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Saylavlarımız ________ ...;;. yarın seçilecek 
Hakim Hamdi öldü ır·--------

'I 
dliyemiz Olgun bir üyesini, yurdu-

Yann 

muz da değerli bir çocuğunu yitirdi 1 

akşam 

Halkevinde temsil 
verilecek ·------

Ansızın ölen Hamdi'nin tabutu binlerce 
lfolkeu/11/n Jıaflalılc temsil, 

konser ııc konferans scrlsillden 
birisi de , ı msll olmak ıizcrc. 
yarrn akşam sarıl 20,5 de halk 
evi salonunda uerllecel<dir. 

· seveninin omuzlannda taşındı 
ı., 0,611 sabah acı bir duyumla 1 -

il •tbk: 

&. - Asliye Hukuk Hakimi 
... d, ansızın ··ı ·· I)· o muş .. 

ttıb~e · · Daha bir gün önce 
•lan "illede bütün diuçliğile , e 

Ör cı 0eı'e ve se\ imliğiJe Hzifc 
l.öy~" b~ temiz ahlaklı adımın 
h· • bırdenbire ölümüne ilkin 
ıç biri • · 
11 

mız inanamadık. }~akat az 
.. ra halıılcatın katı \e aman bil· 

t e~ ç~hresi kendini göstererr k 

1 Pıınızi en d . 1 .. "k 
~d· trın acı ara Jru · 1. 

Flılritn u d" • -. . ını ıuın cenaze wc· 
•ö 

1?11
1

• yakın Y•llarda Adadıda 
e ıu IDem· b' 
d1 C lf ır kalabalıklı yapıl· 

· •ıohızeyi k ld 
-f'ıJekt 1 ırmak için her 

en sayıaı blr'-a•-- b· . b h • ,,. ını u-
n ılkın •raaında Vali H d. 
•1111, Geoıral Salı'h A a ı 
1 d' vgın 
e ıye Baıkanı Tu b B . ' k C r an erı 

•r, umhuıiyet MOddei umumis'ı 
aıao· Al ır tıok, Ağır ceza baı~ 
ttki , },ütü ,. . anı 

lllldürl . n resmı daıreleıin 
4dı· "" \ e memurları blltüa •ye e.ı-~ ' 
.. "( -.an 'e mcmtırlau L' .. "reze p . uc1. 
ltd· olıe, Jandarma ve Be 

ıye zabıta 
Yord •emurları bulunu 

il, 

Cenııe . 
kıtı d I& naınazı Ulu camıde 
~. 1 1 

tan ıonrı Tabut Karşıya 
••Ulll~zarhiına götUrüldü ve za
lbet~ •oıdi orıda Tınrınıa rah· ••e terkedildi. 

r1111 lt:kılD Hamdi, altı yıldır ıa
ıı 8 Asliye Hukuk Hakimli-

t\nt b" Ilı' e ın ürünü bu yıl geç-
i§ Yıllara göre çok oJacak 

ti11ı~nteb: S (A. .) - Vilaye· 
d1ar'ıde bu ıenenin kışlık ekim 
''tı~tllu leçen yıldan yllzde 20 
bta •;r. Vıliyet nümuoe fudılığı 
fldaYı llleyveh meyvasız 81 bin 
'-it "1 

•kiacilerin isteğine çıkar· 
v, tı~ .. Fidanlık memlekete mry 
•laı c~ll&lerioin islibındı f ıydalı 
i cı: tadır. Ayrıca sebze bahçe· 
-.. .. teaiı edilmektedir. Çok iyi 
il de~ veren pamuk cinılerimi· 
İ•latı ıılt~ı için Eıkitehir Tohum 
-•lct •dn~tıtftllnden tohum istea 

t ır. 

Parıe borsasındaki 
dUtDklUk •. 

plria· 5 lanr" . · <A. A.) - ( Paru 
~ 11

• ) Boraı müuit zemin 
-..._ 

11
' açllmııtır. Fakat yapılan 

'ller~•lelerıo mabdud oluıu fi. 
~ heyeti umumiyewinde ve 
•• • kömfir ve banka e ham 
~laviUeriade bisıedilir bir 
Ilı ,, fit• eebeb olmuftur. Fran· 
~ atlan mubtelif yabancı es 

~~':.tahvillerle beraber mu 
dır .rrı ır. Yung istikrarı satlım· 

~Usya metro hattı bitti 

~:•va 5 ( A A ) - İn§Hlı 
lttıt~ •etıo battıada d&a bir 
, .. '-~- lre•i b&tun metroyu bıt· 

-.. kaıtetlDİftir . 

