'A 1 ı 1~rrıtk . ~ .C•klıhk, acıolıhk j 
'• · Cıriııt' . • • • 1~iıı · f!del;· ı· ~ •~ınız ı şın frca-

L ı~ • ı '} or 
'•~ 1~iı1 ınusuuuz ? -

" tı> acıkı 1 
r\b· 11biliyor 1 • ğım ( ocınlı-

l§ ....._ ıtıusuuuz? 

~t Aı~ıtı 
a-ıı1 nh ııek : il 

'fıf " ~ ou l~b ~ 1t91 ı>:k fahi ş lıir tek-
~~ ....._ lJ rı hır lincrgc . 1 

ı. ~rıı .. ı. l&uıı uk 1 
"'tı 1. I'\: f ı 
1 'llltı "' ' rıçı . 
~~I lırı 1 • rrı fııh a üriik· 

~d il~ Ccz1 ••ır1 1 ııu • j c rıler- Geri"-
" t rukr :< 

Fıl e o - şle, işiylP-, geıçekteo 
sından çok fayda gördlim ( i tifade Ürnı•k : Her iman fanidir , 
gördüm, i tifade ettim)- Ccttt: don- Örnek : İleri sürdü~ü düşün· fakat io!'aıılığa bırakacagı yüksek bil-
n~e j'ai beaucoup profili: d e la cure cenin kabili icra olduğunu filen is- gil<'r lınkidir _ Her insan ölt>zdir, 
{luc J''aı' faite nux İlcs . ıt· lı · ·· d··ıt·· d .. ·· · pat c ı - erı sur u,..u u~uoceoın ancak in anlığa bırakaca~ı yiiksek 

istifade etmek -Asığlanmık yupılabilirliğioi i§le tanıtladı. bil~iler kalızdır. 

- (Fr. ) Profiter Fıli - İşnel Fena - 1 - Kötü, 2 - Tüken 

Ürnck : Bıı fırsattan a~ığlana· Ürnek : Yalnız dii~iiııüp tasav - ( zeval anlamına ) 
rak ( istifade flt..lt•rck ) size "Unu da vur l'lmt'k yetmez, fili olarak da ha- {) k 1 F b" · 

" rııe · : - • t•oa ır ı~ -
söyl<'nıek İı;INirn ki - Profiıant de cekete geçmelidir - Yalnız diişüniip kötü bir iş • 
c ette occa imı J

0 

e voudraia vous dire ı k yetme ı' ı ı k .ı 1 
ıa~ar aına z , şne o ara ua 2 - Bu alem bir alemi fena· 

que. harekete geçmelidir. dır - Bu acun bir tüken acuoudur. 

Müfid - Faydalı Faiz - Ürem Faraza (bilfarz) - Tutalım 
Müstcfid - Fa)'dalanrnış v k" d l' k Urn~k : Bugünkü günde para ı, iye ım · i 
Menfaat - 1 - Asığ, 2 • Çıkar ao('ak yiizde üç faiz getiriyor- Bu· 

- (Fr. ) lcteret, Pıofit günkü günde para an~ak yüzde üç 
Örnek : 1 - Bu i şten hen hiç Ürf' ın getİrİ)or . 

bir asığ ( nıcııfaaı) l1t• kl euıİ)oruuı- Faizi basit - Düz ürem 
J c n'attenıl aucuo iutcrl·t ( profil ) 
de cette nffaire • Faizi mürckkrp - Katiııç Ü 

2-Yalım: kl'lıdi çıkarını (ırıe u· rem 
raatini) düşünür - lı. fil' pense qu'ii Fakat - Ancak, yalnız, şu var 
son intcPrct ( profil ) ki, şu kadar var ki 

Faik, Mütefcvvik - Ü tün 

Örnek : l<'ruzi dediğinizin do~· 
ru olduguou kabul etsek bile - Di· 
yeliııı ki ( tutalım ki) dediıtiniz doğ
rudur, .:\ocak ... 

