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Per,embe ak,amı 
Halke~inıl,. çok ıüzel bir kon· 

ser 'erildi Genç ı•natUrlarınuz 
ı uz~n uzun alkış topladıl•r . 

O iKiNCi YIL - SAYI 3138 

aylav namzetleri tesbit edilmeğe başlandı 
Dil değifimi -·-'"nda yeni adımlar 

'l'ııt .&.!·· . 1lk ut ~•ın ge9irmektti! olduıu 
.. cleii.-• akıtı ikinci kural· 
ay0,toara reni bir yüz ılmıt bu· 

...,~ •• d . . . d in erıt••., nın bıım a , 
.. b· °"11• koaul1111111, -lıtm• .. Jrbi•. y-

8Gdıa b tıka d.elil, bir çahıma 
1 

• 11 • hır çahıma yolun• 
tçıt açımı oldugu yuılmııu : 

• ten de öyle oldu . "Tarllmı 
Jtdi bi~Me .. çok kuftıDI• 

90k yallucı SÖR 

~ 
1 

olabilecek otuz bine yakıa 
·~ IÖll o~ya koydu~ bununla· 
btal~~ıa ne sengin kaynak· 

ı --...- anlıtd 181' oldu. Bu· :k::'' çıktaluan ıonra , ıu• bu 
~ly nn eıa uygunlarını , bulup 
ketler~ ' IOfekli olan yerlf'rde Türk 

;': 'hrk ekleri katarak yeni 
, a ..... ıelmiıd • 

J~e r- dergiıi" Dİ bir aöalük 
ıeız~)'arak, &unda yııılı her ıö· ;. lllbk ıaaeı kullanmak yüıünden 

,__ ... ~r dil k.rgaıası kendini 
••111 el•u,ru . Dergidea :"9· ·~ek i2i, kolıy yıpı· 

~ i 1 ~Mi' . Buaıan eÇ(bil
-bi~ı7iılaı körUıOnden ay1rd 
~ .......... bir ~çiı gticii r De~i,~ bir lf'Çit yıpabilfm· 
~rkçe , ... ,., =b·~ ıüıel Ö. 

aeçltl 11 • 1 1 er • Ancak 
len kite p Jllana ortaya attık· 
....,, ,,. • '- 41• okayaalan 

Bun• k•-· el 
"6aia l. ... -.- 1 wek •e dil cleeit· Wf •-ıını Nnabilecek k 

larlıaııyı bile dıbı b~ lı~~ 
!!tadab b1dırlDlk · · 1 n 

Wr ..... ,. ~ '~i' 1eoi ve 81• 

Mz •• ,oa ''"~·. ~•trir. Da 
,_ Ye dil 41 .~elal de , ... 
·~ad.ki =•leria~ d~, tlrk 
~ Jellfl IGo dev11mlenn, bG· 
~. ~me!;rin, b6tOa ileri aıı· 

lATVftk• • Ulat Öaderlmlı 
y tiiı • 

"' AL,.... çal ..... lrlQ L. 
r 1 e ınlıt lab"I· tutumu .... 

li- l Dır ı . ..; ar : 
~ dildf't:mı e kullıaılaa ya· 
~ •-. il .~b'?'e aödtt, gene yı· 
.._~ en " dilia ııö•leriyle 
leliana k!lar~, kuru likardıJı dfiil 

() '11 ı" aranmaktadır • 
llDaah !9·11 • 

t~ kallQ uı nın yUı yıllarca ati· 
~ tlıtjıtlr1t1 •ıb •e fıl't dffiddeo 
~' 8 e:., •ta ıalamler tiki~ r'•i.:C. ~ o aö&leria keadi a. 
~ .. ~lu lhllklerde aranta bu· 

lllla 1ı,,:-ek : "İerıklll,, tödnü ı· 
.._ " E&ia a tiyle aalatıyor : 
.. ,.p iklat Bir aeıoeyi kal· 
)~ '61denmek manuınadn ve 
~ ı~:k manasmadır . Ve bit yf'.r· 
~ h lf

1 
llımek mıoaaınıdar . e 

e ıf•nl ....... ak QlaDMlıa.dır. 
"~ IDak ve öflu-leomek mına· 
.... ~~it V'e Wr ıdamı ıiıreme ıut· 

ltla .. r. 

..., ~~!:'9 f 1 dklil ) • .Wadeoo 
S ... iM •adur 1 Arablar im 
Ilı 1 e kea 1....._rını g6re, ( illik· 
di Ga ~ ~i -.... buyrukluk, ken· 
~~·~kendi güciyle yol ıç· 
"'i. b ... Te~alik anlamını vrren 

·_.., 
11 

lrMem, demek olur . 
-...-. ... • ... •nbçadekİ ....... 
~ 

1
e l Yale••k. hoylınmık, 

Ciht :..~ek, •aumık, kısmık, .• J 
~ bl~ldar nrecek o1 .. 1ı: TUrk· 
"~ta •ıhpaı bunlar u,mn; 
le Niı i ....... " f1I ehe, bu llÖ· 
tal ' •~,..dance anlamına kir-

itte ba • llhktit . 
........ .,. ~e ile kılavuz ça· 
--~ f rt'da OllDınh tür .. ~eindeki 
lllık '°::' lialere öı TOrkçe kar
•e .\i• en, o effSlnin Fran11z 
~: dilleriade ınbıcnld .. au· 
clat. liı 6aiiade ıutplmakıa· 
..._~ .... sa . 
~ .. b ylehkle beolli edilı•n ao-
~ baı • blriae , Tantna Dttgi· 
:'len •ıri"•. Jabud ayrıca döfii· 
ht. ıeçll~ ~nıı.khklar içinden en 

3 ... e&tf'd1r • 
~ . ~çilen kanııLhtm yerinde 
~"tlr.ıı~ ce ınlatdmık için , bu 
4ttıuneeı •alııac.ı• ıolama )ıkın 
~kt!drle tenleri de g-özöo6ne 

ı..;; ... 
)of li1e ~•kli dil çal1f .. ları bu 
lllı, dil ': 0• Jllrüyor . Bunun veri· 
~ht •ramınıu büyük bir ıClımı . 

ULUS 

Atatürk' ün başkanlığında .. 
C. H. F. Umumi reislik divanı Saylav nam- ' 

zetlerini tesbit için toplantıya çağırıldı. 
~---------·------------

İstanbul: 1 (A. A.) Tebliğ: 
1 -Umumi Reislik Divanı 1/2135 

saat 11 de Önder Atıtürk'ön ba§ 
kanlığında Dolmabahçede Cum
hudyet Halk Fırkasının yeni 
Sıylav namzdleribi tesbit vazife 
sine bıtlımııtır. 

2 - Umumi Reislik Divanı, 
bu it halıkıDda Fırka nizamname· 
sinin mabeuA mıddeeire uyarak 
Fırka Divanı ile istitarc etmiye 
karar vermiş ve divanı dıvet et· 
mittir. Jc,ırka nizımnamesiain 

emri \echile İcrn 'ekılleri, Fırka 
Divanının Sayla\' namzeti tesbiti 
müıalcereeinile buluamıyıcak,ar

dır. 
3 - Fırkrmızıa İcr• vekilferi 

seçim münıstbetiyle Ulun arze· 
dif ,cek beyanname muhteviyata 
üzerinde konuşmak .fizcre davet 
oluamuılardır. 

4 - Fırka Divanı ve lcrı ve· 
killeri 2 Şubat Cumartui 111t 11 
d• Dolmabçede ioplanacak1at!1r. 

Başbakanın daveti 
İıtanbul: l (A. A.) - C. H. 

}"". Umum1 Reislik Divanı ye.ti 
Satlav •amzetleri hıl&kmda iıti· 
tıre içia F11ka Divanının 2 Şu 

bat 1935 Cumarteıi gGafi saıt 11 
de Dolma.,ahçtde toplanmasına 
karar vermiıtir. F1rkanın Meclis 
ırubu idare heyetiai 2 ubıtta 
Dolmababçede toplınmıya dıvet 
ederim. 1.2.35 

l•met ln&nU 

Umumi katibin daveti 
İstanbul: l (A. A.) - C. H. 

F. Uümi Reislik Divanı yeni Say• 
lav namr.etleri hakkındı iıtifare 

için Fuka Divanının 2 Şnbıt Cu
martesi saat onbirde Dolmabah
çcdı toplanmasına karar vermi§ 

tir. f,ırkanın Umumi idare heye
tini vazifeye çağmnm. 112/35 

C· H. F. U. katibi 
R. Peker 

Yurdun hava durumu 
Son günler ço~ yağıılı ve fırtınalı geçti . 

A KARA : l <A A.) - Zi
r.at Vekaleti meteoro19ii .... 
titftıüaden •khtı•.. -lômıta 
ı~ıe eon 24 - 111tta yurdu• 
K1rıdeniz Alcdeab kıyılarile 

Din &llnede tf'l\.ai tıflll 
Turte• ne bri bugOn yatapa çe-

Ata türkün 
Türk larihi araştırmasına 
başlama ·ının yıl dönümü 

ZO GULDAK: 1 (AA) -
Atatllrkün Türk tarihinin •na 
yolları hıkkadnaki ar1§trrmahrı. 
uın Bolu Saylavı Cevad Abbas 
taraf mdan ilk örıce Zonruldağa 
konferans verilmit olc1opnun 
yıl:dönftmü olan bu gece Hatice 
vinde AtatOrk tarihi gecesi 
y•pılmış ve bütftn memleket 
mflacV\ erleri \'e kalabalık bir 
halk lcütlelli huir bulunmuştur . 
Verilen heyecanlı konferaaal•rda 
Atıtftrk 'ftu taıilı tetkikleri anla· 
tılmış ve HaJkevi g6zel sanatlar 
şubesi laııfınfl•n konıf'r veril 
miştir . 

