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•• -- •• 1 Grip salgını 
)ddetini gayhetmiş görünüyor. 

fektebleı açıldı , hastalıkdan ge· 

lemiyen talebe azdır . 1 
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Halk evi , -

İtalya hükumeti Başbakan bayramı r- Ah.türk İsmet • •• •• 
ınonu 

Clltna gü._-•. _k __ J_b_l_k_b-. -h- /k , Evvelki gece Fethiyeyi 

1 • . nu a a a ı ır a kütle-1 şereflendirdi 
lllzn büyük ~enlikleriyle kutlandı.. Fethiye: 22 (A.A) - l hu 

Y eahah alınmıştır. J 

Halkevleri açılış yıldönümü müna
sebetile bir söylev söyledi 

Afrikaya mütemadiyen as
keri kıtaat gönderiyor 

Napoli : 22 ( A.A) - Vulkania 
vapuru yarın akşam 400 mutehassı 
ameleyi ve 700 fenni kıtaat ve sıhb 
ye a kerini hamilen şarki Afrikay 
hareket edecektir. Vapur .Mesioada 
duracak ve oradanda Mesina fırka
sına mensup 1000 kişiyi alacaktır • 
İtalyan kıtalarına kumanda edecek 
olun genrral Grazianide] Vulkania 

------··· ... ·----
ve memleketin bütün ışıklı evladlan Halk-

B • Dün 21 -2.935 akşam saat 

~~ ırçok hatibler söylev söyledi . . 13 de Ege vapuru ile Mersin-
........_::-.._ den yola çıkan Heisicumhuru-

muz Atatürk , bu akşam saat 
8 20,30 da limınımıır;a geldiler . 

evlerinde çallşmayı bir ödev bil meldir dedi 

t Halk sevinç içindedir . Atatür-

1 
k'iin geceyi limanımızda geçil' 1 
mesi umulmaktadır • 1 

Ankara : 22 (A.A) - Halk- ı 
evleri kurumunun !üçüncü yıl dö
nümü bugün Halkevfode Başba l 

kan İsmet İnöoü ile hakanlar , 
Cumhuriyet Aalk Fırkası genel 
katibi Receb Peker ve bir çok 
Saylavlar , bakanhklar, ileri ge· 
)enleri ve her sınıf balkın iştirak 
ettiği büyük bir merasimle kul
lanmışttr . Merasime istiklal mar
fl ile başlanmıştır. !Uusiki mual
lim mektebi talebeleri okuduk
ları bu milli marştan sonra Baş· 
bakan İsmet İnönü şu söylevi 
söylemiştir : Halkt!Vl yapısı ıı.,k . 

tıld" e\'lnin 
~U 0tıiiınn •çthşının uçuncü Saat on altıda ve on sekizde 

Y6k b· evt.Jki gün şarımız<la Müze müdürü Yalman Y"lgın ve 
tı ır ıner • h. 'l•lke\'i b'aaunle kutlulandı. Namık Kemal mektebi Baş mu-

.. 11Yrı~ları, ınası ve bah~esi allimi Ömer Sanver tarafından 
,A ikide.. . donatılmıştı. Saat Gazino ve Sinemalarda Halkev· 
"'~1 .. ıt'b ~~ anllıağ, 1 

aren halk burada leri hakkında konferanslar ve 
tf1 t• lfatk b.aşfadı. On iki bu. gece saat yirmide Halkevinde 
S.:'I ba\'a}e\'ı bandosu bahçede çok güz"l bir müsamere veril-
lkA t 011 (i er çalnıığa başladı. miş ve kalabalık bir halk kütlesi 
"'44•d Çte li' k • 
tti81 

1llla,·ı ır a ve Lıva ku- temsilde bızır bulunmuştur. 
ı,,, 1 '1Gfki~e Erkanı harbiye Öğleden sonra Stadyomda 
ta' llıektehı· Ve Adliye memur- Hılkevi Spor komitesinin beyaz 
lıı:te,ile.a ıler Ve halk krokide ve karmtzı takımları arasında he-

~OtJ•rYderierde toplanmış bu· .._,.._ ı. yecanlı bir maç yapılmıştır. 
~ldıt. Stat 0 Fazla yağan yiğmurlardan 
lôyı ' tıleb 0 

Oçte bandonun ortalığın çamurlu olması dolayı-
•iı.ı tdiii i · e ve balkın ağızdan siyle evelce kararlıotırılan fener 

~. ~11tla11
1dlıklal marıyile mera· ' d ı alayı yapdamamıştır. 

'ıııı, e lld cu' .. . . * 
ili '•~ llııır çlu bır ıöylevde bu- * • 
b.ı hpt 1' evlerin' · • Cuma günü öğleden sonra ıl'-1 161 ıoın gayelerı-

lı ~lltti ;ze Y•Pnıakta olduğu Stadyomda Adanamtzm tanmmış 
li118~lldatı 80:~ ~Zadıya anlattı. m~şhur avcılarından sekiz kitinin 
li.te.' erkek • ılk mekteb, kız iıtirakiyle bir müsabaka yapıl-
deıı ı~den L· llıuallim ve erkek mıştır. 
-.11 l•irJ,,. 0~e r talebe tarafın Bu müsabakada iki güğercin 
ı: \>e un .... u lk l b' d n u l h 11t. llıe,88i . ., Ş ve a ış an- ır e çuru muı ve meş ur av· 
b Ôiil nıe son verilmiş· cımız Kambur Mehmet Felek 
~I ° Cden her ikisini birden vurmak aure-
~ .. ed~e, Yen~onra Balkeviyle, tiyle hukerrebirinciliği kazan-
·~ .. 1 alko11 ı ıotd, Ziraat baıı·· mıştır. 
t,_ ,~ a 1 •tın· k 
"41lıt.ı ta hatk a Oomuş olan Bütüu merasim safahatı Coş· 
'~tllkıa liallte\'ı~·Aokarn ve İs - kun Güven ve Reşad Güçlü ta 
diı.ı .. t')r te ınde ıöyleuilen rafından filime almmıı;ıtır. 

" ı ınu8• k· :t 
llıitlir. 1 1 konserleri Bu merasim yakında sinema· 

r ""- da gösterilecektir. 
~'lsa r:n --:.--. ........ ___ ..,:_ _____ _ 
iş 'i >-......_ ahye bakanı 1 Hamiyetli Ödemişliler 
~lere~ 
fikri tedj açılması Ordumuza iki . t·'!yyare 

h ne ınııh ı·f daha alıyorlar .. ("•. a ı 
~ h tıs 22 ........_.___ 

Şibinye hadisesi 

Hakkında iç işleri ba
kanı izahat verdi 

Belgrad 22 (AA) - "Avala,, 
ajansı bildiriyor : 

Jç işleri bakanı Popoviç dün 
akşam yaptığı bir beyanatta Şi
binye köyünde vukuı gelen karı
ııklıklar dolayısiyle idari ve adli 
makamlar tarafından derhal tab-
kikat yapılmasmı emrettiğini bil. 
dirmiş ve demiştir ki : 

Komisyon tahkikata başlama. 
dan evvel 20 Şubat sabahi 200 
lt.öylll Brod kasabasına gelmiıler 
ve tevkif edilmiş olan şahıslaı ıq 
hiç bir tarta tıtbi tutulmadan ser. 
best bırakılmalarını istemişlerdir. 
Köyliller kasabanın dıştoda dur
durulmuş ve kendilerine dağıl
maları söylenmiıtir. fakat köy
lüler huna tabanca ate§i ile cevab 
vermişlerdir. Bunun üzerine ni
zamnameler mucibince jındaron
Jar da silahlarını istimal etmişler· 
dir. Beı kiti ölmüf üç kişi yara· 
lanmıttır. 

Dış itleri bakanı beyanatının 
sonunda tezabüntçıların bir dış 
itleri bakanlığı müfettişinin halk 
arasına karıtarak balkı teskine 
çalışmasını da intac ettikleri bu 
vakanın çok çabuk bir surette 
tenvir edileceğini ve suçlular 
bakkmda katrnni tedbirler alına· 
cağını bildirmiştir . 

Fransız mebusları 
ispanyada mahkum olanla
rın affedilmderini istediler 

-""'~ ..... 
Paris 22 ( A.A ) -bir çok Fran· 

sız Sosyalist s11ylavlar İspanya reisi· 
cumhuru Z11moraya bir telgraf çeke' 
rek keııdisindcn Gonzales Pena ve 
Teoclomiro .Menendez haklarıoda alı· 
nan cezaların tatbik edilmesinin önii· 
ne geçmesini istemişlerdir . 

Sofya mahkemesi 

Bir komünisti ölüm ceza-
ı.ı~ (AA 

ı.ı •ııı G · ) 
i~ı· ltı~l!I' . ertnain M ~ransız mali· 
' ıg~ ı. ısı tnaı· artın dün meb· 

Ödemiş: 22 (A. A.) - Dokuz srna mahkum etti 

'il -'&hı 'Ye en .• 
~· 11 ltı ~ tılu 1 cuınenin<le 
f,~tltıişıjllbatir bual krediler açıl-
"'tı r M ıındug 
~~ )elli · aliye 1 k urıu tekrar 

ıı.ıd, b "er,,i .~a anı di"er ta· . fi a '> reJı . . 6 

d,l~ ille ıı '*'klifler~ının tatbiki 
'rd ı ilci latıda kabul etmiş· 

lt lıd on ij,. '1, : 8tıtı ııakti ~ sene zar-
'ıı~~1}'c ba llleselcsi de 

Cb il a lcatıın1 
~ lıtj tag, " .n senede 300 b' 
l"ı.. "er . arı d ın 

... ,>'İl g, lllikt at hakkındaki 
1\ <>lduı. arırıı0 k l 

1 
.. 

r" ~ 6U zan n lU une 

on yıl içinde büyük oı<lumuza ... • -
üç tayyare armğao eden Ödemiş- Sofya 22 ( A.A ) - Hasköy malı· 

kemesi geçen .Kfınunuevvelde mey· 
lıler iki uçak daha almağa karar dana çıkarılan komünist teşkilatı 
vermişler ve bumıo için .de and azasından 32 sivilin mahkemesini 
içmişlerdir. bitirmiş ve bunların birisini idama 

Geçen Kurban bayramında ve yirmi beşirıi bir sene ile on iki 
1136 kurban parasını Tayyare sene arasında tahavvül eden muhte· 
kurumuna hediye eden Ödemiş lif hapis cezalarına mahkum etmiş-
h Ik b l k · ı k b .. t.. k tir . Altı kişi beret ermiştir . 

a ı u yı esı 'ce u un ur- , Malônı olduğu üzere aynı mesele 
hanların parasını aynen hu kuruma ile alakadar olan 37 askerin wahke· 
vereceklerdir. 1 oiesi geçen ay pitililmiştir . 

