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..., Büyük Atatürk şarımıza uğramadılar 
Kurultay başkanımız 

~fltQfyadan ayrıldı ve bir çok uğrak· 
Qrda alkışlanarak J"zmire döndü 

G • . 
~~eral Kazım özalp, Anadolu ajansına 
~ordüklerini ve duygularını anlattılar 
8Parta . 20 Liu ba le. <A. A.) - Büyük nacağı heklenmektedır. Antalyada 

~lıı, dü 
1 8111 General Kazım öz- sıcık iklim mahsulları yrtiştiril-

tak n sabah A 
&kş atalyadan çıka miyc çalı ş ılıyor. Bu işe uğraşan, 

dikden aın Yeıneğiai Burdurdıı ye- Ziraat vekaleti ecnebi mütehassıs 
:~tısyon:0~ıi İspntnnıa Baldız larindan çok ümit verici izahat 
n~'nlcrine b· ge~e 23 ' de hususi aldım. İklimin kahve yetiştirmiye 
Q u ak aııı İı 10.nıışlerdir . başkan müsait olduğunu söylediler . .Muz 
Ctaı ır ııııre varacakdır . Ge- yetiştirilmeye de ayruca çalışılıyo r . 

il l\.aıırn .. A d d B d d 11•dıır b kk 0 zalp, Antalye ve atalya an önüşte ur ur a 
lııuh,bi . a •nda Anadolu ajansı kaldık. hakkıw ız <la hiyük teza 
lııu!dır ;•ııe Şu beyanatda bulun · hur göstt rildi . temaslarında hal 

r Büyük önder 

Atatürk Silifkeyi 

IendirdilE>r • 

şeref-

'A. kın çalı şkan ve iş sever olduğunu 
A.kde:~:l~ıyı ilk olarak gördum . gördiim. Bele 1iyesi şehrin güzel- :....--·---------d-..-
•1•vjllıli b~Yısında çok !şirin, çok ligini artıımağa çalışyor . El sana- Atatürk Mersin e 1 ek· tr §eh · · yiind en bilhaMsa dokumacılığın 

Eğe vapıırıı : 20 ( A. A. )
S/lifkeye bugıitı saat 13 de Eğe 
vapur/le Taşııcıına gelen Rel
sicumhıırıımuz Alalıirk yarıla. 
rındaki zeval ile Karaya çık
mışlar ve S/lifkedeıı geterek 
çifilk/erirıe gllmiş/erdlr Çiflikte 
bir mıiddel istirahal eden Ata
lıirk saat 18 de vapura dörımıl~ 
/erdir. /çel Valisi ve Vllayellen 
gelen memurlar Taşııcundaıı 
vapura gelerek Alatiirkıi kar
şılamış/ar ve halk Taşucunda 
ve Sillfkede Atalıirkıirı gelişin
den doğarı sevirıçie lıararell/ 
tezalııiralla bıı/unmuşlardır. 

il 
1 i~tıiş b h rıınııdir .çevresin çok ilrri olıluğuau öğredim. Zira

t 1' A.nta)y • Çel.,ıi, :bol Suları 
l 
1 

daha b" a:. Akdeniz kıyısında her ıtla uğra ş anlar da mahsulların de
~11Ctkdıtııyuyecek ve daha mamur- ğer lendirilmesi tedbirlerinden 

'O• · ierek b" ·1·k k memnundur ,, b1 . •Onıi al şe ırcı ı ve gere 
ıı P" aıııod .... 1 .. Der.izli : 20 (A.A} - Büyük i . ollci(ikl a goru en mevzıı 

• ~;udekn .er §Ubhe~iz zamanla ve Kurultay başkanı General Kazım 
v' '~ektir eıın Yakın alakasile gide Özalp ve refikaları ve beraberle
Q~tıııııi O~a~enub Anıdolusundeki rindeki Saylavlarla bugün vila

- ~~. A.ntalya~rın nıah~ulu Akde timizden gt çerek İzmire gitmiş
~ ltde halk •n Yukletilmektedir. lerdir . Vali ve Saylavlarımız , 
ı:tçlarınd la da görüşdüm. ka- Belediye ve C. H. F. reisleri ken· 

hd 111 tneııın d l A dileriııi Sarayköye kadar uğor-llıi . a Çtşi!l" . un ur ar. n-
b b' Piriıı 1 .Zıraate özen veril lamışlardır , Trenin her geçtiği 
te:dÇ•Jerinin Z~raatinia, p01 taka ı istasyonda halk coşkun tezıhu · 
•İbj '~· İpek '.'.yıl artdığını öğ rat göstermi§tir . 
dck·@ordüııı bocekcilk müessese- Aydıu : 20 (A. A) - Büyük 

1 y · tı · Antalyad ·· .. .. Ulııs kurultayı başkanı General lltd d a onumuz-c a ahı çok İpek alı - ; - Gerisi ıiçıincıi flrtikde -

A evab münakaşa ediliyor 
"'I rrı 
gil~nYanın cevabı üzerine Fransa , in-

~ ere devlet adamları görüşüyorlar 
"ıırısa, 1 • 

n~ıltere ile anlaştıktan sonra Almanya 

ııı H,rlin . •le baş başa görüşecek 
Ulı~ı · · 20 (A 

>lti~d .A) - havıs 
A.ı en: 

}ı~~, ınao hdku . 
ıj~ğ flıt~j .. tnetı Loodra be. 
i~i~rııty' ın··ukı;rinde doih udan 
1 b • u alenı 1 o 
'Uıa !llliı n e ere gi rismck 

Ilı Ya 1 aıırlarınd b' .. tkt !;e ın . . an ırının 
1 eıJi esırıı r k 
t1.ı1 t • s· , o e rıu ~t-

l ıırıo:ı 'Yasa ı 1tııi} , a husu . nıahalil in bu 
ıı Lıı <ı.ınaktadı:ıyet .~.~selesi de 
fl ııy0 llı e rlc 0 ıd · Butua matbu 
~i : r. et'tlin e neşriya tta hulu-

er lag b l' ı\ı a e atı diyor 
'ıı~ ın,n d 
1 ak lı tvl•tin· 
1c~ , k 'lılfer b' k· ın siyasasında 
n~iı· llıüıak' a ırndir . Ve ge

tıı ıı ıır treler 
l~b ıııne•s'll araf sinde 

•ı ''" , ı e . . 'tıt ' 1 ~Yi rının yeni Al· 
· ce tan 

tı ınıaları faid eli 
lııii,. oyce A 
J, ·•k,, lgaıı:ıa 

Lüyük rlçisinin Sir Con Simoa 
ile yapmış olduğu görüşmeye da 
ir tegrafını okumuşlur . Parisde 

1 Loodradao bir nota gönderildi
ği ::ı0 dair çıkan şayıaaın bundan: 
ötürü olması muhtemeldir . Böy
le bir nota gönderilmediği anla 
şıl maktadır . 

Bazı telgrafların bildirdiği gibi 
İtalya hava aadlaşmasında alaka
dar 5 devlet elçilerinden mürek· 
keh bir konferans yapılmasını 

ileri sürmüş değildir . Kabine 
toplantısında bir karar alındığı 

zannedilmektedir Fransız İngiliz 
noktai nazar tutisiai sadece Al
manyaııın İngiliz kabinesi ile hu
susi {"Örüşme talebinden çıkan 1 

- Gerisi dördıincıi flrlikde - ı 

[Mersin ( Hu'iusi muha

birimizden) - Reisicumhur 

Atatürk bu sabah Ege ile 
limanımıza uğramışlar va· 

purlarında istirahat bu -

yurarak akşam tekrar av

det etmişlerdir • ] 

Feci bir kaza 
Otomobiller çarpıştı , iki 

kişi öldü. bir ağır yaralı var 

Mersin : ( Hususi ) - Dün öğle· 
den sonra hükumet konağı civarında 
belediye arazözü ile , arkadan gelen 
diğPr bir otomobil henüz mahiyeti 
anlaşılamıyan bir manevra yanlışlığı 
yüzünden çarpışııkıın sonra , binek 
otomobili direbiyonu : ıola kırmık 
mecburiyetinde kalmas ı yüzünden 
o civarda bulunan küçük bir kahve
nin önünde oıurmakta olan müşıeri· 
!erin üzerine binmiş , lıakellık yap· 
makta olen bir Ermeni ile Ahmed 
adındaki bir hamalı feci bir surette 
ezip parçaladı , diler bir hamalın ~a 
bacajl;ını kırdı . Ahmedle Ermem 
baka! derhal ölmütlerdir . Diğeri hai· 
tahaneye kaldırılmıştır . 

Vak'a mahalline derhal zabıta ve 
müddei umumi ve heyeıi fenniye 
gelerek vaziyeti tesbit etmi~ler ve 
her iki makinenin de şoförünü tev· 
kif etmişlerdir . 

İkinci kaza 
Tren altında kalan jandarma 

Tarsus : [ Muhabirimizden ]Dün 
gece Adaoadan Mersine gitmekte 
olan yolcu treni Tarsusla Yenice 
arasında bir jandarmamızı çiğnemiş
tir . 

Tren bir müddet jandarmanın 

ölüsünü sürükledikıen sonra dur· 
muştur. Sanildığıoa göre , devriye 
gezen jandarma, ya yolun bir tara· 
fındao öbür tarafına geçerken , ve 
yahut da ray üzerinde uyuyup kal· 
dığındao bu kaza olmuştur. Mamafih 
tahkikat ehemmiyetle devam etmek· 
tedir . 