Güıuitiz bütün mekteblerde 
talebeye AtatOrkün Türk tarihi 
üzerindeki aruştırmaları hakkın
da lconuşmılu yapılmı§hr . 

lneboluya girlb çıkan 
nesneler·. 

lN'EBOl,U : 1 (A.A) - İne· 
boludan 935 - } ılının ilk ıyı 
içinde Hamburga 21 hin lira de· 
ğf'rinde 11 O ton , İskentleıiyeye 
1 bin lirahk 95 ton, Türk liman· 
larına 35 bin 500 liratlık 95.~ ton 
'!Ya ile 7100 lır• değerli 406 
metre mikah lcereste ihraç edil
mit ve buna karşı Tiirk liman· 
lınndan 68400 lir• d .. ğerli 347 
too muhtelif eşya gelmiştir . 

lngiliz - Fransız 
Konu,malerının 
batlangıcında 

Lonclra: 2 (A. A.) - Reuter 
•janeı, bu 11bahki Fraasız - la
gilia mükilemeleriain biri Döw· 
ning Steatt'tı Hariciye bakanının 

Ege mıntılsaeıacla Mı•U. İzmir 
ve çerçeveleri yıtmarlu diğer 
yerler kar ve lsarla lrırıtık. Y•ğ
murlu ıeçnıiıür . Karadenız Ju~ 
yılarında bu yığıt buı yerlerde 
f ırhna ile bıı11lc olmuttur . Öl
çülen eo çok y'iıı mıktırı Rize 
Gireeon ve Orduda 46 • Dört 

ldlm•ğ• bıılalllltbr . Dlae na
zaran suhuaet dereceleri 4 -
ili 6 dere•·~ etrafında bByük bir 
farkla d61mil1tflr . En dltülr su· 
huaet dereceleri ııfırtn •ltıada 
olmak üzere Karsta 11 Anlıırı. 
da ötleden ıoura saat 1 - de 
ıuhuoet 11fırm üet6adc bir dere 
ceye yükselmiftir • RGzrir ıarb 
ve §imal garbidea devamh ola· 

evınde ve Huiciye ezarrtiade 

yolda 21 , Edremit ve iirUe 
23 , milimdredir . 

Toprak sathiode karın en 
fazla k•lmlığı Karsta 59 , San 
kamııtı 53 , Bı1hurtt• 35 , i 
vastı 30 , saôdmetredir . 

Elmalı lıöyiJnde 
Yeni yeptlen okul yep191 

a9llıfı kutlandt -Gömüp•• : 2 (a\.A ) ilmıh 
köyünde yapılın Etem Aykut mek· 
ıebinin 1Ç1fıt mer .. iaıi dün parlak 
ve cotknn ttaa•urarlı yapıldı • Köy· 
lü tarafıntlın nli Ye bütüa dair~ 
çeTirgenleri ao,._ı Ye ulunl kurum· 
lar bııkınlın dnetli ıdi • Davedtler 
otomobillerle llDöye ı.Wilrr ; kiylü 
ıarafuıdan eeTinçle kartalandılar. Me· 
r11sime ıaat 12 dt' iıtiklil ve cuıuhu· 
riyeı martlarlle bıtlındı . Arat6rkftn 
önderlitllr yftk~lna ··umburiyet Tür
ki~ıioie ktiltUr alıaındaki ilerleyi· 
·ne dair bir çok eöylevler ııöylendi. 
~ali Aykuı mukabil bir nnıuk ıtÖy· 
ledi • KöylüyO ıebrıkle kordt-layı 
keaere mf'ktebi ~ç~ı . Köyde elti ki· 
tilik siyafer venldı • 

BOtlln köy balkı vilayet büyük· 
lerile ten bir gün yaıadı ve çok gf'ç 
vakıa kadır kalan h~ytt amiml bir 
~ratla uprlındı . 
Londra ~nlaşmaları Avru · 
padaki emniyef artıra~k 

Lo•dra : 2 ( A.A.) iç itleri 
bıkana Sir JobD Gilwour King 
Hyno de aöyledili bir nutukla Lon· 
dra CÖI ütmelf'riDin muvaffıkiyetli 
A ympadıki emaiyf'ti 11111racattU• 

_ell'in oldataau- .aylemif&ir. 

tak 11niyede bir metre sür'atle 
olarak H•ıttir . Hava 11bahle 
yin temamen kıpıb idi . ff•vı 

ce derece açtlmağa batlımıı ve 
14 - deo sonra açıklar 'ziyade· 
leımittir · 

Tenis Davls kupası 

LO DRA : 2 [ A. A. ] - A· 
muel Hoarein riyaacti altında çe
kilen T eniı l>aYiı kup111 maçları 
fU aeticelııi nrmitdir . 

Şimali Amerika - Melclika 
Kuba - Avıu,,a mıutakaıı, Po· 
ıo.,.a - Cenubi Amerika, Çekoı 

lovıkya, Yuıoelavya, Jıko•ya, 
Hol•ndı yeni Zelanda, Avuatu 
r•IJ&, Franu, Al•any•, İtalya, 
ceaubi Amerika mıntaka&ı Bıe· 
zilya, Urujvay , • 

Fransız güzel sanatlar 
akademisinin faaliyeti 

Pariı 2 ( A.A ) - Giizel san. 
ıtlar akıdemiıi Fran11z Godard 
tarafından yapılmakta olan talı..--

riyat.ta İıan hulsümetiain yıptıjı 
bOy&k yırdımlau •nlıtaa Poul 
Polluotun raporunu dialemittir . 

Godarıl laribi bin•laıın ta· 
miri ile utıqırken meıkezi Aı· 

yaaıa 13 Ye 14 üne& 111r lara içiu 
blyük ebemmiytti haiz ol.,. Mo
ıolltrı• lragcjeki IMayıllarıoa dair 
çok kıymetli veaikalar bulm...ıur. 

cereyan edecrğtni haber almak 
tader. 

Bu koaoıcaalardan ıonra FHn· 
11 Sefaretinde bir ötle yemeği 
v~rıleeetc aibat içtima öğlelleo son 
ra yapılacacıktar. 

Livalan Pariı'e a11cak pazar 
ıünü dönmesi ihtimali vardır. 
Den akşam Britanya hDktlmeti 
Fransız azırının gerefine ola· 
rak Hariciye nePJutthıde bir zi· 
yafet •ermiı ve buna Macdonald 
riyaset etmiıtir. 

Loadra: 2 (A. A.) - Reuter 
ajaaıı bildiriyor: 

Dön Hbabki lı'ransı - ı •. 
pltere Kooeoloıl.rı•dan pek bü· 
yOk bir kıımanıa .f ruııı büylk 
Erklaıla•rbiyeeinia Al ... n.Jınıo 
••ileri vaziyeti laakkıo .. ki miita· 
lialaranıaı iz.la edeneLival'ın 
nutkuna tahsis olunmuıtur. 

Franaa Erünı lıarbiyeeinia 
mütaliasma ıöre Almaııya hübô· 
meti muntazam &aıette veya kıa· 
men ialim edilmiı efrada malik· 
tir ki: hunlar :adet itibariyle 
lı'ıanaız askerlerine faik detilse 
ler bile, her halde müsa,idiıler. 
Yaloız harp levazımı itibariyle 
Almanya aşağı 'aziyettededir. 

Londra: 2 (A. A.) - Havas 
ejan11na ıöre; Evcniog ews ga· 
zetesi düu alrıımki aushasıoda 
1''ranıanın bir hücuma maruz 
kaldığı lıılde 1nıilterenin askeri 
ve bahri kuV\etleriyle laıiltere· 
ain yardımına gitmeği kabu' ede· 
cetini(zannettirec•k bir çok t1 

bab vardır. Bu ıtekilde loıiltere 
jiç•u hava cibeti•den1biç bir teh·, 
(ilke kalmıyıcaktar. 1 

Dün şar meclisi toplandı. 
C. h. F. vilayetimiz bafkanı Aksaray 
Saylavı Ôrge Evrenle, Saylavımı.z 

Hilminin fahri hemherilikleri 
alkış lria onaylandı .. 

~----..... ---·--------~-
Belediye meclisi dün saıt on 

bette 934 yılı ikinci toplantııu 

birinci ictimaını yaptı . Bu top· 
laotıoıp gOnlUk konuşma özünde 
asıilı işler vaT<lı · 

Saat tam onheştc- toplantıyı 

başk•n Turhan Berikn ~çh . 
Y ızgan yerlerinde bayan E mı 
Zehni oyman, Sabri (;fil ve 
Cavit Oral vardı . Yoklama ya
pıldıktan ve çokluk belli olduk· 
tan sonra rUnlük öz~ ~Ör<' ko· 
nuımaya ha l.nıldı . 

1 inci maddedelti 933 yıh 
tcat'f hesabı, kat'i he ap encüme · 
nine , 

2 inci mıdcltdeki Belediye 
hesab itini Müdlrlüğöndcn ge· 
lee {asıllar arasındaki •"tarma 
isteti bDtçe encümenine , 

3 ilhcll maddedeki mahalle 
ve yer adlannm defiştirilmeai 
ve türkçeleştiıilmeıi i•t•gi 6ze· 
ıine &öz alan ıbri Gül : 

- Bo iıte geoel görünüıten 
doğru ve yerinde<lir . :Fakat be 
nim anlamadığım ~adur : Adla 
rı deaiıtirilmek ieteaea maaal
leler v.e yerler arasında ( Kıbya 
ojlu ) DUn bulunması . Bu ni
çin'! 