"- Halkevlerinin üçüncü yıldö
nümünü kutluyoruz • Bu anda 
ülkenin seksen kadar Halkevin
de imkanı olanlar bizim bugün· 
kü;toplıntımızı dinliyorlar . Halk
evleri üç yıldınberi kendi var
lıklarını Kültür alanında duyur
muşlardır . Hılkevlerinin şu va-D 
zifesine bütün Halkevi üyeleri 
nin dikkatini çekmek isterim • 
Halkevleri soysal büyük bir öde· 
vi üzerine almışlardır . Bu ödev, 
vatandaşlarıll toplandığı gerek 
ilim alanında ve gerek soysal ha: 
kımt1an birlikte koou~ahilmek 
adetine alışmışlardır · Bu bizim 
ötedenbcri büyük bir ihtiyacı· 
mızdır . Sonra güzel sanatlar için 
mOsbet ilimleri tanıtmak ve sev· 
dirmek için sarfolunacak emt-k· 
ler bilhassa Fırkanın ve Halkev· 
leri idare heyetlerinin gözleri 
önünde bulunmuşlardır . Bu top
lantıda söz söylemek için toplan
tıdan 'evvel konferanslarına ve 
konser ferine daha evvel çalışmış 
ve hazırlanmış olması gerektir . 

Başbakan İsmet İnönii 
İyi çalışmış bir ! kaç kitab karış · 
tırılarak hazırlanmış olan bir kon 
f eraasın muvaffak olması ve din· 
liyenlerin bundan zevk alması 

muhakkaktır . Ümit ederim ki 
bütün Balkevlerinde arkadaşlar 
konferans vermek için daha iyi. 
hazırlanmak ve ,herkesi alakalan
dırmak hususunda özenli hulu
n•caklerdır . 

Geçen yıl içinde Halkevlcri 
nin calışma hesabları elimdedir. 
Eğer soysal ve ilim alanlarında 
aza kanaat etmiye istidadımız oJ
aaydı bu vereceğimiz rakkamlar
dan memnun olmamız !alımdır . 

Meseli 933 !senesinde Halkev 
leri toplantılarında dinliyenler 

-Gerisi ikinci firtikte -

Palestinin başına gelenler 
Palestinde müdhiş furtunalar oldu 

ve tufanı andırır yağmurlar yağdı 

Feyezan ve furtunalar yüzünden milyon
larca liralık zarar ve hasar oldu. 

Yafa' dakl zararlar 

4 Şubatta Filistin'in her bu
cağıudıı şiddetli fırtınalar oldu, 
ıidddli yağmurlar başladı; deniz
ler coştu, işler durdu, karalarda 
gidiş geliş kesildi, telgraf, tele 
fon muhabereleri durdu, yağmur· 
larla beraber gök gürültüleri, yıl
dırımlar, kar, dolu da vardı. Por
takallar büyük zarara uğradı . iı 
ıolayanlar Yafa portakal verimi
nin % 50 zarara uğradığını, başka 
yerlerde bu zararın O/o 10 - 20 
ölçüsünde olduğunu söylüyorlar. 

30 adamı sular götürmüş, 15 ko· 
yun ile bir çok hayvanları sel ıü · 
rüklemiş ve aşir~ti barımsız, yi· 
yeceksiz bırakmıştır. 

Nabluslak.l :ararlar : 

'ltis b nedilınektedir. 

rıi)ııtı ~sında 
et llılJ . 

~ Ue,.d hım mik
·~!e 22 a düştu 

---------------------------------------------------- Fırhnalar 150,000 sandığa ya
kın porliıkalı toprağa düşürdü. 

l Artık bunları Avrupaya sevket· 
mek mümkün değildir. Yafa tüc· ' Türk kadını ! 

Nablnı, Filistin'in bir çok ıc· 
birlerinden fazla zarara uğramış
tır. Nablus'a yokırı dFığlardan bo· 
ıanan seller önüne gelen taş, top· 
rak: kaya ne bulursa sürüklemi§, 
şehre girmiş, bir çok evler, dük
kanlar yıkmıştır. Bütün Nablus 
bahçelerini su basmıştır, bostan 
larıa bütün mahsulatını telef et
miştir . Yollarda otomobillerin 
işlemesi durmuş, bir takımı sel 
ortasında saplanmış kalmıştır . 
Nablus'ta sel sularının yükekliği 
4 metreyi bulmuştur. Hükumet 
ve izciler halkı sellerden koru
mak ve yardım etmek için teşeb· 
bilsatı gırişmiştir . Belediyenin 

dlitı ( " ı\ trı... to'- · ) - E h 
·~· 111; it)" !; b il b· ~lir .uıereddit . aın Or· 

~ 1'a~ · l'ıYatt hır vaziyet 
L ~ b· 8bıı ar açıl q,, ıliı. ra eyi b' 1 §ında agır 

l't ~re ır hal 1 ~•ı.ı ~il ıı akai.iı a nıış· 1 
'-t "'•tlar~•gı fi Yatı anıcı görerek 

ltluL· ır . ])i.i arın dununda 
qı~ ne 0 Cedir . azaran ka-

-----·"·-------
Şarrmızda çarşaf ve peçe yasağının başlamasına 

tam 21 gün kaldı . 

Kötü ve manasız bir alışkanlıkla bugüne kadar sü
rüklediğin bu manasız kılıktan sen: kurtaracak olan bu 
yasak başlamadan önce çarşaf ve peçeni at, kendini 
soysal kılığa sok .• 

carı bu yfizden 10,000 Filistin lirası 
zarar etmiştir. Deniz dalgalarınıo, 

1 
Arab gemicilerine ait 100 kadar 
büyük mavoıyı parçaladığı söyle· 
oiyor ki bunlar da atağı yukarı 
10,000 Filistin Jiruı değerindedir. 

Seller Yafa'ya yolun bir yerde 
çadır kurmuş olan bir bedevi aşi
retini basmııtır. Bu ışiret 72 ka
dar çadırda barınan 500 kiti idi; 

Su boruları patlam1ş, sular yollar
da Irmak gibi akmııtır. Bir çok 
bılk camileı t, mesçidlere sığın. 
mışlaru da sular orada da bunla· 
rı baıtırmııtır. Nablua ahalisin-
- Gerisi üçüncü flrllkde -

vapuriyle hareket ed cektir • 
Graziani İtalyan generallannın 

en genei ve en çok lisana sahip ola· 
mdır. Tarablu gnhde bvhınınu§ Saz
zen hareketlerini idare etmiş ve Ko 
ra vakasını zabde ermiştir . General 
gitmeden e~vel İtalyan vehahdi tar 
fından ııelamlenmışnr. 

Baldvin 
Avrupa vaziyetine dair 

bir nutuk söyledi -·-
Londra : 22 ( A.A ) - Baldvin 

burada söylediği bir nutukda demit· 
tir ki : 

İstisnasız bütün A\7upa: ulusla
rınm vazifelerini yapmaları ve yala 
harıı istediklerini değil. fakat emni· 
yet bissinin gelebilmesi için lüzu· 
wundan fazla fedakarhklar yapmağq 
da hazır olduklanoı göstermeleri 
zemanı gelmiştir . Bo emniyet hi81İ 
gelmeden barış kabil değildir . Ve 
yine bu emniyet hissi gelmeden Av· 
npada ticaret için itimadın ~ucot 

bulmasmı ümit edemezsiniz. Halbok 
herkes için ve bizim için ise herk 
ten fazla Jazım uluslar arası ticareti· 
nio yeniden do~abilmesi için bu iti
mat esas teşkil etmektedir. 

Cenevrede 
Devletlerin teklifleri 

tetkik ediliyor. 
., -

Cenevre: 22 (A. A.) - Silah 
ticaret ve imalini tanzimle meı· 
gul olan komite Amerika proje· 
sinin tetkikin~ devam etmiştir. 

İsveç, İspanyo ve Danimarka 
murahhasları bu projeye iltihak 
etmiılerdir. 

Komite bundan sonra silih 
ticareti hakkındaki projeyi tetkik 
etmiş ve Fransız ve İngiliz mü· 
messillerinin beyanatını dinJedik· 
ten sonra müzakereyi 25/2/934 
tarihine hırakmıştsr. 

Avusturya başbakanı 

Drş işleri bakanile b:rlikte 
Parise gitti -

Pariı 22 ( A.A ) - Avuaturya 
başbakanı Şuşnig ile Dıı işleri 
bakanı Berger Valdeog Parisia 
cıvar istasyonlanndan biri olaa 

Neuilleyde trenden İniDişler ve 
Flandin ve Laval tarafından ldar· 
şılanmışlırdır. Avueturya bakan 
ları otomobille Parise gelmişler 
ve Pariste bulundu,:ları müddet
çe kalacakları otele inmişlerdir. 