J•'aıazi - Astözel - (Fr.) Hy
pothetique 

r-~ · '}crıll'ıi kanun 

t, İftıh Örnek : O , her İs te: akranına f) Ut .. 

Ürnck : 1 - Snı. fakat itinalı 
hir en'yilc - Çrhuk. yalnı1. ()z<'ııli 
bir çalı şma ile. 

Örnek : Felsefe ilmin farazi 
bir i stitaleıidir - Gilozofi bilimin 
a tözı•I IJir uz:ıtımıdır. - La phiio~o· 
phic ı·et le proloııg~nıeot bypoth{>ıi· 
qııe rie la scicnc<: . 

j( ı.tı:ı, l . - l<ı\ auç foi k olmaya çalışır - 0 , lıer i ş te tay· 
tJ ·~ lı tc; Mı·nııe . . daşlarıoa iistün olnw)a çalı ır . 

•lııL 11hk1 kcıınıızin h <'r Ü 
•ıı •ı11, tıuınu ı · F aıkiyet , tcfm vuk - . stün-

ırıd \ •e • "" e rı yli-
'~ L •ki . rılor " ' • lt'ik " ''vb •lerı - l lk(•ruizin 
r "'lı • l'flıı• ·· 
~~ , ıı \ı• r' t>tıırkl cri "" İİ · 

tı 1lor J ........ . 
(ı Oo 

~ tlltk lırsaı 
1 ~~t : o _, ı. lılıd • hu . . 
"·~ iı '' eıı· \azıfı·yi fahri 
r tU 1 - f) b 'bt.. 11<' ııhJ ' lt işi 01111 r -

Orıırk : \1 ii ndı·nır.de dii~man
hınn aclt"dl'e faikiyt•ti lıilc ileri )'iİ· 
rüyiişüıııiizii ılurılııraıııetlı - Çrp1ş

ınatla tlii~rırnıılurın :: ayıca ih;liinliiğli 

hile ilPri yiiriiyii :. üınlizii durdurama· 
clı . 

"lllt l . 

~-~ t~, ihilı Tefevvuk etmek -Üsgelmek, 
C) ar etmek - listolmak 

2 - llekkımz var, fakat du· 
raeak zamanıımz >oktur - Hakkınız 
var, yalnız duracak zamanımız yok· 
tur . 

:l - Bu işi ba§a çıkarmak si 
zin t>linizclcn gelir, fııkaı haşka işle 

rinizi lıırakınamz lazımdır - Bu işi 

haşa ı;ıkarınak ıııizirı elinizden gelir • 
·şu var ki ( şu kadar vur ki ) ba§ka 
i ş lt·riııizi hıraknıalı,ımz . 

Fakir - Yok~ul, zavallı 

Fakr - Yoksulluk 
'~il~~. ~ıt:ıd' (>artı 

il~ı llı kıtıatlıııntıııırı Tlir-
Ürıı ck : Jn un daima e m ·aliıı~ Örnek : BfııHn hayatı fakr 

u all'l n . 1 • '-r 1} e ıra nu 
t cfı>vvuk e tmt>k arzusuyla h "r ek<'t I içindı• geçti - lliitüo hayatı )'O~ul· 

etler - luean, her zaman lı enzcrl e- luk iç in<le g•·çti • 

Faraziye - A!-tÖz - <Fr.) Hy. 
pothese 

t.rnck : ilim ve faraziye -
İlim vı• a ıciz - La sciı·nce et l'hJ
potlıı'·se 

Mü<ldl'a - Töz - (Fr.) These 

Örıwk : Miiddeasıoı iyi izah 
rtıi - Tö7.iinii ıyi anhıttı - JI a bi
en f' ·pliqm' ıeth~ e 

Aksi müddea - Yantılöz -
( Fr,. ) Antitbe se 

Örnı>k : Müdıiea ve aksi miid· 
dt•a - 'J'(fa vı• yantıtöz - Theseet 
antithi:bo 

._,,__., _______________________________________________________________________________________ __ 