<.:oıkua Güven bunu karşıla 
mış ve: 

- Bu &öz Türkçe d' ğildir . 
Ermeniceclir ondan •. 

amı" : 

Bu sözün Ermenire 
duğunu 'fqlm&m • 

lunmuı 
Dolı.:tor S.U• · 

- Kan dıalerin andat·ı oJ.n 
bu •adı deoiıtiı miyclim çiııka 
yeni konacak adla be:ki de bir 
gün uauturuz . 

Y ıpılan istekler Dzerioe bq 
nua , ıeçeo toplaDtıda aeçifea 
sokak •dlarwı deniıtirme lcomı,. 
yonuna gönrlerılmesi ve ondaa 
sonra gertklenir e lmrada illnri 
kez konuşuş onaylandı. 

Bundan sonra 4 üncii mad 
dedeki makine ve elektlrlk , b 
zan ve ibrik gibi teylerin gh 
dea geçirilmesi ve sanayi Müfet 
tiıhkleri kaldmlan yerlerde bun 
<lan höyle hu itin belediye Y• 
yaaıDa uyularak belediye maldae 
bi,genince yapalmasını iıtiyen 
iti., ve 6koaomi bııkanlarıo"J 
yapması ve belediye ba9kanlı~ 
aıu istegi okuom"§ ve bunun lı 
bütçe encllmenine göaderilmed 
onaylanmıştır . 

5 inci maddede Bel~İJemi· 
zia Mertin timaa firke&inia 
nel heyet toplanbaında hir 8 
buluadurulması iateti vafdi 
Bııkan T. Beriker üyelere !la 
verdi . Bunun üzerine : 

abri Gül - bu toplantHİ* 
Belediyemiz adına bışka11 'l'. 
- Gerisi ddrdıi11cü firtikdt -

Lik maçları 
Birinci takımlarda Adana apo 'Ta 
susu5-0, ikinci takımlarda da Tor 

Seyhanı 3-1 yendiler. 
~---------·--------~--Hannın ıhk ve fÜDrtli bir 

ilkbahar gilnO ribi 1Dı~t olmasın
dan iıtifade etmek isteJen ıpor· 
cular lııımea cirit luamrn de fut· 
bol maçını aeyir için ıtıdyomı 

relmiılerdi . 
İlk mıç ikinci takımlar ara 

11nda yaplacak olan dömi final 
m•çı idi ' Toroı ıpor ve Srybın 
tıkımlu 11bada yer ıldılar ve 
maç baılıdı . 

Her iki takimı teı~il eden 
ııenç oyuncular caula batlı çıhıı· 
yorlar ve bize oldukça bt-yecanh 
anlar yışatıyorlardr . Birinci hıf· 
tıyımın ort•larına doiru Toroı· 
lular soldan yaphklan bir hDcum· 
la ilk ıolleri • ttal.r . bu iki ta· 
lum üzerinde daha iyi oynamaları 
için tesir yıph . Ve oyun ıeri gıt 
mete baıladı . De•re bu ıuretJe 
bitti. 

ikinci d"vre bıtl•dığı zaman 
gençlerin dab• gütel oynamak 
•• mevcudiyetlerini ıhtermek 
iıtedikleri pek açıktı . Bu devre 
de Seyhanlılar ınldao beraberlik 
aayılarını attılar . Çok ı•çmeden 
Toroalular arka arkaya iki rol 
dahr atarak neticeyi 1-3 lehle
rinde bitirdiler • 

Biz dGn ilıinciJılunılırı ••ri-

len ebemmiyeb bıkikaten a 
ladık . Yarının ıporculap•G 
rine alıc•k olın bu rençler 1 
bu tekilde çıhıtırıhr. Onlur 
ız bırakmak detnek onlan 

dürmek demrlıtır . H•lbakl 
el takıu.da nokaaoları arıcak 
ıroçler dolduracaklırd1r . 
hareketlerin de•amını ietcria 

Dundan sonra birinci ta 
ara1ında lik maçlarına d 
edildi . Adana ıporlular Tı 
lııttılaıaçaktı . ~areuma , 
yıl ilkinde ıonuncu olmaaı do 
ıiyle yer,i federe .ıdilea Ati 
ıporla karıılqmaak ha tık• 
ıçin pek ehemmiyetli idi. Bu l 
ta ıonuncu olmamak içi• 10a 
ret mOHb•ka ı idl. Ve maç 
heyee·anh oldu. Bilhı ... A 
ıporunoıgeeç oyunculara iyi 
mlltıffalciyet ıhterdiler . 
kulüblerimize aiz.mi tekilde 
baya çıkmıları içia Adau 
bir 6rnektir . Adını ıpor bu 
ne kadar ııyri nızami çıkııor 
daha fena bir oyun göstetiJord 
Hılbu1'i hualin kendi öz takı 
dabı ivi bir oyun 16ılermi1tlr 

Adana spor ilk de•r 
ve ikinci devrede üç ıol 7a 
aeticeJi O-5 le~cle bitirdi 



t' 

Firtik : 2 

Bulgarisf an hükumetinin 
değişikliği 

19 Mayıı 1934 den beri faali. 
yette olan Balıeriıtanı• Gueo~gı · 
ev bükiimeti ıeçen ıalı ıünu .' 
ili harp başkanı Gen"ral Zlatev .'n 

• b ı dig" er bır idıreıı altında 0 una~ . 
idare fekli tar•f ından ıet1blif edil· 

. _.. Koo .. ., R~iıinrleo bııka 
mı.-11' . , . b k 

•. 1 . b kanı ökonomı • ını dıı ıı erı • • G . 
• k la"' t bakını ueorgıev 

ye mOn• • J 
b• . me•ıuptu ; buauo 9 

bu~~- k 
b •• ıl meıele , bazı ve 1-bera er 
kamlannın baıka tahıelara 

....... "b d V•ld' . ik 1 etmesinden ı aret egı ır. lDl a 
Bu bOkumet dtğiıikliğine vc-

8ile teıkil etmiş ~•.a ş~y , ~ulga 
•ıtanın tediye kabıhyetıae aıt olan 

" · . M r 1- • uluelar cemiyetınıo a ıye 11omı 
tesinin neırettiği rapordur . Mü· 
nakallt güçlüklerini gösterecek 
olan bu r•porua metninin Bulıar 
bük6metioce ne derece ehemmi· 
,.ın oMutu , yılr.uz Maliye ba
kanı T.odorovun değil , aynı za· 
maada dış işleri bakanı Batolovun 
da ikinci kanunun ille gllnJerindc 
Maliye komiteeiniu içtimalinnda 
hazır bulunmık Üzere Ce1ıevreye 
aitmeleriadeo de bellidir . 

M•kaat Bulgariıtanın mıli va
ıfyf'ti hakkında yapılan bir tetki. 
kin neticesini teıbit etmekti ki bu 
tetld&ci mliaakılit bılckındaki iti
lafın feshinden ıonr' bizzat Bul 
g•r hikômeti istemiş ve bu me· 
J&nda da mütebıssıslına varacak· 
Jarı aeticelerın , istikraz dıyinle. 
rile ıiriıilecek müzakereler üze 
rinde çok müessir olacaklarını 
faabrlatmııtı • 19 ikinci kinuaanda 
Ceeevrede Uluılar cemiyeti kon 
leJİ tarafından en nihayet kabul 
edilen rapor ise , bir taraftan Bul 
ıariatanın mali siyaan11 hakkın
da tenkidi mülibızaları , di~er ta
nftaa da oikbince yıpılmış tah 
mlaleri ihtiva etmektedir . Bu ra 
porda meseli Bulgar hükümetinin 
1933 iılib projesinini usulO dai 
r .. inde yerine ıetirmediği ıCSyle · 
Diyor • Gerçi mali teıkilitm yeni 

aleyladarı da değildi . Gueorhiev 
hüktlmetinia bülln ııd anıuılara 
•e bilhHsa komüniıtlerle Make 
donyalı ltşkilatlara karıı kati su 

rette mOdıhıle etmesi, Bulgarlı 
tanın iç tıiyas111 için ;yeai bir 
çıjır yaratlDJf , f•k11t b:zzat hti 
L:umetin kendisine daha aeniı ve 
dayanıklı bir destek olmamıştır. 

Bulgariltaada artık fırka ; y• 
ni müteazzı ıiyual hııeketler 
mevt·ud olmadıt•nı g&r~, yeni hü
kumetin bariz bir 11keri rejim 
teklinde görünmcıi hayret verici 
değildir . 

Zira bu hülıiimet , Gueorgiev 
tarafmdan vücude getirilen oto· 
riteoin muvazene keıbetmesi du 
rumunu tece11üm ettiriyor . Faz 

Jı olarak Knaha da büsbütlin ön 
plana geçmiş olması dolayısile 
Bul&aristanm askeri bir diktatör
lüie dokru gittijini oranlamak 
pek mümkündür . 