Bu esnada hakanların inecek
leri beklenen Parisin Şark iataı· 
yonunda komunistler ve sosya
listler 1934 Şubatta Vıyanada vu· 
kuı geleo hadiseleri protesto et
mek üıere toplanmağa teşebbtiı 
etmişlerdir. Polis hunları dağıt
mış ve 800 kiti tevkif etmiştir. 

Paris 22 ( A.A ) - LöbrOn; 
Avusturya bakanları Şuşing ile 
Berger Valdenez,şerefine bir iSğ· 
le yemeği vermiştir. Reisicumhur 
yemekten evvel Avusturya baş· 
bakaniyle dış iıleri bakanına Flan
den ve Laval hjzır olduğu baldı 
Lejyon donör niıaaının büyllk sa· 
lib rUtbeeini vermittir. 



Y:irlik : 2 
Türk Sözii 

Cuma günkü maç 1 Baıbakan ismet lnönU İranda dil islô:hatı 
- Blriııcl flrliklen arlan -

lran ediblerl Ve üniversite tale
beleri, bir kaç aydanberi , itanın 
eski dilini canlandırmaktadırlar. 

f şAR .SAVAlARI} ı 
\ 

1935 mes~1 .,. 
. . idldif' J 

« Altın paritcsınıo 1 b'r ~ 

rı siyah-San kırmızı takımları 
arasında bir maç yapıldı. 

ve söyliyenler sayısl 375 bin 
ikea 934 senesinde 798 bin ~işi· 
ye varmı§tır. Bu , takriben Önl-:e
kioin iki :misline yakın Lir aayt · 
dır amma bütlln:memlekette sek
sea toplantı yeriade bizi dinli 
yenleri 800 bin kiti alırsak bu
nu azımsamak biıim için bir borç· 
tur . Daha çok toplinmalıyız ve 
Halkevleri•in bulunduğu yeıl~r
dt-ki vıtandı§ltr ~adın erkek bü 
tün bir yılda bir defa olsun 
Halkevleriode haluomaladırlar • 
Balkevleriai malum olan öıcl 
mahiyetioe tekrar blltüa 
m • mleketio dikkatini ç~ktnek 
iıterim . 

Soyadları 1 

Tahranda, yüksek muallim mek- Nüfus müdürlüğünde tesçil 
tehinde, bu hususta bir tetkik ce- işlrtine devam ediliyor 

' 

kta r ,,, :.;JJ 
Jır umumi ve ahen . ,,,-_:., 
de tenzil edilJiğine daır P' -'-. 
bir nümone yoktur. j\-vr:., , 
leketiari ahını düşiik ~ ttP 

B•lkevlerioin açılma yıldö 
b ·1 Şanmızda mü aıüoaıe tU e • • • 

..ı·· t '-ulüblla bıdeşık loaan uor • 
akımları anıında bir oyun ya· 
l•ası kararla~ttrı)mıştt . 

u be oünü aktf'IDI blitDn 
ı;ert iP " • d 

kulb oyuncuları H~ke~ır: e 
-.ı k bir spor komıte11 teş· tv..,.anara 

k"l tmek ve hem de bu takım 

1
1 

e mek meQelesi konuşnldu. 
,rı StÇ h" 

C 
a oüoli öğltdeıı sonra ıe ır 

UQJ " f . . b a1an11;da bir tarı. aar1 •• ya 
diğer taraf da aara kırmızı. Ioı.ma 
giyia~b oyuna devam euıler . 

Oyun• saat 3,30 da Torossi
Por umumi Kapdanı abi Men 
•tın otl~nun orta erliği ile baş 
,&.odı . lık •k~ı sarı siyahlılar 
yaptı) ve bu akını san k1tmJZı • 
hl' güclük(e geriye çevirdiler . 
Bundan aonra ıarı turmııalar to· 
pu kendi taraflarına ahb birhir
leıİD• ta da 1&rı üyahbhr.aa 
ka\r:ıılerine kMtar iodi:ler , bu 
ini§ 11rı siyahlala.rı epeyice hır· 
ptı111'dı ve bunlar d• zorlukla to· 
pu ged.ye atabildiler • V akıt va 
kıt b~r iki taraf da enitler y..pı
yor ve lılaleleri aıkııttrt7oılardı . 
Bir atalık bııkimiyeti ele alan 
kı mızıJar , sarı ıiyabın kalesim 
ııkıştırıyorlar ve bu sıln.§tırma· 

Jar ocl~esi s~ğdan gelf'n lopu 
9"vi -1Gıel bir vuruşla kırmızı for 
ma hraawaa ilk kolü kayddetti . 

Bu ko1den ıoar• san ıiyalı 
'bir,Jlaç akın yıı-ptı ise de bir ne
tice ver meda . Yine kırmızılılar 
b,tl~jmiycti ele alaıak sara siyah 
ık..l~ioe kadar indiler . Bu ioiş 
Kftçük Mebmedin ı&zcl bio vu
ruıu ile ikinci kolü rtie kayd· 
detti . 

Aıtak ıiyalı ıarı büsblitüo fil· 
pı.m., Ye ıol ~·pmağ• llİİ•ŞI ' 

eıe;; OA t o 

yor (arsa dı bir netice vermiyor -
du. sarı siyahın ıol haf 1 uzua 
bir vuruıla topu ıağa gön· 
derdi ve seğ açık Rttid topu or· 
taya ıyolladı. Sağ iç Sadık, bu 
pısı alır almaz bir kiıiyi atla
tarak sıkı bir vuruşla sarı siyah 
hesabına ilk golü yaptı. &ndan 
ıonra oyun miltevazin bir tekilde 
devam •d~rken orta .srin düdüğü 
oyunun bittiğini söyledi. 

Beş oo dakiLa soluktan son· 
H oyun tekrar başladı. Birinci 
devrede olduğu gibi, ikinci deA 
nde kırmtzılar hıkim oynuyor 
ve miltemadiyen sara siyah kal'a
ıını sdnıtırıyor lardı. San aiyah
hlar da arasıra bunlara m'ukabe 
le ediyor, san siyahhludaa, Re. 
fik, Cahid, Muzaffer, Sıdık arka
dan aldıkları pHı birbirlerine 
ata ata luımızılann kal'uma k•· 
dar indiler. Refikia birkaç sakı 
vuru§unu kal'acı ıoğuk kanlılıkla 
iıdeediyorda. Fakat 11rı ıiyabh
ların ıerisiade OJnıyan Kurd Ke 
mil, Avni, Zeyael lurmızılılara 
fır.al vermiyoıla. dı. On onbe§ 
dakika kadar hakimiyeti ele alan 
aarı ıiyabblar kel'aya bir çok 
ıutlar attılarsa d• biç bir netice 
Yermedi. 

Mazaffeı İn sıkı bir \'uru§unu 
Cıbid gol ile aeticelendirdiyse 
de orta er bf sayd ol'chğonu söy· 
ledi. Oyna böylece devam eier· 
ken kırm1zılu hakimiyeti ele alıp 
saıı siyeh kal'asını tekrar ıakıı
tırmağa baeladılar. 

Bu sıkıştırmalar t eticeıinde 

asrı kırmızılar bir gol daha yapıp 
oyunu üçe bir tibi bftytık bir fark· 
la bitirdiklerini ort• ~rin düdüğü 
söyledi. 

M. Yal,ın 

Halke.leri ıiyasi bir müe&Se· 
se değildirler . SoyHl ve Kül
türel kurmlardır . Onun için 
mtmleketin bütün ışı klı evladla
rı bu toplınhlırda bulunarak 
zevkleameli ve Halkevinde biz· 
met rtmeyi yuıda kııt• bir ödev 
telakki 'eylemelidirler . Memur 
olsan, ıerbeel meelek erbabı ol · 
ıua herkes Hıtkevinde tD temiz 
'bir ıile topla.tısı gibi buluama-
yı kandfsi için lıtenilir it sayma· 
lıdır . 

Hılkrvindeki kitab sayısına 
relınce grçen .ene 59 bia 

imiş . Bu aane CJ7 bine çakmış · 
Bu azlıktan ne kadar şikayet et
ıtk hak.kım1z vardır . 97 bia ki ·. 
t•b 80 Halkni için çok azdır · 
Bu reçen 934 yıhnda okurların 
adedi 428 hiudir . görüyorsunuz 
okurların adedi 328 bindir . Uç 
misli artmı§tır . Ancak bu artıı 
v1rmak istediğimiz neticeye ve 
ihtiyacımıza zöre azdır ve bun· 
lırıa çok d.ba artuılmuı tazım
dır . Memleketin iterieme ve ıe· 
niıleme yol1111da bir çok sıkıntı· 

liliyeti kurulmuştur~ 1 
Bu ~emiyet lran dilind9 mev

cud olan JLlbancı ve hassaten Arab 1 
kelimelerini kaldıracak ve bunlarrn ! 
yerine Hki lran kelimelerini kul-

1 

lonacaktır. 

İran dil cemiyeti, bu hususta • 
bir proğram tanzim etmi§ vo her 
hafta bir toplanu yapmayı karnr
loıtırmıttlr • 

Bu cemiyet, eski lron kelime 
İerini ihtiva eden bir kamuı ha· 
zırlıyacaktır. Bu kamus. Maarif ne
zaretine tok<lim olunacak ve tas. 
diki istenilecektir. 

Iranın en yüksek edibleri , ve 
lranın eski lüğatına vafık olnn 
Alimler bu cemiyette bulunmakta
dırlar. 