Ha/,/m flamdi 

gi vazife inde buluııuyoıdu. l~i· 
niıı çok çcıio \'e )Orucu olması
na rl:lğmen kendisiyle kır ıla~ın 
herke üzerinde derin bir Sa)gı 
'e sevgi duyguıu yar atacık ka· 
dar kuv,·etli bir sempatisi vardı. 
Onun zekası, kavıayııı. mantık 
\'e görüt ku' veti örünrle hayı arı 
olmamak kabil dt-ğildi. 

Adliyemizin kendisinden da 
Juı bUf O~ lılzmeller be.klec11gı ve 
dab• genç denecek bir çağda 
gözlerini aosısızın bu f •ni dünya
ya kapayın Hakim Hamdi , ar· 
kada Oç çocukla hayat ortığrm 
'e bütün kendisini H\'enleri en 
onulmaz rıcıl1r içinde bıraktı · 

Kara ıtaralı ailesile yanu 
larınıa acılarma ortak olurken 
kendisine de ulu tanr1nnı bü 
) Uk mağferetini dil<"riz . 

Her valnlkl gibi bu lemsll 
de parasızdır Anca/, salona 
girebilmek için gere/,/l olan 
purası= bllcller/n Reis oğlu 
/Jurha11ecidlıı mağcırnsı ıle es/. ı 
rlerm/11 mağa:asllldan lslenlb 
alwmasuu tavsiye ederi:. . 

Dilançiler toplandı. 

Düa 'arımızın bütün dilen· 
çileri po1i rn b"kçiler elile top. 
Jammştır . 

Taı ktiprü l\zeıindc pek ço· 
ğu kadı o 'e !(OCuk olmak üze
re bulunao ) üılerce dilen i mer 
kez kara 1'oluna getirilmiş , Ye 

kenarda göşede , cami kapula
rında oturub dilrnenlerde bunla
ra kahlmı§tır . 

Toplanan dıleuçılerdcn bir 
çokJau sapı sağlam oldukların· 
dan , mahkemeye verilerek Lagı 
Loş mmımele i iÖreceklerdir : 
O odan sonra beledi} e ve genel 

, .• 1" , ~ ''" ı 0a .. ; :. ı .... ı. ı.~0 • ..,. 
tokluğuaa ç6bıtırılacaklardır . 
11 yıpmık ıücüode olmayanlar 
la çocuklar. heldiyenio yardımı 
ile baktlacak ve dilenmeleri ya 
sık edilecektir . Bliıüa halkın 
beklediği bu iş çok yerinde ol· 
muıtır . 

--~-------·,--------~-
Romanya Dış bakanı 

. . TltUlesko Genel barış 
Saylav namzet hstesın- hareketlerini anlatıyor 

de olan yanhşllklar -

A KAHA : 5 (A.A.) - bu 
sabah gazetelerle ve öğle ü~eri 
radyo ile ntşredilen yeni Sa} la\ 
lıstesinde Uç yanlışlık vardır : Ço-
rum \ iliiyt'tinde bir numara ile 
yaııhı yazılan Şefık ( eski Hize 
Saylavı ) nın doğru u Akif ( es
ki Riu Sayhn r ) dır . 

Kırşebirden dört numara ile 
yaahş J8Zılaa ~Ahmed Seyf eli 
( Cumhuriyet Halk }'ııkaıı b~ı· 
kanı ) dır . 

.Maraota dört a1 mıra ile yan· 
Jış yazılan Hasan Re §İt Tankot 
( eski Maraı SaylaVJ ) nan doğ· 
ruıu lh&an Reıit Tanlrat ( eeki 
Muı Saylavı ) dır 

Aydın Halkevlnin fakir 
çocuklara yardımı 

AVDI · 5 (A.A.) - halke
vi içtimaı y•rdım ıubesi Uk u 

orta okullarda okuyan 209 yok. 
sul talebrye her rfin sıcak ye 
mek nrmek fa1liyetlC"rİne de· 
v•m etmektedır . Bütün mtmur· 
Jsr aylıklarından ) Ozde birini bu 
hayır işine 'erdiler · 

Menderes tattı • 

AYDI : 5 (A.A) - dağlua 

çok kar yatdı . Bu sabah §t'hri
mizede kar dltmüttöı . BByük 
Meadertı oebri kabenaıttn . 