Guergiev iıten ıercfle çekil
miştir ; ayni zamanda 19 mayıs 
kalkınma uerinde onun göster· 
diği meziyet ve liyakat , halefi 

tarafından genel bir ıöylevde 
alenen metbedilerek anılmıştır . 
Bu itibarla ve kou11y ba§kaoınıa 
da İ§aret ettiği gibi genel durum
dan dıı 1İy&1ıya k•dar dabi u· 
zaaan bir inıica• göze çarp · 
makcıdar . Netekim relecekte k•r
ıııında çıkaralacak olan büttıo 
mütlüllere rağmea Bulgaristan, 
yine eskiden oldaia fibi kendi 
barıı iıtetiain Ye ulunf men 
faatlerİllİll kendisine çizdiji yol· 
da ıebat ve metanetle Jllr6ye 
cekbir . 

-Koleı Spondanı ve diplo
matik-

Y tlnİ Bulgar bakanlarının 
tercOmei hall.,ri • 

1 - Başvekil ve sü bakani Ge-
1 

neral Zlatef 1881 de flenada doğ
muştur. Petrograt harb okadl3mi
sini bitirmiştir. Piyade ve süvari 
fırka kuman<lonlıklarında bulun
muşlur. Vekil olmadan süvari mü. 
lettişi bulunuyordu. 1930 yılında 
general olmuıtur. 

2 - Maarif bakanı General To
dor Radef 1887 de Dupnitsada 

Tftrlc Sözft 
s 

Cibuti hadiaesi 
Bir F:ranıız memuru ile ıeksen 

Fransız tebaasının hayatına mal 
olmuş olan Cibuti kanlı hadi seıinin 

($AR SAVALARI J 

Halkevi konseri 
tafsilatı henüz gelmedi a fL · 

1 
d ·k· · k 

.Biz barış ve-~yğurluk 
bab~ ...... 

· nı 11.evı sa onun a ı ancı oneer· 1 IIabeş müsellah milisleri Av- de Pertembe günü aktımı kadınlı 
rupa mmtakalarmo tecavüz etmek- 1 erkekli aay1n bir ulus kalababğı önün· 
tedirler . de verildi ve sık sık alkıtlandı . Bu 

Cibuti lıodisesinden evvel UI· konserde Hılkevinin açık havı ban· 
nel hadisesi vukuhulmuştur . Ul. ı dosu da bazı parçalar çaldı . Salon 
nalde, mütecavizlere adam akıllı orlieetneının ~arb tekoi~ üeriae 

bestelenmiş parçaları büyük bir ol· 
bir dars verilmiştir. Fakat bu ha gunlulda b1tarmaaı , 

00011 
çok k1n 

<liselerin Habeş imparatorluğunun bir zamanda nasıl engin bir munf· 
hududlorında vukubulması muh- fakıyete ııla§tı~nı bize anlanyordu • 
temel olan vahim hadiselerin alA- Hele erkek lisesi tal~lerinden bir 
meti addedilebilir. ka~ıoın ktmaala yaptıkları molol• 

orkestraya ba§ka bir zenginlik v~rdi. Habeş kıtr.sında Gon<leırdc , Halkevimizla bu biçim konaerle· 
konsoloshanemiz nızami •skorJer ri sık sık yapılacaktır . 
tarafından bir tecavüze maruz kal - Değerli sanaıkarlanmıza takdirle· 
mıştır . rimizi sunarken , Halkevimize de 

Necıışinin imparatorluğunda bir •etekkürlerimizi bildiriyoruz . 

bozukluk oldıığu görülüyor. S..lediye gctzhanesi eaıki 
llab,•ş hükumetinin, bu hadise- memuru hnknm kiydi. 

lerJe bir aldkası olmadıgını ftu-
z"derselc, kendini miitemeddin <lc,·
lıtler arasır.da şayan bir devlet , 
nasıl olur da kendi tebaalarını ve 
kendi uskeri kuvvetlerini hükym 
ve nüfuzu altında bulunduramaz. 
Habeşistanın MiUotler cemiyetinde 
bulunması gariptir . Dahili işleri 
bozuk olan bir devletın uluslar 
derneğinde ipkası, bir ahenksizlik 
teıkil eder. 

Bir devletin milleUer arasmda 
kıymeti, dahili otoritesile tezohur 
eder . 

Hobeşietan ile komıuları ara
sında vukubul&n son korkuoc ve 
kanlı haJiselorden dolayı Hııbe
ıiıtan hakkında bu hükmü vermr k 
mecburiyetindeyiz . 

Geçen sene, Cibuti-Adis Aba
ba demiryollarında Fransız me
murlarına bir katliAıa yapılmııtır; 
ba ıeoe de ayni teoavüı tekrar 
ediliyor . 

Unutmamalıdır JU Jı'ranıa hü
kumeti Habegistan devletinin uluı· 
lar cemiyetine girmeei için müda
faada ıbulunmu9ttrr . Praaaa hunu 
ynparken dikkat&iz ve zamansız 
bir hareket yapra..,ıı. 

Bütün cihan , bu memleketin 
hakiki vaziyetini , ahalisinin örl 
n adetlerini , onların medeniy~t 

derecelerini ve devlet sistemlerini 
teUdk etmelidir. 

8 Aydıınheri mevkuf olarak 

1 
muhakemesine Jevam edilen Bel~ 
diye gazhane memuru Ahmedm I 
muhakemesine dün Ağırcezada son 
verilmiştir. 

Y epılen oreftırmalar Ahmetlin 
bu 665 teneke gazı bundan önceki 
duruşmasında iı.ldia ettiği gibi dal
gınlık ve ya sağlam heeab tuta· 
rnamak eseri olmayıp yaVatf yavaş 
zimmetine geçiiidi~i .anlatılmış ve 
Hltlflt iddia edilen tüccarların def
terlerinin ogünkü kuşkulu düzen
eizliği de hu iddiayı artırmıştır. 

Ahmede on dörd ay hapis ce · 
zıısı ve çaldığı gaıların karşılığı 

olan 2 bin küsur liranın da yüzde 5 
faizile heraber alınmasına karar 
verilmiştir . 

Ağr1 şuçluları 

Düe 6-ledea lace a;ır cua. 
mahkemıeıincfe •ltllltf lki§ilik .,r, 
suçlularının mabakemt!i yine de 
vam edilmiı; i'1eriodeo bir kaçı· 
nın ıgçlu .ınp olmadıiı hem ke11-
cli ifadel.rinden bt;111 de bulurı· 
dıal&ları yerlcrdrD gelen kijıd&a· 
rı okunm~k ıuretile aydınlatılmlf; 

1

. 
bu.al•rı•ıa da §ıhiJleri olmadıjı 
dDımaa oldukları adamların yan
lıo ıabidlik etmui üzerine yıllar
ca yattıkları ve bunun doğru olub 
olmadığı .araılırılmıştar . italya hükumetinin ı.Jalnal ha-

disesinde ileri sürdüğü iddialarda Su~lularıa muh11keme•i dalaa 
F So dıvam edecektir . haklı olduğunu ransız ... malı 

hadisesi de isbat etmiştir. 
-- Kıırrujera Dellareru _ 

T~yinler 

Alman yada 

Bu kuru bir iddia değildir . Bo. 
kın anlatayım dA inanmıyan varsa 
ioaneıa. Bilmiyen Mra öğr.enBin. , 

Biz çok Hkiyiz.Atam ulu 'l'anrı 1 

ile biı bu yuvarlakta yer aldı . Ço
ğaldı ve çoğalttı . Tarih yoktu . 
Tarihi biz doğurttuk . Tarih bizim 
oğlumuz. Tarihin babasıyız . B z 
yuvarlıtğın doğusunda uygurluk 
yapısını liurııp ottirJuğUmuz ku
run yer yüzünün başka elleri di
rime yeni kavuşuyorlardı. Biz do
guJ.a yarattık ve yatattık. Yarat
tıklarımızı alarak doğudan her 
yöne göç ettik. Çünkp hiz~ Ulu
tanrı dedi ki : 

.. Sizin dirliğiniıi boz1tyım da 
hurdan göç ediniz ve hurda yarat
tıklıırınızı daha uzak. ellere götü
rüp onları da uyandırınız ve yaşa
tınız . 

Ulutanrının buyruğunu tuttuk 
ve göç ettik . Her geçtiğimiz yer 
ferin kuru ağafları yeşerip meyve 
verdi. Pınarlarından su yerine süt 
Aktı. Mağara) .rı büyük konaklara 
dönıiü. Uer yön, her yer baylık vo 
bayındırlıkla donandı . Eğer biı 
Ulutanrın ın buyruğunu yerine ge
tirmeseydik ba§kası şorda dursun 
sizi inandırırım ki daha yüz yıllar 
yer yüzünün taş kurunu insanları 

üşüyen bacaklarına don geçirme
sini hilemiyeceklerdi . lşto bunun 
~in göç ettik ve itte biz buyuı . 

Daha yakın cağlara gel.İln. Bir 
çağ doğunun baylığı ve bayındır
lığı A vrupanın iıkolestik kafalı 
çeceilaraan ~illviae deltan ol
mUJtu. Ağıdnmm suyunu akıın 
akıta topcı1 Rşakleriyl13 , kör Ka 
t.rlarile ıolağaa Kısraklıır+y.le ror 
çocuk kachn erkek dillerine lsanın 
doğduğu yeıri kurtaracağı•ı dolu· 
yarak tloAu-ya göç ettiler. Bualarm 
adına haçlılar den4ıi. Onların amaç
lan ne lsa. ne de lsanm doğduğu 
yerin lrurtanftnaeı idi . Bu derme 
çatma topal etekli insan sürii8ii 
kılıç Aslanın ff onun buyrutu al
tındaki yiıce ulusumun yalçın bağ 
rına çarparak buz doğam oldu . 
Eğer biz bunlara karşı çıkmasaydık 
bakınız neler olacaktı. 