-Elbelağ-

Ölçüler nizamnamesının 
bir maddesi değiştirildi 

Ôlçiler nizamnamesinin 170 
iaci mtadde1i bakanlar heyetince 

ı deiittirilmiıtir. Yeni medde şu 
dur: 

" 1934 yılt, yıllık muayenele
riae belediye ayar memurlukla
nnc:a 1935 Mayıa ayı eonunua 
kadar devam edilir. Bu muayene
lerde vurulacak belediye ayar 
damıalatiyle birlikte ilk muaye 
De daaıp.ı yeıine ıeçmek üzercı 
ökoaomi bıkanJliınca detıtalan 
umumi •yar itanti v~ 1934 yıl 
Hkamı JtullaDılır ve ba muaye
nel•r 1934 y1hada yapıtmıı ,sayı· 
hr. Umumi ıyır iıareti ile yıl ra
kama 1935 yıla haziran ayıam bi 
rincf gllnll &konomi bakanlığına 
geri yollanır. ,. 

..... 
Ntifus müdürlüğünde Soyadln

rınıo tescil işlerine faaliyetle devam 
olunmaktadır . 

Bunun i~in mezkOr dairede bir 
fıhriet defteri tutulmuş olup her 
hangi bir yanlışlığn ıneydan veri~· 
meöıol!Iİ ve iki kişinin ayrli Soyad· 
larını almamaları için bu deftere 
bakılmakto ve ondnn sonrn tesçil 
işi yapılmaktadır. 

Tuzla arazisi 
ırmağın taşmasından 
5 bin hektar zarara 

:uğradı 
Irmağın taıarak bir kısım ıed 

leri yıkması yüıilnde Kuru An§a 
Ziamet ve Halil ağa çifliği arazi 
ıini ba&tığı yaılmııtı . 

Hılkrn ynrdımile açılan hen· 
de\cler vasıtuile bunlardaki su
lar denize ak1t11mııtır • 

Yepılın tetkikatta bet bin 
hektar arazinin ıu altında kala 
rak harab f olddğu anleıılmıı ve 
keyfiyet Tuzla Nebiyeıi Müdür· 
lüğOaden viliyrte bildirilmiştir . 

Ferit CelAI Güven 
Bir kaç gündenberi Şarımııda 

bulunan Baı Y azganımız İçel 
Saylavı Ferit Celil Gövea, dünkü 
Aekara trenile APkaraya gitmi§· 
tir • 

Cirit oyunu 
Bir kaç haftadan be ıi yapıl 

mıkta olan Cirit oyunlarına ev
velki gün de dtmir köprll civarm-

1 da devam olunmuştur. 
j Havanın çok güzel olması do· 

----·---------· layısiyle bir çok merakla bılkımız 
bu heyecanla oyunları zevkle sey· 
retmiılcrdir. 

.• • <l .. t k'll olora , uz•.:mn en ınus a .. 
b ıarı .. 

meği denediler ve un ifa 
en cesuru ve en mu-va 
olan Fransa, bugün alllnh...,_ 

,, tasar r .. 
yeniden terketmeoe oJek' 
acı tecrübe diğer 018 

; 

yeniden altın esasını k~rbool 
de cesarutlcrini kırıyor •. 

8 
ı.

m~n en iyi hareketin ~iJldedİ' 
ğu umumi kanant halı~tbl"' 
işte bütün dünyanın 8

1 0 
rAkmasınıa çok fayd~ 1k•' t.' 
herkes tnstık ediyor.~ l~ 1~ mal derec sine bir tur • :..1 

• 1r' aıiS ,.. 41 
mıyoruz. Yeni gird1e1 ,.-r 

. t " et ve para pıyasası ıcar • .. bit 
uğraşanlar için ha!ati 11ti"
miyet kesbedecektır ' . 
yılın başlarında para :ı1,..0 
istikrar ümidi veya 1 d• 
görüomiyor. BilA.kis,b0:C.
altın esasını muhafaıa ~ 
le ketlerin bu esası terk 

1
; 

likesine maruz bulunu~ 
zamanlarda tetkik et& 
kitapta Dr. Paul Einıi~-' 

\ 

nltın Franktan vaık &ırt 
AJeta yıılvarıyor · ~~ru ~ 

1 

<lüşük de olsıı eskisı ıle &Jet .... .u. 

derecede olan mem!ek~ ' 
sının cinsini tamaınıle 
bütün bir ulusun tasıırr ...... 
. d' l t par• _.. .. ._ 
ın ıren veya ıu .. 

11
, 

kıymetltırinin beşto bıt1_,. 
I llf'r 

memleketlerde bu rn ol• 
<laki hissiyatı belki de;. 

Bu momle.ketler 
1 ~~ 

her hangi bir paritedeO 
· 'krar sun, paralarına ıstı di 

rini isterler; Cnkut k'8P; 
rınm Akjbetinden o Jer 
ğildirle ki böyle bir t~ 
mağa ktilkışanıazlar. 

• , • • 'n flJ~~ 
yetı umumıyesı ıç~ .. 'ı.&iv"" . 

Dünyanın en büyük abide
sini Amerikalılar yapıyor 

lır geçiriyoruz . Bir çok vasıta
nzlıkl•rından bunalub duruyo
ruz . T'lbii bunlann başıoda 

"zun aenelerdenberi yıpranmıı 
harb o1muş zeaginhği erimi§ bir 
memleketin varlıgıaı ..artırmak en 
mllhim wozifelerimizden biri ola. 
rak önümüzde duruyor . 

Fakat arkadıtlar bütiln Halk. 
evinde bulunanlar İ§İtsinlerki bu 
memleketin ilerlemesi ve geni~ 
lemui için mübtaç oldotumuz 
vuıtalaran ta başında paradan 
her şeyden evvel en b•şta bilgi 
la11mdar . İstirdadı laayatm her 
alaaında Kültürün her buc•ğın
da bilen adamlara bilgi 1Uzucau
D8 ina11mıt adamlara ihtiyaacımız 
çoktur . Hiç olm12111 HılkevJe. 
ri memlekrtin ökonomik ve Klil· 
tür rl yıııyııın her yanında tar
ıla elrmekteo b&yük bir fahıika
yı iıletmeye kıdaT hlltün iıleıde 
iyi b1Zırlanmış 6ıle bir bilgiye 
ihtiyaç .olduğuna ioamıııyı ya18• 
qıahd1r . LOnun için okurua he
vesini , kUab .beveıini Hatkevle 
r.iade ç9taltmak . beşhca işler
dendir . Her sene bu toplantıl1r
da HalkevterıDin güzel aanıtlar 
için emek ıarfetmelerine alaka
larını uyandırmak isterim . 

mek için gilzel sanatları başlıca 
bir vasıta olurak görmelidir . 
Onun içindhki Halkcvlerinde gü
zel sanallar 11rf edilen bütün 
~mekler çok verimlidir . Bu bu . 
suı-ta emek 11ıfedenlu vatana 
hizmet eı meg~ çalı§an adamlar 
gibi saygı ile muamele görmeli 
dirler · 

Saat kulesi 

Üstündeki kubbe yıkılıyor 
Saat kulesiueJ,onulacuk "Ca· 

navar düdüğU,, içia kulenin tepe 
sindeki kubbenin yıkılarak be 
ton pilôka yapılmasına başlan 
mııtır. 

ren bir ati <leğildır. ~" 
rilmiş bir paraya tır: ~ıııl 
herkes için bir sı~det '1'~ 
pimiz o kadar hılek ,-;.j 
bir talebde bulunınsğ• ~ 
miyoruz. BinaenAl~~~A 
loye doğru akıp gtd yv·~ 
şularırnızın bu şoldle1' 
şerı k mahvolduklarııı:.~ 

Amerikaaın en ••hıi olduğu 1 
"•dar en ıOzel bir •ıntıkaaıoa 
Jılkim e&aa R6tmor datıoın muh 

1 

tettm te~i deaiz yiiıüodea 6000 
a,tk iıtifıa yükıelmrktedır. Ame
rris.War, bu lepeain lıayalaı;ıoı 

JQVtaıak dioya•n en muazzam 
ib:de~ioi ye~k iıtem..iflerdır . 
Ab~e Amerikanın dört bilyük 
kurucoıu ol•n Vafington, Cefrr· 
ıon , Linkoin ve Ruıvelti temsil 
f!drcektir • Heykeltr•s G ıtzon 
Borgluo'on bllhVor :elliii hu mu 
tzzam ibideain fiıürlerir:deo ber 
TWırWa Jiik•kliii , helden bat" 
kıd•" 68 •etre yükaeklitiode ola
e.kbr . T •tı• üaeri•• kabarta ol 
ek yapıl.cak oba yüzler • kaya 
Yai~aıııd~a ilı.ariAde kabauk ola· 
ek t~inecek ve Vqi.,gtoaun 
kefafı r ÇtMaic>dtn bqının tepe
lilıc kadar , bet ka.tlı biı evin yük· 
.e.ls)!iiude olıc.ktır • 

Abideaia ma_keti 1112 mik,,ua 
üıe.ciae Y"'1>Jlmııtır • Bu maket bi 
le blylik bir beykel yjıJJı gıbi 
durmaktadır . 

Rötmor dağ&Dın yşrlıu ~ikioe 
oı.rak 250 metrede• feala derin 
lildelci dar bir wadiye iomekteoir. 
Bu wadioia içine • heykelia Yfl>ıl 
oıasaada k•llaaılac:alc bava lcomp
ı~örleıiyle jcneratihler r1dlt1ti· 

ıllmiıtir . D•iıo hpeaiııe ı~et 
tebJik.eıiı bir •Urette bir sna tnhta 

erdivta'erden çakmaktadır . .Ea•
:- tepesine baıka türlü çık. 
.-k imkiasızdır . Ayrıca da ha 

v•i bir ~t daha ınrdır . 
Bu bıı& vediden kalkınakta ve Ja . 