•rı~ 1 ı 'Ye ıı:ı Yııe Caytııng 
---------------------~~~--~-----~--~ 

Sovyet Rusya murahhası Halkev~e~i .. 
j kuruluşunun uçuncu 

Cenevrede Litvinofun teklifini tek- yıl dönümünü ku\layor 

rar tazeliyerek izahat verdi 

Türkiye, Fransa ve Romen murahhas
ları Sovyet murahhasını teyit ettiler 
Moskova : 20 (A.AJ - Ce -

nevrede umumi komisyonda si -
lahları bırakma konfransının dı 
imi bir sulh komisyonu haline 
getirilmesini istihdaf edea Sov -
yet projesinin müzakeresi sırasın
da söz alan Sovyet murahhası 
Stein demiştir ki: 

"Teklifimizin ubabi mucibe · 
sini tekrar hatırlatmak niyetinda 
drğilım . Çünkü bu sebebler Lit
viaofun 4 hazirao tarihinde ıöy • 
lemiş olduğu nutukta lıüyük bir 
vuzuh ve sarahatle gösterilmiıtir. 
Yalnı~ şu ciheti ıöylemek iıterlm 
ki, Sovyet murabbaı heyetine bu 

teklifi ileri sürdüren sehehler değiı 
memiştir ve bu teklifin yapıldığı 
tarihten hu aae kadar geçen müd
ded zarfında vukua gelen hadise· 
ler Sovyct heyetinin umumi ko
misyon huzurunda ileri sürmüş 
olduğu delillerin kuvvet ve ehem
miyetini daha ziyade 1rtırmıştır. 

Şu bale nlZaran Sovyet heyeti 
teklifinden vn geçmek için hiç 
bir nheb görmemekte ve o tek -
lifini aynen ve tamamen mubıfa
zı etmektedir.., 

Büyüklerimiz 

Müteakiben söz alan Franııı 
ve Romen murahhasları Sovyct • 
teklifinin ehemmiyetine iıarct et. 
mitler ve hu teklıfia cihan sul -
buna büyük bir yardımı olacağı· 

nı söylemişlerdir . Bu murahhas
lar şimdiki halde baıi muımela -
tın eksikliğine binaen mesf'lenia 
eaasına aid müzakerenin bir müd
det tehir edilme1inin arıoya şa

yan olacağını da ilave etmisler -
dir. 

Türk murabbası §Öyle de -
miştir ; 

''Sovyet heyeti tarafındın bRıi 
müşlciller çıkmışsada bu müzake· 
reler uluslar hadisesinden doğan 
mesele heouz muallakta olmaklı 
beraber bir ıülıôn devresi açacak 
gibi görünüyor ... 

Liberal mebuslardan 1\-fander 
avam kamarasında Sir Con Si · 
mona davalı arazi ile bitaraf mio

tıkıyı işgal için oraları bir inğiliz 
zabıta kuvveti göaderilmeaini u
luslararası kurumuna teklif etme
yi muvafık görüp görmediğini 
ıoracaktır. 

Grib yüzünden 

Tazimat telgraflarına tel ya· Şarımızda Hemen her 

zdarile cevab verdiler evde hasta var. 

Cumhuriyet Halk Fırkuı vi
layet kongresi müoasehetile koog
re reisi Balıkesir saylavı Ö. Ev 
ren tarafından hüyükl~rimize ta
zimat telgrafları gönderildiği ya
zılmıştı . 

Bu tel yazılarımı büyüklerimiz 
aşağıdaki tel cevablarıaı gönder 
mişleıdir : 

C. H. F. Seylıarı vilayet koııg· 
resi başkanı Balıkesir Saylavı 
Ö. Evren . 

Kongrenin duygularına trşek
kür eder muvaffakiyetler dile· 
rim • 

Başvekil 
ismet lnönü 

C. H. F. Seylıaıı vilayet kong 
resi başkanı Balıkesir Saylavı 

Ö. Hvrerı 
C. Vilayet kongresinde gös

terilen sıcak duygı. yu sevinçle 
anar gözleriuiıdea öperim . 

C. H. F. Genel katibi 
R. Peker 

Halkevinde 
Komite üyeleri seçimi 

dün akşam bitti 

Gıih hastalığı şarımızda salğın 
bir halde devam etmektedir . Bu 
gün hemen her evde en aşağı lıü 
yük ve küçük iki üç kişi bu has 
talıktan yatakta yıtmaktadır , 

Bunun için evinde hu gibi 
ha s taları bulunanların Sıhhiye 
Müdürlüğünü , Hükuml!! ve Be
lediye doktorlarını , vaktı hali ye
rinde olanların da rn yakında bu
lunan doktorları haberdar etme· 
leri ve hu hastalıktan korunmak 
için kendilerini soğuğa kaptırmı
yarak odalarını sıcak tutmaları, 

kinen , aspirin ve ihlamor alma
ları lazımdır . 

Grib ıalgın bir §ekilde devam 
ettiği halde ölüm vak' ası hemen 
hemen yoktor . 

Halkımız kalabalık yerlere 
az uğrar ve bilhassa korunma 
tedbirlerine fazlaca dikkat eder
se hu salgıalığın ortadan kalka 
cağını şübhe yoktor . 

Mektebler yarın 
açılıyor. 

Bugün budun evlerinin açılı
şının üçüncü yıl dönümüdür. Türk 
gençliğin el birliğile çalışacağı. ya-
rınki serbest Tilrkiy"' için söz ve fikir 
birliği yapa..:agı bir yuvanın açı
lış gününde islerimizden kopup 
gelen tek bir düşüncenin çarpın
tılarını bütün Jbealiğimizde sezi
yorıız . Bize bir Kültür kaynağı 
verenler , oaun çatıları altında 
senlıkden ve h•nlikden uzak 
bir duygunun etrafında toplanan
ların temiz ve güzel konuşmala
rını görmek istemişlerdir . S ı nıf· 

sız bir toplulukta · tek düşünü§ ve 
tek yoldan tek ülküye :kavuşu~u 

esastır . İşte buau yaratahilm k, 
hunurı vereceği sevinci ruhlarda 
dola ştırabilmek için bir araya 
gelmek ve bir vücud gibi çalış· 
mık gerektir . 

Cumhuriyet Hükumeti, Halk
evlerini açukea onda bu dü~ün
celeıia yaşamasını, büyümesini, 
üremesını candan dilemiştir • 
Türk gençliğine ve Türk budu· 
auna verilen bu yükümün değeri 
büyüktür . Başarmak; yaratıcı ve 
eser meydana getirici insanların 
işidir . Şu geçen iki yıl lıize ba
şarıcı insanlar elinde hız alarak 
iler liyt>alerin seviçli muvaffaki
yetler le karşılaştıklarını ğöster
miştir . Yurdun her köşesinde 

inkilıib için atılan adımlarda, 
duyurtulaa seslerde hu izleri gök
eumuz kabararak görüyoruz . 
Hılkevlerinde toplananların 

menfaat peşinde koşmıyan-
lardan olması da halkın 
gözünde onların itihularıaı bir 
kat daha artırmaktadır • Şimdi 
ye kadar yapılan işlerle öğünü

lecek ve yerinde sayılacak değıl
dir · Bundan sonra ulsşılması ge· 
rck olan amaçlara doğru hız al
mak ve ona kavuşmanın verece
ği hazzı kalblerden şimdiden 

duymak cıhedcr . 
Bugün Halkev&eriade yapılacak 

olan üçüncü yıl kutlulamasıada bu
lunanlar ve işleri dolayisile gele
miyealrr büyük Türk yurdunun 
keodılerinden ne beklediğini bi
lecek ve takdiı edecek değrrde
dirler . Dil•ğimiz, Halkevlerinin 
yarınki Türk topluluğunda oynı
yacakları yüksek ve şaımaz ül
küuün yerine getirilm•si için el 
ve söz birliği ile tek bir vücut 
muş gibi sendelemeden, sarsılma· 
d.ın ilerlemeleridir . 

Biz hu gücü Halkev leriain 
çatıları altında toplanaalerda gö
rüyoıuz . Türle gençliği bütün 

dünya seni uzaktan gözlüyor. Ya
pacağın en ufak bir sarsıntı uau
tulmıyıcak ve ıilinmiyecek dere
cede büyük olacaktır ! 

ô · Kemô.l Ağar 

lngiliz askerleri Sar

dan ayrıldı 
t•~tıı arın de ~rııur edilecek yı

f>~l,ri ıuc: !l IIitlnJe t~masa 
'i~ ~riı : 2 rnuııu yazıyo r 

'181 1. O (!\. A r . Türk 
~ '\Jııı ' 1 1diıiy0, .' ) - hava 
•k 811 c · 

il Vıl· '"•Lın 
ı: '"'n~Ytt hakkı ad karşı alına 
ı ııııeı ra •rasın ~ ı ve I'aris 
tıllıiı t r ıçin L ı • yapılan gö-

Şarımızda çarşaf ve 

tam 23 gün kaldı. 
p<'çe yasağının başlamasına 

Dün Halkevinde yapılan mü
ze ve sergi, spor ve temsil ko· 

, miteleri üyeliklerine aşağıda ad 
lıırı yazılı olanlar seçilmiş ve bu 
euretle dokuz komite üyelıkleri 
seçimi bitmiştir . 

Şarimızda salgın bir :;t!kilde 
hüküm süren grib dolnyisile bir 
hıftad•nberi kapalı hulunın orta 
tahsil ve ilk mekteblerin yarın· 
dan itibaren açılması ve derslere 
devem olunması mukarrerdir . 

Loodra 20 ( A.A ) - Dün ulus· 
muııllimlerindea Mahmud, Mene- lar arası polis kuvvetlerine mensup 
meali oğlu Nabi Adil ve Ziraat İııgiliz kııalarıodan bir kı smıma mü-
haaknsı memurlıırından Ahmed farakati suretiyle Sar meRelesi nihai 

~ ~ıf· ~lduğu . ava lın kabinede 
kı<ı· 1 lıad ltalıat 1 h" k. . 1 ı l e Çok u umet 
ı'~ılı,~tıııınalcıad ~ıkı hir §•kilde 

a Lavaı 1/' · Görünüş~ 
tanaanın Londra 

Kötü ve manasız bir alışkanlıkla bugüne kadar sü· 

rüklediğin bu manasız kılıktan sen: kurtaracak olan bu 

yasak başlamadan örıce çarşaf ve peçeni at, kendini 

soysal kılığa sok .. 