At oynktalardr 
birini yeyip tük 
ç1tlik yemnı1 

... -~ 
havasına bürülilY 
dinize geliniı d.cti 
tuttular. Daha : 

Büyük Kari Prt 
mitti . Fro~U~ lf 
vardı. Kanunı bar 
vayı kurtardı. srr 
yapmasaydı . bı~ ili 
iki krallığı birbir 
tirlerdi . td 

Şanlı fürk 0 

pılorına dayanırk~• 
IDQI yüı yıllar.ıl eliİ' 
olan « Mak:~V 
ne ça~ bu Türkl~ 

8 kurtaracaklar d•1 
~ biı barış ' 8 ı-

kurumu ve bilhaHa 11rfiyat1D kon 
trolünde , bütçenin tevhidi ve ma
liye memurlarının nizamnımesin 
de ofdukça ter1ktri edılmemiş de
lildir ; fakat bazı vilayetlerde faz 
la sirift olduğu ınlaıılan idari teı
killb beaitlettirmek üzere hiç bir 
tedbirha de alanmamıı oldutu 
k•Jdedilmektetlir. Goeorgfev hü· 
k6metiain bu kuıurları muvaffa
i:ayede venmiı olduiu t11dik edil 
melde beraber b•oa mukabil ev- doğmuştur. EvvelA Solya harbiye Modern musiki aleyhdarlağı. 

mektebini, bilAhara petrograt lıarh 

'Bahça kaıası Malmü<lürü Mua
tafa Bala kuası MAlmüdürlüğüne 
naklen ve Brkek Liacsi Türkçtı 
muollimliğine Rıfkı Melül , KlZ Li
sesi Riyaziye yardımcı muallim
liğine Ahmed Nahid tayin edilmiş· 
lerı.lir . 

iki yalıya ayağını dayayarak ya 
şıyan bin yıllık Bizans daha oceğ 
göç edip gidecekti, Doğunun ba
yındırlığından ağızları sulanan hu 
insan sürüsü eğer doğuda serbuçe 

velce elde edilmiı olan bazı nok· 
tala11n kendisi taraf ınd•n ihmal 
edUmiı olduio dı ileri sürülOyor. 
Halbakl Bulgar mOmeuiliain 
Uluılar Cemiyetinde bu buıusta 
verdiği cevab ileri sürlllen bu 

tukiclia ıacak pek menfi ve na 
aaıi olduğu mahiyetindeydi . Fa 
bt aaıl beyec:anları tahrik eden 
cihet , maliye komiteai raporunun 
... akaliha gtlçliklerine dair kıs· 
... elmuf&ur . bu kııım , hem sat· 
lal we iğlakeclici ıöriilmiı , hem 
tle Balg.r hükumeti tarafından 
.erilen malimat az çok itimataız 
his hİMtdilmittir . 

Gueol'fie. hllrfimetini., bu ,. 
pora lca111 Ceaevrede tiddetle 
protnto etmeıi•• Hğmen , hu 
lritk6met , Sofyad• , Uluslar Ce· 
miyeti mltehıH11larının , memle
ketin mali ve öllonomlk durumu 
laakkında deh• bıtlc• bir telilcki 
edinememiş olmalartnclan meMıl 

t.to\mUfhM" · 

Fızla olank bu hüktlmelin 
t meli de prlc aatlıuı oldufıı içia 
n: bir halk hareketine , ne ele 

lce kuvvetli olan fırkalarm bi evwe .. 
• e dayanamıyordu . Bu bukfi. 

not ıacak bazı faidelere mOı· 
me it, olan bir teıekkül8 temsil 
led~ d ki bu tefekkül, krallık e ıyor u ' 

akademisini bitirmiş ve topçu ola
rak ordu hizmetine girmiıtir. Bal
kan ve umumi hıırbda orduda bil
fiil çalışmış ve harbden sonra har· 
biye mektebine muatliuı olmuştur. 
ErkAnıharbiyede .ıube müdürlülü 
yapmış ve bir müddet Berlin Ata
ıemiliterliğinde de hulunmuıtur . 

Son vazifesi Filibe garnizon ku
maoda1ılığıı.lır • J 934 de general 
olmuttur . 

3 - içişler bakanı miralay 
Kurum Kolef 1890 da Tırnovoda 
doğmuştur. Sofıa harbiye m~kte
bini bitirmiştir . Balkon lıarbına 

bölük· kumandanı olarak , umumi 
hnrbn ıln tabur kumandanı olarnk 
iştirllk etmiş , umumi hnrbden 
sonra ıln hıırbiyo mektebi müdürü 
olmuştur . 

4 - Adliye bakanı Mihoil Kıı
lcnderof 1887 de Tırında doğmuş, 
lise ve hukuk tahailini lsviçreıle 
yapmıştır. 1913 de Sofyada Avu. 
katlık yapmaya haılamıı, Radikol 
fırkasına intisap ederek siya..t ha-

' yata da otılmııtır . Uzun Btneler j 
Kamarada Radıkal fırkuını temıil I 
ettiği gibi A.vrupada yapılan Ra- , 
dikel kongrrlerind1 Je Bulgar Ra
dikal fırka11nın murahhuı olarak ' 
bulun.....-.. 

Kolooyacl• çıkan Veatdeutacfıe 
Beobachteı gazetesi, modern Al
man moıiki etnfıadaki kükür 
politika bıbialeri Ue mttıal olu 
yor . Bu gazete yine Abnanyaalo 
Scböeberg, Hauer, Buuoai ve 
Alban B~rg'in, KoHtruktiriı
me'ini cibaa m•aikitaiai iltibdd 
ettitindea dolayı red eltiiiai 1'ay 
detmelctedir • 

KeHlik geçen aeırda h&kthn 
s6rmüt ol•n S.int - Sıe111 dalai 
red edilmelıtedir . Gazete p110fe
sör Dr. Guıtav Hıvemana'a icar
~· da mumaileyhin Hindemih'i 
mUdıf•a etmek euretile yeniden 
nuın dikkati lcendi 6zerioe cel
bt!ttiği için bücam ediyor. Birde 
üç ve birde d6rt tıktlı mU1ikinin 
kabulü, bu gneye göre Almaa 
milletinia kültilr ıevlyeıine ehem
miyet vermemek elemektir . Ato
nılitit ve birde dört talctlı meai
ki, dığıfao 11nıtın huıusi bir te 
zabtlr teklini ifıede edn . Böyle 
bir musikiyi mildafaı için yapı 
lacak berbir hareket, Naeiyon.I 
- Soıyatist •nt idealillia ea 
basit eı11 lraidrlertni ve danlart· 
nı taarmımık man11ın gelir . Bu 
itibarla N11iyonal - Sotyalht 
rejiminde Atoaalitit'e tabammGI 
edilemez ve buna kartı mtlcadele 
edilmt>k Jizımdır · 

Borsa komiseri Şükrü işten til 
çektirilip Komiserlik vektleti ne 
BorH encümeni umumi kfttihi Sü
leyman konmıştur. 

Serhotluk 
Mehmet oğlu Asım ile M~b

met adlarmdıkı ıdaml•r içmiş· 
fer, arhk kıç1rdıkfar1adan. nere
de otduklınnı bilmez bir kerteye 
gelerek s~a aola bağırıp çağır
mtya başlam•tlır ve tutularak ,. 
11ya çarpıldıkları poliı ıaporuaa 
göredir. 

Eve girip, kadına 
tecavüz atmit 

Hacı olu Veyaef, Mehmet! 
karısı Emenin evine gizlice gir
mİ§ ve geceleyiu uyuyan Emine 
yeye t~cıvüz etmiştir. 

Veysel kaçmış11 d., kim ol 
doğu bilinaiğinden bulunmuş ve 
yasa muameleıd görmii§tOr. 

Soy adı 

Kt!bahcı Kerim (Ar) ve ofla 
Kizım (Suv91) ıoy adını ılmrı
lardır . 

Müve11iterimiz4ee Muıa (Det 
tever> toy"'°' ılllltftır, 

--------------------------------
Bugüq Üniversiteli gençlni -

mizJen Ali Çenk , Mahmud Göy
men, Rauf, Enver ~lahmud, Yusuf 
Ziya v.e ll'kadıflırı Qıılerine bO§
lamak üsere la.anbuln gitmişler· 
ı.lir. 

Kendilerine uğurlu yoleuluk 
dileriz. 

Yangın 

Peı§enbe gOnlO SalibZeki P•· 
muk maiazasında çıkan ve ıöa 
dthüleu yıogınm, mapaad• y•tan 
lardan Ali otlu Rifat ve kanfeti 
Mehmedin özeneizliğiodea çık· 

ı tıtı söylenmektedir. Rifat ve Meh
med yattıklnı o taya ateı yak-

ı mışlar ve ateti sömdürmeden yat
tıklarından, At,.şin lc1V1cımı sıç 

l ıamış ve pamuk çuvıllarına ser
piltrrk yangın blyiimütlür. Suç
lular tntulmuı ve ariştırmalara 
ıirişilmiştir. 

Bir genç ktZa söz atmı, 

Ahmed oğlu Hakkı çınjı Bi
IAI, ıokakta geçmekte olan bir 
kn lbeıi talebe.ine ıöıB ıtmıı ol 
dupndan tutularak kaıagolı gc
tirilmit ve hakkını yaaa muıme 
leai yapldıjı Pf•IİIJ r.poı undan 
ınlapl•ııaar. 