V 'ngtonun bqşu~m nrk~ıuna 
<;ın, aşı 
o 

isabet edon kısmına varmaktadır, 
Heykel, knyıının pürüzleri olm

dıktan sonra. Maketteki ölçüler bü 
yültülüp kaya oywınak suretile 
yapılmaktadır. Bunun için de hu
susi surutte yapılmış ke.skilerle 
mücehhez çekiçler kullanılmakta· 
dır. 

B.ı Abidenin inşa masrafı, halk· 
tan toplanan para ile temin olun
maktadır. 

Bu masrallu ra hükftwet Je 
250.000 dolara b11ıan bir para Uo 
iştirAk etmektedir . Heykelin bir 
milyon dolardan fozla bir paraya 
malolacağı tahmin ediliyor. 

------------··------------
Şefkat glcınında •. -------

Kurban bayramı 
için bir diiak 

Din bayramlanoda ,-ıpılao ıeb
rik ve siyarf'l masraflarını •• Çocuk 
e;irgeme kuruınuu ,, vernıeoizi rica 
ederiz .~ 

Ricamızı kabul eJenlerin iıimleri 
bayramdan evnl Genel merkn la· 
r•fandau guetderle ncıroluoacak bu 
surede bu iyilik eeven io1111olar doıt
lınna kutlulamıt ve doallarıoıo teb· 
rik ve ziyarf'tltrini kabul etmiı sa
yılıcaklardır. 

Avrupa ve Amerikıda ölü çe 
lenkleri , düğilo b~diye m•ırıfları 
bila çocuklar ve yoksullar kurumla· 
rıaa ver~lo1ektedir. 

Yurcluıouzda adeıleı'.~ ea111uı olan 
yoksul yavrucuklar içio çok d('ğtrli 
olacak bu uıolün benimeenPleıini 
ve yayslmaeını dileriz • Ankarada 
bulunan Genel merkez wıfınd•o 
para ahamaya bıflanmıttır. 

Kurbu bayramı 15 ..., .. l'M&lı· 
)'Ur. 

G&ıel sanatlar için B•lkevte
rloin .hakiki lbir örnek olmaları 
memleketin güul sanata sevmesi 
güz, l sanatl.rdı.o zevk almııı 
için ~tıım•ları lazımdır . G&zel 
&inatlara alışmın.ıf olao gllzel 
sanatlardan uzak buluaan mabit
lerde huna elıtm•J• çalıtmak bi
le biraz ııkıntı vericidir ımma 
ıık 11k g6stererek •• aalatar8 k 
bunun tadını vataadıılara tatdır· 
dıktan .sonra glbel .aaoatlar baya· 
tan bı§bca ,bir amili olur Ve gü
zel ıaoıts·z hayat iptidai ve )'•. 
bani bir hayat teıldiai alır . 

Halkcvleri 1ürk cemiy~tini 
yiks~rtmek, inceltmek meralan
nı arllrmak veri•İni çojıhmak 
içio açılmıştır · Yalnız moral yo 
Juoda değil maddi ihtiyaç yolan· 
da da lwdrctli , tıkadı , clvber. 
li çok ıdlhı .cnbr r li bir hale gel 1 

A-rkadaılar 1 
Bugün size seksen Halkevimize 

yeniden 20 Halkevinin .eklenmekte 
olduğunu müjdeliylceğim . Ş"mdi 
adlarını söyliyeceğim . lltılkevleri 
bu anJan başlıyarak yurda geniş 
ölçüde hizmet etmek için eelAbiyet 
almış oluyorlar. Boludo,Akcakoca, 
Manisa, Alaşehir, Ayvalık, Bartın, 
lstanbuMa Beşiktaş , Şehremini, 
Beyoğlu, Üsküdar , Şişli , Bur<lur. 
loPgöl, Sökt, l\lııdurnu , Tire llal -
kevlftri bugün DÇ1lmaş bulunuyor. 
llalkcvloriniu ailelori toplamak için 
hoiı oldngu bütün tartlar ailelerin 
yüksek ülküde :)'etiırnolerine çok 
yordam etmektedir. Memlekette ge· 
rek içtimai olanlarJa vatandaşların 
bir aile gibi beraber bulunup ya . 
şemalarında hır şeyden onel va. 
tanperverlık h'sleri kuvvl·t bulur 
AilelerJe kunetleoectık vatan fik;i 
~c~leketi gerok dışarıdnn gorck 
ıçerıden gelecek hadiselere karşı 
en sa~l~m bir kulo haline getirir. 
Onun ıçın Halkevlerinin çolışmala 
rında doğrudan doğruya kahraauın· 
lak hiıl~ri~e yaptıklar. hizweti ay. 
rıco eyı hır netice olarak zikretmek 
borcumdur. 

.Yeni açtığım Jlıılkevlerinin eyi 
vazıre yaparak kendilerini ulusa 
sevdirmelerini ist~riz. Bölün Türk 
ulusundan yükt1ek hir ülkü için 
fergatla çalışacok yeni Halkevle
rine de yardıru '.t.ınelerioi orılar•ın 
hjzmetlnini teşvık etmeler ini bek 
leriz . Şimdi Ankara lfalk~vfoin 
günlerdenheri hazırlamış oldu~u 
güzel proğramı hep beraber zevkle 
dialiy..gia . 1 

Mektebler; açlldı 
Grip ıalgını dolayasiyle bir 

haf ta müddetle tatil ediltn mek
ıebler düo tekrar açılmış ve ted 
riaata devem edilmiştiı. 

SıoıRarın mevcudunda göze 
bıtacak bir eksikliğin olmadığı· 

na göre Grip salgınının hafifle
diğine hükmedilebilir. 

Bahar havası 

Birkaç güadenberi u:alıklı 
yağmurlardan göz açımıyao şa 
rımızda dün ıüzel bir bahar ha
vası vardı. Soiukların kırıldığına 
ve ğök yilzünde yağmur taşıyan 
bulutların görüumediiine göre 
Adenauuz.n artık şi<ldctii kıılar
daa uzaklaştığına hükmedilebilir. 

lzmire tayin edildi 
Sıtma mDcadelesi doktorla

rıadon Fehm;, İzmir memleket 
hastanesi dahiliye asistanlığına 
tayin edilmiıtir. 

Sıhhat memurları 
arasında 

Feke k1Z&1l eıhbat memurlu
ğuna Oıdu fircngi mücadeleli 
eski ıosıbbat memurlarından }~ethi 
Gacar tayin edilmi§ ve trahom 
ınüetrlelesi aıbbat memurlarıa
daa Behcetio vazifesine aon veril
miştir. 

819ak taşıdığından 
Abdullah oğlu Mustafanan üze· 

rinde bıçak ta§ıdığı ğörlllerek 
alıcmlf ve ltakluada zabıt tutul
Dltlflar. 

oncak son dakikada bO 
bir suyun bizi de ,,ı' 

"le bO kurtormas1 niyn~t d ... 
tıda her gün bıroı 
yaklaşıyoruz . g 

-Japofl 

- Eke~ 
935 

Kon) ada Mart ~,eı• 
cında başlamak u l fi .,, .. 
adh gündelik, •1 fi 
bir gezele çıkırıl&C~ıt• 
yetle haber ahn11Jlf fi 

Tehditle p• r 
ist!."1.!!'~ 

Tevfik oğ"lu ili,, ~ 
da birisi Çakıcı d 'le 

Makşneci Meh~.e "" 
larıııdaki üç kışı ) t • e 
çı1k ve tabanca 1 

• ·JI'... 
m ek suaetile kend~tl~ 
tediklerioi ve SaJJll ,Jf 
de Abdullah oğ111,,~ 
b. . . · .,.ire -• 
ırınm evıne ı; ·kif,. 

ta bulunduğunu 11 

üzerine tahkikat• 

tır . r 
Fazla ka91 ~ 
Mustafa oğlllkat•' 

birinin rezalet çı sa'-ll'ı 
de serho§ olup 0~JI' Eo"'' çağırdığı ve defe ~ 
dun da fazla "' 
<ılduğu göı ühnDt tıılı' 
ht.kkanda zabıt tu IJ 
iki çift~ 

c;,bi' 
Seyid oğlu " ço 

Sıdkıoın iki çift '1' 
kaçarken yıkal•0" 
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ercı gene kızlarla Adana Borsası Muamelel~ri 
beraber sekiz gün [*] 

1
- ------ P...-A_ M U K ve K O Z.A 

Kilo Fiyatı --------.... ··~--------- C 1 N S 1 En az En çok Satılan Mikdar 

Kilo 
Yazan : Claudlne C/ıane: 

K. S. K. S. 

ta - Dünlni nüshadan arlan -1111Gtti 
apımah pamuk =44 - 44:50 

P 1 AA•• --~---·--------~ 
terbi . · 

" lll•dbede r· " yı ~arkılar 
'11a1Jıtin ·ı anyeceğhn . Buna 
do 1 lllfib I' &'11 ol 1 ı ,, demek da-
Pttkf kurl · Der bıfta sıra ile 
ille~- liıı ardın biri .. mühim 

ttc.... ~ ıer· b 
tı ' ~,., . Af ~ne ir konferan.s., 

l eı,Ja .•• v·ı ,, V · ı son pren 
' •rsa;, b 

llriJı\ ı ve unun 1919a 
••, •• ·rıt'" Triınon andlıı-

~dııı " 100•1 -ıosyalizm. AL 11 • ,, b 
....... , Y• ancı ülkelerde · 

'-ıptakj L 'ı' Ve laire aibi , 
'il .ıı;;ız ar • " 

otQı it le an • tllerinde bu 
~ bı~kı 1~ lcitabla bu mev
Y•bildı' L11 

1
. nası( malumat 

"'erı · k 
Ot'Qlll B 01 endi kendime 
~ · elk· d e İçin k 1 e konferans 

1etıi11 111 ;_ 8yden aldıkları 
o~ '"'•lesi . 
~ "'°'l•r ? k qı mi eıbeı le. 

l ı,~ı ızlırdan birinin 
: •erdi;·:~n relleri ,, hak . 

