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SALI 
~-~ 

s Kunuş 

Saylav 
iliyetimizin saylav namzetleri 

tafürk, ulusumuza isteklerini ve yapflk
lan ile yapacaklan işleri anlatıyor 

lla/kevi başkanı,;.ız Kemal Kusun 
Maraştan namzet gösterildi 

er~on dakikada salrilıiyelll bir 
eııo~ı~/'lircndl!if mlze göre 1JiM· 
e,,1 "' 11 Ut• Maraş uilliyellnin 
ır : ' 0Ylôu namzetleri §Lwiur-

l!ıkı 
'ller R.Boy/auumz Damar Arilı, 
eııc emıı, Ali Mıinlf, /Jılmi, 
e11 ;:ı Nnc/, lbralılm ile yeni· 
llr U(/k (ziraat umum mti· ,, J 
ar110 ;e brlccliyc ıiyemlzdcrı 

M aumn11 , 
ı/1raı ııamzetlerl : 48 ,, s l 

tın M ay aulcırdatı Mchmei. 

- ·c, gili yurddaşlaıım : 
Bii) ük Milleı Medi "niıı yeııi 

Saylav eçimine girerken geçen 
dört} ılın i !etini güzden geçirmek 
fa)dalı olaca~tır. Bu suretle çetin 
yıllarda bana ve önderi bulun-
duğum Cumhuriyet Halk Fu ka 
sıoa destek olen 'c doğru yolu 
gö teren giivcuimizin yerinde ol 
duğu kolaylıkln ıınlaşılmıt ola 
caktır . 1930 ve 1931 yılların· 
danberi acun, hiç ayırt tanımıyeo 
genel bır ıkıntı içindedir . Her 
veıdr.ı ürünlerin fiyatları düşmii~ 
" Gerisi UçüncU firtikte -

1181,' itlıad ile yeniden Kemal 1 
11 (ı4dana flalkeui bı şlrnm) 

Rus-Amerik amünasebeti 
lit\1inof yapılan konuşmaların 
senıere vermediğini söylüyor 
'1oıkova 3 A J 0'Yet A . , .A } - Hu lun 

•tılf, n Ctılrno münascbatı bok 
oı,y ~tçeolcrde vaki beyanatı 
ir ~8u'ı~le 1 itvinof tas ajansının 

··• lal · · 
llnı 1ırıuc şu beyanatta bu· 
8 
uşıur : 
unda k 

l L' 0 ta ıibeo bir sene ~· 
hdl~ı•t Roz.v iti .. .. - ~ .. .. • A goruştugum 

ıı lrıOtı:~er~ka İle Sovyd Ruıya 
•ele .. 11 hı1 nıali mutnlcbeleıi 
'• s;nıo halli hakkınl<aki itilfl· 

'•iple arı tckurür etmişti . Bu 
ddıt dr Ovyet biikQmctiuin mü 
•t" cfalftr yapmış olduğn be 

" tem · . S "'mıvle tetaLuk ediyor-
da ~(et hiıkCııneti bu beyana 
lr•İtf 1 borçların ödenme i me· 
" l •ncak k d da k en i meıalıbatı 

bir i;bul tdilmesi v~ lcer.dhi· 
raıauı huluoulmn~ı şar· 

tiyle tetkike amade ol<lukunu 
ilan etmişti . llu aebebdeo dolayı 
Vsşiogloo bükümeti mualıkarane 
y pılacak m6ıakerahn !alnız te· 
f erruata oid olacağı ve bınaenaleyb 
biç bir müşklilc tesadüf cylemiye · 
ceği hususunda emniyet keıhet t 
mişti . Teessüf olunur ki Ameri 
ka sefirinin Moskova bükiimetile 
ve Sov)et sefııioin Vaşiogtoa lıü 
kumetiylc muabbcren yapmış ol
tlukları müzakereler esnasında ev
velce Vaşiogtonda kabul r.lmiş 
olduğumuz t.sash nokta! rdao biri 
yauilıstikraı mesel ı:ıı hakkında 
tereddüt izhar edılm"ştir. Sovyet 
lcr V &şiogtoo itılfif ıııın yeni baş 
tan ve tcmınıen göz:den geçiril· 
rne ini pek iilii iıte} e.b l rlcrdi . 

- Gerisi ikincı firtikt• ·-

-- •• Cuma günU . 
nvJn, sf'Çimi )'Apılacaft.ı için 

hütiin ikinci miint,.hihlere da,et 
ı_:::ıtları ğönderildi. 

1 

s 
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namzedleri belli oldu 
Ankara da C. H. F Vila
yet kongrası toplanhsı Soviyetlerin sanayi projeleri Hava durumu 

A KARA : ~ (AA.) - C 
H. F. Aokarn Vila} et korıgr11sı 
bugiin s at onda çocuk esirge
me kurumu umumi merku sa 
)onunda tophınrnıştır . Bütün ka 
za mümessıılcri hazır bulunmuş· 
lardır • Kongra vıliiyet ida, e he·. 
yeti rei i Rifot Uörekçi taıafın 
dnn açılını§ birinci rrisliğf'l Hi· 
fat Börekçi ikinci reisliğe Müm· 
faz Ökmen lcitıbl ı klere Avukat 
Ekrem ve Bayan Samiye seçil
mişlerdir . Kongra viHiyf't idnre 
heyttinin iki yıllılc faalıyct rı· 
poru ile hesab bılançoları itli· 
fakla kabul edilmiş ve kongra 
Ataıürk'e f m~t lrıönüne , Kii. 
zım Özalp'a ve Receb Peker'e 
vı laytt koııgrasıoıo snygı ve sev· 
gilerioio sunulmasına kongra ri· 

Sanayı komiseri büyük kongrada ağır 
sanayi imalatının artışını anlatfl. 

1 yasetini memmur ctcnişıir . 
Kımgra müzakerelerine de 

vam etmektedir , 

lstanbul limanları 
islihı projesi 

İsnanbul : 3 (A.A.) - İsahn· 
bul limanı ve rıhtımlarının isli· 
bı için hazırlanmakta olao proje 
biımi§ ve Ankaraya gönderılm•§· 
tir • Bu iş için bu seoe bütçesi
ne bir buçuk milyon lira tahsi· 
ıat konacaktır . 

Konyada bir balo 
verildi. 

KONA Y : 3 (A.A.) - cuma 
gecesi Ha,kevi ulonunda dör 
düncii etibba odadaıı çok istek· 
li karşılanan bir balu ' 'crmi§ ve 
sabah saat dokuza kadar sürmii§· 
tür. 

"Vatan . e..:i,, ndlı mecmua 
yurdumuza sokulmıyacak. __ , ___ _ 

Aokara: 3 (A. A.) - 'arşO\'a
dı Beyaz R u lar taraf ıodan '·Va· 
ton sesi,, adlı mecmuanın, mem· 
leketin dış siyasasına dokunacak 
yo:ı"ar teşıd ğı anlaşıldığıcdan 
memlekete ıokuJmnsı İcra vekil· 
leri heyeti karari)le yasak edil· 
miştir. 

Mekteblere hocalar için 
kütübhane kurulacak 

İtauLuI: 3 (A A) - Kü'tür 
baknnl ğı mcktcLlerde lıocalnrın 
mtslcki ve umumi bilgilerini 
artır mal~ için her mtktebd b r 
küıühlıa&e kurmaya ve nıı-\ cud· 
larını isliiha kaıar ,., rnıistir. 

Makedonya komitesi re:si 
Mihaılof Rodosta değil 

Kiıstamuoudtıdır 

Aokara 3 ( A.A ) - Dahiliye 
vekaleti matbuat umum müdür
lüğünden bıldirilmiştir : 

Viyeoıda çıkan Neut Wi .. ner 
jtwrnal'ın 29-1-935 tarihli ~a · 
yısında çıkan bir Sofya telkrafına 
göre Makedonya komitesi reisi 
Mibailofnn Rodos ıd•sında öldü 
tüldüğü yazılm11ktadır . Hu haber 
yalandır . Mıboilof Kastamonudı. 
dır . Ve ıihhati yerindt dir , 

Kir~sun fuıdıkları 

--~-------·-------~----10SKOVA : 3 (A.A.) - tas 
lajoosı bildi iyor ; 

A~rır sanayi komiseri Orjon· 
ikictz So\'}'t'ller kongrasına ver-
miş olduğü raporda agır s nnyiye 
yatırılmış olan ermayenin halı 
hazırda 26 903 000.000 rubleye 
h iği o)dıığunu ve 1931 senesin· 
de ise ınclık 9,434 000 000 ruh· 
lrdeo ibaret bulunduğunu bildir· 
miştir · Raporda d~nilıyor ki : 

Şu ciheti tasrih cd~linı ki 
Sovyet ağır sanayii her türlü mi
hnıııki inşaattan ibarettir . l\ia 
kiaalar , 11letler , cihular lop 
lar , tayyaıeler , nıitael)Oılar , 
tanklar , motorlar kimya sanayii 
mahrukat , lca,çuk • mtnsucat 

sanayileri ve elektirik santralı 
vesaire S8aayiin muhtelif şubele· 
rini tahlil eden Oı jonikz halihı· 

zııda elektiıik santralının 622 
000.000 kilovat clt-kıirik kudre· 
tinin malik olduğunu ve biııaca 
ı)e} b 1934 - senesine oisbett-n 
yüzde 216 nisbetindc .bir tt-znyüd 
mrvcut bulunduğunu söylemiş

tir • 
Kudrttio miktuıı 1935 Srne· 

.. nde 36 - milyar kilonta ba 
liğ otacakhr . 

1930 - ıen•sioe rnazaraa 
yOzde 19 bir tezayild varbır . 

1934 - eenesınde 25,6 mil· 
yon toıı petrol ç•karılmıştır . 

Sovyet Husya 1934 - sene 
sinde dokuma demir istihsal et· 
miştir ki bu istıhsal biitüo Avru· 
rupnnın en yiiksek istihsal nisbe· 
tidir . Çıkarılan çelik mıktarı 

9.565.000 afiha lıaline getiritmi~
lir . Demir miktarı 7.034.000 
tondur . 