Fabrika ve sobalarınızda ZonguldaAın yıkanmış LA~_E MARIN I 

" " 
)) )) » KR1PLE 

·· · -· - - - » y e r l i KOK 

:Döküm ocakları ve )) A ı m an KOK 

Salnmaııdra )) 1 ngiliz ANTRASiT 

Kömürlerimizi 

imi hararet ve 

ederiz . Size da-tavsiye 

tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

va dır • 
Adanada S~lanik Bankası sırasında 

1 20-20 Muharrem Hiimi 4981 

Yalnız çocuk bayramı değil 
Bu akşam 

Aynı zamanda ~inema bayram 

Çoktanberi beklediğiniz 

Bosna sevdaları 
Büyük Türkçe film 

Alsaray sinemasında 
BAŞLJYOH 

ili~e : dünya havadisleri 

5347 

------------------------------------------------------
Bafra ve Uşakda 
peçeler kaldırıldı . 

Bafra : 24 (A.A) - Şehir 

:Me<'liı;i Ç•r~ıf ve p~çenin kı-.ldı

ralmasına karitr vermiş ve Türk
Çfden bs~kıı hir dil ile konuşul 

mamasına <hir verilen teklifi onay· 
lamıştır . 

Uşak ; 24 (A.A) - belediye 
kadınların çarşaf ve peçe geyme 

melerini kuarlaştırmı~ ve derhnl 
bu karamı tatbikine ge çilmiş · 
tir . 

Belediyenin bu kararı mem 
nuniyetle karşılaomış peçe ve çar- \ 
şaflar kaldırılmıştır . 

vilayet encümeni daimtsinden. 
Adano Memleket hastanesi Eski 

Röntgen mokinası ve teferruatının 

1500 lira muhammen bedelli açık 
artırmasına tuyin vo illin olunan 
vakıttÖ istekli çıkın"adığından or
tırıno , (>ksiltme ve ihale kanununun 
43 üncü mnudesi mucihince pnzar
lıklo satılması ve pazarlığın 935 
yılı nisanının :!8 inci poznr günü 
saat 11,30 da Vı!Ayct encümeninde 
yapılması uygungöriilmü ~tür. 

lsteklilorin tayin olunan vak1tta 
Encümoni Vilayete mürncnatları 

iltln olunur. 5208 
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• ak n 
Ui ri 11ci fi rli lid<'Tl arla 11 

Diiııyauın ) alıudıle i bö) le 

bir aınya g~ldikten sonra h~ı.h 
lı•ı uı.11n l,itı ı ı l.llult SÜ) 1. cııl..r 
Hulasaı~n ded ler ki: 

Biıler burada öt ki nıi"t' le r 

~ jl, i, k n ci j n iz r lı ır v .ı f .ıı ~· a p 
mak isti~oruz; kuvveti• ı ı ı zı ar· 

k , .... ı ']' 
tarın ve işin ar asına .uşu • e 

ki hepimiz bu m ml~k lt' gire 
J,rn '· hir dah.ı ç kmıy .. lı tt! 

i\1 ~hıır Y uhııdi öndeJİ Lo d 
l\lıtıwl uzıın 1-ir !'Üf'''\°dı·n so ıra 
(Tanrı ümmetiııi kerııli yurduna 
dö ı liirm k i ti) oı ) clf•dı, ve 
oyunla l•l hailadığ•nı ilan Piti. 

O z maıı Y ehnrlı b yrı<ğı 
dalgalaııdı \'e Y shudi mn şı ~n 

lıodı ve havaya 50 gÜ\ICrciıı uçu 
ruldu: takımlar )etleıir.c gitti, 
umumi )'flrışlar' maçlar }apıldı 

'c bt:. giio sürdli. 