Bükret : 5 (A. A ) - Dışarı 
işleti bakını Tıtüleıko Bükreıe 
dönmüttiir. Gazeteciler tarafın 
dın keaditıiae sorulan suRllne 
ce""\aben Titülesko şöyle demi§tir: 

Hariçte meşgul olduğum i 
ler \C meseleler lıakkanda Krala 
\'e bükumt'te etraflı izahat ver-
meden e' vel beyanatta buluna 
mam. Mamafih sizlere açıkça &öy 
lemelr isterim k.i, beyaelmılel 
meselelerin ton ikı ay zarfında 

almıf olduğa istikametten çok 
•emnunum. Rom• itiliflan, Sar· 
re meseleıinin dostane bir eurette 
bılledilmesi, Fransıı nazırlanoın 
ıoa ziyaretlerinin aetice&i olan 
F Hnıız - lağılız itilaf. ve bir 
Şark mieakmı akdi için vapılmak· 
ta olan müıalure verilmiş bu· 
luaan hız bana. 1936 aenesinin 
bittabi aagehzubur ahvalin ort -
ya çıkması hali müstesna olmak 
artiyle çolc mühim bir muıliha 

ne ihya ve imar aeaesi olacağı 
kaaatttanı vermektedir. 

Hakikaten yclıdiğerioe çok 
ve adetı arab aaçı gibi olan me
nafi hakkındaki m&zıkereler ee· 
nasında ea ziyade memnuniyeti· 
mi celbetmif olaa cihet, küçük 
1Dla1mı ile Balkan anlagmasa 
ızaeı aranadı teıanüd ve bu aa 
lıtmRların birbirinden ayrılmaeı 
kat'iyrn ayrılamaz olan mahiye· 
tidir: 

Londra konuşmaları 
Silahları azaltmaya doğru bir 

basamak mı olmuş? 
--~------·------~~ BEHLI : 5 (A.A) - Al· 

man i tihbıırat bürosundan mil~i 
05} aliıt fırkanın dış iyasetini 

idu<' cdeıı Huıenberg Londra 
unla ması)ıaklnnda Volki tr Bon
Lnrıter gazele ioe unlan ynzmı:;
tır : 

Frau ız ve 1ogiliı bakanları 
uın Almanya ile doğrudan doğ· 
IU)O \e feyJen leşriki ıfiesai et 

mek arzul111 izh•r etmi,. olma· 
ıııdnn halıtiyaoz . fakat Ver ay 
rnualıedcıiuin maddeleri muci 
biuce silfiblırıuı hırakwnğı mec 
bur olrın bUyük de\•letleıin si1filı· 
larıuı hır.ıkmadıklnrıuı göıüyo· 
'oıuı . Bunlar bilaki büyük 
ıııik}a ta ilahlnnnıaktadırlnr . 
Bu ıtibarln bi1.zat kendilerinin 
yapnklau ~muahedelere hürmet 
etmt'mİ:. olan bu :büyük devlet 
lcrin eııelcrdeııhcri miidafaa 
\B ııttlnımdn bir değişme yapma· 
yı İl"lteıncğc mecbur olan bir de' 
let 1ıakkınclu lıiikümler vermeğe 
hakkı yokktur · 

Berlinn Bor cıı Ca) loı , 
Londra anlıışwasınııı bır silahları 
bırakma anlışmuıoı erişmek 
; • .. ).: ... - -1 L! ·--.1 : • !-

bat ettiğıni yazmaktar<lır . Ber 
ner .Akalaazayger , Londra di 
i~r devletlerinde aynı teşrilci 
mesai arzusu ile meşbu olduk· 
J1rı111n k•ydedildiğini yazmak· 
tadır . F akıt bu arzuyu ıöste· 
renler en kuvvetli bir şekilde 
silalıtaomıs olan devletlernir . .. 

Hunun için sulh politikası tıkih 
etmek i tiyorlarsa ilahların bı· 
rakılm11ına ön ayak olmaları Ji· 
Zımdır . 

Kroze Cıytuug Londrıda her 
iki tarafın uluslar knrumuııu ha
kiki hir ftşrilıi mesai ve uzlı:.ma 
va ıta ı ) apmak için Fransız -
ltıl) au anlaşmalarına istiuat 
ederken Almınyanıo ileri sürdü· 
ğü ihtiyat kayıtlarını 'e Musıo· 
Jirıi tarafındcm ulu lar kurumun· 
da yrıpılmarı i teuilcn değişiklik· 
ler proğrauıım da göz öniinde 
tııtmaları lilzım oldugunu yaz
maktadır . 

Dolce Algenıayne Ca) tung 
l ondra meılıalesirıin ileri hir 
adım tt-şkil ettiğini bunun ıım
umda tatbik imkanı olmıyan nıua· 
bedelerin lüzumsuzluğuna ve 
hatta zararı oldutiuna inallmış 

oJın devletlerin bir haraketi ol· 
ıluğuou bildirmektedir · 

Londra : 5 (A.A.) 
elden bildiriliyor : 

BrUk-

BeJçikıt kabinesi diin fevlıalii

d~ bir toplantı esnısmd• Lon 
drada Ji'ran ız · İngi1i görüımele· 
l lUUC h.a. a.locıou ~ ... ., ... 1.& ... j hır. 

ha' a aadlaıması proje ini ıabul 
edeceğini bildirmiıtir . 