· rk musikisi 

Aıtlatılıııad . . . b. 1 gıttı . Bizım ola-
ır ıııusiki mi lazım · yokıa 

lltııtlı.i . b' • 
lkllıi mı ıı~ iyi grlir ? 
1
• • hea ıalıv.madım Da 
Yı 1 • · d ıa ıyanlar var•a da bu fi· 
e mut. 1 A ııa •lı ediyorlar . Me•e 

vrupa ~ 'k' . ıid' Ö u11 ısı acunun en 
hıııır. . yle kabul edelim, hayır 

eyız. l'k· A i8itl .· a ıa vrupa mu· 

1 
enınce orada oturan biı 

8~lu~l1rın, budunlorın dilleri 

Yıl 811 ayrı ayrı olduğuna gö· 
nız mu•ı'lı'd . b' 1 . .. Bu .. • .. ı e mı ır eşmış· 

ışı One sürenler mevzu
•onunda b·· 1 ı...... . oy e birleşmiş veya 
""'"'mı ı R.ıd o me orlar mı . 
At Yoyıı •çalım ; ıöreceğiz 
•cır ııı 'k' . l i h 11 11 ısı , talyııtı musi· 

' ele Bükreı musikisi biri 

de • k k .. dar ayrı . Daha 
'te oturan İspanyol musikisi 

ııe lıad k .. 
111.. ır ya ın ve ılık go· 
ce uy:r ınu ? lıte .. Muıiki de

b ıze ıyrı ayrı zevkler ve 
.... 

11 •benk farkları hatırımıza 
... ~z ııı· ? E ı 
t~r Rua .,_. · · .. td nıusı.11ıuı soz ge· 
ı..:k olurum it temıtmile 
Ş . d6.ııer . 
•tııd' ·Yor 1

• ortada bir endişe var. 
•leııe k.i Halkı batı musilıiaini 
•lı11ı ye •lıtlıralım . Evet alış-

•mnıı b L .. .._ __ 
dı konıe d' aıı .....erler~ 

ı ' ıye büylldüğü · · 
Beıörrnlerinin 

1 
ıçın-

ın1 b6yle bl n Yiilaeek par· 
a _.. 1 r •ıer dlnlrmemi• 

• 1D etmek · . • 1 ıatenırae a~ılU 

b 
yıpnııyıcııı· ını kı'm . • 

• ·ı· o lipit 
..,1 ır • enemui kolay . 
"-•lU • 

r ol ıumiki .ile az çok ılikı. 
ti ınuılara bıle dinletelim· 1 

11111 netice • rı ' 1 
•· 

'"aak bi _yı yasız ıçacık 
r ugultudan ibaret ol 

tıt ~ı. anlarıı . 
tıılkı •ti I' . 

lırınd . ge 111 güzel ses yı· 
ik an . ıbıret de~ildir . Es

'' Pıeıkol ·· ·ı •de OJI ı e birinci de· 
ı alikadudır 
0••nları · 

tııık ~ şuur ve bilııi ile 

h aeçtıkle . ki. . 
lr•k I rı fe ı bır tara· 
blllb~l;ııı _da; esi bize iyi ge-

1 ar erı karııık ci nılerle 
•ya g t' . ,... . e ırelım , ıyni ıhrk 

. ,.ıııı ve h d 
(Nıtıne ~) u ınoııotom ıea· 

? Dikk Yı mubafnı ederler 
• ha k •t edelim ber biıi8inin 

ıı.r • edası başka hattı (•e 
r. ~ • ayn ayrı olduğu ğörü-
ı ~. c;:'1 ulaıl.,ınıo dil başkan· 
&it- l i.yle d,ğıl midir ? 

11 it nl!llizlt Almanın, Fren· 

b uıun lıoo b' · b' · tıı llfmlŞI iTi 111· 

lıirh~~ediii gibi huyları bi 
ırıne uyu mı uymaz mı 

lurkı 
Yede Çimento 
sanayii 

·ı·Ütki ed __ _ 
t•to Y e ıon enelerde Çi· 
. aaaa .. 
r ta11ı )'il çok ileri gitmiıtir. 
e~ı ~ular mülıim miktuda 
2~ ıd~al eden Türkiye bu 

~l•dır bııı loa istihıalıt yap· 

Seııc,· . 
) biıı ,1 Çımealo sarfiyatı iıe 

y Onu b J ' d T'' t faıJ u m&Kh ır . ıır· 
ı~ııı iri a olan ~imeoto istibaa· 

tkııd:r lııeınını. Suriyeye ibraı: 
•lırın · Tiirkıye çimento fab 

11011 ;. konan sermaye altı 
~l•ıtır urk lirasına belir ol-

E:.o ı,~ 
tı l\.ırt ~ük çimento fabrilıa-
dır . hu• ve Zeytin buroun. 
rika nlardan başka daha 3·4 

'•rdır . 

Slouo -

• 
mı 

Avrupa mı? 
Yazcı11 : S. D. Avcı 

bunu mütehusıslarına bırakalım. 
Şimdi bize lazım olan karık 

terimize uyıı;un v~ bize yakııan 

muıiki .. 
Diyoı uz ki Alaturkaoın tekni 

ği Bizanslılardan orya Aralılar
dao kapılmış 

İyi ya öyle olduiu halde bu· 
ğünkü muıikimi:ı: çeşni itibarile 
oe Arabıo ne de Bi:ı:anslılarıoki 
ne lıeıızememiş . Şu halde ister 
istemez Türk sanibası iki tt'sirin 
de elinden sıyrılmış çıkmışlır . 

1

, 
Buodnn ötürüdür ki bize geııe 

biiyiik önderin işarelioi iyi an · 1 

lıyınk l:iıtıom bılgiye dayanın 

düzen ve çerçiveıiııi alıoc• me· 
sele biter. Yok~a Avrupadaıı 
grticilecek eo yüksek müzisyen 
lerdeıı ıalıyacık ta içimizde kıt· 
lır • 

Tiilıi iotiba yiilıünü Avrupa· 
dan almış olsun . 

Gelelim Jıarmorıi=asyoııa : 
Buudaa altı yf'di sene evvel 

pqrevlt'rin ve lıazı ~aıkıların 
Harmooize edildiği balırımızda . 

Rast pe~re\'ini armonizeli ıliıı
lersek ne kayb ederiz . Bu nıusi · 

ki değil midir . diyeceğiz . Veya· 
bud Osmınheyiu . ibaveut p•ş· 

revioi bir iutroductioo gibi har
monize etmişler de dinlenecek 

kıymette ıörülmemiş mi ? Çiiokü 
bunlar da da ne gam ne de usul 

• 
f11 kı vardır . 

Bunlır ılı metronom ölçüsü 
ile yapılmıttır . Tanburi Cemilin 
( F erabfezı ve satarıban ) ın is 
mini kaldırırsak dinlenmez mi . 

Musikimizin bir lıu uru yar mıt 1 

O da : hep minör gam üzerine 
imiı . İtte h. iddia hiç te do;ru 
dejildir . Muıikimizdeki bir çok 
anlımsıı adları kaldlrınak minör 
kadar da major göıterrblliriz . 
Binaenaleyh bunu sllyleytnlrr ne 
bizi ne de musikimizi layikiyle an
layamayanlardır . Şurası mu bak· 
kak ki bizim genPl duyaklarımız 

çok bot .. 
Lakin çrrç.vemizin bir kısmı 

uygunsuzdur. Bunu inkar edemr 
yiz . Onu da düzelttikten sonra 
ortada hiç bir şey kalmayacaktır. 
Biz de batılılar gibi folrıtrot ya· 
pacağız , Biz de tango n• vaJ,e 
pekalii oynayacağız Hatta uman 
gelrcPk ki evrensel ıloğacak olan 
im ine~ musikimiz radyolarda ve 
htr yerde seve , seve dinlenecek 
ve orijinal olan zeybeiimiz hile 
takliıl edilrcelıtir . 

Silah taşıma nizamna
mesi projesi 

Taşıması yasak olmıyan silah 
larıo alım ve satımı bakkındıki 
kanunun tıtbik suretini gösterir 
lıir oizamnaıue pıojeai bazırlan· 

mışlır . 
Projeye göre yasak lmı)an 

silahların ıaııuu:ıası, 8atılıoau vr 
elden ele geçmesi izin kağıdı al
maya bağlı olacaktır . lz;u kağıd· 
ları vılıler, kaymakamlar ve vali· 
lerııı tasvibiyle rınni} et müılürlc 
ri veya meoıurlırı emniyet teşlıi 
lalı olmıyan yerh."ıde jandarma 
kumandanları tarafından veriif' 
cektir . Silah alacak kimse foto/!· 
raflı bir i~tida ile Hliyc baş vıı 
racak ve hakkında arlliye ve zabı· 
taca tablıilıat yapıldıktan sonra 
ken<lisioe izin kağıılı veıilrbilr 
cel..tir . Silih satıcıları silahları· 
ııın milıiar, cap cins ve r.umMra· 
sını fotoğraflı itidalorıoa ilave e 
deceHerdir . izin kağıdı alaol r 
•ilablaııoı aldıktan sonra eu ya· 
lııa zabıta amirine müracaat ede· 
rek taııma veai.k111 alacaldaıdır . 

( TürkSözii) Firdk ;t 

1 SON SAVA) 

Leh Hariciye komiseri 

Sovyetlt>r ye Almanluı la 
olan dostluğutın ehemmi-

yetini anlattı. 