Mıize ve sergi komtlesirıe : 
Ziraat müdürü Ali Kemal , 

Borsa genel katibi Süleyman, Ra
gıl:ı Sepici, Kimyager Tahsin ve 
Diş tabibi İsmail Hakkı . 

Spor kom/lesine: 
Gümrük müfettişi İbrahim, 

ibad Oral, Cumhuriyet mektebi 

Hicabi . safhasıoa girmişıir . Hareket eden 
Temsil komitesine : kıta bassa alayının birinci ıabnra 

ile muhabere kııasıaa mensub bir 
Avukat Zihni, Doktor Ürfi, müfrezedir . Bu kıtalar Eransız ıop-

Gazetemiz müdürü Coşkun Güven, rağına girer girmez ahali ıarafındaa 
Tuhafiyeci Ali Galib ve ize med- harareıle karşılanmıştır . Şerefl~rine 
din · 1 reis ve hükumet memurları tarafın· 

Kendilerine muvaffakiyetler dan bir kubul resmi terıib edilmiş• 
dileriz • tir . 



Firtik: 2 Türk Söza 

SoVyetler birliğinde genç 
yazarlann korunması 

Buğdayı koruma 

Resmi kan ununun tat
biki talimatnamesi 

( ŞAR SAVALARI ) 
Sovyetler birliğinde bir te~ 

mühim kültür merkezi yoktur ~ı 
gen9 yazarlar guruplarına malık 

~
lmasm. Bir çok fabrika ve yapı

. d "nce fabrika gazetele. 
vlerın e 0 • ı 

b b. lı'k etmekle ışe baş ıya· l.ne mu a ır .. 
il ak sonra edobi çalış~alara gırışen 
işçiler tarafından ed~bıyat mahfil-

. k 1 URtur Bır çok. Kolkoz-
erı urum -s • .. • 

d k ine ve traktor ıstasyon-ar a, ma ' 
1 .1 sovkozlarda da bu tarzda te-
arı e B .. S 
ekküller mevcuddur. ugun ov· 

1 etler birliğindeki genç yazarların 
Y ı bir kaç bine varmaktadır . 
88yıs . d'd b" 
8 terden bir çokları tım ı eo u-

volod ve Maksim Gorki gibi en 
yüksek şöhretlerin yardım ve tav
siyelerini görmüştü . 

Edebiyat b11ım evleri genç . 
lerin müsveddelerini okumaktan 
baıl..a onlira ellerinden gelen yar· 
dımı yapmaktadırlar. Mesela bu 

gençleri yazecakları eserler içia 
gereken veıikıları toplamak üz· 
re Sovyetler birliginin muhtelif 
yerlerine göndermekte, mubar -
rirlerindea birinin yazılarının tas· 

bib ve oeıre uygun bir bale koy· 
mık için onunlı beraber çalııma· 
ya memur etmektedir . Ekseriya 
b11ımevleri daha eserleri neıre 
dilmeden önce yazılımna maddi 
yardımlarda bulunmaktadır. 

il; Q •• 

Buğdayı koruma resmi kanunu
nu deiiıtiren kanunun tatbik ıu • 
retiai g6'3terir talimatname Maliye ' 
bakanlığı tetkik bürosunca görül· 
müı ve bakanlıkca tasdik edil· 
miştir . 

Tılimıtnıme basıldıktan soa-
1 

ra vila.yetlere yollanacaktır . Ta· 
limatnameye göre kanun hükOm· 
lerine ria1et etmiytn deiirmen 
fabrika, imalathane aabib, mOdür 
ve mümeııillerindeo hu kanuna 
aCSre tutulması gereken defteri 
tutmıyın veya tasdik ettirmiyen 
veya bir kısım muameleleri def· 
tere geçirmiyenleıden lıu :suçlara 
taall6k eden zemana aid vergi re
sen takdir olunarak bir kat faz
lasile ve birden alınacak ve ken· 
dilerine ayrıca 100 liradan bin 
liraya kadar para cezası hükmo
lunacaktır . 

Koşu yerinde 
Tribünün~ yapılmQSına ya

kında başl~nıyor 
.k.oıu yerinde halkın yarııları iyi 

bir eurettP. ve rahatca görebilmeleri 
için bir tiribüo yapılmasının karar· 
lattırıldığrnı ve bunun için de onbi n 
liralık bir tahsisat ayrıldığı evvelce 'ı 
yazılmııh . 

Yakmda bu tribünün· yapılma· 
sına baılanacak ve azami üç ay için· 
de bitirilmiı olacaktır . 

Bu suretle halk önümüzdeki son 
baharda yapılacak olan koıuları bu 
tribünlerden seyretmek imkanını 
hulmuı olacaklardır • 

Aşım işleri 

Aygırlar yakmda Mercimek 
deposundan şarımıza 

getiriliyor -·-

,:~ bir şöhrete sahiptirler. Edebi 
çıltşmalar bunların başlıca meşga· 
leleri olmuştur . MeselA çok eyi 
tanılan « Seviyorum » romanının. 
müellifi Avdeenko Meğnitogoros · 
kun en eyi i9çilerinden biriydi. Do
netz havzasından bir mad-.m işçisi· 
nin oğlu olan A vdeenko uzun müd
det bir « serseri çocuk • hayatı 
örmüştür. ~ski serseri çocuklar
dan deha bir çokl&n bugün ıa
nılmış muharrirlerdir • Bunlarıo 
arasında Avdtıov • Jeleznov, Dre · 
mov ve daha be~kalarının isimleri 
zikredilebilir. 

Sendikalar baıımvevi ıenç İf
çi yazarlara edebi kühDr ver· 
meldedir. "İıcı yazar,, ın buıusi 
ıubeıi en me,hur Sovyet mubar. 
rirlerinin edebi tecrübaleri bak· 
kında broıörler neıretmektedir. 

Kültür teşkilitı IAyihasi Mart iptidaaıoda ıanmıza Merci
mek deposundan aygırlar getirileceği 
gibi kaza1ara da kafi mikdarda ay· 
gırlar gönderil~ektir • 

Sovydt hasımevleri, mecmualar, 

Yeni Millet Meclisine veril -
mek lizere Kültür bakaalığı teş 
kilitı liyıbaaı hazırlanmakta -
dır. 

Bu liyıbaya göre ilk, orta, 
ylkaek tedriaat müdlrlükleri ted· 
riut umum mOdllrlOjll ismi al
tında toplaaacaktır . Dijer veka· 

Getirilecek olan bu aygırlar içiu 
§İmdiden yerler hazırlanmağa baş· 
lanmııtır . Bunlar getirilince hemen 
aıım itlerine baılaoacaktır . 

Bugün verilecek 
konferanslar 

edebiyat teşekkülleri ve sendika
lar, sanut çalışmalarına başlamış 

olan genç yazarlara müabet yar· 
dımlarda bulunurlar. Bu basımev· 
lerile mecmualarda hususi edebi· 
yat:istişare komiteleri çalışır. 

Sovyet yazarlar birliğin ,.. bağ· 
lı olmak üzre ıon Z1man1arda 
akşamlan ders verecek hir işci 
edebiyat üniversitesi kurulmuı -
tur. Bu müe11enin gayesi ıenç 
İfci yazarlara aitematik ıurette 
dersler vermektedir. Bu üniversi
tenin profea6rleri en iyi ıovyet 
terbiyecileri, müoakkitleri ve e· 
debiyatcılarıdır • Der1 mOddeti 
4 aenedu. 

Bundın baıka ,azarlar birli
ği vilayetlerde oturan genç yazar
lar içio ikiıer ayhk karalar aç· 
mııtir. 

letlerde oldutu tibi KültOr baksa· 
lıjında da mütavirlik ibdaı olu
nacak , buraya çok bilgili kimse· 
ler alınacaktır . 

Müze müdürü Yalman Yalgrn ve 
Namık Kemal mektebi bat muallimi 
Ömer Sanver bugün saat on altıda 
kahvehanelerde ve ıaat yirmide de 
ıinemalıarda halkevleri hakkında.kon· 
feranıılar vereceklertir. 

En büyük Sovyet basımevi olan 
" Ooslitiıdat " son beş ay içinde 

genç yazarlardan 1879 müsvedde 
almıı ve bunların hepsine cevablar 
Yererek ilerdeki çalışmaları için 
faydalı maldmat vermit ve yol gös. 
termiştir. 

Sovyet eflcirı omumiyeai bal· 
kın ıeniı kitleleriadea çıkacak 
ı•nç iatidadlara olpnlqbrmak i-

En kuvvetli Sovyet yazarları 
gençleri tecrübelerinden f'aydalan
dırmaktadırlar. « Goslitizdat » da 
genç yaıarlRr Vsevold lvanov, Sel
vinski, Ognev, Kataev ve Şangiyan 
gibi en ünlü müellinerle istişare 

1 
edebilirler. Sovyet yazarları teknik 
usullerini bir sır gibi saklamamak
ta, bilAkis genç meslektaşlariyle 
aıkı bir surette iş birliği ..yapmak. 
tadırlar. Bugün ismi tanılan genç 
yazar Avdeenko amatör olarak 
daha 1lk yazılarını yazarken Vse. 

çin elinden geleni yapmaktadır. Üç 
yıl zarfında yalnız gençlerle da
ha devamla bir ıarette meııul 
olan Oç baıımevi 300 genç yaza
rın eserini Jltfr~tmiıtir. 