VA 1r GTO ; 5 (A.A.) -
J~ UZ\'eltin geueJ :sHibJarı h1rak
ma koaferenııam açılmasına bir 
bışlaugıç olarak Alman)'&Dın Ce-, 

Geriai OçUncU fartikte 

Eski Hidiv Filistin Kralı mı? 
Mısırda cıkan Fransızca bir gazete 

• 

Hava durumu 
KAHA: 5 (A.A. ) - 5,2 

1935 te Tiirkiyede hava vaziyetı 
Zir•ıt Vekaleti meteoroloji ens
titüsiioden alınan malômata gö· 
re ıon 24 - aaı içinde doğu 
Anadolu u \e Karad~niz kıyıları 
tamımıle: orta Anadolu ile Ege 
mıntnkaları } er } er y ağışh geç· 
miştir . Y agı Döı l yo1 Marıs 

çerçevelerinde yağmur, di~er yer
lerde kar şeklindedir . Traky ada 
hava yağışsız hzccmiştir . En çolc 
yağış 36 santimetre olarak Rize 
de ölçü)mUştilr . Hize çerçe\e· 
sine yağan karın toprak üzerin 
de kalınlığı 6 santimetredir . 

Trabzon ve Gire on çerçevele
rinde yı-ğmnrla karıslk kar yağ 
mışsa da hemen =erimiştir . Ha\a 
suhuneti bilhaı a orta Anadolu
da geceleyiu hllvamn açm1111 ne· 
tice i düne nazaran 8 derece da· 
hı soğumuştır . Buna mukabil 
Tra"ya ve lstanhul civarile do· 
ğu Anadolu hava 3,5 derece d•
bı inmiıtu. En düşük suhunet
ler ııfırıa altında olm•k ilzere 
Boludı 19 , Çorumda 13, Yoz 

gadda 17 • Anlcarada 14 , Enu 
rumdı 9 , Karsta 8 . Malatyada 
S . lzmirde ve Mani ad• 2 de
recedir . En yükıek ıuhun~tte 
12 derece olarak Dörtyolda kayd-
edilmi tir . Bugün Ankar.da 

- Geri al · .... '"''; firtlkde -

----------·--------~· 
Alman borçları 

Berlin 5 ( A.A ) - Almanya 
dan buıuıi •lıcakları ol•nlartn. 
mOme11illeri ile Alman horçlulırt 
arasanda kısa vıdali horçlar1n hı 
reketıiz knlışı haklcıoclal 1/3/1934 

eski Hidiv için neler yazıyor? 

İskrud~ri)ec.le çıkan }"ransız· 
ca "Refoım,. gazeteıi. eski Mısaı· 
Hidivi General ALbas Hilmı'oia 
imdi Filiıtinde bulunmasını tef 

ıir ederek yaz(lığı makalede di· 
yor ki: 

manıııt1. 'on defa Homada gö 
ründü. 

de yapılan ınlaşm•bın uıatılma11 
için bir konferans açılmıştır . Bu 
borçlar bir seeenin temmuz •J•• 
da 6,300 milyon iken 1934 ikınci 
Teırin ıonuada t•hminen 2 mU· 
yarı inmiıtir . 

l ıran - Irak sın1r ihtilafı 
hallediliyor . 

'' E ki Hidiv General Abbı 
Hilmf aio Filiıtinde bulunduğu· 
na dair bit telğef aldık. Deniı 

kıyılarıada Jı;rıha kasabaıında bir 
eve yerleım'ı ,,lan Hidiv'in bu 
ziyareti Filretinlilerce merakı 
davet etmektedir. 

Vakıa bu ktı mevsiminde .Eri· 
ha iyidir. Fakat her halde Gene· 
ral Abbas Hilmi kıtı geçirmek 
için oraya ~elmit değildir ... Kot 
Dazür ve is ıibi yerler varken 
buraya gelmezdi. itekim §İmdi 
} e kıdar bu mevsimi iste geçi 
tiyordu Her halde bunun için 
ba§ka ıebebler olmık gerektir. 

\ akıa ~ski Hidıv, Mısr tah· 
tında göıü olmadığını ilia etti, 
fiti ımma bu baolra tahtlara röı 
dikmesine mini olamaz. Hele 
14~iliıtin ve urlye gibi yeni teıek 
kül eımiı Arftb memleketlerin 
de ... 

Eski Hidh 'in uzun müddet 
A9rupa payitehtlauoda dolattı 
iını biliyoruz. Hatli bir defa da 

1 ILo•dra"da Saraya kabul edil~ek~ 
'licin çalHmlfl fıkıt ma•ıffak ol•·• 

Oradaki Mısır Sefiri, (;eoeral 
Abba~ Hilmi'nin ndcr yaptığıoı 
anlamık içiu hUklimetten uzun 
emirler almıştı. 