Şcırki Ertl<'n ve y,,Jııulilcr: 

Bı r gazel f' 1 Şıı ki Er den ida 
re nıeclisınin, Emir Abdulleh'ııı 
inıılc. i üzt'tİnf', Şaı ki Er<leo'dc 
Erdeıı1 i olnııyaıılara arazi ~, tımı· 
111 menl'den kaııuııu•ı ilgıısı için 

hir layı ha lıazu ladığırıı ve im ka 
r.unun }akıoda lt'Ş•ıi mecliste ted 

kik « ılılrceğiuı yazmıştı. Amman 
lrn~veziri bu şayia,Yı te~z·p et 
mişlir. 

lltiluimcllrı 1'öıu'l\leri ve cc. 
raim i<ılıklkatı: 

Grçen bir mektubumda Filis 
tın hükıiınelinin pol·s dnin~i için 

uı;lularııı iziııi takilJ edecek lii) 
pekler gl'liı diğioi yazmışlmı, Şim · 
di hn köpt"klcı in bir heşfıııi ya· 

ahlııs eh arın da B .. iata kö 
}Üııtle 10 zeylin rıığ .. cı kı smişler 

ılı. Bu halı ·r N ıl lus polis dufr,. 
İıı~ geiim·c K• s f yap•lına:H ıçıu 

r rcsya hır töp~k gö deıd·lcr. Kö 
pek kı.-silcıı ~ğ çLırın olduğu yı• 
H' gidiı ee nğaçlMı kokladı\<" 

A)nkizıııi giid giide B l t l...<iylir.c 
döu.lü 

Köylülrrin topla, eli!• biı 

uıeyci.ına gitti; müc iını oıada 

bulamadı. Oradan ızi tnJ,i ı ,tf · 
ede bir evin kapusuua g'tti, ka 
pu kıoıp 1lı i H. Or.ıdn.ı ab'ııs'd 

döııd ii \'r- ilk rıı şı gt 1 dığ i kah ve
ye gırd" :11.daly-1ları kokl •dı,. 
bo~ bir ~,,,d,.l)a fö1üı de chırdn , 
oraıl:ın lıü) ük ''amiyc g ı ti, halk 
cuma namazını kılıyorclı•, it-crı 

girmr k i .. ıedi, polıs mcocW. 

Cemaat ram:.ılen çıln .ca l<ü 
p k bunları birer hiıer koklamı 
ya lın~ludı \ e or !arın nr.·~ilnda l 
birinin iı...:eı i.-c P tıhırak bın la 
mıya heşlt1tlı. 

Bu adam ağncı kt ı; n ınurnm· 
di. Polis hu :.·iamı altlı, Nıılılııs 
ht.kimiı iıı \e l'ol s müdürciin 
p1111 ~ ~ötüıdü. Hu adamı ld:>pek 
~Ö· rıı' den, sekiz k"~inin rrosıoa 
ko)dular ve ~übcgı gr·lıdill'.'r, 
Köpek bu adumı ı-ekız kiı- nio 
ı:ırasırdR tekrar buldu'" üz~ıinc 
aııldı. 

Polis bn ad .. mın t\ İı i nr .dı 
\t' rii.üm emmrııd .. ri buldu. 

Tabkikııı ııet cesir <h hu odam 
İll' ağaçların sahibi ar . ııcla , s 
kideuheı i bir cliişorn lık o du••tı o 
\ e l>ıı ndamın bu st h b!c E<ğııç 
lııı ı kestiği anla~ı dı. 

Buıı~n gibi J..öp k iırıl ğ•nc 
dair hi çok lıadb lı·r olu)or ki 
polıslerrn acız kı.ld ğı talıkıl<atı 

btmuula yrpıl yor. 

Hrnir Abd11/lalı Lorıdra'y<ı 

gidecek mi? 
f;P.zetclcr Emir Abdull.ıh"ııı 

Bcritaoy.ı hiikümeıirıirı t-'avrıi 

ıiz, riııe yakınd' )Cııideo L ondrıı 
, 1 7.İ) arc t er'cceğiııi yazmıştı . 

Eıııirin lıaşkatıhi bu ş yiıı)ı t .. k. 

zip t•tw·slir. 