\arşova: 2 (A A.) - Bakan 
Bekin Diyet Me<'li,indeki Harici· 
ye komi•yonundaki beyanatın 

dan 'onra l,.omisyoıı IJa~aııı 

Prens Haılzwill ıuüzal,.eratın fikir 
ihtilaflarını rağmen Aı rııpa barı

şının peki~Iİrilmesi ve lııllıassa 

So\ydl.,r birliği ve Almaııya ile 
iyi kowşuJuk ıuiinaselıeılerı ıe
sisi için olau mii~teıek arzııvıı 
"ÖSterdiğini l,.ayıleılerel,. deıııi,. 
tir ki: • 

iııifaklar ıııe,elesi de ortaya 
kooulmu~tur. Biilün ulu' ıniilte.
fiklcrimizle olan nıiir.aselıetlPıi 
nıizin müsait bir 'lirette inkişa· 
fım aızu elmekt"lir., 

Keze; Bakaoıo nıılııklarıoıla 
Dı~ siyasamızın ılaiıııi premibi 
olan ademi müılalıale prensilıle

rinde açık bir surette gii~termiş 
olduğunn da kaydetmek iralı 

reler. Komisyon Başkanı Mı<'a
ristanla olan ao 'aneı·i münase 
betleıclen dolayı pek ziyıcle meın 
ııuoiyet gösterdiktrn ı·e son <'i
nayetin Lrhiıtındaki şiılıletli al· 
kışlarını lııtırlattıktan sonra Le
lıistanda ılış f-iyozasmın başlıc~ 

meseleleri iizel'İrıle görüş birli. 
ğı mevcut olduğunu mü~ahede 
ve tesbit etmiştir. 

uluslar arası mesai 
brosu. 

CENE\ HE : 2 (A.A.) - ulus· 
lar ara~ı mesai hürouınuıı idare 
mecli~i So,yet Murabbası Boris 
Arguaa "hoş grlıliniz., dedikten 
~oura 1935 ulu. lar araı;ı büro nıe 
•aisi lıaklıındaki raporunu tet
kik elmiştır . Bundan sonra lıii 
mür 'Aııayiinln uluslar arası me 
sai konferıosı ıoplanmaılaıı ev· 
ı·cl uluslar aıa~ı nizamlara bağ· 
lanmısıııı ıemenı.i edro amele 
ııeııılıkaları kaıarını kabul ~yle 

mistir. Uluslar arası mesai biiro 
sıma toplıııao•:ık konfrransa 
alelumum me&ainin uluslar •ra 
~ı nizamata rabt projelerinden 
bariı; olarak b[roııuu l,.ollrkıif 

koutıııatlarla mubal'İr işlerinin 

ise alınma~ı nıebelelerine dair lıir 

r•por vcrme~i muvafık giiıülnıü, 
lür. 

Atinade bir tüccarı so .. 
kak ortasında yok 

ettifı:t r 
.:\tina ; 2 ( ·\.A) \ unıııı nıal· 

lnıall !"\olvatl.ı ak.in olan '\unun Iİİt' 
rarınıl:ın ilıaoli•in "'"~hııl ah•. lar 
tarafınd.111 gÜpP gtindiiz \ r okdklan 
alınarak orıaıl>1ıı t..olılırılııHht haklın· 
ela hit; hir ha' Jılı nlaınaılı~nı<l.111 
dola,·ı ha}'rrt t'fınekı~ılir , '\onan c·( .. 
t:ili~iniıı h"·flılıü1'llt·riı1t· \e liulµ:dr 
hilklııııc tirıiıı 'aiıllı·rint• rrıc,nu•n il)a· 
cli!!!İll rıı·rt·clı• olılıığuııa ılair hiı• lıir 
halı r alınnı:ıını tır. 

Romen ökonomisi 

lliıkrı·~ : ~ ( \. ~ ) lfükıiml'l 

\lalrntili Hnıııen ıııulı pofitik.ı 111111 

para İÇ;tikl'ar1111n tııulıafaza•ı t·f.a•qna 

tlayaıunalıla ılc·\tıuı ı·ılı·l·ı·ı:?"ini 1t·ıuin 
ı·uııcl>ıeolir '\: iıı · loıı rııahafit~ ı:;;,,. 

hlikiııııet t·c·ru:lıi nı·ı11lrh.rıh·rlı· ,.-&, :• 
ınühadrlt· ... iu" l',llİ 11 11\lt>rİ dalıa uıü 
lıi inı bir ı kir knyıııa\ı ıleıtıı rl· 

nıektı•dir . ~lavı·'"fO lıu 111fı:.t·lı·dc" ta· 
n11t111f'n ınu'-ırılıl' . 

Bu vesikalar bir )' ıl içiıı muteber 
olacalıt.r . Hırsr:«lık, öldürme, ya· 
ralan11, ı<oygun ve htRkın gibi for 
kullanılarak yapılan uçlardan 
mabkiım olanlara, ceza ehliyetini 
haiı olnııyanlara, amme hizmetin· 
den meııeılilmiş lııılıınanlara silah 
verılmiyrcelı ve silahları vaıu vt· 
silıalarile biılikt-. elleriııdeıı alı 

nacaktır . Silah satınları ve-.lıası 
olmıyanlar cephane salamıyacak 
lar, av tüftği ve cepham·ıi almalı 
istiyeelerdeo av tezkere•i ~ora 

çaklardır • 

Türkiyede 
intihap 

kadınların 

hakkı. 

'· Son haftalar zarfında Tür 
kiye:ıin •oysal ı· e artistik bayı· 
tında temelli yrnılikler oldu. Yap 
makta olduğu ıdormlara devam 
edrn At.türle Türk kadınlarına 
intilıab balıkı ıerdi. 

1935 senesi ilk sayıları zarfıo· 
da yapılacak yeni iotibabatta 
Türk kadınları iıılihılı ederek ve 
iulib,b olunacaklardır. Türkiye 
Reisi Cumhuru öteden beri ka-
dınları erkeklrriıı tabi oldukları 
ayni muameleye talıi olmaları fik 
rioi taşımaktadır. Türk kadınları 
dörl s~ııedeııbcri Belediye hıti 

haplarında rf'y vermektedirler . 
Fakat meb'us intibalıı lalılıırıın 

da kendılı•rine \'Uİlme~i içio pp 
lıklaıı ğayrrtln şimrliye kadar 
seın•re verın•mişti Bunun için 
Aıılıaraıııo lıu bıısııFta vl'rdiği 
son karar ~iyasa mahfillerinde az 
çok lıa)reli nıucip olmuş hulun· 

Asri sinemada 
31 ikinci kıimııı paşemlıe ııkş"111111dcııı lllbcıre11 

Emsalsız bir şaheser 

EM DEN 
Korsan krovazörü 

Harbı umuminin deniz kahramanı 
AYRICA : En yeni dünya havadisi 

Fiatlarda zam yokdur 

- Gelecek Proğram -

Muhabbet dellalları 
Yakında: Şaytan kızı 

'maktadır . D , vlct reisinin bu 
bahta ı·erdiği ııni kuara iioüıuüz 

Adana Borsası Muamelel<:'ri 
J' A M U K \'e K 0 Z A 

deki ilk yazdu İ•lanhulda toplana· 
rak olan btyoclınilel lıadınlar 

kongresinin icrayı tesir ~imiş ol· 
duğu mıılıteıuddir . " 

C 1NS1 
'Kiıo -Fiyw · ·- - - ~ -----

•• 1 F' k Sarılan Mikdar r.n az ,n ço 
/(, ·'- 1 "· ,.. ."i. Ailo 

Makaledo hundan soora mu· 
sılıi inkıhibınd•n bıbscdilmekte 
dir • Ataliirkün lıurulıJyda soy 
!ediği nıılkun musikiy" dair ol•ıı 
parçaları olduğu gibi bııliisa edil
dikten ve lıu yıl Ankaradı hirin· 
ci opna srzonıındı, hükumetimi 
zio Vi> ana kompozitörleri ile or
ke tral•rıuııı ya11lıuıııoı lemin et-
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rok, kendisini tanımadılıları iı;in 
Y"Plı~ları laübalilikdeu dolayı o· 
zür dılrdiler . Kral, giilüııııiycrck 
şu cevabı \'erdi : 

- Zaten beni tanı)amadığı 
ııızı anlamıştım : Öyle sıkı oyna· 
Jınız l,.i baııa bir paıti hile kwaıı· 
ılırmadıııız 1 

------ . -----
Bıçakla korkutma 

.\luatafı oğlu Bahri, H2'an 
ıığlu J\felımı'ıl ile Ünıer oğlu 
'lu~tafa '" Dıırılu o•dn Okkiş 
arolarında lıir kaıııa çıknıı: 

kavgada iki taraf partileri lıirbir· 
leriııt bul,'ak gö~ltrert k korkut
mak i•t•dikleri ~ikayeti üzcriuı· 

aro~tırma ppılmı:ıır • 

Alsa ray • 
sın em ası 

Bu akşam 
B? ı_ene lıtnııbı..lda ve bütiin dünyada en giizel ve mubtctem filiwı 

mvekıını kazaııaıı 

kraliçe kristin 
~lünır~sıli 

Greta Garbo 
Filimıni ssy~ılı 'eyircil ine sonmakla sevinç duyar 

Üst Üste 
Bahar remi gı·çicli-Madaın lhtırfılay , gibi Şah l'Serler tcritt 11in 

Ea lıuv1etli u En ııüıeli olan 

Kraliçe Kristin 
Hıı \lıııııı \1.-.;AHA Y ola hqıiııizi lııızıırıııı• kabul r•J .. rrkılir . 