Demir isıib alatı 1934 cıeııe
iode 1930 - eotsiııe nazara11 

) üıclf' 61 oishetinde ar ım ştır . 
Suui İprk snna) ii istih alfitı 1934 
entsindc 5.434 rona çıkmıştır . 1 

Halbuki 1930 eeneaiııde ancak 
608 tondan ibaret idi . 1934 se· 
llf'Sindc makine iu:i alı 9 829.000. 
000 tona çıkmıştır ki 1930 sene· 
si inşa tına ni bet en } iizde 258 
tezcıyüd arz tmektcdir · 

O jonıkıtz ağır snnayi hakkın- 1 

da da~a b r çok tofı ı liit verdik-

Fılist•n mektubu: 

(t>D sonra ıkinci b"6 senelik pla· 
mn Mrincisi gibi mükemmel lıır 
surttte ikmal dılrct-ğini be)·an 
ederek şöylı- dtmişıir : 

Şimdı aruk hıç kim c So,•yet 
Hu yanın itari k bilıyet ıni inkar 
edem<·z . llu srbebıcn dolayı llit 
Jerin 16 ni ao 1934 tıırilıind<" bir 
iş kongr"sında yapm ış o'd1.ağu 
btyanat bıze pek garib görü Ü 

nüyor , Hıll rr ,:,ovyet Rusyarıııı 
projelerini trılınkkuk ettİrf' hıl

ıne i içi kapitalistlere ist inad et· 
m k mechuriycıiııdc kalmış ol 
duğunu ve Sovycıleri kr.ııdı hal. 
lt:rine bırakarak onları krndi 
cennetiuizi k~odiniz yaratınız de 
wck liizımgelccr.ğini söylemiş 

tir • 
Bitler bir kitabında yakın 

bir bar b \ ukuu iblimn1inc mcb · 
ni l kdi nıfisavvf'r ittifaklardan 
balı ederken Alıııanyanın motor· 
culıık nokıasmdan p k gcrido 
olduğunu Sovyct n usylinın mo · 
torculuktaıı hemen hemen tama
mile m11hrum Lulunduğuou be· 
yan etmiştir . Bu bt"yaoat Hııle· 
riu iktisadi ve tckoik iokişfif nok 
tesıodao umumi bakımdan Avru· 
panın ve hususi bak nıdnn Sov· 
yet Husyauın oe halde olduğuıı
d,.n tamıımılc gofıl bulundojuou 
gösteıir , 

Almanya ile askcıi bir itti
fak akdi ruescJeıinc gelince böy· 
le bir ittifak akdıni ne düşiio
dük , ne de tasa' \'UI ettik . Her 
hnlde llıtlc•r Sovyet Husysnın 
biç bir zamaıı gizli orduyu ne 
motoru ve oc de k•myon ile tcc
hiz etmek için Alm•D) aya müra 
r at etmek mecburiyl"tiode kal
mıyııc11ğıud1111 emin olahilir . Rus
yamo ona ihtiyacı } oktur . He
pimiz hükfimctirııiziu takibeıınek· 
tc olduğu iyaeaoıo sulhun devam 
ve muh fazı. ını i ıilıdaf drnrk· 
te olduğunu hiliyoruz . li'akat 
aynı zamanda kapitalist kurdu· 
nuu kuvvetlılcrc hlirm t ttmck 
ve zayiflcri tY.mckteo ibaret olan 
konmaı da biliyoruz . Kendi 
sulh iyascıimizi tekibıotme\clc 
bcrah r bil} ük vatammızın mü 
dafaa1ına büyük hir ılıtıınamla 

çıılışacağız . 

Bizden ayni an yerlerde .. 
Sabık Hidiv Filistinde . . hayfada 
Petrol akıtma merasimi .. Filistinde 

A rab Sanayi bankası . . ------. ---------
Akka: 24 1 Hususi 1- Sabık 

Hidiv lliJmi Paşa bir müdclet 
};',Jistio'd~ knlmak nİ)•et•} le Ku 
düs'e Eriha şehrinde lıiivük ve 
güzl'l hir ev kiraladı. .Hu şehir 
güzel havasıyla iyi bir kışlak ola· 
rak tanınmışıır, 

Ilidiv'ın dostlarından Basan 
Halid Pş. Ehüllıuda, bu e\i kira 
J.yanın kendisi olduğunu ve Hi
dıv"in yakında bu eve köç,ceği 
ni s<iyledi. 

lıüldiıneti arnsırıda bir ihtiliif çık· 
tığını, Hidiv'iıı iiç oy kalmak 
i ıediğini, fakat biikumetin bir 
nydnn fazlı k11lm11sına miisaadc 
etme<liğini ve aınlnrı"d hu hu 
susta mnbnhcr~ ccrynn ~•nı· ktc 
0Jılnğunu yazı)Or. Hidiv henüz 
Ji'iJistiu anlarına gelmemiştir. ,İ· 

mctullah adlı kcodı hususi }atıyla 
gtlec~ktir. Gircaon 3 ( A.A ) - Son 

günlerde fındık içi fiyatları 49 
kuıuttan 46 buçuğa , kaLulclu 
tombul fındık ise 24 - kuruştan 
21 buçuğa kadar dü@mU§tilr • 

Bugün }'iJiıtin,de çıkan Ya-
1 hudi aueteleri Hıdivle Filiatia 

1 abudi gnzeteleı i Hidh 'in 
Şnr"i Erden Eıniri Abdullab'a 
mektııb görıdeıeıl'k kendisiyle 

-- Geriıi lkillci flrlilcde -

doğu , bat ve orta Anadolu 
tam:tmile yağışlı geçti . 

A KAHA : 3 (A.A) - Zira· 
at \eli.aleti mcteornloji ~nstitü
sünrlen oldığımız maJiim&ta gô· 
re eo~ 24 - saat içinde Trakya 
mıotakn mm Edirr.r. çerç~vesile 
Eg~ mmtaknsının Mnnisa ve İz· 
nıir ÇPrÇC'\Cleri orta An111dolu ve 
doğo Aurıd9l11su taınnmile yağ§· 
lı geçm i ştir . Y ~ış İzmir ve fa 
nisada yağ'mur diğer yerlerde 
kar şrkliııdNlir . K rnı kaimi ğı 
Muş da yctmi§ Sarılcamışta ·53 , 
Sivı ta \C Erzurumdn 28 santi
metreyi h ılmuştur . Knraclcniz 
kıyıları mıutakarı hariç olmak 
üzere hnva auhunetiode hirgiin 
ev,cle nazao l metre etrafında 

dlişükliik v111rdır . 
Trakya Ege orta Anado1u ve 

doğu Aoadolusmıda gece subu 
Dtt dertccleri tamamen sıfırın 
altında kaydedilmiştir . 

Yurdda eıı düşiik suhunet 
sıfmn altında olmak üıtre Kar&· 
ta 16, Sı\ ast• 13 , Erzurum Yoz 
gnt '., •Çorumda 11 derecedir . 
E11 yüksele suhunet sıfırın üstün· 
de Adanada 15 tir . Ankautda 
gece başııyan ~kar saat 11 e ka
dar dernm etmiş ve b .. ş santi· 
metıcyi bulmuştur . Öğleden 
sonra lınva sulıuneti sıfırın Uı· 
tiinde bir dt-rcceye kadar yüksel· 
mi§ tir . Rüzgar ctnubi garbi is· 
tikametindea sani)ede 2 metre 
sür'atle esmektedir , 

Kırşehir tarihini yazana beş
yüz lira verecekler 

Kırşehir 3 ( A.A ) - C. H. 
F. vilayet kongresi bugün vali 
'.lithat Saylamın bir yıllık çalış 
wayı bi dıren söylewiyle açılmlf 
önümüzdeki yıl görülecek iş1er 
~rdsındn kapatılan vilayet malba
asıom tekrar nçılncağı Kırş-bir 
turrbioio yazn<'aklarn 500 fıra mil 
ldifot verilectği aöyleomiftİr . 

Siz olsanız ne 
yapardınız ? 

Bundan bir müddet önce Fi
ligın adalarında bir ırylap oldu. 
E' ini su ban o yerlilerden biri 
kansı, annesi ve iiç çocuğu ile 
biıliL:tc bir ağic• tirmandı • 

Fukat sular ağacı kökünden 
ökl'rek denize doğru ıürülclemo· 
ğe hışladı . 

llurıun üzeıioe adamc,.ğız çok 
miih:m bir mesele k8Ifısıııda kal. 
dı . Yiizme biliyoıdu ve ailesin. 
den bir kişiyi de kurtarııbilirdi. 
Fnkat kimi kurtarmalıydı ? Ao· 

nesini mi , karısını mı, çocukla· 
rını mı ? çokcnklarıoı ise içlerin· 
den bnngisıni ? 

Adamcağız karı mı kurtar
m ğa karar verdi . Bu karar da 
akla ) akm gibi gÖrünüvor. Çoo. 
kü •noe i ihtiyardı, Çocuklardaa 
yalnız birııiııin kurt rılma ı öte· 
kılere kaışı haksızlık olacaktı . 
Halbuki karısı orıa başka çocuk· 
lar ynpallilirdi • Oouo için onu 
lcurlnrmığı tercıh rtti . Fakat , 
bir §ık doba \ar : Ad m kıartul· 
mağa çalışmıyarak ailcıile bırlik· 
tc ölemez miydi i' 

.z olHydınıı ne yapardınıı , 
-Vlus -
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_ Dürıkii mislıadan arlan -

. ._. . asen Türki Gar b musıtsısı es 
b . t nıomaktn ve 

yedeı çoktan en d' Sultan Ab-
tıkdir edilmekte ır . b mu· 

. d"n orkestrası gar 
dDlhamı 1 K · bahriye or · "k' . çalaıdı . eza 
ıı ısı 1 .. klımd ml\kemlnrı 
k t ası da ıu 

es r "dame oluoan bu ana· 
tarafından ı . 

riayet ederdı . 
eye b . 