Gezeral bbas Hilmi, belki 
de Avrupa bilkumetleriaden giz· 
lice müı;aid ıözler almıfttr. 

Gerl•i UçUncO firtlkte ____ .._. __ .............. _____ _ 
Suryede 

ilk arabca filim çevriliyor 
Bcyrut-yerlilerdea bir şirket 

Surycde ilk arabcı filmi çevirme· 
ğe bıılamııtır }'ilim. "Baalbelc bı
rebelcri araıinda,, ıdlı olup Sur· 
ye: ve Lübnanın en dejerli mu· 
gaauiye ve artiıleri tarafındın 

seıli 161111 ve ıarkılı olarak çevi· 
tilmektedir. 

Sarla Almanya arasmd~ 
gilmrilk hatları kaldrrıhyor 

Sarhurk S ( A.A) Sarla 
Almanya araaıadaki ıOmrllc hıt 
lırı 18 İJe 20 ıubat ırapnda ilıa 
tdilecektir . Fradtıız gümrllk nok· 
tılarında kaldırılarak FranH Sar 
bududo boyunda tealı oluaacak· 
tir . Franıız gümrlik ldareai For· 
baadı bulunıcıktar . -

LO DRA : 5 (AA.) - Irak 
hariciye nazırı uri Pışı İran 
harici) e nızııı \e fta\yan nporu 
ile beraber ılrata - 1 rak hududa 
rıun tesbiti mOzakerelerine devam 
etmek üzere Loudradau Roma 
ya baralret :etmiştir . uri P 
} akında Romada bir uzlaima 
sıl olacağını ümit ettirecek 

e aslı sebelJler buhmduğuau 
bir kıç haf taya kadar Lon 
drayı döaebilcceğini a6ylemaı 
tir . 

Yarınki 
Llk maçları -İkiuci telcımlar : 

1 - Toroı ıpor -
( Final kopa maçı ) 
Saat 11 de 
Hakem Mahmud 
Birine\ takıall~r : 
1 - Saat 14,30 da 
Adana İdman Yordu 
ıus . 
Hakem Faruk . 
2 - Saat tS,45 de 
Seyhan ıpor - Atlana ı 
Hıkem 1aıti. 





1 TtlrkSllzft) .F1rdk : s 

o 

imağımız bir hatıra 
hazinesi midir? 

Londra konuşmaları 
- Birinci firtikden artan -

naneye dönüeilnü istediği mı- la malıdır ki, bundan höyle biç 

Asri sinemada 
7 Şubat perşembe gUnü Akşamındıın itibaren 

etki J 
,. Günün biriade kim oldug" u -

(t~" uıı 
• .uııı ve yahut lıeı on1enedeıı · 

ııl'~ tr 
ilı bı! • 

1 Y•ptıklarınızı •unutabilece • 
biU 'IIı.iı biç birimizin aklına gelmez 
~°"'.ı •tıı mi? Hıllıuki hafızayı kay 
ıli t~rııe vakalırı pek sık olup ge
ol'~ l zabıta raporları 1 gcrekee ,he· 
b~ ılı~lerln mil ıbedr !eri , bunun , 
0~ I ~le aağlam unnedilen nor-

.• ıtııaoların baıına gelebilece. 
~ 1•1 göAteriysr • 

Bundan bışka bir de '•ıabıi 
.. ı~ ttio ikıy ·ı h d' . " ~. d e ayrı ması., a ıseeı 
1~ r •r · l'ıltaeli bir Amerikan pa· 

-1' a1.ı birdenbire bütün pıpa1lık 
rf ayıtını unutarak baıka bir şeh 
'/ te git . 

1 mıı va ticaret yapma~a baı· 
~~lır . Bir kaç ıene , açtığı 

inda muvaffakiyetle çalıştık· 
~d 800ra gene bir ğüo papazlığı 

v et et • 
Q mış ve ticaret bıyatını 
Utmuıtur. 

ı d ~iter bir hıdisayi daha uak 
~lım: 

·lı ~931 sene i nisanında , Kovv 
'' •hıliıinden bir adam olur 

akı ' 1 olduğu otelden çıkarak 11 

~; alme;a &'i:ier , Sokağı çık· 
9 
b~n •oarı hatırladığı tek bııdi· 

1 11 tabanca ve mitralyöz seıi 
t ~Uflur, Fılbıkika bu adım o 

r ,J en ıyrıli.lıktan liç gün ıonra 
~ Yal t• çıplak ve kirli bir balde 
ıır ~ ıınnıııttu 
i D 
' 1 olııa dolat• vardıaı Alder · 
I ıoı •telırlnd lıab b 