Sul~ teminatları 1 
Her dıplomatik konferanıın 

IODuDda yapılmakta olan mıtbu
at neıriyata gOrültüleri s6nrlü • 
Her memlekette efkarı umumiye 
Londrada yapılan konuımıların 
verdikleri neticeleri enine boyuna 
tetkik etmektedirler . 

Her yerde bu müzakerelerin 
verdikleri neticeler araeındaki ka 
rar1ızı.lıclarla beraber bazı Bmid 
verici unıurlar da bulunmaktadır. 
Biı beniz, uzun olacak bir itin 
bqlangıcında bulunuyoruz ve e
ter Almanyanın yapmakta oldu. 
la manevralar g&.t6alne getirilir 
ise bu it hem uzun hem de zor 
olacaktır .. 

Londradı sulh meselesi · g6-
rüıüldü , çDnkü ıbval görOt&lme· 
Jiai mecburi kıhyordu . Loadrada 
ıulh meselesi etrafında dönüldü 
ve dolıııldı . Hava orduıu hak
kında yapılacak hir anlatmanın 
esaıları ku • .:ldu. G6rünüıe bakı 
lıraa bundan daha ileriye vralma· 

1108 ceıaret edilememiştir · 
Bunu j<Srür g6r01cz Almanya 

aretlendi. Su,~perver milletler 
ces . . l'kl . h v 1 her ş-:ıio kendi bır ı erıoe ag ı 

Sovyet yazarlar birliğinin ille 
gongreıi çallımaları araıında 
gençlik meseleaine hilyllk bır yer 
ayırdı . 1935 de Makıim Gor -
kinin idaresi altındı Moıkovıda 
neıredilecek olan " Edebi etüd
ler,, mecmuası bilba11a genç yı
zarlar için çalıııcaktır. 

• 

,, idare,, 
Dahiliye vekaleti tarafından 

çıkarılan aylık " İdare ,, mecma-
11ının 83 üncü ıubat 1935 00ıba11 
zengin mündericatlı intiıar etti . 

Mocmuada iıkin muafiyetleri 
nizamnameıi , 1.tanbul ve lzmir 
Liman mOdBrlüklerine ve mira· 
kabelerine ait oizımnıme , ha1van 
ııağhk zabıtaıına ait bir tadil ni
zamnımeıi , turayı devlet tarafın
dan alıamıt muhtelif kararlaran 
metni, ıoy adr talimatnamesi ve 
Dahiye Vekaletince bir aylık mild· 
dette muameleleri ikmıl edilen 
telısaOt ve yetimlerin cetveli vardır. 

11 İdare ,, ni.. bu nllabıdaki 
gayri resmi kısmı zengindir . Bul
gariıtında idari iıtatistik hakkın
da gayet mufassal ve kıymetli bir 
makaletiea haıka Tıylor'an ikti 
1adt itlelm@ciliğe ait olup Macit 
Burhan larahıadan tercüme. edilen 
ve " Taylorizm " sistemi hakkın· 
da tam bir fikir veren mak.i.e 
silıilelerinin birinciıi mevc ... ttur • 

Ecnebi talim ve terbiye sis
temlerini takib etmek İçin de 
ayrı bir büro açılacaktır • Çocuk 
meıeleıine de büyük bir yer ay
rılacak ve amelelik yapan ço
cukların tahsilleri g&z önllnde bu· 
lundurulacaktır , 

Çocuk esirgeme kurıım11 

"Himayeietfa l''in 

Yurddaşlardan dileği 

Dini bayramlardı yapılm111 
zaruri bir iş olmnt olan tebrikler 
ve ziyaretlerio icabettirdiği mas. 
raf epeyce bir tutara vırmakta 

ve Çtakilen zahmet de yorganlntu 
mucip olmaktadır . 

Bu zahmet ve mı.raf yapılmak
la beraber heyhudeye gitmektedir . 

Savrun deresinde 

Az kalsın iki kişi 
boğulacaktı 

Kadirli kazasının Çınarlı kö· 
yünden İkiz oglu Süleyman ve 
arkadaşı Darendeli Numan oğlu 
Oımao, yük arabalarına binerek 
köylerine gitmek üzere Ceyhan· 
dan baraket etmişlerdir . Bunlar 
Kümbet ile Narhkışli köyleri a. 
rasıada Sıvrun suyunu geçerler· 
keo arab• ve hayvanlar yağmur
laıdaa taımış olan suyun ceryanı· 
na kapılmış ve araba elli metre 
kadar sürüklenmi§tir . 

Arabanın içindekilerle hayvıa 
güç hıl ile kurtaralmıılardır. Yal
niz bu sıra<la Osmaom üzerinde 
bulunan üçyüz lira ile arabanın 
içinde bulunan yetmis lira mik
darındaki eıya suların arasında 
gaybolmuştur , 

Soyadı 

Eczacı Ali Nasibi ve bütün «Ali 
baba oğulları » " Görgün " soya· 
dını olmıılardır. 

Belediye baytarı Ali Rıza so 
yadı olarak Taşkın almıttır. 

Belediye Baş Hekimi 

O&llcll ve yorucu olan bu bay 
ram tebrik ve ziyaretleri yerine 
tebrik ve ziyaretler için yapılan 
masrafı " çocuk ıeıirgeme kuru· 
mu ,, na armağan etmek, inlnlib. 
larimıza ve yeni dOtünOılerimize 
ne kadar.uygun dllıecek • Varlıklı 
yavrular sevinç içinde bayram ya
pukeo yoksul çocukların dı ıart · 
larının giydirilmesine karınlarının 
doyurulmasına yarayacak bu usu
l& kabul ederrk kurumumuza pa
ra verenlerin isimleri bayramdan 
evvel gazetelerle neırolunıcak 
v~ l1illk HYen insı~lar h&yülderi- Bir haftadan beri Gribden basta ya. 
nı ~e dostlarını t0ebrık ve ziyaret- tan Belediye baı hekimi Nizamed-

~=~~~ ~ıbul etmıı addolunacalc · din Evin eyi~eımiı ve dOn yumuıu 
Zahmetli , külfetli tebrik ve baıana gelmııdir · 

ziyaretler yeriııe -ceçmeıi hu ıef. Bir hırSlzhk 
kat alanında bayramlııılmıı olm
ıı, yurd yavruları için de çok ya
rarlı olacak ve it adamlara için 
bayramlarda dinlenm6ye imkia 
verecektir . Bu usulün kalplerde 
Jer tutma11 yurddıtlardan rica 
olunur. 

Parr kabulüne baılanmııtır . 
iyilik se~ealerin liıteai arife· 

den iki gün evvel lıtaubul ve An 
kara gazetelerinde neıredilecek
tir . 

Demir k6prü tarıflarmda oturan 
Oıman otlu Kemal belli olmayan 
bir ıdmıo giceleyin evinin yimek 
odası penceresinden girerek bir 
mıkdar sade yağile altı parça bakar 
kablarının çaldığını fikiyet etme
si uzerinc tahkikata baılanmışdır. 

Üzerinde tabanca 
teşıyan bir kabadayı 

Halkevi bayramı 

Bugün bUyük şen
likle yapılacak 

Ôoümilzdeki Cumı günü A
dana Halkevi bab~esinde yapıla
cak Hılkevlerinin açılış yıldönü

mü kutlanac•ktır , 
Buaa aid Halkevi başkanhgı· 

nın tesbit ettigi proğram ıudur: 

1 - Ha ni bandosu saat 
( 12,30 ) dan itibven Halkevi 
.bahçesinde çalmıb.,haşlıyacak· 
tır • • 

2 - Saat ( 13 ) tle biHün ku· 
romlar ve Halk , bığlı krokiye 
göre kendilerine ayrılan yerle 
rini almıt olacaklard11 . 

3- Saat ( 13 ) de bandonuo, 
kız ve erkek liıesi talebelerinin 
iıtirakile İstiklal marşı söylenerek 
mer11ime bışlınacalctır . 

4- Marttan ıoara bir Hıl · 
kevli tarafındın bir söylev ıöyle· 
necek , bir ilk tahsil ve iki orta 
tahsil talebesi neıideler okuya· 
cıktır . 

5 - Bundan sonra Ankara 
Halkeviniu Radyo neıriyatı din· 
lenecektir . Bugtıo hılkevinden 
bııka ; Belediye bılkoaunda , Ye· 
ni otel balkonunda ve Ziraat ban -
kası Balkonunda lbirer radyo bu· 
lunac•khr. 

6 - Saat ( 15,30 ) da şehir 
stadyomunda Halkevi spor komi· 
tesinin tertip ettiği parasız spor 
eğlenceleri baılıyacaktar • Günün 
futbol gılibi,için Halkevi bir( Hılk 
evi kup111 ) koymuıtur . 

7 - S&1t 16 ile 17 arasında 
Yıldız ltahvesi ve Camla kahveler· 
de Halkevinin Halk dersanesi ve 
kurslar komitesi tarafındın Halk· 
evlerinin gayesi hakkinda birer 
konferans verilecektir . 
8- Saat ( 19) da Halkevi ban· 
doıuuua , sporcuların ve balkin 
iıtirakiyle birer fmer alkyı yapıla
caktar . Fener alayı saat ( 20 ) de 
bitecektir • 

9 - Saat ( 20 ) de Helkevi
nin hılk deısaneleri . ve kurslar 
komitesi tarafından Alsaray sina· 
masmda , Asri sinemada Halk· 
evlerinin gayesi hakkında birer 
konferans verilecektir . 

10 - Saı t ( 20 ) de Halkevi 
salonunda ıHalkeri ttmsil komi
tesi tarafuıdan bir temsil verile· 
cektir . 

11 - Ba ıenlikler için kim· 
ıeye davetiye gönderilmemiştir. 
Herkes para11z gelebilir. 

Ek: 
Bu proğramın 1 ,2,3,4,6,8 inci 

maddeleri hava müsait oldugu 
takdirde tatbik edilecektir. 