Bunun haricinde gar mu~ı 
. . - raşan müncyver muhıt kısıle ug ·· · ı 

1 d. k' bunl•r br.meu uç r:csı . 
er ı ı d'kl . 

b . h"ç de takdir etme ı · era deo en ı 

.. Alaturka,, yı bırnkmış bnluııu 

1 dı Maamofıb halk g~ne yor ar . ' . . 
•l•tur ka tarafdar1 lcaloığ ı ıçın g: 
ramofon ile radyoyu gece keudı 
zevkine hizmet ettiriyordu . Ba 
jki ayrı musiki arasında kalan 
T. S. f. proğramları da her zev 
• .. e uymıya mecbur oJuy ordu . 
Bu suretle aldığı tahsil rıe terbi
ye saye'>iadc garb musikisinin 
zevkine varahilen müreffeh smtf 
ile tıbail görmediğinden dolayı 
ancak ananeye uymesıııı bilen 
ve diğerlerinin keba ve eşsğı gör
düğü zevklere ınfinbasır kalan 
halk arasında gittikçe dcrioleşcn 
bir ayrılık vücude geJiyordu . 

Bu esnada garb musikisi ted 
riı eden İstanbul Konseıvaturn 
varı ile Ankara Musiki Muallim 
mektebinden bir çok mükemmel 
musikişinaslar yetişmiş~buluouyor 

ve bunlara da sık, sık kooserlcr 
ve recita1ler gittıkçe knlabnlık:a
şan bir amatör kütlesi katılıyor 
du. 

Böylece memlekete nıinfir 
olarak gelen biiyük virtüorztar da 
memlekette git hide f ezla anla·· 
şılıyor ve o nisbette aı tan bir nğ 
bet görüyorlardı . 

Diğer taraftan artık bir çok 
Tftrk artistler de gaı b musiki· 
5 ;nce "Kompoze,, ediyorlardı · 
Şöyle ki meseli 1931 bu artist
lerdeo bay Cc mal Reşid gibi eu 
tanınmış olnnının eserleri "Üre 
hese Lomoureuk ve Cortot,, ta 
rafıpdao çalınmıştı . 

Bütün bu ilerlemelere rağmen 
11de"rontiDe,, üzere giden halk 
''ince ıaz,, ı sevmekte devem et
tiği için de garbli tahsili göre 
bilen imtiyazlı ~e mesut tabakR 
ile cahil kalmış halk arasında 
ki uçurum gittıkçe biiyiiyordu . 
1ııe Gazinin iııtemtdiği de buy· 
du • Zira Gazi, balkı yükseltmek 
ve hlllka l"n ince ve yüksek ze\ k
leri temin etmiye muktedir bilgi 
musikinin bütün Tü k Ulusu 
tarafrndan anlaşılıp sevilmesini 
iıtiyor ve iıtiyor ki garb musikı· 
ai Tilrkiyede oıusikinin t"D 11Po 
pulaire,, şekli ol!un . 

lıte Gazinin yukarda bahset· 
tiğimiz s<iyledoden sourn, faa 
rif Vekaleti işe bnşlıyarak Cemal· 
Reıid , Hesan Fe,id ' Zeki ve 

daha bir çok nmsikişinasdao mü· 

Ma .. çoko -Moğot Jhtilafı 

HİSİNKİG! : 30 [ A. A ] -
Mau :.ıko Japon ve Mancuko hü 
kf.tnetlcri Boer gölü civ~uıoda 

Moğuı kuvvetlerine taarruz etmiş · 
fer ve Kılakargol ırmağının şi 
malinde bulunan küçük Kalka · 
mizoyu i10ğal etmişlerdir. 

TOKYO : 30 1 A.A. J - Sr: 
Jahiyettar mıhlifde mevcut kana· 
t göre Maacoko ile l\toğolistao 

:r:sıoda çıkan buduJ ibtikafırıa 
ne J~poııya nede Sovyet Rusyl\ 

mıyacakdır . 
karış mabalifi bu ihtilafın iki 

J7ontaraf arasında doğrudan 
ala~a ar b Jledilmesi lazım gel-
doiruya a d 

• . tala ısında ar • . dııı mu 

rekkeL bir komite teşkil etmiş. 
tir . 

Alınan tt ılbirler arnsındn ev
vela şark musikisinin R dio
Ankara ile Radio -İstanbul va · 
sıtalarile yayılmalarının önü ahn 
mış, bundan f'onra <1 hir br:\i 
kiiltür ocakları olun Hof kevleri
le okullarda halkın bu musikinio 
terbiyesini almıya vesile olabi
lecek cihetler ortabao kaldırıl · 
mıştır . 

Şimdi garb musikisinin yayıl
mnsıuda asıl büyük rol O}'Daya 
cak ol•n vasıta radyo olduğu i 
çin gnzetecile,, garb mu ikisiuin 
tedricen öğretilmesi hususunda 
hir çok metodlar ileri sürmekte
dirler . Bu itibarla şimdilik gün
düz okul talebesi ve gece de 
halk için olmak üzere basit sa 
yılabilen musiki pıı.rçalaunıu ça· 
ho~asıoa karar verilmiştir . . 

Şimdi bnlkm biitüo bu yenı· 
likJcr karşısında ue gibi aksUla· 
mcllerde bulunacağı düşünüle
cek olursa veziyeti şöyl e görmek 
en doğrusudur s 111rız ; her ş .. y 
dea evvei yapılan degişikliğio 
yenilik cazibesiııdcu mt aıla asıl 
Gazioiıı ıılısi prestijı ıle bütün 
Türk ulusuoun büyük öndeı inin 
hatta ilk önce anlamadığı her ka 
rar ınıu mükemmelliğine itimadı, 
garb musikisini yayılmasına en 
iyi yarıyao amillerden olac ktır. 

Bununla beraber bu yeni 
musiki kültürünün halk için bir 
dertten ziyade bir zevk olabimesi 
içio halka, kulağınıo alışık oldu 
ğu ıevimJi havalar dinletmek 
lar.ımdır . Bunuo için de daha 
oimdidec Türk fo lkloruudan apo
mış ve gaı b tekniğine göre har· 
moniz:e edilmiş havalar mevcut
tur . Bunlnr: çoğaldıkça da İn· 
sanın medeniyc:tin ~o yüks~k ıner· 
tebelerine eriştiren büyük kom
potizörleriu eserlerine yakışno 
daba güzel ve daha verimli bir 
yol açılmış oluyor . 

Hakikaten "Türklerin Ata,, sr 
olan Gazi işte ircdesini bir ker
re daha kulhmarak bu yeni inlcı 
liib için kendine mahsus olan vü
zub ve katiyet dolu göıüşünü 
bu uğurda sarfetmiştir . Bu sene 
başarmıya koyulduğu eser her 
zamankirıden daha nazik bir mev· 
zuclur ; zira bir "gııut,, ve bir z:evk 
yaratmak ve musiki aşkını mahal· 
line nınsruf kılm11k istemenin 
çok güç ve çok ince bir iş oldu
ğu da şüphe yoktur . 

Bu tecrübe bakikRten yaşan
maya değer olan bir tecrübedir. 
Kaldıki G azi bütün tccıülıele- • 
rinde muvaffak olagedi . İşte bu l 
günkü tecrübcsiade de bugünün 
bütün artistleri or.Unla bernber
dir. Gezi yine muvaffak olnçak -
tır . 

-Robr rl /.,,, /Jmulauy-

Loyt Corç'un 
Almanya için söyledıkleri 

BERLIN : 30 [ A. A 1 -
Ber'tioer Taceblalt'ıu hir muha-
birine Loyd Cerç d mişdir ki : 
Y coi Almanya 'yı artı~ temnmen 
anlıyor ve ooa karşı derin bir 
sayğı duyuyorum. Loyd Coıç Al
manyauın hukuk musavah için 
şahsen müc:ıdcle ettiğiui ve Sor 
da sora k yapıldığı günün belki 
hayatınla en mes'ud günü oldu · 
ğunu ilave cımiıo ve sözlerini şöy· 
bitirmiştir . 

Benim proğramım bir İogil ;z 
proğramıdtr • Fakat büyük Al
man ulusu ile dost münasehrtlc · 
rin kurulmasınıdı ayni ihtiı'asla 
istiyorum · 

-Blrlııcl tz·rllkden artan- l:!r !berinde bazı yerlere mrrkez Mus"ık·ı mus t"ıl• r Orta /alısl/ nıekleblerlııde : ı · • di 

A - öylerde talebesi az yapılarak buralarda mutema münaseb8 Birinci yozı ile ~okla~ 
ma dün bitti 

Kültür bakanlığı tarafından 
bazırlnnao Orta ve Mu ilim mek 
teblerile a.. İ selere göuderıleo im· 
tihnn taJimatr.amesine göre birin 
ci }azılı imtabnnlarn Son kanu 
nun on beşinde ,başlanın ş "e 
düa de soua ermiştir . 

1mtahen ifeğ,rllarını mu allım 
ler önümüzcl ~ ki hafta rçinde o· 
kuyacaklar -ve n11m ralar'im tak· 
dir ettikten Eonra mekteb ida
relerine vereceklerdir . 

Mckteb idareleri de bu not
le.ıı bir hafl<\ içinde ııumara k5. 
ğıdh.ırına gfÇirecekler ve ÇOl'ıı~· 
Jarın veliluio e bildıreccklerdsr. 

Kız Lisesi olmlyi•n yerlrrdt· 
. kızlur Erkek lisesinde 

okuyabilecek 

Ô .. müzdeki 935 - 936 ders nu r 
yılında Kız lisesi olmıyon vı a 
yetlerde kız çocukl noın Erkok 
Liselerine devnmlarıoa kültür be· 
karılığınco müsade Edilmiştir · 

Soy adı 

S9Jılı Zeki ve ailesi soy ndı 
olarak (Bugay) alm\şhr . 

Evlenme 

Karolarbucaklı Alinin oğlu Ri
fııt ilo l<iliso köyü çifçıl ·t'İnden 
ilacı Melımo<lin kızının evlenme 
d~rn~kleri dün bir çok davetliler 
h uzurıırıdo yo pıldı . 

~~--------·--------...__-

Irak petroJları 
Irak kr .. Jı geçeıı hafta Irak pet

roll orını AkJeııize akıtacak olem 
J 100 kilometroluk lıoru yolunu 
a~·tı . 

k ve müstacel tamirat postalım bu· olan mektebleri birleştiıere on- _.-- 1111 

ları U)'gun yerleıde yatı me te · .. · Sı :• k h lundurulecaktır . tkı D 
Sonra. bu vıl Ceyhan ırmagt Yazarı · teılO,... lerı· hal'ıne sokmak. J t gaze ... 