1 ' a aeının T· 
.~s•.u.. ~uharebeıine &'iltiafoi 

1 li()rduğu bır meydanı balırlamış 
1 tııayatınm diitr safhalarını ki

:ıe~ . unutmnttu . Alderıbo'a 
1 ııdısınl aramajıa ve ılmat• ge 

0 lıarıeı 1 • , 
tibi d n • .anaatnı .tanımadığı 
lıit 1 llnyada ıentlerdenbcri olup 
ta ~n eri hatırlamaz olmuştu. Hat· 

otooı b"ll · r,d 0 1 erı glSrüoce ı•ımış 
Yo ve · Sinemaya ba yret etmltti 
Pıilıa ·ı -le11 (; nı z usııliyle tedavi cdi· 

lının ~il ·~ •m .'. ~er gllnkü hayı· 
diıı çük lıuçuk hıdiırleıi ken-
t,,' lıatırlatılmak suretiyle hafı· 

ıtıı ya h 'b vıı )avaı tekrar bnlma· 
Ilı '. aılamış ve nihayet lıiltün 
•ıı i . b 

bj1 1
•111 ıtırlayabilmiıtir. Fat..at 

ot,1d Urlli hatırlay•madıiı sıft•, 
lu •n çılcı iyle Aldersbot'ta bu· 

oııı, 
nou 1ı'1 ~rıeı~d· geçeu üç gü . 
b;. 

1
• •dıaPluı olmu , buııları 

' Ur(' J 
" . u ııtırlayamımııtır. 
raık ı .. 

•ilıuı· 0 oıı nıUtebaı:~ısları bu hı· 
ı,, '? ~tlikleri nasıl izıb ediyor· 
to,1 

8Yet ba it : İzıih edemi· ar 
" 

Ve ~a~aı buğün, biyolojist ve 
1 •i 'llyolojilerin kabul etmeme· 

o~ r -( •goıeıı her gihı bir cok 

taraftar toplıyan bir pazariye var 1 
dır . Bu nazariyeye göre dimağ I 
bir bıtıra "hazinesi .. ol.makta.n 1 
ziyade onları istihale ettıren bır 
iileıtir . Ancak bu fikir pek de 
yeni ıleğildir . Sımuel Butler ı 
hafızının vücudumuzdaki hücre· 
luio her biıinde yaşadığını ıöy 
lemi~ ve Henri Bergson da, bun· 
dan kırk ıene ewvel nt'§redilen 
madde n b~fıta isimli eserinde 
daba ileriye gitmişti . 

Şu halde, dimağda toplan· 
madıklanna gl!re batıralorın bi 
riktiği yer neresidir ? Bu suale 
c vah pek kolay , O yer, "gayri 
meşur,. dur ki bu ıaydı ımııdan 
daha genit ve dalın ideriodir . 
Mueli cehlimizi örtmek için ek· 
seriya" tahteşşuur .. dan bahsede
riz , Fakat tabte şuurun bir çok 
ıtkilleri olduğu ve her birinin 
bir hatıra zllmreei bulunduğunu 
unuturuz • Ha tırılarımızı gayri 
meşurda ıoklaılığımız meydanı 
degil midır '? Bu suretledir ki gay• 
ıi tabiilik h il ı iıı J muayyen bir 
batıra zllmre i, krndisine zıd gil· 
dültn bir çok ziimrcıeri berteraf 
edebilir . Binaenaleyh dimağı •· 
zifesi ne olmak gerektir ? Bundan 
enelki neslin maddiyetçileri, di· 
mağın . ınfra ifraz eden karaciğer 
gibi , düıüuce ifraz eden bir et 

ittihaz olduguoo zarınederlerdi, Bu· 
gün görüyoruz ki bu ııazeriye ha· 
diıtltrl iıab edf'm«'mektedir ve il· 

111i değildir . 
Gayri tabii haller pslğolojiıi bize 
öğretiyor ki beşer . kafasiyle yo· 
~ar. Hafızayı kaybetme ve şahsi· 
yttin ikiye ayrılması &'ibi hıdiıe· 
lerin kimya n biyoloji ile izah 
edilmesiııe imkan yoktur Dimağ 
kafanın kullandığı gayet nazik bir 
alettir. 

Bir musiki aletinin akordası 

bozulduğu veyıı telleri koptugu 
zaman ıanatkirın emrini yerine 
getiıtmez . Fakat muıiki aletile 
onu çalan kimsenin ılek bir vil · 
cud tetkil eyledikleı ini ferz etmek 
gülüç olur. 

' 

Dediğim gibi hafızayı biıden · 
bire kaybetmekten ibartl olan 
hastalık sizin de benim de ba~ı
mıza gelebilir . Fakaı arzu eder. 
1ek bundan ka~ınabiliriz , Hoya· 
ta cesaretle kartı korsak • ken· 
dimizi ilmidsizliğe dü~ilrmeztek 
kendimizi korkuya , hiddete, ·~n. 
dişeye terketmeuek buliiıa leb· 
like içinde ve miltkitat içinde 
itimadımızı kaybetıntzse b•ı baı· 
taliğı lutulmamız ihtimali oktur. 