Hindistanda yani 
bir kaşif 

37 Santimetre boyunda i•\
san milstehasseleri bulundu 

Bo1ı1hay : 20 (AA) - Baroda 
de..leti içinde Mahsane mıntaka
sındaki Vadnağarda intıan müs· 
tebasselHi huh1nmuıtur • Bualar 
arasında 15 parmaklık cDce insan 
ve 18 parmaklık cüce inek var- 1 
dır . 

I 

Gilgam~ 

olduğunu takdir etmedilcce ~u!h 
teminatı yapılamaz . Bunun ıçın 
M f)aadene terettilh eden ilk va-

Hukuki ve idari itlerle Ltillin 
ılikadar ()fanlann " İdare ,, Mec
muasını kütOphaneleriade bulun
durmaları lazımdır . " idare ,, mü
him idare barcıkttiyle kanuni mu-

karreratı toplıyan we ıyni zaman· Paranı '---
da gayri resmi reımt kıımile hariç 1 • 

Bombay : 21 (AA) - 37 atla· 
timetae boyunda cftcelere ait 
müsteha!ltler bulunmasının İnsan 
i~ki bakkı~~aki na~ariyeleri al- ı 
tüıt edeceıı zannedılmektedir . 

Makineci Şevki adinda biri rezalet Mlltebawılara göre Ahongo 1---------.: 
çıkancak derecede aarboı olduğu 1 Akke ve m,rkezi Afrikanm dört j 

. . b' skeri kaaua h•11rlamık 
zıfe ır 1 

vazifeıidir . 1 d D•ba -_ Jurna e "' 

teki harekata mabtaaar we müfit Boş yere harcama ve har• 
bir ıarette toplıy•n yqine Tür· cıyacaksan yerli mah al 1 
kiye mecmuaaıdar. ~;~;,...-.ıııap:"'"' ..... .,. .... ".,...-.ııı~ıııil 

gurulerek yakalınmıı ve uzerin- 1 b k 
d b' d l 1 veya l"§ adem boyundaki en-

e ır e do u tabanca ta§ıdığt gö· celerinden daha ufak bir cüce 
rlllerek alanmıı ve hıklcında kanu· ı ırkı hıkkında yeni bir tetkik 11 

•i ••••I• ,.,.ı•lfdır • -Met "8Çtlmıflı r . Bu 37 -.timetre ' 
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~, - u v - 21 Şubat perşembe Akşamınd<Jn ltibarf'n 

hi1 k - Dt1ııkıl nüshadan arlan -
Ço f 

tt. cnayız, değil mi ? de· 
r,k t 

1 • o 1 
Parık d~ . n arın söyledikl · · 
~ •aıpt· ennı 

~ ''illi .. •ne katlanma.. b ·ı 
A ~ go tcrrn· . gı ı . 
rr ızla, ı k ııtım · Bu sayede 
~· 'ııı. ' olayca arkadaş ol 

8und 
k b aıı soor d . •ha il a o unluğa gide-
ın e odun d 
it ofıuı, ltür yar ım . Hem 

·' •rı t•ıafı d ukler zayıf kadın 
, ıı dtiildi oB an yarılacak cins-

\1Qda başk~ b?druınun öbür u. 
1 °dua ırkız da benim gi-
ı.ı~ •cı d Y•rıyor ·rı· k 
~:~ O '•ttre ile' 1 1

• ız :dıı bir 
O" lııı ıad, işe kesıyorlardı . 

t}ttu ki kı bl •şlıyalı beş dakika 
• 'lı" ıub <l ıı. Oyle en en Marscy· ...,, ö aıern· . 

~'a ltdcab .' rıca etliler . Bu 
~ •. lider :ıı Alraanlann bo· 
'l~· ' 0Ubd 

''"" 1 tarı 1 •1 ao soora eski 
~a t\ ı e ''P . 
l,ç '' ıibi fıl' d arıs damları al-

; 6'•kı dıba'aı .. eo alromış bir 
~ 4bd •ıradı "bsoyledim . 

' b o Ür d Hi 'Z flr ok uc an; mek· 
1t8 ~ttrak Ve uyan çocuklannlc.i 
~:1111tldi. B lllahcub, ince bir 

" ~22 Yer Pa/ •es şöyle diyor du: 
t de d ıate 1 S l« . 
ıl h Oidu anunusanı 

ııtı •b,,, k . 
. d,rı b' •talı, d . 
'i ~I •ri İdi 0 a bızmetcile. 
O,ı,.:rllloa k~l ~olyer tahsili . 

1 ~ t-ırı da •uvkateıındc hapta ve 
~()ttL aı.ı ıo oldu . Fakat 

( 
·'lllrj l oıa B . 

~b y t b' l' "Jar ve digv er 
il t lı ıkt b' tt~'-1 eş~il etr e . ır tiyatro 

a:~'~ daaı~·1 Bu grub çok 
'Gtdu " oy lece ik ." 
llıtğe e bea b ı dıkika kadar 
)11tııı •akit b l ayretimi göster -

illa u arn•d 

rahatın çabucak biteceği ve ye -
oiden yorgun nrgıa işe başlayıp 

üç saat doba çalışmak Jazımgele

ceği düşiincrsi .. 

Öteki günlerin işleri için ne 
söyliyeyim ? Bnzan çifıiğin arka. 
sanda kazılmış büyük " silo ,, lara 
patates veya pancarları , bahara 
kadar kahınlnı diye, istif ediyor· 
duk. Bezao mcyva ağaçları dikmek 
için çamurlu tarlalarda derin çu
kurlar açıyorduk başka birgüo 
çiflik limanlarına giden bir yol 
açmak için sert , taşlı toprağı , 
kazmalarımızın ucundan kıvılcım 
çıkararak kazıyorduk . 

Daima kürek elimizde oldu 
ğu halde çalışıyoruz . Tevekkeli 
çılrşma kamplarının alameti o · 
Iarak kiireği seçmemişler . Kü · 
rekle toprak bellemek size kolay 
gelir , hem öyledir de . Fakat 
hiç bir günde yedi sıat durmadan 
kürek salladınız mı 7 Yedi saat 
insanm elini l!asırlqtırao ve be 
lini ağrıtan •)'Dİ h re ketleri yap· 
tınıı mı? 

Fransız kızlarının çoğu böyle 
bir işi yapamaz . Fakat Almanlar 
buna kolayca katlanıyorlar . On · 
!ardan aıağı kalmak kibrime do· 
konduğu için Leh de dudağımdan 
tebessümü eksik etmeden saat 
dörde kadar dayanıyordum • Fa· 
kat tam o sırada yadımdaki kız , 
hafif ce yorgun bir sesle ; '' biraz 
daha çalışalım da zahmetttn ka· 
çındığımızı sanmasınlar ,, diyor 
du 1 

t\'•trı l ve an ses ayni 
to1111 ttti: ı, i 0 noton eda ile l'.Jll-" Manevi terbiye ,, 
~ıııı n t'hiç ı IOparator Napol • Saat beşte ... kşam kahvaltı-

' 2 '- ' •yı b" · I b b l '- · d b 
1
ottr 'to1..1n uyük mera . sıy c era er o güo ün. ış e it-

li ~~•td,.._ ııkilievv~ı 1812 (?) de miş oluyor . Çamurlu lastikler çı-
hl .to'uı. a:esınde yapıldı. karılıp sertleşen ve siyahlunaa el· 

p
0 
Çe~iy0,d abısmı sekiz be _ ler yıkandıktan sonra herkes bil· 

~•ı' tllera u · yük teneffüs salouunun bir köıe-lld n,_n 
~ rr' • Fr ın •ısız bir kö • sine istediği gibi oturuyor . Bu 
· •ııa •nsız d l d d k ·1 

1 ijllc lz tıtrih· . e ebiyatıam sa on a üzerin e yeme ycuı eb 
"~ t d.. ının b f · b' k l k 
4
,c, t "Ydngu u ta sılatıoı uzun ır masa ve ar a ı sız sıra 

'hı, .~•a'Vvur ~ heyecanı ko _ lar var . Yorgun bir kimseyi din· 
lıltt . 0ıler· .. dersiniz B Ik' lcndirmeğr. bunlar kafi degv il ama, 
~ "dıkı ı •oyl . e ı 
i;'~~ t tritıi • ~en kızlar ne buna Ja şükür . Ben kendi hesıı-
hıa rla11 .. Pc arılamıyorfar bıma yere oturmanın daha rahat 

tt.ı tıııd ~ca ok, d , 
'4' ~ ' buaı 1 ukları ve ki oldu§'u düşüncesindeyim • 

h lllaıı ııırı g" d''kl ' D d'w · 'b' .. d l ~ 0,0, .. Rettııişti or u erı e igım gı ı vucu ça ışması 
gag 0Yle geı· " saat beşte bitiyor • Ondın soora 

~ 1~y0t'•i bir ~~or ki Molye • dimağ çalışması başlıyor. Nazilik 
t 11 )at ' Beja, b'O§ede dikilmiş eline geçirdiği bir kimseyi kolay 
t'tıa1~ • Oad111 ır leyler mırıl- kolay bırakmak niyetinde değil , 