üzerine bir abşab köprü kurma Cumhuriye ikİ "' B _ Kijy ve merkezlerde · b' oıu• 
ki 'cıi de bitiril mi~ olacaktır • devam eden ır , ..di düzene \e onarılm•ğa değer mo • • ' t uı-

k Bu yılki n ı fia batçemiz, ge · müsabakası vı '· ... e kJ f)t tebleri iyi bir kılığa sokma • f 1 ·ı k aatı~ ·ı 
ÇPn yıldan 2,000 lire a.z ası e Beoim an .. aek• C - Mektcb doktorunun üc· d ı ı agı" w 

ğ 240,900 lira olarak kabul e İ · ıikimizin son 8 ac .• 1,l•ı relirıi artırp onu çocukların •• • f kı •1
1 lığiyle daha yakından alakalan· tiiiglir • araoı~d·~i- :

0 

bu r06" 

dıtmnk ve çalıştırmflk . Müşterek tahsisat: ol.ara goruk~aranıadıld 
1
· b' 

<l y · t bır mPna çı ete• ' ı. D - A<lona meıkrzic e •· Büttemizde bülün villlye i •· Cumhuriyet g•• Jııııl<-' 
oi istasyon ıısfalt caddesi üzerln lalrndar eden diğer hizmetler i· air \!O ı. ';1 

l . k ı· f keti açarken, ş ' bİ b .. de tam devreli modern nr me ç'ınde a•çen yıldan 9,000 ıra •z· ğ . ır ""' • 
& "' • baştnn ~a rır b iol teb yapmak. luile 87400 liralık Lir tahsisat ış cekler 

Sılılıal /1lf eti: d nana pa.ıa ere 
1
,1. j 

r ~11 ır · yor. iyi • . ·o bİ' •• ı 
Bunula Türk şairlerıoı ,Is r 

Vilayeti~ üç yeriU<le; Ada· 
na meık • zinde 20 si trahomlular, 
10 u veremliler için olnı:ık iizerc 
130 yataklı; Osmaniye merkezin• 
de 20 yata~ lı; Kov.an merke~inde 
20 yataklı birer hastane vardır. 
Vakıa bu; v,Jayetimiziu hakiki 
ihtiyacını kaı ~ılayabilecek dere
cedeo çok uzı~tır. Lakin blid· 
cenin imkanı nisbetiııde biz bu 
ihtiyacı her gün biraz daha tat
min etmek yolunda tedbir almak· 
tayız. 

Nitekim bu yıl; 
A _ Adana Memleket hasta

nesi d ·şında yeniden bir "Cild 
ve Tenasül JahurıatU\'arı,, açıla 
caktır. 

B - Memleket lıasıınesne en 
son sistem bir routkeo makinesi 
kurmak üzere diln müteahhidiy
le mukavele yapıfmı,.tır. Bu ront· 
ken 1 Haziran 935 de çulışmağa 
ba§lıyncakhr. 

C- B:ızı kazalardaki frengi 
doktorlarının üı::retleri.tıi artıra· 
rak ve adlarını "Seyyer doktor,, 
diye değiştirerek vo emirlerine 
4,000 Jiralık frengi ilacı Ve(erek 
frengi afetile daha ukı uğ~aşma 
imkiuı verilecekdir . 

D - Memleket bastahar.esiu 
de yıpı'acak ODatmaJar "e düzen· 
ltr bu yıl 6tcmamlaoıcaktır . 

E - Memleket bastahanui 
kadrosuoa yeni lra_Jlan bir ·'Ku· 

A-Do"rt kaza merkezimizde · ayılaC jJe' 
öude geleııı s. bejefl kı. bu"'ku~ aıet konaklarının onarıl- il ~ ıle 1 • 

mas~ , 

B _ Seyhnr aşiret Ierin ve mu
hnciı leıin yerle§tirilmeıi i ine 

yardım • . . _ 
C _ Adana mtrkttzıodeln mu· 

zeye bir etnoğraf ya kısmı ekle~ 
mek. 

lJ _ Türk Dili tetkik Cemi· 
yetioio yaptığr kitahları satın alıp 
halkımızın istifadesine sunmak · 

E _ Vilayetin aafia ve yap1 
işlerilc •yrıca ve munbasıraıı uğ
raşmak üzere <l•imi bir mimar 
bulundurmak . 

F - VÜayet içinde 
işlerini kuvvetlendirmek 
ler de görülecektir . 

Halk mıiracaat bıirosu : 

tfi)efon 
gihi iş-

Bu yıl bütün ehemmiyetile göz 
önüne alınarak kırar verilen iş · 
lerden biri de Adaoa merkezinde 
bir " Halk müracaat bürosu ., ol· 
du . 

ire el bo u~u brf ı~.) 
den ötürü vırroi uti1';;.tit> 

T··rk dl ki bu da ( u i oY 
b. ro .J ıninde ınü ırn ' 

şair sayılacak 1. dat ol 
Bunu ne k& 

kadar gider · 11~it ~ atıı te .,,:~ 
Ancak §RY airiO f~...J r. 

varsa o da: - ~ 
0

1' ~ 
butir . SBnbatı çtıı•l'.1111' 
nüyor . Lakin_ aP aPket~ 
İük çekilmez i bo k ıııt-.-' 

k" delile ıJt':.. mubııf aza ar· ıar•" ' 
tirir-Kapaklı o ilirle'. 
- ·• de kullauab çusu . . ıar . v 

nu ima ettırıyor .J ~I 

Gelelim neticeye :d ,I~ 1"J rı° 
ön e ll'J Değerli bir k•, u 

islenen bu moıa~~ı. .. ril• fi nl 
• . •• ıtJIP" 

ğümüz gibı ııu~ uııtılcle ;,11 P 
kalınca mühletı ·ıı0iYe1l t 
dilerince beğeoı 

0
<1 • 

or ., . • 
rediliyor · OkuY dedıfl 

Müsabakanın ok : .J M 
bir şiir bakikateP !. ,_,-~ ~or 
şairler de oıan~bot•r ~ k;~ 
rayamamıılar • k ki ı y, 'l 

Şurası mub~~~:uıük f~ ~ı: 
tibioJe az goıu te ol~M Ll 
" • .. ..ı bt:S ,.rJ" il 

şıırs.z , sozsu k ıu 

Dünyanın rn büyük uıUhon · 
dislik işlerinden biri olan bu horu 
yolu, Uorgök'Jcn Ilodise'yo katlar 
çif tc boru olarak gelmekte, ve bu
radan nyrıldıkto.n sonra Surye')'o 
girerek biri Şanı 1'rnblusunı.la, dı 
ğeri do (?ılistin'den geçerek l lay
frı'Ju denizr vnrmnktodır . Bu bo
rular hcrr yu 5 mılyon ton petrolu 
Akde iz kıyılarına akıtacaktır. 

l lak, lluruo ve Boğaz nıütahassısı,, 
eklcrı eccktir . Sıhhat işleri içio 
bu y.'I, geçen yıldan ıöyle böy
le 2000 liraya yakın fazluile 
84,300 lira tahsisat kab 1 ~dil-

Önümüzdeki hazirandan itiba 
ren bükömet konağının belli bir 
yerinde açılacak bu büro , köylü· 
oün bUktlmetle olao işlerini ~-.kib 
ede~ck , neti elenmiyen itletini 
bir ayık önce bitirecek, balkın 
her hangi daire ile olao işi içia 
istldasıoı yazacak , muhtaçların 
istidalarını pul yapıştıraca~ ve 
hulhe. h1,1 güne kadar ihmal edi 
len en yarayışlı bit j i başarmağa 
çalışacaktar , 

Tdbsis .. tİarı mevcut olan koşu 
yeri tribününün projesi b~kleni· 
yor . Gelir gelmsz derhal mıeata 
La~laancukli~ . 

bele populer 0111'
1 

1 
~/ 

mış? , ı d~,~ 
Mevzuu bır• ıı•~• ;f .. ab• 

olursak bu rou• tacil, z·. or buluruz · ır lle t 
bÜ2 şekli tenuııtl "dli tıf f 

kind .rnlun<luğumuı bir zaman. 
da, petrol kuvvetlnin ehemmiyeti 
molt'\mdur. Bundnn dolcyı, gürek 
sanayii, gerekse gcmılo ri için pct . 
rol ı ihtiyncı bulunan lngiltero ve 
Frnnso, 1 öyle m~nbe la rı ele gc. 
çirnıc>k İ\·in daima çıılışmnktndır"' 
lar . 

Bu hususta 19/ 1/35 larihli 
" Milliyet ,, de bir baş yazı 
ynıım Ahmet Şiikrii Esmer de· 
mekıetlir ki: 

"Şimdi , arılan bo. u yol' arı de· 
nize Irak petrollarmı akıtacaktır. 
Bu petro!ların soysalJık uğııruu
<la kullanılmak için nkınıya haşla· 

dığıpdan seviniyoı nz. Aucak yüz yıl· 
loıca elınıiıd · 1-..a'm ı § ikeıı, bunları 
açıp içir. deki değimli özden isti
fad~ edemediğimiz iç'n de bugün 
ücı dny<luğumuzu söylemek iste· 
ı iz. 

lrak petrgllaı lııı açıp işletmi 
ye Osmanlı İmparatorluğu çalı~ 
mış'ı. Ancak, büyük savsşa kadar 
bir takım eutrıknlnr buna engel 
oldu. hak'dn pcrol yoktur diye 
bilginlerce verilen r:ıporların an- ' 
Iaınıuı şimdi daha iyi anlıyorez. ' 
Ve anlftdığımız içindir ki, bu kez 
petrol ara~tırmg işini b11şka bir 
tutumdan tutmuş bulunuyoruz. 

mi tir • 

Ziraat ue baylar işleri : 
VilayetimiE. ülkenıitiıı eô ile · 

ıitlı: bir çifci bucağı olması do
Jayısile buruda Zirr.at ve Baytar 
işlcıi üzerine ne yapılsa ndır . 
Arıcak bu tar&ftan umurui bütçe 
ile bir çok leiılsat yapılmakta O~· 
wnıı, diğer taraftaa çifçilerimi· 
zin l.cendi 4abalarıoda fen, ilim 
ve h:crübe)e d11yaııan ycnHi~leri 
derhal benimseyip tatbik edebi 
ltcek kftbiliyette buluomaeı ; ida. 
ı ei hususiye bütçemizin bu uğur. 
daki maddt kifayetsizliğfoi tela 
fi rtmekt~dir . 