\t -l t.ktb ' .. dır koaferanıtaa ve 
"'lı~ "" en lb.. k • ıs•llla ga una aıadan 
ı, latih ' re onlar epi çok 

L., da• h:~•fre biliyorlar ama 
"'tac k .._...., .. h' 

• lctb·ı· 1 ır doınnce çı· 
~ ~Jlık iıi ı ıyeue değiller 
~ bı ._ 11 IGııQ • 
~~ •~• fStekı olın pazarlar-

L. ~1-di b .Pazar günleri , 
"• •ı •lıne b ı. ~ .. lopluı _ırı!!:ılmıyor. 
.._,~Yı hiııeu~~ .,~fıkri kendini 
t Ya tiril Yor. Oyunlardan 

i yasa par atı .. ._ 
uu , Çelik gibi ıerl ifadeli çehre· -P~i-"-y-as-a-=t'-em-iz-..i-'-.,---•---''----

ıinia çirkinliğini artırmıkla be· ane 1 
raber zekisint tla gösteriyordu . ane 1 
Bu kadıa , Almanlarda ıık görü- Ekspres 

k Klevlaot 
lm''dB~aue~r~i,,~n~~ -~-------------~---~-------~• 
küm sevdaıile birleşerrk ortaya YAPA G 1 

Beyaz 
Si ah 

ÇİG1T 

çıkardığı , münevver bir kadındı; 
yani oızi rejimine göre 11 yeni 
kadın,, .. 

Yüzünün , dioliyenleri bükmtl 
altına almık için takallüs eden 
ıert çizgilerini görOnce , sözlerini 
dinleyince , it hayatının , erkek 
vazifelerinin kadına tabir mü la· 
yemetini nasıl kaybettirdiğini gör-

ı--=:---------,,....------.~-kspres 
Iane 

Yerli "Yemlik., 2,12,5 
.. ' ohurolok., 

HUBUBAT 

mtk kabil oluyor . Onu yağlı _ bu· ., 
runlu , dört köıe ucln kundura- Arpa 
lar giymiı bu kızlurıo önünde , Fasulya 

ulaf 
kadın güzelliğindeo bahsederken Delice 
dinlem,liydiniz ı Kızlar itaatli ve Kuı yemi 
uılu bir tavurla dinliyorlardı . Keten tohumu 

Kızlardan bir çoğu hundan bet Balda 
1-.;.,.------------1----~~-ı-------!--------------t 

yıl lince kültOre ye bOrriyele ausa · Sisam 
mış iken , Bitleri bir defa gör· 
dükten sor-ra nasıl fikir değiştir· 
diklerini . nasıl olduklarını bana 
anlatmıılardı . Alm•o gencliği 
Hitlui seviyor . Buna S. A. lar 
ara1ında bile örnekler g6sterile · 
bilir . Kurşuna dizilirken 11 yııa· 
ıan Hitler ,. diye bağır11n Ernıti 
unutmak kabil midir ? 

.. . ... 
·=~ .. 

ı. -Düz kırma .. 
~ ıo:: Simit .. 
ô S -·•° Cumhuriyet 
Q~ -
N = - " " u- Düz kırma ,. 

Alfa ., 

lJ N 

"lo erek l 
_. ... ._ n,, le Y•pı an gezin- Muia Burııtaller , aazi fırka-

Liverpul Telgrafları 
~ 121 1935 

Saıııim 

Kambiyo ve Para 
İ§ Baokasmdan alınmı§ltr. 

~ Lir b,~~P. ı~fı ' kızların 11nın isteklerinden bırakarak or-
~ let~i" e~ Jçfnde olan bi· · kestra §efliğindea iıtifa eden Furt· ..._M_ar_t_V_a_d_el_i ____ , __ 6......--ı : ı--..,j~~-r;-:m-ar-=-k-------~ 
tıla,1 dGtfbıceı!,~:: B~nlar hık- vengler'den bahsetti . '' Acıklı , Mayıs Vıdeli ~ lO Frank"Fransız,, 
•itli ''P•r~ 1 ıoylüyor · çok acıkli bir ıey, diyordu . Onun Hazır 

65 
Sterlin " nıiliz,, 

iM. ııj.. en de Alrnın ga- b d h k d Hı"ot hazır 5 D ı ••A ·k...,.__ __ 1 

_-, 1 '' Y•zd ._ ... için uo ın ba ıctme lizım ıt. o ar merı ao,, ---ı--11 
&.ııi 0 tay ••larını b ı· N L F k "I · cq Or 8 u asa Bilhassa bu iş hakkında biç kim - ev ora. ran sv_ı .. r_e .... __ .._ __ ._.-
1•ti' ~6· biiu çok iÜÇ bir §ey şe bir fikir edinmeğe kalkııma· 
''- 't•tı 1111- tin Allllaa gaze- malı . Furtveaaler fena bir oazi . •arı ayn . e 
ite, 1 §eyı yut- olduiuou ıöılerdi demek yeter . 

f'ı.r ka Nuyonal - ıoıyalizm 1analtan 0 
'lltlc Q lllpa ekseriya da , her şeyden de kıymetlidir . " 

~~•liıor · Z~e ' bir " mual · Kızlar bu sözleri de ses çıkar-
..-~--ııtr ltyJ,, 26 Danla beraber madan Jinliyorlardı . İçlerinden 

ht~· "1ü"o" ıde·n· geçiriliyor, 
·g "'lil 1 ~ b ı biç biri ıöz almak istemedi. Furt • 

'• 4 iyo, V ı uııniyeo ıey - vengler'in çekilmeye mtcbur tu· 
t '-k~1'-•, •ll'blhaııl kızların tulmeaı beni iıyana kadar sürük· 
'tdiı~bd, Cıfı~J 1:0.mı gibi iı- lemİfken 'Bab'ın bir koralmı ve . 

L. 'Yor Ö 1 mamalarına 
~l"Olltviil.l .teki Avrupa ulus· ya Bctbofen'in bir aenfonisid ağ· 

•t L_1_ '•ın y k lamadan dinliyemiyecek kadar 
l' b... qe"~•lld aptı ları fe . 

l,;tri tlilivo' oalara bir çok musikiye bauaa olan bu kızlardan 
ot ha ı r . hiç birı seı çıkarmadı . 
~. Jfe tartı Y l .. b' d :~biten • ar •ltıbda kaz· a nız soz ır propaıan a 

11 
••i d&ıq ltler hakkında filmine , onlara gösteren bir fil· 

.. ~·• fet111ce çolc • batta me intikal edince uyandılar ve 
'l'ia'n111 

1 aırib . Bir ak- hararetli dir milnaksıaya giriştiler. 
}aba__ Y•11ınd , ... ~Aı.,1 a , nasıl ~bir JX - Çalışma kamplarmda aşki 

~:Yoı•l'I 11 RiSroıek için . Bütt.n Almanyayı gösteren bu 
aakA- i>ylü1ordum f ı · b .... ttl · i mın adı 1

• ta aenia için , ıea 
-.ıia: ? • •ordu . 11 S ..... At • en benim için ,, di • Çılııma ldare-
ı..u;, " •ria belki de sinin marıının iımi de bayledir • >ot ... Q Jtir.d d ·O.. ~•ft1 e 0 ha•unin Filimde kamplardaki bu milıterelı: 

~•rı~ ~' llıe,;~:ldQiuna aa- fedakarlık bnaı.nı bu , çalışma 
M .. _ : t lco 

1'•1Dızda ala· ile aeçen konforaoz ha•ata "Ok 
;~, lllJtoı b • e ., ~ 
~ 1lıia'ırı· • •ılıdı : eyi g6steriyor . Fakat içinde bü-t,' ı...., .. ~a IDukayeı eıi. yilk yanlıılar da var • 

...; cl&ıonceı:r •Br~edi · Evveli , 'aeylrcilP-ri memnun 
·~~ ~iı litın:~~· ılınca etmek için kamp kızlarının çok ba · 

" ' itor F 51 ve ıus· sit yaıayııları ve sade halleri de 
llft .... tıi · · araza bun· tiıtirmiı . Kamp kızlarının rolle -. •idi., • 

'"'ı "°'du b rini yapan aktrisler de karavana 
~· to,_,ı ' U'?ada ıcf· yiyc>rlar ama , tırnakları cilalı l 

"- ~tQı•t tdı •e onlara sa. qlıi Yoruz Ç" Oalar da yerde yatıyorlar , fıkat 
"1-t ••~iJorı · uukü 11ıendea pijımalar giyerek .. Son 

tct.) · p•ltıt •r ve bize ra filmde olduğu gibi , saçları 
ltfleı- la ı:t•da ( yani altı aylık ondüleli , oksijenli ve 

~ hl•ıı lı:n 8• •ldını et· içi türlll şitelerle dolu bir.tuvalet 
h." °'ltr . dı keıeleri ••t r""llda da~rıra , Raı köy- çantaııaa malik bir kımp kızı rö· 
t " illa kıtı k rtilmüş dejildir . DDz 11çlaııadaa .. ·~•l a. 