/Jir g1111tle .1200 11111/wclr : · 
Ha) r.ı hiç bir zaman gc çeo 

( Türk ~ö:r.üı 

Adana Borsası Muam•:'leleri 
ı;c:;:mwww 

cL Si 

PAM K \'e KOZA 
___ -Kilo l•',.,..i)_a_ı_ı ----------

S.ıtılan i\iikılar 
Erı az 

K. S. 

ıo 

En çoJ... 
K. .'i. 

38~--ı- -. :m.so 
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llazil\tyı' nıt ~oknrul ı f'İııs \c ıııiklaı L yozılı pilfij ilf' tnrluların iki 
s .. nr.lik i<'nrı 1-5-935 t.ırıhiııo ıııiısadıf <: ıtşnnıb:ı giinü SJat 15 <le 
ih: le t•dilıııck iızı•ro 15 giin ınüdd llo n~·ık nrtırııınğn çıknrıhlığıııdan la-
l plPrİn ılll 7,5 lı ıııiııat akrııl:.ırılJ hirlik1ı' ~lilli Emlllk İllııresmo mü. 
ı·,ıcıııı' l.ırı ilı1rı olııııur.5221 l 8-23-20-30 
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bft ki kadnr kalnbaljk olmamış· 
tı . Gelen Y nhmlılcri lrnrşılamak 
it;iıı hir çok Yahudiler gümrük 
kı;pılanna dolruuştur , İuliınmııı 
nıuhnfaznsı için lngiıiz ı.ıo isleri 
de bu knlab~ lığa kntı'ınıştı . O 
gliıı Ro na vapııı ıı 3200 Y ıhudi 
ınuhacirı getirm;şti . Yahudiler li 

- -"""""-'=-'ı:'"?--:------
0 işçi 1 

M. Nedim Yurtman 

• 
maııa g lince Yf hudi m:}rşmı :ıöy-
len eye ,e seviı ip çı•piuarak dnn
Gt lmeyc bnşlamı:lard~r . 

Bnşha Lir vapurla da 1000 
k aıl,ır Y tt hudı d ~htı ge lıJi ki hun 
l ıddn lir ıak n.IMının Bl!nİ İsııil 
lcpH ğır n ul ş•ığı, Fi l'sıirıc giı -
dıği için tap, ağı öpı iiğiiuü gör 
dük . Gümrük musy<'nesincl bır 
mulı c ri:ı )Anıı J.ı lıir revolver 
ve 18 kurşun çıktı Polis nıüsn 

dnc elli \e mubacıri tah\.ikata 
götürdü . 

}' CI /ı 11ı/{ dofdorf af 

Hükii•uc l r~smi g.ızctc ile mrm

l<•kete 100 yalıudı doktor geldi· 
f:ini ilan cıl yor v~ bunlrıra sıı-

ı atl.orıoı l rıpmnk içio nıiisnde \'e· 

1 
ri~or. Bunu göıcn Arap doktor 

l .r lıariçıı·o g• lt:n bu Yahu<iı dok 
lol'lnrıo kcııdi kı znoçl ı ına mani 
o ac;ıgı ve hnklarıun tecavüz edıl 
d gi <la~asile şikayet ediyorlar . 

llüsnl ... 

Yeni Ott>l knr~ısındn n~·tığıın 
diş ıııuoyı·nt•lırınemıle soat 6 dan 
21 re kati ır hoslu kahııl c•tlİi•İmi o 
vo teılu\'İ vo Jiş iınoli lıususıırıda 
mulılrrcm ruiişlı•ı ılcriıııo flznıııi 

tcslıılatı gö t• rdiğiııı gihi <'Uınn 
günleri fukar u i~·in leıl:wi vo ıliş 

ç'·kıııek lıolı•.;tir .5228 
7-30 i =------0 ______ ,._,, _____ ____ 

Seyhan Valiliğinden: 
'.::15 Iirn ııcrı tli Viltlyt't l·Vr .k 

ıniivc·zz ligi ir n y:ıpıloc:ıık miıs·ı

lınkn iıııtılıaoına girmek istiyı•rılo 

rin 28-4 -935 ('llZar gıinıı ı> 10.t 
14 ıle Vilı\yeto ıııürocuutl:ırı ilı"ın 

olunur . 