Bununla beraber bu işler i· 
çin bütçemize 19,300 lira gibi az 
ğörülmiyecck hhsisat ıutulmuı
tur . Bu para ile ; 

A - Nümune fidnulığı kuvvet· 
lcndirilecek . 

B- Faydalı 'e sıc&k ıklim ne· 
ballarının tohumları getirtilecek • 

C- Yeni saf ıt istasyonu ku· 
tulecak . 

D - Baytar kursu açılacak, 
E - Bulaşık hayvan but• 

lıklarile sıkı sıkı savaşılacak . 
F - Eski kadroya yeniden 

bir seyyar ıiıaot memuıo ekl"nc· 

S~nrı yine t 8 b isal olan yeni mu· 
Jıosebci hususiye binnsınr ki- lıü 
kuınet konağının eo üst katının 
t imal tarafındaki eksiklık yapıla 
caktn.- Pıojt-si ge-lir gelmt:z bat · 
lauatakht • 

Taş köprüden ko'u yeri hiza· 
sm • kadar olan ~osada 3liümüzde
ki aylardı tamir edilerek halkın 
koşulara daha rahat gidib gel 
me i ltmin ed!lecelHir . 

Görülüyor ki önümüzdeki mı 
li yıl içinde vilayetimizio bir çok 
bakımdan biraz daha iokiıef «'l· 

mesi için mümkün olabilen lıcrıey 
düşUoijlınüf ve ona göıe de lıusu 
ıi bütç~ye tahsisat konmuştur . ,, 

Hindistan da 
Koministler uldı yürüdü 

BOMBA Y : 30 ( A. A. ) -
Patronlar birliği ile sendıkalar 
arasında yapılan ınlaşmayı pro
testo için kÔmioistler ahmedabad 
da kanşıklıkl .. r çıkarmağa te~eb· 
büs etmişlerdir . Komioistler bu 
ıolaşmeyı tasvip etmiş olan Garı. 

Nafhı işleri : diyi kapitalistlerin reisi olmakla 
Bundan iki yıl önce karar · İltibam etmektedir . 14 Mcnsu-

laştırılmış üç yıllık bir nafia pro;- 1 cat fabrikası amelesi kolJ' istle-
renıımız vardır . Bunun şimdiye ·ı tin bar~ketioe iştirak ederek fıh 

• "ki reJI .Jf miş hır musı ,...., oP' 
.k alo...,. •I' 

( T~kpı dl d•" ... 1 ti~ 
ahiba hs kıo>I% CltO ~ j 

hatırım duygusno ,tJJtfY '-J 
bu amaç anıklanf1l pi•~" 
bir müubaka kat1:c•~tt t 

9İt ve mtınasıı 
11 

bıı 
· ~ k ılanıt 5 samımı arş lj,isd • 

de brsk kazannbi· . ,arl• U 
. 'ki l, 

Bizde §itnd• ' :iJjri•İz 'l' 
amaıôrü vaı~ır . ,, b 1 t 

· eP ıtlf' oJ, 
t urkııcı ) geçıo r şiiri sil~ JI '<o 
dertceye kad• ııaıt11 ff"'.~ 

i ıce yaı ıı.-~ıtl • t 
lerin evve koY" 'ıb'J lirk 
ğer grtıp ( ta ,,o OJ'"-ıM S 
olup kaf asıoı bil ld t.•1 bil t~ ov 
lamış olanlarJı~,ilıif0.,,,, ~~ 
ı.· • olacak dl .. e .. ıt 
uızım ·ı em.. tt.ıaı 
lleklemck \Jı '-° ,ti' t 

a et 1 tı 
rudur r . lafr•""' , k 

Tek Lır 8 rŞ1" al~ d . . ·kıaı oı• ·~J· d Lcym ıstı Jd lıttl l~rı 
Gönül di(rrocll~l~tet 4' ı.ıııa 

ıünü sokakt• ç 1';011 ~ tb 
1 oeo k•C lerde neşe e lıi a'l)' 

liyebilsiu. Halb~ btJıfd ~,,.ı tıık 
) geJl~ ~o lı~ (Yaltırıkh tJllla 0 ıt"'; 

1 
, 

kuyabilir · .. yJ,JJt~0 lı 'dil 
bile doğru ~o brste"' 'tus}' 
ııunda scbebı k•'" <ılar 
mayışıdır • 

1
u5al'8. f' 1Ycli 

O halde ~ . gıb1A_,, '" 
~ıırı r .k t\ ği beste de :. aefie . ,ev lto 

k 1 lJile bd OJ'1 111 llda 
cumasa ·ı e e r•• 1 

biç dt: ternsı . şe" ı ı ltııt 
İstanbul beste':kllr. t, a,, 

kadar üçte ikisi tatbik ~dılınişti . rikaları taşlem·şlar ve içlerindeki 
1 Bu yıl geıiye keları kısmı tamam 1 makineleri bozmuşlardır . Polis 

l:ınacakttr · I nümayişçileri sıkı bir surette ııe-

Bizim de hiç olmazsa, kendi 
ülkemize yetişecek kadar petrol 
çıkaracağımı7. giin ur.ak oloıadırrı 1 

oı unı~rız. 

ni kurtarrnıyac . _.S ~lla t 
811 y '1:•k 1 

kt~dır . vı•I ' 
mani olma ,,dıt · ıı,l' 

Buodan artık olarak bu yıl ' ıaret f'hıode bulundurmakta 4 
b.zı kazalarımız arasındaki yol· · kiıiden fııla olursa to,Jlantılara 

fat yapılmak ve po ~ııl" 
ğ'ırlaşmuıııd•'~ao kot 
malar olmasın 
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u elerindeo, Japon impa 
orunu J 
yQıck n . aponlnrın fıkirlerinde 

d !ermde tuttuğu yer lıak-
8 bır d '" -.. u uuce edinmek çok 

Çlur 

• 
00 zamnnlarda imparator 

ıyctj ile beraber bir okuluo 
f ICsıni ' - -· l 111 yapmak üzere kuçuk 
1
' erde L' · . n ırı e gitmişti . Ala 
ğırdiği sok - .. d . 

ıtıl . Dgın once en aoce 
.. tcouzlc mediğioi \ e evle 
u t katınd 11 biç kimsenin 

·~aratora bakmam ını temin 

l .. tcdhir alınmadığını duyunca 
UQ A l • 
. ~c lir ah li i çok hiddet 

dı Ve t .ı 
P 

u anuı . J ponlarn ğöre, 
•rQtor • 

hı· 1 Oocak e ğıdan bakı 
lr Çü k" . b . '. n u ımperator, güneş 

eaınuı 1 d . 
ıl og u ur · Buna rıayet 
llledi .. · uk 

0 
gıof gören bir Jo poo, 

10• 
8

• dcs bir re min tahrık edıl
o•uı ,, .. 

paraıoruıı r smım kurtarmeğa 
çalıştı~ı içio bir muallimle rğlen 
miş bunun iizeıine de polis mü· 
dürlügüoden nazigfine, fakat katt 
bit· ihtar almıştı , 

Her japonuo evinde mihrab 
gibi hususi bir yer vardır . Bura· 
sı Mikadoya mahsustur ve çok 
mukaddes addedilir . Oraya, fia· 
nal eserinden maada hiç bir ey 
koııulmnz . Her Japon ailesi gü
nün birinde lmparetoıun evlerine 
gelerc•k kendi ine ayrılan yerde l 
bir müddet diolenf'Ct ğini nnır . 
lmparalorurı s<.·roetl : 

·--------Birinci firtikden artan -

olduğu halde alıcılnr nznlmı~ ti ta iodirilmiş olduğu holde tahsi· 
caret muvazeneleri bozulmuş İ§ 1 laun v~ bütçe rekunundo artma 
bacımla rı daralını§, en snğlam pa 1 knbiliyeti görülmesi sağlam bir 
ralar sarsılarak düşmüş veya dü· 1 m11li büuycnio \'e 6konomik ahvalin 
:.~'i.ilmeğc mecbur kılınmıştır • her )'ıl_daha ziyade iyileşme inin 
Bızım yurdumuz !bu sarsıohlara en ınüsbet lıeğeoidir , Uluslar 
bıllıassn maruz bulunuyor~u • arası güvensizlik ve kiisgü devrin 
Çüıık~ ticaret ve tediye muvaze de biz büyük Türk ulusunun yüce 
nesi öteden heri •açık bulunduğu menfendarıan en uygu'l ııedlıirlc · 
halde ziraat mac1dcl,.ıinin fıynt ri büyük ha sasiyelle tnkib tttik • 
düşküııJüğü ve yurdun geniş öl· Barışı seven ve onu h• r tüılü ta -
çüde sınai nıamulfitn olan ihtiyacı arruz niy tlcriıı,lcn uznk bir surct-
ılı,. veriş açığını dalın ziyode ar to kurumlnndırmnk istiycn temiz 
tuecaktı . Bu zoıluklar ve ihli· bir zihnıy• tle iıısel terliblcrin mey· 
miiJler yüzünden ülkede genci dona gelnlf•s ı ne çalıştık . Bııgün 
sıkıntı mali olarak ta Jığır tesir- barışı ve uluslar rırnsın lo iyi gcçio-
ler yapacağıoclan devletııı hni· meyi amaç tutın ülkolcrdo bırl<'Ş 
nesi gıttıkçe .daha fazla der lığa tık Sıyas:ıınız ,.e knrşıl ıklı lÜı lü 
maruz bııluouyo ıdu . Bu çelıu antloşrmılarımız v~rdır. Bir yandan 
ş rtlar, hı!r al nda yeni kurumlar dn ulusol kurumuna , vtısıtalarına 

Firtik 3 

As i sinemada 
4 Şubat P:ızar Prlesı Akşamand n ltibar(ln 

Grizel Seslı - A/ber pereJan - JJöyrik Artısı 

Raimu tarafından bır süret 

fevk e/adede temsi/ edilen 

~ Muhabbet dellalları 
AYRICA: En yeni dünya havadisi 

Pek yakinda: Fransizka gaal 

Şaytan ız filiminde 

!!il 

b• borcn sofu bir hıristiyan 
1 Qı" b' 
Ş.. Ut 1§ bir hiddet duyor . 