Deyli·meyl 1 

himdur . 1 .kimse kuvvetini ıui iıtimale kal· 
Ruznlt , Hallun •ilah imı kı§mak bevesioi duymamalıdır . 

ıitını kootroi proje•ini lttkık et- Hava harbine karşı ıulhper• 
mi§ ve kabil olur~a lıir deniz ver ulusların :ittifak ile sed çek-
anlaşma•ı yapılmumı da işte· mek buıuıuoda FrenH ile İnğil· 
miştir . Bununla beraber lıükü· terenin miiştereken azimkir dav-
met Avrupa vaziyetindeki inkişa ranmıları fikrimce , ıulb , yolun 
fa kar~' olan telakkil~rinin ifa. ıhı atılmış kati bir adımdır. 
desinde büyük bir dıkkat gös 
termektedır . Çünkii Amerikanın 
1ecerrüt temayülleri ayarın laha· 
ye diınuına girme müzakerele 
ıiııdeo onra daha ıarih olarak 
görünmektrdiı . 

Huzveltin proğramının temel 
te~ı olan Denizlerin bitaraflığı 

on pi na bırakılmı tır. iç işler 
ise ruzuamede olan işlerin en ha· 
~ındaclır. Bununla beraber Ilull 
gazetecilere Loodra "İİrİİ§meleri · 
ni. silıibları bırakma konferansı· 

na daha müsait hir bava içinde 
luşlanma•ıoı ümid •ttiğlnl 

ıöylemiştir. ı 
Budapeftc: 5 (A A,) - Lond· 

rada yapılan ınlo ma bütün Av· 
ıupa politikasını drrin bir şekilde 
t iri altında bulundurabilecek , 
geniş mikyaH• bir teşebbüı ola· 
rak telakki edılmektedir. 

Diyebilirim lı..i ayni surette 
harbe karıı acil müdahele tekli 
ni tespit etmek erclcmioi haiz baı
ka ıızlaımılar akdine de .hazır• 
lonmıf bulunuyruz . 

Lodra uzlaımalarını izah eden 
Flanden Frınsaoıo ıulbun istıka· 
rıuı dilecliğiai ve bunun çarele· 
rini araştırmakta olduğunu söyle
miıtir . Alman teslihatının fn
kaliide artmuındanda bahsederek 
sulb için Avrupa ulnaları arasin 
da ıamimi bir it birliği arar,ıp 
dururken miinakatılara girişme· 
nin •ırası olmadığını ve ıimdilik 
~adece hadisenin kaydile iktifa 
edildigini beyan eylemiıtir . Ön
ce mevzuu baha olan ulualar ku· 
1umu andlaşmasını tnmamlıyan 
aodlı~aıalar ıiıteminio kuvvet· 
lendirilmrıi idi. Bunlardın Lood· 
ra mi~akı Roma<la müzakere e· 
dilen Roma mi•akı projelerine 

--- ( . tannenberg ) 
Harbi 

Almanya Reisicumhuru müteveffa llindenburgun bizz~t idare eltiği 
biiyük cidal . 

ılaveten : en yeni dünya havadisi 

A yrıcıı Adananın her zanınn yetiştirdiği va herkesin büyük bir tılılka 
ile meşgul olduğu Çiçek, sebze , ve meyvelerin yetiştirilmesi mu

hafaza ve anbaloş ueullori eerl halinde gösterilecektir. 

Pek yakında: Fransizka gaal 

Şaytan kız filiminde 

Bugün gündüz iki buçukta matine 

Cuma gUnU iki matine ikide,~ dörttı 

Birinci mulinedo 

Muhabbet dellalları 
ikinci matiııedo 

Tanenberg harbi 
4986 

Buranın telıiklıisine göre Ho 
nıa Ye Lonılra anlaşmaları genel 
görüıoıeleri muhakkak urelte 
icab ettirerek olan ynei bir mer· 
hahdir. Fakat ıulb muahedcsia 
ılen askeri maddeleri kaldır· 

yani Lavalın neticelendir.me.ğe uiı ,-------·------------------... 
raştığı şa• k ıniıakına ınzımaaı 

1 
mı~tır. 

Buuuıı Macaristana da tatbik 
edilme i icab etmektedir. 

Londra 5 (A. A.) - Fran~a
lngiltere mü~terek beyanname~i· 
nin alakadar olaıı memle· 
ketler üzerindeki tesirhırine dair 
b~nüz Hariciye nezaıetine hiç bir 
resmi rapor olmınıakla beraber 
hissedilen intibalar muvafıktır. 
ve mü•takbel müzakereler bak· 
kında nikbinlik uyandırmakta 
dır. 