~'tlad1~' bir ş •~tada bir çok mütemadiyen onu yuğuruyor , bi-
l~~ · •.r · Onı ey er so .. ,•lenıeğe · k N ·ı·~ .. .. ~, ıç10 arııı • çıme so uyor . azı ıge gore vu· 
'it lıtt 11 ~1 frarısız. cesaret ver - cudun da , cemiyetin hizmetinde 
~ )a •rın 1 , ccayı düzgün mükemmel aletler olabilmeleri 
-il, :••klarını 6~1eleri hata· için aynı zamanda Üzerlerinde iş 
t'ıı:ı ~erioe l •oyledim . . . lenilmesi gerektir , 

lır 1 Ye ı •aıa t• • 
t ~'&k ' enin b' r •nıu bir Hemen hemen her gün ve her 

ltıııh "e •rka ır he}'tine ka- ş e "den önce , birlikte söylenilen 
ı ıa arr· sında d J 
'd Ylih •rdcn alın n a başka şarkılar var . " kütle zihniyeti ,, 

t~, ... •ek fran a:ıış otuz sa· 11in az görülür sevimli tczaburle-
... ttt·ı Sızca k l 1 tr . onuşma· rinden biri olan bu şeyi çok sev· 

lb~tıci 
2

.. * *., diğimi itiraf etmeliyim . Bir koro 
Ilı ah 

2 
.. "'0 bcrıi d b güzel bir ıcydir ; fakat otuz genç 

'11 lıkt 011
derdit e uğday sa kızan h~psi dogw ru ve tabii ıurette 

).de ... 'boyı:ı .. er. Şairane bir 
Çıt '<jeti . ..na k d ahenkli olan seslerir.dcn müteşek· 
~ ll:ıek b crıaıe gö 

8

1 ar huğ · kil bir koroyu düşüniin . Bilbs~ss 
,L •t bı' eI~i • · tııij erek va kıt 
'' r "sııc h dioi bayramlarda söyl-enen ilahiler 

tlt.. •aat oş aeJir 
'tı '4 '1c Keçt'k 0 • ne kadar güzrl oluyor . Alman 
l ~tıııı unda b .. ı terı sonra .,_L ""o'- Uad kızlarının sesleri beşikten itibaren 

Q ç0 'adar e. .. '* ay demetle-
t,~a tb8111 ir· gır geliyor ki terbiye edilir. Onun için Nazi şar-
t ç I il b, . •1n oo d k kıl arı bile , gi:ftelerinin fakirliği · 
'l ~ 1tlık •ıç olmak .. 8 Halık ne rağmen bu kızlar tarafından 
-~· ''" ç ~il sonra . uzrc 1 dört söyleoince bir nevi güzellik ikti-

' koı ı •tıc• b ınsan sa . b d' 
~lQ l•tı aşır, 1 ıı d" " sa e ıyorfar . 
t ıev 0•tı 8.. • ondu-
'r•fl hdiğiu· '"'tleşıp bacak . -Bitmedi -

-ı .a "e h ı ve \"' 
' ıt1ayll Uğda. UCudunun 

L'. llltt Yor • ıl toziırıoın hat. şuı ııııuıııııııııııııııım ı.nıımımmııııı:ır.uııı.ıı ıınııııı. 1111,ı: ıır.uıu~ 
llır tf•kt . oyiün" k ~ b .. b . 

r, ~ ate1 " bııi Lek u.n arısı, ~ U gece no etçı l 
'i ah Yakın, lıyor . Gü- ~ ~ 

t()lur 
1
Yor. v:' Ustünde ten ~ Eczane ! 

- · a 1 "'llıek e ,.. 1 ıçiıa o •taa na kadar ~ ı 
iaıGthi§ lıo1ıa ~i~~ ~e1neği 01_ . ; tar suskap ı l'İ varında ! 

0 •111 b· 'Yor· Fakat ~ Halk czaııesidir ~ 
ır saatl'k . . ı e f 1 ıstı · 

1 
& -111111011 ınnnnıınıımuwııımım•ııımwıınıv muımınnuuıımıııııııa ~ 
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Halkevlennin yıl 
dönümü 

Himayeyi Etfal 
Cemiyeti tarafından 
yapılan yardımlar 

Ankara : 21 (A.A) - Çocuk 
esirgeme kurumu genel merkezi 

Ankara 21 ( A.A ) - Cumbu- 1-2 935 den 16 2·935 tarihine ka-
riyet Halk Fırkası genel katibli- dar 2335 çocuğa yardım edilmiş-

Bugün muhtelif vilayet ve 
kazaforda 23 ev daha açılıyor 

ğindeo tebliğ ndilmiştir : tir . Bunlardan 262 hasta çocuk 
1- Yurdda Halkevleri açılma- ve anne gtnel merkezin polikli-

sının üçüncü yıl dönümü 22 şubat niklerincle muayene ve tedavi 
Cuma günü kutlnnacaktır . Aynı 
güodt: başka başka yerlerde ye.• l edilmiştir · Ayrıca diş muayene 
oiden 21 Halkevi açılmasına Cum-1 evinde 518 çocuğun dı§leri mua
huriyct Halk Fırkası umumi i<tare ' yene ve tedavi edilmiştir . 185 
heyeti karar vermiştir . Yeni açı- çocuk ve anne g"'nel merkezin 
lacak hu evlerle birlikte bütün banyolarından istifade etmiştir • 
Vilayet merkezleriyle bazı kaza Süt damlası kısmında da her gün 
ve nahiye merkezlerinde açılmış 57 çocuğa 1090 f kilo bed:va süt 
olan Halkevleri yekunu 103 e dağıtılmıştır . Fakir talebeler 
varıyor . Yeni yılda ulusal ve kül için açılan aşbaneden her gün 
türel yollarda hız ılacak olan 206 çocuğa sıcak yemek veril· 
bu Halkevleri bütün Türkiye şehir miştir . Yardım için müraacaat 
ve kasabalarında oturan halk ye · eden fakir çocuklardan 25 ine 
kfıouııun yüzde 75 ini bulan iki para yardımı yapılmışlır . Ayrı· 
milyon 750 hin uüfusuo çalışma ca ild fakir çocuğa palto ve ayak 
ilıtiyacım karşılıyacrktar · Cum· kabı verilmek suretile sevindi· 
huriytt He lk F1rktısmıa geçen bü- rilmiştir • 

Biiyük edib 

Klod Farerin layemud eserinden 

...- Barb Arifesinde ~ 

Oynayan yıldız : Lili Degover 
Bu yalnız harb filmi değil : Klod Farenin ibda ettiği bir his ve aşk 

romanının mücessimidir. 

Ayrıca en yeni 

Yakında: 

dünya 

Hayatı 

havadisi 

lsa 

Cuma günü 2 matine 2 de 4 buçukta 

Havanın bozukluğu yüzünden( Şeytan kız ) fılmini göremiyen saygtlı 

seyircilerimizin istekl~rini yerine getirmek üzere cuma günü 

Birinci matinede iki filim İkinci matine . 
Şeytan_ kız-Panik~ Harb arif esinde 
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yük kongreaiode!lberi fırkanın 
başardığı Halkevleri kurumu işle
ri gidişe yıloıı açma drğil besle· 
yip yaşatma güçlükleri da zorlana· 

Kurultay başkanımız ,. -----------------------------, 
rak devam edilecektir • Açılan - Birinci firlikten arlan -
her Halkevinin ~eri.~ ~~ .. dt~eri Kızım Özallı bugün İzmire avdet 
arttıkça cv!erdekı koyculuk şube- etmhılerdir. Hükumeti temsilen 
!erinin aydınlatıp öğretici kolları vali ~le Saylavlar, Bele:iiye, Firka 
köylere dabı genişlikle uzanacak- , ve halk evi Ba§kanları General 

tır · Y . l k I h I . Kazim Özalpı vilayet hududundan 
2 -:- . enı açı. aca 0 an 8 - karşılamışlardır. 

kevlerının yerlerı şuolardır : Aydıo durağında vilayet memur-
Akcakoca , Alaşehir, Ayvalık 1 · ı· 8 l d' ·· . İ arı, umumı mec 11, e e ıye uye-

Bartın, Bayburt • Beşıktaş ( stao- feri, Mektepler, Sporcular , Fırka 
bul) , Beyoğlu (İstınbul), Burdur, 
Dinar, Edremit, Gerede, Göyaü\r, ve Halk evi kurumları ve kaza-
İnegöl, Kadıköy (İstanbul) , Kan- lardan gelen heyetlerin candan 
dara, Merzifoo, Mudurnu. Sima'· tezabürlerile karşılanan ve alkış-
Söke, Şehremini (lstaobul) ' Şişli lanan General Kazım Öz ... Jp bu 
(İstanbul), Tire , Üsküdar istan- heyetlerin hepsile alakadar ola·· 
bul) . rak hatırlarını sormuşlardır , 

Kayseri : 21 (AA) - Halkcv- Belediye başkanı Nafiz Ka-
lerinin yıldönümünü kutlamak rabudak ve bir okulalı kız söylev I 
içio idue heyetince seçilen ko· eöyliyerek Aydmlılann büyük bat· 
mite daimi bir surette ·çalışarak kanı anlarında görmekle duy-
zengin bir proğram anıklamıştır. dukları sonsuz kıvancı dışa vur-
Yıldönümün bu yıl daha canlı muşlar ve Aydını unutmamalarını 
kutlanması için Halkevindc lazım cliliyerek şehir namına buketler 

1 
gelen tertibat ahnmışhr . sunmuşlardır . 

Arabanıza, otomobilinize, las-

tik fabrikanıza lastik kayış alırken 

bir defa da Goodyea r lastiği nlmnyı unut-

mo.yıo. Göreceksiniz ki bir sene zarfında ödediğiniz lastik mnsraCı hem 

azalmış hem <le mokinanız daha rahat çalışmıştır. 

G 00 dy ea r 

lastikleri on sağlam, en uzun ömürlü ve size on yoro.yışlı lastik oldu-

ğunu tccrüboniz<lo gösterecektir. 5-20 

3 Adenada Selinik Bankası sırasında 

Muharrem Hilmi 
Uşak : 21 (AA) - Halkevioin Tren Aydın durağandan ayrı- 1 

yıldönümü önümüzdeki cuma gü- hoca halk hrp bir ağızdan [Varol, ----------·-----------------....: 
nü kutlanacaktır . Halkevi ıube· çok yaşa, büyük başkıın] sözlerilc 
lcrioin bir senelık faaliyetini gös· General Kazım Özalpı saygı ve 
teren bir blançe hazrrlanmakta- sevgi ile selllmla mışlar ve uğur· 
dır . lamışlaulır . Bir heyet vilayet 

Düzcede 
Frengi hakkında bir kon

fflrans verıldi. 