1rnd'k· 

jnponyanın şimal vilayetlerin· 
de üoh1cısite telcbeleıi mevsimin 
ilk ateş böceklerini toplayıp Tok
yodaki sarayın bahçe ve nvluları 
m ayclıulatmak içio hususi sandık 
lar içinde koyaıak snrayn göoder 
meği büyük bir şeref addederler 

Mikado da her yıl mukaddes tar
laya bir kaç pirinç tanesi : kerek 
r.iraet üzerindeki mukaddes hima 
yesiııi y niler . 

yar.mnğı1 mecbur olan yurdumuz· üz~l bir dı ~ •r verdik . Bugün 
da açı imayı ve .. ilcr lem eyi dur· Türk ulueu ikı köklü vasıf ile ulus-

1 
d~rocak mnhiyeUe idi. !3~tün bu çu- lor orası mtinodcbetlerdo kendini l 

4982 

e .. 1 ı Jepon imparatoru 
guu, · - 1 
1 

1 ogu larmın 124 liocü· 

1 ~ 811 Hırobito, hiç bir düoye
lld •yılla mukayyet ve 1889 yı· 
ir ~Yadı lan ınn yasaya ğöre hiç 

0 aııuna labi deA-ildır . Mika · 
Yeryüz.u.. .. 

tğer • Dun yalnız en sa)gı 
a1Jd imparatoru drğil. ayni za: 

t , 
1 
.. eni zeagın ve zcrıginligi 

•gın,.n nıütevnzi yoşıyan bir 

l Pllrntorılur · Mıkodo sabobla· 
aaat d ' 

11 okuza g"lmPden bakan-
Ilı kabul d 

lnı c er • Sonra- sar· ez b' · 
ırıı ta ~r anan mucibi - ecda-

pınır • Bu ihad l bittik· 
11 sonra da 1 . ek cın ı bır gazete de-

olan ve hadiseleri .. - . 
<'lld ' • 1 ogrenıp 
' . ı_sıoe an •tnıağa memur b. 
lltıbı kabul d lr e er. 
. Bunun orkasındın da 1 ·ı 
hını e çı er, 

er ve şaulcr, birer birer im 
•tntoru · •d n yanına gır er fer .. Japon· 

r• aık ıık görUleıı bir zelıele 
Yun v . 

&ket ~ya y ngın Mıkadoyu fc. 
lrık:~b~llıoe gitmtğe mrcbur 
der 8 1 ça bu böylece devam 

lmpa t D .. ~n or mulrnddestir : 
1 ai 

11 
u kderde imparatorun a

oe lu 
tya . rşı yazı lnııı bir tariz 

hir Jıstıhıa kadar hiç bir şey 
B •poııu kızdırmaz • 

~ili u Yüzden Pekinde çıkan 10-
lce b' 

le11 ı J ır gazetenin başına ge
cr ıen" R•ztte .. ur umıtulmsmıştır . Bu 

iv.il ' oleo imparatc.run hasta 
4 e ıl ~ k 

Gaıu k n adar bir hndi eden 
ti . 8 •palı bir tarzda bnbsetmiş· 
d~'Gu~ı ~•ponlar gazeter.in mii 
tac•kl ' bıoayt bombalar la uçu 
~ki, . •rını IÖ) lüyerek ıehdid et· 

rınde 
ltıtcb 0 , gazete kapaumnğa 
dn l' ~ kaldı . Son :ıamoolarda 
Pilra~ Yo.daki bir kitepçı "İm· 
l~ı h"r r°ılcsi,, kelimelerini majüs 
~İt 1 

lcrle yazmadığı içio ağar 
d Pata u . cezasınn mahkum ol 

J•ponv d . . 
tıçluı J' a ımpaı a toru lablw 

llrıu 1 Ok t'd 
1 

ceznlandaran kanunlar 
1 

{ ttl'd o 
t lik 1 ır . ıada hiç kim -
tın k adonuo şab İ) elini ttnkit 
ılc 01' ' batta tarihi ebehler içiu 

•• o 1 .. 
~••ret ' nun a m •şgul olmaga 
c Jaıı tdenıemittir • Bu )'iizdeo 

\\I} u d 
•r-ı IJn ,a 8 Japonlar tanfm 
'I '"-şted'I 
l ı bok 1 miş ve hanedanı ta 
• 

1 1llıod '- · I 14 h· eıı trnKH e hasredil 
ır tetk'k 

t rl r. 1 görülmemesi dik· 
O 'fier 

I'- . 
ı ""il 111 ı llıfıtıd ıt-r okulunun her 
'•lı.J a • Mıkndonuo hir re mi 

''lr O'-
tııdıln 

1
· . ııullui r ve hocaları 

"' ıı 1 •Q kh) ' snrny nazı11 larafın· 
u t" 1 'illin ur >ıkanıua verifeo hu 

il11cr- sanfii mukaddes bir 
bi ...., 

1 ınuhef aza ediyorlarmış 
r , Çille ut bekçıler i addeder
t"tk Ocukfar her sabah sınıfa 

tu J'e . 
Par11 1 

anı u öoünc.le secdeye 
' r ar U 1'[!i b · attu bu resmi her 1 
r ır kazad '- . . , 
tııt8 au KUrtermnk ıçın 

ı, tın ._ 
111 t •

11
• '} 0 Çocuklnıın hayal 

0ıuıu, 1 ı~ey • •tt kları sık sık 
•ıı · KoLed c cr:elıi hiı ynn· 
o tıııaaı d 
tı,kl 0 • tetılıkt) e düşen 

•ıı k 1 ur aracak yerde im 

Mikado ile sarayı erkaoı , Ja· 
pon sanayi ve ticnretioio başmda 
bulunno zenginlere naza•an duba 

az parlak bir hnyat gt-çirmelerine 
ve imparaioru .ı k udisi de sade
liğe çok ta ı oh r olmasına rağmen 

Japon! r imparatorun iştitiik et 
tiği merasinı ın daima çok tanta 
nalı ve p rlak bir şekılcle kutlan
mnsıoı islemişler<lir . Briki de 
bu , Japoo ulu unun imparatora 

karşı beslediği tapıotrcasıoa sev
gic.in bir nevi karşılığıdır . Bu 
cümleden olarak , geoç impara· 
torun ine giyme merasiminin 300 
milyon yenden fazlaya mal oldu 
ğu söylenmektedir . 

İmparıtorua tamamen •yrı 
Vt: devletin hazinesiyle hiç bir a· 
lakası olmadan idame edilea ser· 
vetioe gelinde , şimdiye kad1r 
büküm sürmfiı hiç bir bıaedınıa 
bu kadar hü1ük bir aervete ma-
lik olmadığını ıöylersek mübala • 
ğa elmiı olmayız . Eıkiden kıra
lıo hazinesiyle devletin haıiuesi

r.i n işleri bazau biri birine knrı 

şıyordu . 1889 aııa yasası şimdi 
kıralın lıazioesini kati bir şekil· 
de ı1yırmı tır. 

japonyadaki hütüo ormanlar 
imparntorundur . Odun ve keres 
te satışından alman ğdirio bü · 
yük bir parçası , ~ülkede orman 
farın çoğaltılması işine harcan -
maktadır • Bundeo bnşka impa 
ratoıluk ailesi en büyiik Japoo 
şirketlerinin nksiyoolaraoıo mü · 
him bir ksımına sobiptir • Bu da 
bu aksiyornlara değerce drğılse 

bile itibarca hU) ük ve hayret etti· 
rici bir istikrar vermektedir. 

İmparatorun büyük ~ervcti 
ni idare etmeğe mtnl'ır olup rfit 
bece bir nazır olmakla bt"raber 
kabin buhranlarından müteu ir 
ol mı yon zatın t büyük bir iş ada-
mı olmakla beraber imparator -
luğun en } ük ek memuriydlc • 
rinde buluomuş bir devlet adımı 
olması gerektir. 

Bu zatın buzuruoa knbol o · 
lunduğnm zaman , bir 'Amerikan 
gazetecisiode maruz görülecek 
bir cür'elle , Mikcdo'oun s rve 
tinin nekndar olduğunu sormuş

tum . [O sııalaıcl 1'ok}o' da hir· 
çok emlak snbibleri, im,Hıra ora 
ıid olup içleriodtıı bazıları otel 
\C tiyatro olaıok kullaoılan bir 
çok binalarını \erğiye tabi tutul 
mnsı yüıünd n çok zoror gördük
lerinden şikayet ediyoılnrdı] Bu
nun iizeıiue bu zat lıuna naziğa · 
rıe fakat çok lut'ı sözlerle şinı · 
diye kndar ldmsrnin böyle bir 

1ual sormak cürr tıni gösterme • 
dığioi , para mcsclelcriae bazın 
çok hü ük bir dıemmiyeı \•er u 
garblıJnrın bu husustaki merakı· 
nın biç bir zem an ; tatmin edılme· 
meai muhtemel olduğunu söyledi. 

tın ~nrtlorr şu gnyot muhım noktoyı göstcr~oktedir , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 

da nnınnk Gcrektır . Geçen dört yıl Bunl rdan biri ulu omuzun 
ıcirıdo uluslar arası durumu yeni ve lrnndini nıüd faa için sıusıJmaz 
derin bir buhrana gi 1 miş ve ulus · bir azim sahibi olarak hürmet 
lar arasında küskü ve güvensizlik cdilmiye layık bir kudrette ol-
iduetle kendisini hissettirmişti . ması diğeri ulusumuzt.n dostluk· 