Evkaf müdürlüğünden. 
l!vkıılıı at nıulılelif 11kaı loı ki 

rnyn \C'ril ıH'k üzere 25- N snrı -

935 ıl..ııı it.b.ır"ıı on giirı ıııüıldctlo 
arlırmrıyu koııulıııuşlur. 6-Mııyıs _ 
935 pıı'l.ııt si giınıi s..ı:•L o:ı ılöıtto 

ihulc yııpılucoktır. İsteklılcrin Ev. 
kııf da'ruıinı· gelmeleri 5352 

26 - 20 2 

içe! Nafia Başmühendisliğinden 
ı - l\aş r 1ı dı·I· 9269 ıira 93 1 B e 1 e d i y e 

kurıışılan i bn r<'L olun ~lı!rsin Si l •-----------------------------
lıfke yolunun 22 - 534 . 27 : 238 75 40, 2 
kllometrı.:lt>r arasınıl!! 18 aılet he Ko~oplur ~·nrşısınJa 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 13. 7

1

991 1 
ton rnı:n(ı•z inşnııtı açık oksiltıncye 30, 32 34, 36, 38, 40, 42, 44, 40, 55,87, 89, 91. 93, 95, 

9 
·leceklir 

konulmu~tur . numaralı otuz atlet kosap dükk:1nı nÇLK ortırma ile icara vo~ı eni ol• 

2 -Eksilme 28 Niııan 935 J>a. İlıule 5--5-935
1 

pdzar giinü sıat on Leşt~ Be!odiye ?;ı:~i~de şar1 ' 
zor giirıü soot 15 <le vildyct encii sında yapılocoktır. stcklıler hor zamırn Beledıyo ıesop 1 

• 

moninılc yapıl Jcnktır . nanrnyi görcılıilirlcr. .. eııino ~ 
3 -:'llurnkkat tcminrıl miktorı İstekliler ihale günü tcmin:ıtlarıla birlikte Belediye enc~30 € 

9 
mdcri ilan ol un ur . 5227 J 9-23-26 

6 5 lira 211 kuruştur . Jsteklil~ı iu 
bu miktar teminatı hlar<'yi hususİ· ı 
ye veznesine yotırmnları veya mu
teb.ır lıankn m ·ktubu ilırnzına rncc 
lıımlurhu . 

4 lstuklilı•r nufİtl lrnşmiilıen-
disliğinıle nlac:aklnrı chliyı t vosika 
larıı ı ılıııle giinii lıeyı te ilıroz ol
mrğe nwcbıml 11 rlo r . 

5 - inşaat hrıkkıı:du fıızlıı mo · 
lı1ırıııt alm:ık istiyerılorin k+>l nnfıa 
hnşıııülıoı \l ::;lığiııc miirrıc:.ıulları 

ılılıı olunur. 5213 

16-19-22 26 

Seyhan Defterdarlığından 
hııry~si Cinsi Dönüm 
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l IRzincyo ait yokuru)n cins ve 
m:ktnrı yı•zı!ı tnrl<ılıırın ıki ::;enelik 

icarı 4-5-935 tarihine nıüsodır 
cumnrtı•f:İ giinii s ıat 15 de ihale 
l'ılilmok üzere oıı heş gurı nııhl

dt'tlo nçık artırmoğ'a çınarıldığın 

\lan tnlıplcrin Jİİzılc 7 ,5 tonıin:ıt 

nkçnlnrilo birlikte Mılli Eıııldk ida · 
resine ınürı:ı<"ıtntlurı ilfı.ıı olunur. 