1 
• aç- ve alçak &kçelerinden , kremlerle 

''• g "liri, t~ 11e def ı • ~rfak zıma- öteki tu•alet levaztmına lcarıı duy· 
, tt ''- 1 llaı idi ? dukları iıtibfıf hn mağrur olan 
1ı: .. ~ • t bwa,, J.._ 1 k k k 1 qt d Utlar . uenzemez sağ am ara terli ıenc ız ar, 

~'it~ 'tlllerd:1.ın~iki kada,' filim için:: " Y alafl; biz böyle de-
"'' h "•l>Uiyort hıç olmazaa ğiliz ! ,, diyorlar. Daha fena11 var: 

& ı,r a& lıdı 1 Fılim bir aık bikiyt>ıindea bqka 
l'1t•lrad nQ lıa111pa N 1 bir şey detil ; kampın en gOzel 

il - veQ· en • ız 
°'tı ı b'tL e Çıliıma lda. kıııua ( filimdeki kızlarla hepsi 
o~lttıt,, ltO•ıi11den Ma güzeldi ) nezdinde çalıştığı çitfçi 

l»Q ts.cf;!di · Ateıli ve · ı sıkı bir kur yıpıyor • 

' b&yük bur. ~ - Bitmedi -

Palestinin başına 
gelenler 

- Birinci flrtikden artan -
den 6 , kaylülerdenl 6 kişinin 
boğulduiu anlaııloıııtır, 6 çifçi
yi de seller tarladan ıürükleyip 
ceaedlerini Kıhkh köyllne getir· 
miıtir . Nablusun uğradığı zarar 
150,000 Filistin lir111 tabmin edi
liyor. Nıbluı'de 90 aile yurdıuz 
kalmıthr. Yalnız Talluza koyünde 
15,000 lira baaar teıbit edildi ; 
kalan k3yleri oaa kıyas edio . Bu 
sebele Nıbluı blkimi Ali komi
serden moratoryum ilinını iıtedi . 
Yüksek lalam mecliıi , evkaf da· 
iresi ve birçok cemiyetler, fırkalar 
Nablus f cliketzedelerine yardım 
için heyetler gandermiştir. 

Tul Kerem'deki zararlar: - ------------Tul Keremle Hayfa, Yafa, 
Nabluı aruaoda muvHıla kuil · 
di; ç&okü seller k&prüleri yık 
mııtır· Demiryolunda da hasarat 
vardır. Seller Tul Kerem hıva
lisinde 50 kiti sürüklemİ§tİr. Bun 
ların bir kısmı ölmüştür, birçok 
evler yıkılmıı, bir treni sel bu· 
mıı, muhehere durmuıtor. 

Yermukta feyezan; 

Yermok nehri l&§mış ve Hen· 
navi Arab aşireliain bütün mtz 
ruatını telef etmiştir. Birçok hay· 
vanlarını basılmış ve onları bir 
ada gibi kuıatmıştır. Orada nu· 
fos zayiatı yoktur. 

Şarkı Erden"de: 

Amman tchrioin ortaıındaa 
geçen çay t•ımıı, Emir Abulla· 
hın saraylD iın Ali komserlik H· 

rayına ve demiryol iıtaayonuna 
gitmek imkanı kalmamıştır. Te 
lefon keıilmiı •• sokaklar ıu 
içinde kalmııtır. 

Akka'da: 

Bu fırtına ve yıgmnrJardab 
dolayı bamdolsun ıehrimiz Alı:· 
ki'da ehemmiyetU bir zarar ol
mamııtır. 

Hüıni... 
Ak ki 

Bulgaristanla Yugos
lavya arasında 

Sofya: 22 (A. A.) - Bulgar 
Yugoslavya komiıyoou biri Dra
gomın Carbrod deıriryolunua 
şimalinde ve ikisi bu yolun ce 
bunda olmak üzere üç yeni hu
dud ge~it nokta11 tesis etmek 
suretiyle çalışma proğramının 

ilk maddesini ikmal etmiştir. 

Mussolini Tarablusu 
garba gidecek •. 

Romı: 22 (A. A.) - Mot10 
lini, Akdeniz İtalya.o milstemle
kesi m<·selesinio bugilnkü vızi· 
yeti hakkındı kendisine geoit 
izahatta bulunan Tarabluı garb 
hıvalisi valisi Mareıal Balboya, 
gelecek nisaada Mıearı Tunuea 
bağliyacık olan sahil yoluan aç
mak üzere Tarabluıu garbe gide· 
Ctğini söylemittir. 

Fransız bankasındaki 
altun mevcudu 

Paris 22 ( A.A ) - Fransız olo• 
sal bankasının son blloçosa fD n· 
ziyeti göstermektedir : 

Ahun mevcudu 8 milyon fazlı· 
siyle 81 milyar 891 milyon frınk eı· 
ham ve tahvilat c6ıdaoı 2.51,5 milyon 
eksikle 3 milyar 367 milyon frank • 
UedavUldeki pıra 482 milyon eksik· 
le 82 milyar 179 milyon frank. Cari 
besahlar yekunu 236 milyon fulalaı· 
mı§ . Vadesiz tedavilller 246 milyon 
ekıilmittir . Alton kartılıgı yüzde 
80,49 dan yüzde 00,70 e çıkmıştır . 

İmperator diyor ki: 
"-Ben ne korkutulabilirim; 
ne de zorla hareket etti-

rilebilirim • ,, 
.. ~ .. 

Habeş imperatoru Ras Tarafi, 
AJisababadaki ıaraymda kabul 
ettiği UniteJ Press muhabirinin 
Habeşistaola İtalya arasındaki mü· 
nasebetler hakkında sorduğu bir 
sorguya cevab olarak demiıtir ki: 

«- fnsanın dilsiz olmadıkça ağ· 
zını açmaması imkAosazdır. 

Ben , ıoo samanlarda CeneY- l 
rede ya pılmıtl olan anlaımanın el· 

Asri sinemada· 
21 Şubat perşembe Akşamından itibaren 

Büyük edib 

Klod Farerin IAyemud eserinden 

..- B&rb Arifesinde ._ 

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

romanının mücessimidir. 

Ayrıca en yeni dünya havadisi 

Yakında : Hayatı lsa 
5038 

Maden kömürü isterseniz 

fabrika ve sobalarınızda Zonguldalın yıkanmıt LAVE MARIN 

,, 
" 

)) )) » KRIPLB 

·····--- )) Y e r 1 i . --- KOK 

Döküm ocaklara ve )) Alman ---- KOK 

Salamandra )) İngiliz ---- ANTRASiT 

KömUrlerimizi tavsiye ederiz . Size da

imi hararet ve tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır • 
Adanada SelAnik Bankaıı sırasında 

1 6-20 Muharrem Hilmi 

Alsaray sinemasmda 
Tarza ve eşi 

4981 

Büyük şaheser filmini dün akşam bile yer bulamiyarak geri dönen 
saygılı müşterilerinden af dileyerek 

Tarzan ve eıi 
Çarpmba akflWDıDa kadar göstermekte devam edeceğini tebei eder. 

Piızrtesi giJnü 2 matine 
2 de ve 4 de 

Gelecek protram 

Niçin öldürdüm 

500 Lira miikifat 

Ayran meoba suyu Adana ve havalisinde ntılan ıularm Hakemi, 
kimyevi ve bakteryoloji noktaımdan en iyisidir. 

Bunun aksini iddia ve isbat edenlere yokarıki müklfat verilecektir. 

Takli'1lerinden sakınınız Damacanaların üzerindeki mühürle dikkat 
ediniz • 5008 

Umumi deposu : Orozdlbak civar. Cumhu-

riyet oteli altında. 4-15· 

den geldiği kadar çabuk yerine ge
tirilmeıini iıtiyorum . 

Benim bu anlaşmadan çıkardı· 
flım mana, Habeşiıtanla ltalyanın 
doğrudan doğruya konuşması ve 
ihtilAflı meseleleri bir hakeme ha
vale etmelidir . 

Ben Gerloguli ile Valval arasın · 
da bir bitaraf mmtaka teıis edil
meıini eyi kartıladım. Fakat bizim 
topraklanmııdan olan Val valın 
buraya katııtmlmaıı olamaz. 

ltalyada seferberlik yapıbp as · 
ker)oplanmuını büyük tee11üfle 
kar §ılarım.:eu hareket .• bizim hal· 

Bıçak çekmiş 

ILcı ~ Basan otlu Ramı•D 
adında birisi Mutafa oğla lama
ilill keadiliae baçak çektiğini ti· 

1 klyet etmeıi zzeriae lsmıil 1• 
kalaamıı ve tahkikata bat 
mııtır • 

kımızın şüphesini artırır. 
Bununla beraber ben ihtilAhn 

hakeme havalesi fikrinde ayak di
lremek kararındayım. 

Ben ne ıorla hare 
lirim; ne de korkut 

1 
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• 
Belediye ilanları 

Kıymeti muhnmmenPsi 
Beher dönümü 

Lira 
Çakıl ahnacak 45 

. . . · dört bin ıırahn çakıl şartnamesi mucibince 

Seyhan muhasebei H. müdürlüğünden : 
Cinsi Mevkii Miktarı Hnrito No: Topu No: Torihi 
Tarla Dabağhıme civarında Popas Arşın dönüm 19 33 Ktlnunevve1/930 

bahçesinden müfrez tarla 5 

arşın 

lludu(\u G• 
. set. 