Geçı>n llört yıl içinde ben fırkom, larmn ve ittıfoklnrana alıvnl ne 
ulusun boşlıcn bu ııııtseJ ... Ierini hol- olursa olsun değişmez bir sada· 
letmok ''ozif .. sindo idik . Bugün katla riayetkar olacağına ioanal · 

yüksek kntınızn o~·ık alınln ~·ıkıyoruz. nınsıdır. Tüı k vatanı uluc;un hu 
En nazik "1lus dnvolorını en i abet- yüks k \&sıflari ğüvencine daya-
li todbirlcrle on doğıu yollnrdn narak ileıilemekte, sevgili yuıd· 
takihettiğimiz vo hor nlondo müsbet dnşl rın Türk vatamnı müıema· 
neticeler aldığımız konontiııd(lyız . diyen yükselten ve ileıleten ann 

Ökonomide, ticaret muvaze siyasaya devam etmek kararında. 
oesiui temin edecek ve ulusun yız. Eğer) üce itimadınızı üze. 
satın elma kabiliyetinU koruyacak rinden ve önderi bulunduğum 
tedbirler bulundu. Bu gUıide iş Cumhuıiyct Halk Fııkasından 
ve drğişme bacimleıioin daralma esirgem('zseniz gelecek dört yıl 
ıı oisbctlc- bir çok ülkelerden ôo· içinde ortaya koyacağımız est·r-
ce durdurulruuıturl. Yur d içinde lı::rin de geçenlerden daha çok 
yeni kazanç Y'•lları bulmıığa veri· ve daha verınıli alncnğına kat'i 
len ehemmiyet hız.la iyi ve bayırlı ve sıımiıni ionnımız vardır. 
tesirini hissettirmiye başladı. Ge· Ökoııomide, M .. lıyedc, :rafı-
niı 51çlide sanayileıme hareketi nda kültürde ve .Mılıi müdafaa 
devletçe ve ulusça alınır; yeııi du- ile iç ve dış ıiynsadn benemiş 
rumun en belli vasfıdır . Bugün gidiş yolluıodn azimle yürüyece· 
zirai ve aın~i ürünlerimizin fiatla- I ğiz. Ökonomide sanayi!eşme..P~.oğ· 
rında düşkunlük durmuş hatta ge- ramınuzı tahakkuk cttırme urun 
nel olarak yükselme baılımışfır . leriıııizio orf astleriııi ve stnndnrt· 
Zirai ve sıoni ürünlerimizin mik· larmı tanzim ve miidafaa eden 
tarlan dahi çok iilkeletde nzalmayıı her tlirlü deniz ökonomisini gc· 
ve azaltılmıya mıbkCım olduğu : nişlctmek, her tiirlii maden öko· 
bılde bizde bir artma göstermek- nomi...iııi büyültmek, küçük kre 
tedır . Yetiştiriciyi meüys etmi · eli mlie c r-lcrini 'üeude getir 
yecek kanaath Lir fiat ile urun ınrk lurnımdayız. 
artımı, yeni ökonomi düıeoimizin Sanayıleşme devrinde ihtiyat· 
ağlam tcmellerimizdeo ve mutlu kiir suretinde hir fi)Bl pahılılığı· 
eyırdıml.rından bir olmak yolun· on malın! ,·ermrmek için ciddi 
ıla<lır . Ökooomik tedbirlerin doğ- bir korıtıol tedbirleri genişletti· 
ruluğu ve sağlamlığı ulu un geuel recek ve peklcştiril~cektir. Ma· 
yaşayışında ve her ş~ydcn önce liycdc \Crgi islalıatına devam olu-
devlttia maliyesinde müsbet nacaktır. Bu islilıat yurttaşın 
tesirini deıbal gö terdi . Şiddetli mali yiikümleıini yersiz sıkantt· 
ve S.'!rl tasarruf tedbirll"ıi ile mu' lara ön \ermiyecek suretle dü-
rnzen«'Sİ lemin olunııu devlet büt- zeninde ödemesini temine ma 
çesi 1931 den soora her yıl muva tuftur. Tedrici ve iktisadi geliş· 
zene içınde aıtmıya bışlamıştır . miye uyguo hir terakkiyle •lcv. 
Hır çok verg ler ıslah edilmiş bat· letııı hrızioesioi çok kudretli bir 

hele g ttrnak esaslı bir tımde-
Çok modern bir kuuuet 

impnrab u 1 veya hanedaııın 
ilahi şercfınc yapılnn labkırler, Ja· 
pOn} ada bir çok defalar r•jim 
değişiklikleri doğurmuş veya 
çok değerli şefl .. rin dü mesini 
gerek leşmiştir. Halta faroza 14 
ve 5 ioçi yüı}lllarda olduğu gi · 
hi , inıpal'atoıun şahsiyetinin bü 
yük derebeylerince tananma<lığı 
:ıenıanlnrdo bile böyle ıdı • Fa
ket bu ülkcoin taıihındc utuscu 
luk hareketinin her biiyüyuşii , 
fikııc.Joya olen saygıyı artırm]ş

tır • Nitekim bu şimdi de böyle · 
dir ve Japonlar biç fıldr değiştir
mek niyetiude oldukloıını gös 
terıniyorlor . 70 mifyorı Japon 
Mikadoyu bir Allalı telakki eclı . 
yor ve orta lrnruolara yaraşan 
böyle bir telakki Japonya gıbi 
en modern bir tekuiğe , en biıin· 
ci deniz ve karn kuvvetlerine ma 
lık olmakla iftihnr ed"o bir ulu 
sun kudretinin temel taııoın leş 
kil ediyor , 

m zdır. afıa proğrnmımıı.r dnr 
nıadan tnkıb erlcc~ğıı. A ırlar
darberi ihııınl edilınıı:ı olan vatan .. 
hayındıı lığioı imdiye kadar hü-
yül zorlukları )Crl rck na ıl tn
kıh cdr hildikse buodao sonra 
dnlıa ziyarte dıkknt ve sebatı. 
tnkib edt'c· ğiz. 

1935 ere i ııihnyetiae kadar 
dcnıiryolları D )lll'bekire \armış, 
könıJr lıa\'ZO ıııo \e Ant lynya 
doğru uz mı,. olacaktır. Erı.uıum 
hatları faalıyetlc ılerilıyor \e ile 
ıiliyecl'ktır S"ğlık ve soysal yar· 
dırıı ealiyetiıniz önümüzdeki 
yıll rda daha ?.İyede gt-oişlıye
C,.klir. Hü} fık Türk u1u::ınoun ka· 
dm \C erkek srçmenltl'i bir yur. 
dun en değerli 'nrlığı yurddoşlar 
orasında ulusal biı lık, iyi geçin 
mc \C çalışknnlıgı, duygu \C kahi 
li)etlerinin olgıınluğudur. U us 
var'ığını ve yurd erginliğını ko· 
rumak için bütün yurddv:;larıu 

canını vo her .. t·yini derhal orl11-
:ya koymıyn karar vermiş olmak 

Alsa ray • 
sıneması 

BöyUk fevk Plade Proğramlarınn de ·am ediyor 

Bu akşam 

Meşhur Rııs Edibi TOLSTO İ N Böyük Pseri 

Bası badelmevt Romanından alınmış 

Sibirya mah~ümlan 

mümessili 

lupevelez 
Muharrir ve Arıi ıin i imlcrı Filmin Şalı c erliği hkıııdn ıom hir fikir verir 

Bir mektub 
30 son kiiouıı tarihli gazete

mizde " özenler ,, sütununda 
" ciesti kırılmıya gör ün ,. boş • 
Jıklı yn:ıı üzerine Hasao Tahsio 
imzalı şu mektubu aldık : 

11 Furuııumuz belediye tara · 
fındna yapılan sene bnşındaki 
konturol üzerine tumir edilmi , 
sıhhi ve fenni rn hzarlan olma · 
dığından 0ÇlfmaSID3 IDÜSRRde 
edilmiştir. Biııeensleyb bize hu 
ibtarotı yapan yaul•ş düşünmÜ,.· 
tür ., 

Lir ulusnu eo yeuılnar z Rılfılıı ve 
koruma 'asıtnsıdır. Bu scbeblc 
Tliık ulusunun idaresinde ve ko 
mnuıe mda ulusnl Mrlik, ulu nl 
duygııt ulu al gültür en yüksekte 
göz dikıiğim z iden1dir. ) iiksek 
ve iukıl:ıhcı bir kühlir e\ iye ine 
rnrmnk için örıüınUzdeki }lllnr 
da dııha çok rmck vcrr ct•ğiz. 
Müıhet h lımleıin lcmellcıine 
dnyanan, güzel tiaoaıları seven, 
fikir ll'ı bıye inde olduğu kndar 
beden terbiyesinde knhılı)Cti 
artmış rn yük elmiş olın erdemli, 
kudretli lıir nesil yetiştirmek 
ona iya ıımızın açık <lılcğıclir. 

Yiicc Türk ulusundan ilim .. d ı 
terim. Ycnificn dcıulıle cdrcı ği 
miz cğır \'az,frleıi yüz nkıyln 
bn aıınak ve uluwumuzıı mü bet 
lıeseblarını Vf"rehılmck semimi 
keygnmuzdur. Bu ouurhı \ e oğır 
vo2ifcli yolda birlikle: çalışab le 
ccğim nı kndnşlıırınıı yilce s<>çimi· 
ııize sııouyorum eçim lrnınrıııız.· 

d11n sonra da ıııuvaffakiyetinizio 
nii\ ~ncİ \'C \'86ıfa l ancak yunl 
cl .. şlnrınım fır m ız yardımları, 

ilhamları olacaktır .. 
Kemal AtetUrk 

C. //. F. U. kôlibi 
Kriialıya Say/um 

R. Peker 

Osmaniye tapu 
murhığundan: 

me-

Osmaniye knzıısının Hacıosmnnlı 
rnolıollosi Murtlu pınar movkiindo 
vo topunun Tommuz 329 tarih vEı 
-8- numnrnlı k ydıntlo 30 tlö
mim tarlanın O mnn oğlu Polıç 
AlııncdH oit nıültıhnzot h:ınesintle 
tarihsiz olarak ( Ccvd<'liyo kö un. 
don Çııtalboş oğlu Osmonn k fulo
tindon ırı'lrlıucı } dur diyo bir yozı 
vardır vo lıurıuu kime ait okluğu 
onlnşılornodığın lon hu kefaletle 

ol kası olanlurın ilfin tarihinden 
hir ny içindo nıürocnııt etmcclıkle
rındo bu lıuklorı sakıt olmuş sa
yılacaktır. 4890 

Nafia baş mühendisliğinden; 
1 - SoyhnnNofia dnirosi i çin 

mohruti ( 30 ) otuz çadır bın beş 
)lİZ lıra mulınmmcn bedel ıle oçık 
ek iltmoyl\ konulmuştur. 