Bolu : 21 ( A. A. ) - Frengi 
mücadele baş hekimi Sainı Düzce 
kazası llıılkevinde li'rongi hasta
lığı hakkırıdn çok değerli bir kon
ferans vcnli. Saim 800 (linleyiciııin 
büyük bir nlt\k:ı ile dinlclliği bu 
konferansında Frengi dfotinin önii · 
ne geçilmesi için Cumhuriyrt hü
kumetimizin ulus kin yoptığı fo · 
dııkdrlıklıırı cınlııtınıştır. ·------Sömikok ve cam 

fabrikaları 

lş bankasının Zonğuldakdaki 
Sömikok f!brikasının makineleri 
Avrupadan gelmiş ve montajları· 
na baılaomıştır , Fabrikımm ha
ziranda çalışmıya başlaması mu · 
hakkak gibidir . Bu fabrikanm 
çıkaracağı Sömikok antrasit de 
recesiode hararete maliktir ve 
kok sobalarında da yanabilecek· 
tir . 

Paşababçedeki şiıe fabrikası 
da mavısda i~e başlıyarak evvela 
inbisarlarıo ve sütbanelerin şişe 
ıhtiyacnu temin edtcek, sonra 
ampul ve diğe:r cım mamulitını 
yapacaktır . 

hududundan ayrılıncaya kadar 
büyük başkana refakat etmiştir. 

İzmir 20 ( A.A ) - Kurultay 
bakarıı General Kazım Özalp 
yanında bulunan saylavlarla bu 
n~~amki~Aydın lrepilc Antalya· 
daıı avdet etıniıler<lir . Başkan 
Alsencak durağında Vali General 
Kazım Dirik, müstubktm m"vki 
kumandanı vekili , belediye reisi 
doktor Bebctt Uz , C . H. F. Vilii 
yet idare heyeti başkanı Avni Do · 
ğan ve şehrimizde bulunan say
lavlar ile askeri ve mülki erkan 
ve emniyt"t müdürü Feyzi Okkor 
ile matbuat:mümessilleri ve ku
rıımlar iiyeleriyle kalabalık bir 
halk tarafından karşılanmış ve al
kışlaomışhr . Karşılama merasimi 
bir bando muzika ile asker , polis 
ve beledıyc inzibat miifreztleti 
tarafıııdan yapılmıştır . 

hurda demir ve 
satışı dJkme 

Ziraat bankası Mensucat fab
rikasa dulıilindeki hurdademir ve 
dökmeler stıtılacaktır . Görmek ve
sntış şıırtlarrnı öğrenmek istiyen
lerin her gün on beş ile on yedi 
nrasmda Fabrikaya müracaatları. 

20~21~22 5033 

Tarzaa ve eşi 
Biiliio dünyanın hayret ve taktirle karşıladığı lm şahtscr 

Bu akşamdan itibaren 

Alsaray sinemasında 
Bütün Adana halkının taktir ve hayret ve alkışını topl1yacaktır 

Tarzan ve eşi 

lnsaoı her saniye ayrı bir ze,·k içio<l1: )Cı~atan en lıakiki \'e he}ecanlı 
bir hayat romarıırlır 

Dikk•t : Viyatlarda zam yoktur. Akşamları izdihama meydan vermemek 
için bilet eaat beşten itihareu eatılmaga baelayacaktır. 

Gelecek proğram 

Niçin öldürdüm 

Nansi Karol Gari Grant 
Pek yakında : 

Kedi Keman 
Mümrssilleri 

Ramonnuvaro Janet Makdonald 
5037 



nrtik 4 (Ttlrk Slzfl) 

Adana Borsası Muamelele'ri Seyhan muhasebei H. müdürlüğünden : 
PAMUK ve KOZA 

• Kilo Fiyab 
En u En çok C t N S 1 

Satılan Mikdar 

Kıymeti muhammenesi 
Beher dönümü 

Lira 

Cinsi 
Tarla 

Mevkii 
Dabağhıme civarında Papas 
bahçesinden müfroı tarla 

Miktarı 

Arşın dönüm 
5 

Harita No: 
19 

Tapu No: 
33 

Tarihi 
K4nunovvel/930 

~ & ===~=-=1===1======="-=====-==' 45 

A.apımah pamuk 
Piyau parlalJ " 
Piyasa temisi " 40 Bahçe ,, 

arşın 

19,932 31 36 KAnunuevvel/930 
lane 1 
iane lJ 

1-1'..~lıe~v~·la~n~t--_._.--.....ı-.-
Y AP A (; I . l 1 

. Cin~, mevki ve hudu~l~riyle evsafı saireleri yukarda yazılı iki kıta emlAkin mülkiyeti açık artırma suretile satılocaktır . 

1 

ÇtGIT 

. Tabp ola~l~r~n yevmı ı?ale olan 14-3-935 tarihine müsadif perş,m'>e günü saat on birde JüzJe 7,5 poy akçalarile VilAyot 
nınce ve şcraıtı oğrenmek ıstPyenlerin de her gün Muhasebei Hususiye müdürlüğüne müracRatları ilAn olunur.5043 m ... -

·1ane 
~erli .. Yemlik.. 

.. -ıonomlok" 
HUBlBAT 

Yerli 
Men tane 

l'aanlya 
Iald 
Delice 
Kaı yemi 
&eten tohumu 
Balda 
Sium 

- U'N 
Salib.Mea~i:----_;._T-----.---...:_~----1 

1-ıiWiii'""---~::..::::_;._ __ -t _____ __. ________ _. 

~Jlln)nın~.~brm=a~:-------------~-----~I--------------' 
h Simit " 

~t -.-... .-_c_ıu;..;m;..;1~;;.;;;a;;.:riLye:.:t ____ 1ı----'--------1 
""' Dtls kırma" 

Alfi • 
Liverpul Telgraflan 

21/2/1~ ...... 
Vadeli 6 

Kambiyo ve Para 
İt Bnkuıadan alınmıttır. ,,_. 

89 

Adana Orman mQdiirliiğlinden: 
Beherinin fiatı 

Aded Kilo Cins ve nevi Kuruş Para 

80 Çam kereste 120 
76 • Saban oku 25 
18 > Topak 60 
27 • Tahta 10 

85 » Dilme 5 

14 " Salma 15 
19 " ve Meşe ökçe 20 

202 Bel ve kazma ıapı 3 

289 Çam mertek 12 

45 )) Baskı 8 

6 )) Çatal 30 

4 )) Ekmek tah\aıı . 20 

29115 » Odunu o 20 

2350 Karııık odun o 20 

410 Dut odunu o 15 

400 Dlrdağan odunu o 15 

350 Çam çıra o 30 

110 Çalı o 10 

7868 Karaıık kömür o 20 

600 Çam kömürü 2 ()() 

Belediye 

Sınai müesseselerde işleyen rn 
muayene edilecek • 

Belediye kanununun on beşinci maddesinin otuz se 
cibince Belediye hududu dahilinde yeniden tesis edilecek 
mekte olan, sınat müesseselere ait bilumum buhar kal 
neler, gazojen ve benzin motorlan,elektrik motorları k 
her nevi sınai tesisat, bundan böyle Belediye heyeti !e 
yene edilecektir. 

Bn muayeneye 15 - mart - 935 tarihit den itibi 
ğmdan, alAkadarların, evvel emirde Belediyeye müra. 
yanname alarak doldurmaları ve yukardaki bu tarıM 
yanoomeleri Belediyeye vermeler:; aksi taktirde , Bel" 

1 1 t 3 üncü maddesi mucibinbe alınacak resmin bir kat ta 
tahsili cihetine gidilecegi ilin olunur. 5029 19 

Sabun meraklıları dikkatle ok 

Vadeli 6 84 
Bmr 7 08 

Ka71mark 1 98 
Fnnkt6Frw..., 12 03 
Sterlin "laıilis,, 6241 50 

Üç mezad varakaııinda dahil ve yok.arda yazılı 20 parça emvali 
mazbata açık artırma ile 19- 2 - 935 T. itibaren 21 güo müddetle Katkısız, hilesiz, ( Melek ) markalı ıab 

müıterilerimize bazı satıcıların safıyeti tüpheli sabun 
tıklarım eıene öğreniyoruz . 

Biat huır 5 65 Dolar .. Amerikı-..an-"--ı·--=7=9-1""""7--'3 
Nenork 12 53 Frank 66hvicre" ........ _ .... __ ..__. 