/J,A V 1~ 

11' 
l 

'il 

bu 
ııı 111 : ı '"ltll1 ııım ;·· ı:ı., ·.:Mııbıı 

gece nöbetçi 

Eczane 

En yeni dünya havadisleri 

1 
fidı•cek proı/raııı 

Meşhur Rus Edibi TOLSTO I N Bfıyük tsı•ri 

Bası badelmevt yahud Sibirya 
mah~ümları 

1 ,, 
Vatan cıaııt"•İılir ~ 
ııımıunııımtırımı :ı111mnm 111!Wflıuıı ıımnunınııunuınuııı İ 4973 

Yeni otel «i' arııııla 

-
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Firtik 4 

Şar meclisi toplandı ! 
- Birici firtikten artan -

..• t rim O her rikerin gitmesını ıs t. • • d 
B 1 d · emı:ı 8 •bilgi toplantıda e P. ıy . d ğ-

y . gitmeıı 0 na gitmi§tir . ıne 

rudur . . r _ bu istek-
BaAkan Berıke kk"" 

~ b . Güle lt-fe ur 
Ö ·• n Sa rı 

ten tur ., bauim yerime 
d ·m Fakat b" . . 

e erı · k d ~tordan ırı gıt-
1 d ar a •~ 

bu yı ~ . . Baıka bir arka-
ee daha:ıyıdır . 

daı isteyinT ·. b _ bay T. Beri-
v~bbi N eıc .. 

. (eri iyi bılır . Bu yıllık 
k~r bu 

1
:. formalitedir . Fakat 

toplantıd·rudr c Bay Gülüro iste· .. h•oı 1 ••• 

~u 
1 

tak olurum . Dedi ve : 
gınc or . . . 

T. Berikerın gıtmesı onıy· 

landı . . ... Ü 
Günlük konuşma ozon n 

ıuncı maddesindrki şar lıayvın 
:ııırlatımn ulus seğhğına uygun 
bir biçime sokulması istegini ve 
bunun için sığlığı koruma ko. 
mitesinden gelen kağıtlar ve ta· 
Jimatnıme okundu ve ilişikli ol
duğundl\n sağlık ve soysal yar· 
dım encümuıine gönderilmesi 
onaylanmıştır . 

Günlük konu§ma .. üzerindeki t 
maddcltrden sonra verilen istek 
tıkrir1eri okunmuştur . Bunların 
iJki Kemal Kusun ve arkada§la. 

rın1n Saylıvlarımız .. eski bayıodırlık 
bakanı Bay Hilmi Ye şimdiki 
Vilayetimiz C. H. F. Vilayet ida 
re heyeti Baıkanı Bay Ôıge Ev
ı en'io ( fahri hemşehriliğe ) idi. 
Bu istek okununca" bütün aza 
aevinçle alkışladı. Söz alan Sabri 
Gül: 

- Bu iıttğe hep birden can· 
dan ve sevinle Ortak oluruz. 
Onun için iıteğia hemen yasalar 
Ve nizamlar encümenine veril a 
meelai isterim. 

Cavid Oral- iıtek çok ye
rindedir . 

Vehbi Necib- bunuo yasaaı 
encümenine gönderilmeıini dtiil, 
burada genel toplulukta konuşu· 
lup onaylanmasına isterim . On
dan aonra encümene gider . 

Sabri GUl- Bay Vehbi Ne
cihle aramızda bir ıyrı düşünUı 

yok. Bir formalite iıi. fahri hem· 
tehtilikleıini onayladığımız bu 
degerli adamlara birer mazbata 
verilecek • Bu iti bu encümen ya 
pacak. 

Bııkan - ort ıda iki i11tek ver. 
Sabri GOi bunun ysaalar encüme· 
nine gönderilmesini Vehbi Ne
cib burada onaylanmasını ondan 
ıonra encümene gönderilmesini 
iıtiyor . 

. Buoon üzerine, 1&ylnlarımız 
Bıy Hılmi ve Örge Evren'in 
(Fahri brmşcbrilikleri) uzun sü· 
rekli alkıılarla onaylandı . 

En ıonra okunan Rasımao sİp· 
tilli yohıoun onarılmesı isteği 
Dzerine : 

Baıkan - Evet. Bunda b&hkı· 
aız var . Bu yolu ıök6p yine ay l 
ni taşlarla onermayı_diltündük , 
Fıkat gedik yerlere ierekli ta· 
ı•mız yok . Oounj için ısmrl._uan 1 
taşların ge1mcsini bekliyoruz ve 
yapacağız. 

Diyerek 7 Şubat petff'mbe 
güatl topl•nmak üzere toplantıyı 
kapadı . 

Adana suth Mahkemesinden. 
Himmet kızı Emine ilo Kasnb 

Bekir M. den Ali oğlu Kadir arn 
srndaki nafaka davası ın yürümesi 
sırasında : Dava edılenin mahalli 
ikamolinin meçhul bulunduğu an
latılmağln ildnon tobliğat ifasıun 
ve muhakemenin 13 2 - 35 turi 
hine saat 9 talikırın karar verildi 
ğinden dova edilenin mczkür gün 
ve saatto mahkemeye gelmediği 

Yn tnrofmdaa hir vekil gönder ve k . 
diği taktirde muhn emenm gı · 

lllf' • "IA J b n d•Jvam edeceğı ı un o unur. 
ya 

0 
4980 

(förk 8özü) 

Tl:..JR.kiYE 

Z:IRAAT 
BANKASI 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
RA'-'AT l;;Dt;Q 

On iki yıllık türksözü basım evi 

Bu günedek yaptığı basım, iş/erile güney Anadolunun 
her yöresinde büyük bir ün kazanmıştır 

~--~----~·----------

Türksözü basım evi , her çeşit harflerle en 
ince , en özenli ve en temiz basım işlerini Ba
şaracak bir kurumdur . 

* * * 

Türksözü gazetesi 
Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel yazılarını 

ve ülkemizin her yanından gelen duyumları okurlarına 
yaydığı gibı 

Doöduğu günden beri büyük devrimimiz uğrunıı inançla, bııölılıkla, 
lanlayıf ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştlr . 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yapılır 
TurksözünUn yıll.k aburıası on iki , 6 ayhğı altı ve Aylığı da bir liradır. 

Belediye 

a0ı 
Belediye başkanbğınd ~ıı-' 

. . . r kısmı to;aut kulesinin yuvarlak çatılı \"~ kıremıt ı 

demirli bir beton plll.ka pozorlıkln yaptırılac~ktır Salı gü'ı.,; 
isteklilerin bir oy içindo her hafta Cumartesı v~967 hoşte Belediyd Encümenine gelmeleri ilttn olunur. 

28- 31-3-6 ,,,,,,/. 

----------------~ve b~ 1- Mirza çelebi mecrası ilk müteahhidin naaı 

üzure, 345 metro uzatılııcoktır . . .. 'nde ibal~ 
2- Bu iş aleni paza'rlıkla beledıye encuınen•1 a~~·fiO 

. . .. k e yapı ac 3-- isteklilerin, şartnamosını gorme v .. .. ve -' 
anlamak üzere, her gün bel0lliyo fon mfü.lürluğune, ra sa•',ı 

. 1 .. J • ""ğleJen soD 1""' o.y içinde, her camartesı ve. sa ı gun ort o 
22

.--2 
daimi encümenine golmelerı. 4952 

Eczacı kimyager 

Tahsin Hamdi Güneysu kirt1 

İdrar , kan , usarei midevlye 

sırıai tahlilal yapılır . 

idrar tam tahlili 100 knruşttır' 

Adres : Orozdibnk civarında 

~ 

Bakteryolog 

Doktor 

açmıştır . 

kadar hastalarını kabul 

Seyhan Tapu müdürlüğünden. 
Sayhanın Şeybza<le mahallo

sinden Gürcü Mehmet kızı f atma 
nın mezkur mahallede ( sağı 1 lacı 
flakkı solu çıkmaz yol arkası es· 
ren diyar veresesi önü yol ) İ~e . 
çevrili üı.· odalı bir evin senet~ız İ 
olarak tasarrufunda oldu~u ve ole
rek veresesino intikal edip verese 
tarofındltn tesçili ist~nmekte. ~lJu-

1 
iiundon bu hususta ıldn tarıhınden 

~n gün sonra sonraki .gelec.ek cumrı 
günü mahdlinde tahkıkol ıcra kı
lınacağından hu ev ile alı'lk~sı 
olunların ellerindeki resmi vesaık
leri ile birlikte ııyni giioda mahal · 
}imle hazır bulunmaları vo yalıul 
bu müJ<let içinde tapu çevirgenli
ğino müracaat eylemeleri ildn olu
nur . 4979 

Nafia baş mühendisllf inden; 
ı _ Seyhan Nafia dairesi i~·in 

mohruti ( 30 ) otuz çadır bin hcş 
yüz lira muhammen bedel ile açık 
oksiltmeyo konulmuştur. 

2 _ Bu işe aid şartnameler 
ve evrak şunlardır : 

batın on altıncı cumo.r tesi günü 
saat ondıı Vi14yet <lainıi encümo
nio<lo ynpılacaktrr . . 

4 - Eksiltme açık olarak yo.
pılııcaktır . 

5- Eksiltmnye girebilmcık ı~·ın 
istekliler yüz on iki lira elli kuruş 
muvakkat teminat verocektir.4977 

J - 4-8-11 

RUştU 

Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılınca gazete. 
Kaçakçılar miz her gün erkenden ayaklarına kadar gönderilir. vatan hainidir 
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