2 Bu ışo oid şortonmeler 
vo evrak tınlordır : 

A )- Rksiltmo şartnamesi 
B ) - Hususi şnrtnnmo 
C ) Mukovl'lo 
lst<'yf1ıılor bunları bod~lsiz Nn

fıa doıresııı<lc n nloLilirler . 
3 - Ek iltıne 935 s nesi Şu

batın on oltıı cı cumnrtesi giinü 
sont onda VılLlyt t doimi encumo
nindo ynpılncoktrr. 

4 - gksıltmc .açık olarak ya
pılacaktır . 

5- hksiltınoyo girebilnıt>k için 
istek tılrır yuz on ikı lirn elli kuruş 
muvoklrnt teminat vı rccAktir.4977 

1 4-8-1 ı 

Hizmetçi kadın 
aranıyor 

Evclo hizmet görıııck ıçin bir 
kndın llronı)or. Mrıthaomızn murn-
cnut edil mosi . O. 
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Seyhan defterdarlığından : 
şo~ili b ~ 

ııı• 1 ~ 
Sofu bahçe .. btılıl 

Muh alle veya kn ryesi 
' Sulu bahçe 

Saç bedesten 
Un pazarı 
Yalmanlı 

.. 
Yalınızca 

Karaenbiya 
Bahçıı karyesi 

Cır ık 

Sirkenli 
• .. 
» 
)) 

)) 

.. 
" Hüseyin Hacılı 

Mürsel oğlu 

Çotlu 
lnnaplı 

Zıpkıcı 
Hüseyin Hacılı 
Herekli 
Yenice 

EfiA.k 

Misis 
Pekmez büyüğü 
Danişmeot 
lnnaplı 

» 

Cinsi 
Üç katlı 1 inci 2 o ıla 2 inci kat 2 oda 
ve bir mutbah vo helA. 3 kat 2 otla 
ve sofa 
DükkA.n 

" Tarla 
J) 

)) 

BaJl ve kısmen tarlıı 
Tarla hazine ile müş\erekli 

Tarlanın nısfı 

Tarla 

• 
" 
» 
• 
)) 

)) 

• 

" 
• 
• 
)) 

( Tarlanın 4 de 1 hissesi ) 
Tarla 

" 

Dönüm 

700 
70 

989 
155 
172 

1400 

50 
180 
200 

50 
80 
50 
80 
60 

334) 
15 
60) 
10 

600 
825 

50 
ll5 
300 

39 

l foCI .,e 
bıdı bıdt 

Necmiye .. kriİ 
Halef oğlu Şu 
Bastacı şeref ıeri ,1 
Şi h Seyit verelftl A • ..,ı 

Y zaıle lJI"" ~ 
Hacı Mele f!ôt9a 
Pamukçu zıı~~hıııel e~ 
imam zade ~ Ji ,etf" 

't ef~O 
Hacı sayı Tehir 
namına ogl~uııab ot' 
Cırıktan .\b 
ve rufakası 

Torun Abıııet ·ı 
K" lü o11olu lsın••.I 

oy " (lalı .• .J 
» • ğl• 11"' ta 

Kara \fehınet o b 
Musa 
fopal ali 
Hüseyin çavuş 
Mustafa bıtrl 
Yolgeçen ıou 

Muhdat 

,\Ji, ~.J 
Memik ağa, (lalıl oı:; 
Ahmet oğl? 

01110 
1)111"' 

Mehmet Alı 11 tı 
Müştereki Vrlı 1 dı 
Hissedorı lsın•' ~•~o 7 

f"lsCI ' ~I" 
Hereklıden ·oM• b1ı 
Tülekli karyes~ıııel -' 
seyin oğlu Me iodef 

15 Çiçekli karye• 
" oğlu Ali • lbt'~ 
» 40 Hacı Gani zade ıııolll~ 
» 70 Haoı Bekir 1118 

fi" » 138 veret' 
» 20 Abidin paşa • 

" 300 " 11 •-" ~ 
ı 30 -. ' bı'lll '-,j l,vı 

" ibra '° l· Hacı Hasan " 7 Odayı havi 1 hop çillik damı ,, Hamamcı Jııllll# 
1

1 

k · 'h 1 · 9/2 935 C · .. " e bırs •b Cins ve evsafı yokarıda yasılı gayri men ull~rın ı a esı I umartesı gunun s-7 , l<'aı 
!ilerin o gün Mat 14 de Mıııt Em14k idaresine müracaatları • 4986 iiJ' lt\'ı 

1 
Be 1 e diye i 1 in la r ı ıı Yitik,.~./ ~. 

_ _ Yedimde ~u 
8
Jel ~ •} 

Belediye başkanlığından : 
metind~ki . ~ır 210 P~.,I 1 ,, 
icra daıresının ıııil~ ı\h 

Yasında meınhur ·tıiod• 'ıı' hı 
35 tar• r"' nunusani 9 • i 81acJ' ;/ Fır 

M .. h "n yenısiO ~1'fl'·, l t u ru ·ıao 

.................... ı._ .... =--==-=-===----=ı--------------.... 
:Snat kulesinin yuvarlak çatılı ve kir,mitli kısmı sökülerek yerioe 

demirli bir beton plAka pozarlıkla yaptırılacaktır . 
mü olaıadığ101 1 tcsdif ~ d~• 

A.d•n8 
111aP 12 

' ddO ()8 d . .af d 

On iki yıllık fürksözü basım evi 

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

Türksözü basım evi , her çeşit harflet'le 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 duyun1ları okurlarına 
yaydığı gibı 
Doğduğu gündı:tn beri büyük devrimimiz uğruna inançla, bağlılıkla, 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanın mıştır . 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yapılır 

Türksözünün yıllık abunası on iki , 6 aylığı altı ve Aylığı da bir liradır. 

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

isteklilerin bir ay içinde her hafta Cumartesi ve Salı günleri saat on 
beşte Belediye Encümenine gelmeleri iltın olunur.4967 

28-31-3-6 

Karşıyakada Seyhan mahallesine gid~n yol üzerinde Balediyeye 
nit 1500 metro murabbaındttkı yol !nzlası açık artırma suretile ve 
şartnamesi dairesinde satılığa çıkarılmıştır . 

lh•lesi Şubatın 24 üncü pozar günü ~aat on beşte yapılncnktır . 
isteklilerin o gün Belediye encümenine gelmeleri ilA.n olıınur.4983 

4 - 10-15-20 

sıo e ..,,.... ı~ 

cesi ~o:lf' ~•ı 
~ ~lij 

11ır ,- ııı,tt 
Adana sulh ·oııtd 
kuk hakif1'1

1
' -'ııd1 

' \' 
J ııoll'o ı'i ı A 

Devncı A B ra ,e~( ,, "'•u 

Yünden MııstB • ıJ 0' ı· 1 ''vı 
• 1110' ~I ı 

kızı Hminonın oğld~ •i ı\ 
köyüı;den M~831 da~• ~.Q 

·ııııS' 'I· açtığı ecı ı J ııru~fllııJAe' .ıl ~ı•e 
tııyin kıJıon~ Jo 'fil ıı<" ·la 

· ıse ıo ~ 
-----·--·----------------""\ vacı gelm•Ş ı. 0 rı .a~ı 

'ç"' ·~· <J Ali nnmııı~ • ıı:eflle ıeJI' 

Gaz,benzin~lotorin (Mazot ),Motor ve ~lakina yağınızı alırken, 

her yurde dünyaca tanınmış ( Sokoni • Vakum) 
.ııüstehsilıııı( Develi ) gazını 

(Kanatlı At) benzinini 

( Sokoni- Vakum) motorinini 

mumailey hı~ ·le bıld n.ıJ", 
olduğu şerhıy. e fil ~,rt 

.. zerııı ı 
kılınması ~ ııt ır~~ııı ,,ao6 
iltıneıı teblı~ ııı' ~· ~",J 
diı;inden durıı§ 8 ııı1ı~ f'..ı 
mart • 935 çıı~~eııı~1~ 11 

9 buçuk tıı ıııtı .. ııJcrıll f..ı 
Ya bir vekıl go ıııs0 '0 ol"' e ki 

Jıırıı§ ·ıdo a 
tnkdırda ,, 11111 1 

1 1.ııı 
rı· ~ ~ yapılflcağı 11 

'1Pe 
~ Ut 

(Timsahlı) 

(Sokoni) 

ıı.-o-·--·~t!· il ' 
IŞÇ ıo•l' ı l'k ,.1e ,,, ı 

Yağlarını (VAKı.J~I O 1 L I N Gıırgoyil yağları) Yeni oıe~::e~·I:bul ter 

Jiş muoyeııe 1ıosıo ~i ~fi ...... ( 

" (Sokoni- Vakum) ,, 
Markolnrını taşıyan Tenekeli ve Dökme mallarını isteyiniz . Çiinkü 

paronızı en temiz main ve 'fl eyi vıı sağlam ambalajıı vermekle 

ruf ettiğinizi göreceksiniz . 

tasH 

A D A N A Seıanık Benkeıı ıır1111nd11 

Muharrem Hilmi 

21 ro ko<lor ı·. if!lo ıııı llal' 
. vo ' ı; ;W' ·ııı t~ıı ve tc tl ~ vı ... t?r "' ç 

ııı11 • ·ııı ~ ı ~,) 
nıuhteronı.. t• 1,!İ~1 1~•4 

1
11 

( • 
teshilı\tı go ıı içııı. 

.. !eri fııkıır etı'ıır. ı ) 
gun rcoıı ır 
çekınek ıııc 

·----·ı• 
4987 20 

amı-------•------------------------------.....! 