Cevab münakap edilyor 
- Birinci flrlUcten arlan -

mal mealelderi hakkında oldata ı Fraı11mn hiç bir ıuıetle itiru 
••ıedıliyor . Eeu itibarile Ud etmlyecepni açık~ elylemittir • 
Wikimet 3-2-935 andlıımalanna Aynı zamanda bu vaziye ev· 
mth kalmıktadarlar • Ba 1ebeb- veldea bu m•hiyette bir karar 
ten FrlDllS devlet adamları in verilmit olduğu ıeklinde tefıiı 
gllis :.tevıet ıda•lanaın Alma• edilmektedir . Pek mllhim olan 
htelin• brıı lalacakları bu karar İngiliz - Fıanııı lıtipreleri daha 
ne olar1a : olıaa taevib etmekte- bir müddet devam edecektir • 
dlrler • Mülakatta kalan meeele· Pariı ile Loodra arıııodaki te-
lerba halli içi• &erlin t.refından mıılann ,bir neticeli belki de 
ana edilea iki taraflı görlfme• laailiz - Alman mfizakerattnm 
lırden ea ziyade olan Franııı Loadra teklifleriae tamamea ıa 
devlet ladamlandır • Bu ,erait al- mil olm11ını kabul edib etmi· 
tmda Pariı ile Loadra u11ında yeceği hıkkmda Ber lin hükôme-
ı.g1a yapılmakta olan görüıme· tiae müracaat olacaktır . 
leıiD P1eıi iki hftkfimetin Al lngiliı 98 }'ranıız dnlet 
man nota11a. brıı alacalden ha- adamlarıaıa hıva mukavelesinin 
raketin m•• v. hadudonu bil· derhal mukavele mevzuu teıkil 
mele bılııı1ar ediyor gibidir • Her etmesinde mlltabık : oldukları 
iki lııikumet Almınrayı aaclıce unnedilmektedir. Fakat buDlar 
cevabı aldıklaranı bildirmclıle ik- lceza hava mukavelesinin 3 2-935 
dfa ederek Almanya ile yapıla· tarihli mDıteıek makavelede 
cak dopdan dofraya ıarüıme zikrrdilea diler taraflar hariç 
lere daha drade eleıtiklyet vere- olarak •Jrı bir tekilde akddedil· 
bileceklerdir • :AıJ mflhim ve miyeceğine de matabıklırlar • 
eritilmek btenilea makud Avro Berlia : 20 (A.A) - havaı 
panıa herkea içia ay•ı emaiyet muhabirinden : 
rejimi içinda barıp kav111muau Alman bflkômeti Loadra be· 
matuf olaa Mticedir ki ba gaye yınnamHi flze• inde dotrudıa 
ler İDgilb diplomalllWl da PJ· dolruyı mllkilemelere giriımek 
"tleridlr • için lnıiliz naz1rlanndaa birinin 

Loadrı : 20 (A.A) - Slı Con burıyr gtlmeaiai çak arza et 
Simon ve Eden ~ din bakanlık mektedir • Siraeal mahafilin bu 
tali komitesinde ham bulan· arllllDDcU bayıiyet meaeleai 
••ılardır • Komitenia Franm - oı..ktadır . 
İnfiliz tekliflerine Alma117a ta Pariı : 20 (A.A) - laılliz 
rabadan verilen cewıbı ml•ab- naz1rlar komiteeinla mflzakere-
p ettiği bildirilm~ktedlr • leri Paıiade mill8it bir ıorette 

Kabine bogftakü toplantıaın karıılanmııtır . Komitenin 2-2-
da cev•b hakkında Simoo'DD 935 taıihli beyanaameıinin her 
mfltalea11aı dlaliyecek ve lap- aoktaıını allkadar h&kumetle-
ter• ile Alm••Y• arınnda dol ria aynı ehemmiyetle telakki et 
rudan dotruya göriif..ı.r yapıl· meli bnaatiade boJuadağu un 
aıall hakkındı1d Alma• teklifini ıurları•ı• birbirine bağlı boh~n· 
tetkik edecektir · dupaa ve boalano aynı zaman· 

F 
1 
inıız büyDk elçiei eou lk! da halli ilzam una dair olaa tef. 

gün zarfında Sir Con Simona iki ıiri FraDllZ hlk6metiaia görütil· 

11-3-935 T. pazartesi günü Hat 15 ıe kadar aatılıRa çıkarılmıştır. 

Bmvali görmek ve ihale ıeraitloi öğrenmek iıteyenlerin Adana Orman 
muamelAt memurluğuna müracaat eylemeleri ve taliplerin son ihale 
günü Adana hüktlmet konağında Orman idareıine toplanacak ıatıı ko-
miıyonuna gelmeleri ilAn olunur.5044 22-25-28-3 

.. 
kil hılcikl Alman mülikatıadln Kozan su'h hukuk mah
eonra olabiltctktir . Bu hususta kamesinden : 
hemea blr7.kırar verileceti zan- Kozanın Mahmudlu mahalle-
aedilmekte ve belki de Sir Con sinde oturan ölü kısacık Mahmud 
Simonan 28 Şubaata Parisde gay· karısı Fatma ve evlAtları \arafın· 
ri resmi bir koaferanı esııııada dan Kozanın Hacı uşağı mahalle 
Laval ile yapıcajı mlllikat bek· sioda oturan kısacık Mahmudun 
leoecektir . ikinci karısı Fatma 'Te evlatları 

Berlin : 20 (A.A) - Dıurc- aleyhine açılan izalei şüyu dava-
la• Allıemeiae Zituog ı•letesi ıından dolayı müddet aleyha Fat 
Al ·1 t ·ı manın evlatlarından müddei aleyh 

manya ı e 011 tere araa1nda 

Sabun alan müşterilerimizin Türkiyenin en nefis ve 

nunu temsil eden ( Melek ) markamıza di 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz . 

Vücudunun sağlığın1, kumaşlarının yıpranmamasını, 

pek yapmamasını ve cildin boı:ulmamasını arzu 

lek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 

7-30 Melek evlatları ticar• 

doğrudaa doğraya mlinkere ı·m· AJilin ikam(-tgAhını değiştirdiği ve 
mahalli ikam"ti meçhul bulunduğu ,..----·-----------------:-

klnlannı ve Sir Coa Simoaua anlatıldığından il4nen tebliğat ifa-
Berlini ziyaret edeceği hakkın ıına karar verilmiş olmoğla du-
dıki ta7ialar1 mevzabahiı ede· ruşma için tsyin olunan 23-Mart 
rek tam ~ ıalihi1etle mlicelabez 935 cumartesi günü saat dokuzda 
ber hı•gi bir ecnebi phaiyetin mumaileyh Adilin Kozan s~lh hu-
Berline gelecek olursa Al k~k mahkemesine gPlmesı veya 
bllkftmet merkezind ., .. a m~D hır vekil göndermesi lüzumu ilAnen 

. . • utua mıl· teblığ olunur. 5042 
lctıa ı~imıdını haiz s_ılahiyettar 
mahıfıllerle fakir tea\İIİ için der- Sovyet set lambaları 
hal tunaea giriteeegini JHmıkta 
ve ıu mfilalcarı Jürütmektedir • 

Bir miiddetde•beri komıala
rım•zıa Almanyanın yeni hedef· 
lerini daha iJi anladıkları .doğ· 
radar · Fakat ecnebi bir tıhsi . 
yetia zi1.reti lıeadiılne Alman 
devlet adamlarını ve yeni Alman· 
yıaın ihtiyaçlınnı taaımıı ola· 
cık ve mltekabil anlqma ile mll
tekıbil ibtiyaçlann heyeti umu· 
miyeılnl taaılme yırdım edecek· 
tir . 

"Correapoodance Diplomatı 
Pue" gazeteli Almanya ile ingil
tere araııada doğruda" doiruya 
temeı valsi oldup taktirde Fran· 
eauıa boaa lııiç bir suretle itiraz 
edcmiyeceğini çünkü bö1le bir 
temuın Almanya ile diler la&kô· 
metler ıraıındaki meteleleria eer
beıtçe •6nakaıa ve halline doğ
r~ JeDl bir terakki teılcil cdece
ginl yaıdıktan ıonra diyor ki ; 

Sovyd elektrik fabrikalarının 
SBT lambaları her tarafta töhret 
ka111nmıttar • SE r labaları az cer· 
yan sarfeder ve çok ışık verir ve 
ç?k dayanaklıdır. Fiyatlarda ten
zılAt vardır. 5003 

Satış yeri : Osmanlı bakası 
alhnda 2-10 

Satıhk Emlak 

Hilaliahmeır civarında Selanik 

karşısında • 

Diş tabibi Yusuf 

Bulunduğu Seyyahattan dönmüş ve h 
kabule başlamıJır 

* * * 
Teşhislerimde yanılmamak ve hHtalarımı müziç 'le 

vilerden korumak maksadile muayenehaneme bir ron'~ 
etmiıtim. Hastalarımdan şimdiye kadar rontken mat,. 
bir para ahnm&mıştır ve alınmaz.4927 

Tell'fon numara11 -

• 
Pamuk sanayi Türk Ananı 
fabrikası miisteciri Massı 

Brazzaf olliden 

28-- Şubat - l 935 gtınü akşamına kadar fab 
siğortalı bulunan pamukların sigorta müddeti bitıoe 
yenileıtirmek istiyen muhterem iilüşterilerimiz fab 
etmeleri kondi menfaatleri iktizasından olup aksi ti 
bir yangına karşı olacak zarar ve ziyandan fabrikalll1• 
kabul edemiyeceği ilAn olunur.5028 siyıret eınaaıada .tam bir Frın ae orpndor • Anlaıılıyorki Al 

111 
• İnJili~ .1..noktai n~ar tead mın aotuını gerek mlıterek 

=
·~nr• Berllııi zıyarel el· bir DOi• ve gerek ...ıece lıir va• 

Bununla beraber Alman a ı 
ulaılar anıı bllyllc mfluee:, 1~. 
rla mlnakapaadaa azak tutmak 
için bızı temıyüllerln mevcud 

. Adananın en şerefli yerinde 
kAın halen banka; ev ve daire ; ti
carethane olarak kullanılan eıki 
Fransız Kol~ji ; ve bititiğindeki 
arsa ile yeni iıtasyon caddesinde 
havadar yerde tahminen yetm' 
dö .. ık· ,, 
ou~ , ı parç~ arsa &atahktır . 

lıteklilerı Per Ragıl ile vekilleri 
Umumi pc 

Mehmel --=-&tere tarıfındaa arza t• ıul lhltarı t81iade Terilef:ek ce- 1 
. taktirde buna vab mc .. el blmaktadar • Çtla· 

yan gör~'1\MI 
oldup ıörillmektcdir • 

Şerefe müracaat edebilir .5009 
s -30 Adana Tir~ 

• 