23-26-29-2 5341 
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Seyhan vilayeti Daimi 
encümeninden : 

( 2501 ) lira bcıl~li ~alııklı .\dıı 
rıu koıasıııu ait l'aş , kirı \', kire· 
ıııit ve ı>ııısnli ocaklar re"ıııi 1 -
6-935 tnrilıinılen itıh ren hir sene 
ıııiiılılet lu ve nı;ık artırma suı dile 
rnüznyeıleyc \·ıkorılmıştır 

Şartnameyi görmek isteye nlcı in 
her gün huııusi ınuhasolıo ıııiidiir
liiğııııc , tı.lip ol.ınların tl ı yilzliıl 

15 P"Y ok~·alnrile hirlikt .. ihale cr\i. 
t:ı 

rıii olıın 9 5-935 tnı ihi11e ınii-
~aılif ııt•rşfınıbe giin:i !'ant on lııı· 
~·okta Vilayet Daimi encH11111ninc 
mlirocaotları ilan olunıır. 5348 

24-28-2-6 

ber <t 

Atlo.no.nın Bucnk movkiin to Dule<liye altında 26 nuınarolı b.1eı~tı ~ ~ .. ı~rıı l o 
30,32 34 nuınarnlı bakkol vo 36 nuuıorulı lok:ırıta ve muş ·l{eıJJer B 

Kolo kopııınıla 1 /2 benzinci ile 2/4 numorulı dükkl\ıılnr ~·e ·csro fe 
1 

movkiinJe 188/15 numarıılı s:ıııtçı ıliiKkı'nı açık artırma ıle 1 

lccPktir . 
ltınle 11 --5-935 cumnrtusi giiııü saat on başt~ Belediye 

o lnsıntla yapılacaktır. İstekliler her znmrın belcdiyo flıısııp 
1 

şarlnnrııeyi görebilir lor. .. 01 ,.0jııfl ~ 
ı~t-ıkl lrr ihale gii.lÜ tominallurılc h rlikto Hclt!tliye on<HI 

m"ll'ri ilan olurıur 5351 25- 29-3-7 

~· . "' ·,,de . 
O. D. yollan Adana i ş letme müfettişlı.gt . 11eır 

t hlıY· Si 
Adana deposuna gelecek kömürlerin vagonlardan a 

tif edilmesi işi açık eksiltmeye konnlmuştur . iş\etfll11 b 
Eksiltme nisenın 27 inci cum~rtesi günü saat 16 da r~ ~ 

fettişliğindo yapılacaktır . . detsiı 018 ~ 
.. ~art~~mesi işletme cer baş müfettişliği kalomındo be . ~8 t 

gorulehılır . . . . 010yı r' 
isteklilerin 2490 nuınrolu kanun mucibince wsaıkı ıazı ~jh' ıJ · 

len muhammen bedel üzerinden 75 lira sağlamlık akÇ~; ......... 2V' 
mczgürde işll'tme müfcttişliğino müracao.tları . 5199 14-

1 sr~d' 
colıl il~ 

Hakiki Grip ildc.nı buldum ! Bırinci sınıf, ~czı ~:ostnh!!101 ~~ 
hoyin on iki senedonh1ri yaptıgı ( NıJvrozio ) (jrıp ıitlı 
gıinı! ildcHlı.r. K;'\lho kııtiyen zararı yoktur. kesen ~oV'0 

Buş , tlış ve romatız,na vo bel atrrılarını lıPmen o 
htılıio alınız. 537 12 

:----------------------------------_,,,,_ . ' Doktor Bahaddin Yengtrı h,,5st5 
''te v 

Çocuk hastalıkları m~ dlır'' 
f ıd8 • . . . ·ı tura ır 

l enı ıstnsyon caddesi, Doğruluk fııbrıknsı kar~ 
nğzındukı muaycneftanesindf}. 

Gündüz sabah saat sekize knuar 

Ögle saat 12-1 arasında .. 
Üçten sonrada her arzu edilen znmaods 

rını knhul ve tedavi cdcr.5 t 74 14-30 