Şo.rkan · 81ıJ-' 
Hakkı beye . ~ 
hal ŞinıaleO iııot' 

'hd&S O deden 1 
0 C nube 

rikit\m. 6 btll 

40 Bahçe ,, 
Belediye ıhtıyncı ıçın , \ kt 

·1 ureli\o sntın n ınaco ır. 
ve açık eksı tme 8 b" . i perşembe günü saat on hoşt~ yapılacaktır . 

lh 1 i martın ırınc . . 
~ e~ .. B lediyo encümenine gelmelerı ıldn olunur. 11006 

19,932 31 36 Kununuevvel/930 Ş kan : SeY ı:i 
ar Set.., 

Gnrben : ·ı. 
tarı•· 

mubJes dek-
lst,,klılerın o gun e 13- 15-19-24 

t .. k parkı Asfult cadJe cephesindeki kısm1 yapılacak ı 540 » 
Ata ur . · . ı • • d k · ı . d ı · ke"'ifli ln<,am yolu ınşaatı şnrtnnmesı uaıresın o açık e sı t. 

lıra be e ı -s o 
.1 münakusayo konulmuştur . 

me 1 e b .. ·· t l t 1 k lhı:ılesi martın 14 iincü perşem e gunu saa on )eş e ytıpı aca tır . 
lsteklıl~rin ıartname~i gör~ek üzero 'ı: ozı işleri kalemine ve ihale günü 
do Belediye encümenıne muracautları ıldn olunur. 5041 

21-25-29-4 

Sınai müesseselerde işleyen makineler 
muayenıı edilecek 

Belediye kanununun on beşinci maddesinin otuz sekizinci fıkrası mu
cibince Belediye hududu dahilinde yeniden trsis edilecek ve şimdi işle . 
melde olan, sınai müesseselere ait bilumum buhar kazanJarile , mnki
neler, gtızojen ve benzin motorları, elektrik motorları küçük va büyük 
her nevi sınai tesisat, bundan böyle Belediye heyeti fenniyesince mua
yene eJilecektir. 

Bu muayeneye 15 - mart - 935 ta"rihi. den itibaren başlaoaca· 
ğından, alAkadarların, evvel emirde Bolcdiyeye mü racaotla birer be
yanname olarak doldurmaları ve yukardaki bu tarihe kadar be
yanoameleri Belediyoye vermeleri; aksi taktirde , Bel"diye kanununun 
ı 13 üncü maddesi mucibinbe alınacak. resmin bir kat ta cezalı olarak 
tahsili cihetine gidilecegi ilAn olunur. 5029 19-22-25-28 

-· . 

ben : flen 

Cins, mevki ve hududlariyle evsafı seireleri yukarda yazılı iki kıta emldkin mülkiyeti açık artırma suretile satıloca~tır. .
1 

t Daiıııi gııV 
Talip olanların yevmi ihale olan 14-3-935 tarihine müsadif per11embe günü saat on birde :yüzde 7,5 pey akçalarlle Vı eı.yc 22_.26 ..... 

nince ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin de her gün Muhasebei Hususiye müdürlüğüne müracaatları ildn olunur.5043 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacak 

Askeri fabrikası umum müdürlüfiünden : 
I< ırıkkale fabrikaları İçin tesviyeci ve tornacı alınacaktır . İstekli · 

lerin imtihan için istida ile Ankarada fişenk fabrikasına İstanbulda Ba
kırköy barut fabrikasına . İzmirJekifor Halkapınar sildh tamirhanesine 
müracaatları. 4987 7_8 10 12-14-15-17-19 21 24-26 ·28-1 

1 

ilaç alınacak \Sovyet set lambaları 
Ziraat bankası Mensucat fabri

kası işçllerinin bir senelık ilAcı 25 
Şubat 935 saat onbeşte açık eksilt. 
me ile satın alınacaktır . istekleri
nin şartları öğrenmek üzere fab 
rikaya müracaatları.5045 24-25 

Sabun merakl,tarı dikkatle 

1ııı1• 
Katkısız, hilesiz: (Melek ) mnrknlı ss.bunl::rı.ı'er 

müşterilerimiz~ hnzı satıcıların safıyoti şüpheli sabun 
tıklarım es·•fle öğreniyoruz . 

Sabun alan müşterilerimizin Türkiyenin en nefis ve 
19 

nunu temsil eden ( Melek ) markamıza dikk
9
\ 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. 
saçl•' 

Vücudunun soğlığını, kumaşlarının yıpronmomosını. ( 

pek yapmamasını ve ciı<lin bozulmamasını arzu edenler g 

lek ) marko.h sabun kullanırlar. 5004 . .J dt 
ı\)ıdi!J~ tıı 

Toptnn satış yeri AdanaJıı ei' 
. tb80 

8-30 Melek evlatları tıcare 

-------------------------------------~ 

Hilaliahmeır civarında Selanik 

karşısında. 
•• 

Tl:j D.. KiVE 
Sovyet elektrik fabrikalarının 

SET lambaları her tarafta şöhret 

kazanmıştır . SE r lahaları az cer
yan sarfeder ve çok ışık verir ve 

tlu··sııil Diş tabibi Yusuf 
,ıard" 

Bulunduğu Seyyahattan dönmüş ve hast 

.. 

llRAAT, 
BANKA51 

-DAOA· 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT ~D[;R 

-· 

• çok dayanıklıdır. Fiyatlarda ten· 
zilAt vsrdır. 5003 

Satış yeri : Osmanlı hıınkası 
altında 3- 10 

Reçetelerinizi 
Yeni Eczaned11n yaptırınız Ucuz, 

ve temiz ilde yapar. 5032 
2-5 

--------------------------

Satıhk Emlak 
Adananın en şerefli yerinde 

kAin halen banka; ev :ye daire ; ti
carethane olarak kullanılan eski 
Fransız Kol~ji ; ve bitişiğindeki 
arsa ile Yeni istasyon caddesinde 
havadar yerde tahminen yetmiş 
dönüm iki parça arsa satılıktır . 
lsteklileri Per Higal ile vekilleri 
Şerefe müracaat edebilir .5009 

6-30 

Dahili hastalıklar 
tedavihanesi 
Şehrimize yeni gelmiş olan dok· 

tor Taldt,bu k<'fre İstiklAI mektebi 
civarında doktor Süleyman Sırrı 
muayeMhnneeinde hergün öğleden 
sonra hastalarını knbul etmeğe 
başlamıştır. 

P1Zar ve salı günleri fukaraya 
parasız bakıhr. 

Nafia baş mühendlsliiinden; 
Kozen - Feke yolu üzerindeki 

Asmaca köprüsü inşaatı Martın 3 
ncü pazar günii saat 11 de pozor
lıkla ihale olunacaktır . lsteklilflr 
keşfıoi görmek için Nafia dairesine 
ve pıızarl ğa iştirdk etmek için de 
vildyet daimi encümenine gitmP . 
leri ilAn olunur.5048 

kabule başl~mı§tır 

** "' ıJ11 86 
.. · ve u~ ı.9 

Te11hislerimde yanılmamak ve hastalarımı muzıç 0 clv ~ 
-s h b' onıke oıı vilerden korumak mnksadile muayene aneme ır r fı 11a 1 

etmiştim. llastalarımdıın şimdiye kadar rontken masrB 
bir para alınmamıştır ve alınmaz.4927 

236 
Telefon numı:ırası -

Adana sulh Mahkemesinden. o· . d ~ 
Alidede mahnllesinden Ahmed iŞÇi 111• ./ 

kızı Ayşe ve Dudu ilo A.li<le ıle ma- ~ıııd• . .ı 
hallesinden l'epeçaylaklı Bekir ve Yeni Otel kar§' Je ,., 
keçeciler çarşısında sabık Nı:ılbont diş muayenehanef1l ~abJ 
hanı müsteciri Remzi ef. mt· şaan 2 ı ro kadar hn8~8 ti ~ 

. l J' ııt1° ,., mutasarrıfı bulundukları konuura- v.., tedovi ve 1 ~ ıerı~~-
73 "c:.t .rı cılar çarı:ı.ısında kdin ve tapunoıı muhterem mu') ·..ı 

"S J' "'rıw 
numnrasında mııkayyed bir bap 1 teshildtı gö~tf' r 1~ ted' 

. ıll 

dükkdnın 17 ·- 2- 935 tarihinde ı giinlerl fukara •:ndit. 
bir kısmının ortırmail yopılucağı J çekmek oı eccan 
Türksözü gazetesinin 17-3 - 935 
tarihli ve 3/50 numrıralı nüslıala - -*" 
rile ildn edılmiş ise de mezktlr gün F..ı 
eyyamı tı:ıtiliyyeden maJut otan Seyhan oenarda jld~ 
Bayramın üçüncü gününE:. tesadüf . ıııbS _, 
ettiği anlaşıldığından 24-3-935 Misis n o hıye . se1~~ 
Pazartesi satış giiniı tayin edilmiş kiye Cumlıuri):ettbsild' ,o 

Yedinci Süvarı tıı .. S""" ti olmakla keyfiyetin ol veçhile tas· .. brU ~fr 
hihi liizumu ildn olunur.5046 yazılı resmı ~u .. jj jlıl bo 

, aııınııııı:ınııııu:uıııııı tınıu:u:ıwıııınnııınıı. uıııın nııııumııı:ıuınıı:uıınll\, 

~ bu gece nöbetçi E 
~ 1 1 Eczane C 

i Kalekapı civarında ! ı.E! 
1 M. Rif at·czanesidir 
l -11:ım:uı:ım:uıı111ıımuııııımıııu11111111muı1111nı:ıu1111uıJ1:numhll 

günü Herekli ~~~ re" 
aras111d11 düşuru e 

mıştır . 800ra ~~ 
Bu tarihten ıı9og1~ 

mühürlenmiş Jı~r 
9
us , 

vesairenin hük0;1Jığ' g'I 
bulnnın d~f~erd 01011ıır· ı 
lim etmc sı ıldn 

Seyhan Cumhuriyet müddei umumili- f 
linden: p ratı' '4' 

14 Lira maaşlı Ce .Y han mnhke · 

1 

0 ıı>' 
mesi baş yozganlığı münhııtdır . B ere b:1rc8 r ~ 
Talip olanların memuria kanununda oş Y yef 1 

yazılı evsafı haiz oldukları takdirde cıyacaksan 
evrakı müsbito ilo 20-3 - 935 t .,, 
çarşamba günü Osmaniye Adliyo Umumi orşr• ,rel 
~nc~meninde açılacak müsob'lba Me/ımel ~ıjj 
ımtıhanın<la hazır bulunmaları il tln Adana Türk ~ 

' olunur . 1 