Şarkta kar~ılıklı muzabeıet 
andloşmasına ve bundı yapılac.k 
dtğişikliklere gelınce bunların 

alakadar hükumetlerle anlaııcak 
oları f ransanın teşebbüşitne terk· 
edılmeei kararlaşmış gibidir. 

Mıntıkavi hava anlaşması lıu
•u unda i~e alınan gazete baber· 
)erine nazaran Roma, Berlin ve 
Brükselde bunun yaptığı tesirler 
memnuııİ)etle kaydedılmekteciir. 

Varıova 5 - [A.A) Roma arı 
laşm~lırına karşı inınnıam81'lık 

göstermiş olan hükümet mehafi
li Londra görüşmelerine karııda 
ayni kanaati tyş;yordu , Bu iti 
barla Londra aıılaşmıluınııı ta· 
hakknku bllkümet mahafili için 

elmektedir . M d 
Nıbayet Flanclea lngiltere hü a en kömürü isterseniz 

kümelinin bu ıiyasaya korşı gös· 
!erdiği tam uysallık ve dtğrrli 
ıe~vıkten dolayı memnunıyetin 

beyan ettikten ~onra uluslar ku 
rumu misakının bütün mıutakavl 
andlaşmaları ihtiva ve kontrol 
etınesi lıizımgeldiğiui ~öylemiı· 

tir . 
Flendeu yarin için bava har

binin ve ani tecavuzün kiibuıunu 

ortadan kıldıran bava ıodlaı
maeına debil olmaya devat olu· 
nan diker memleketlerin bu da· 
vele icabet edeceklerinden tllp
he etmemektedir . 

Franaiz bııvekili ıözlerlni ıu 
suretle biıirmiıtir • 

Memleketlerin endişelerini ba
fıfletmis oldnğııoa kaniioı ve bu 
endi~eyi hllkümetim daima bcr· 
taret ctmeğe çalışacaktır. 

Rus sinemacıları Tiirkiye
dcn Moskuvaya döııdüler 

Fabrika ve sobalarınızda ZonguldaAın yıkanm•• LAVE MARIN 

,, ,, )) 

Döküm ocakları ve \) 

Salamandra )) 

Kömürlerimizi 

imi hararet ve 

)) )) KRIPLE 

Y e r 1 i KOK 

Almnn KOK 

lııgiliz ANTRASiT 

adarız . Size da-tavsiye 

tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır • 
Adanaıla l:iolAnik llankBBı eırasıncla 

2-20 Muharrem 1 Hilmi 4981 

Alsa ray • 
sın em ası 

------------------- ikinci bir . hayret sebelıi olmuı· 

Moakova 5 ı- [A.A) .Sinema 
rtjııörü Ester Sııb ile operatör 
Mcrkof Türkiyeden dönmDoler· 
clir , Buıılar Tilrkiycde yeni Tür· 
kiy~ hakkında bir snli film çe\ ir· 
mekte idiler Türk fılm mllease&e· 
!erinden baka film tarafından 
tertip edılecek olan hu film hak
kında Ester Sob clemlttir ki: 

Fevkalade proğramlarına devam ediyor 

Ski Hidiv F ilis-
~ ı 
"
111 kralı mı ? 

" /1/r/ııci flrlikten ar/arı -
. Lakin b' 
ıtr b ır lıa tın alıp lıa~ka 

~ hin da a Tac koymıık irin ahali-e 1 . , 
~i ıı· 1•ır hareketi olmalıclır. 

rtl ı re ıv lıir çok para saıfede 
• ' 1•ntı • 1ıt~a . Y•p:ırıığını tahmin e li • 
•taları] lıııre aldaoıyor. Çüııkii 
Qtu 11 ııufuzu olmadığını lıili · 

1., 

Hı, . 
li ıe I) andı o da \ ıhuılıleriıı 

ili •kel · · · k · •likt . enoı genışletmr · ıs 
erı ın 1• 

4ft ı. u ıımdur Fakı t lıu 
"'odil . . 

keek 
1
. erıne ·ardını eclerek 

'r~ır. ıı.ı §ah ıytte ihtiyacları 

~~ab (' 
ndi ihı~ •Cner 1 Ablıas llilmi 

·ııı b ıra l1rııı1 tatmin etmek 
tı }' "b. l ,,1, u sek yuılııncı ,.alısi ·cı 
"akıır' • 

( 1Ylt · . 
l,b · 1 e Gtııcral \ ıhuclılrr· 1 lilaıle edehılirİer! .. 

- rc11l11ıi11 -

Hava durumu 
- Birici firtikten artan -

auhıınet 1f 1 rın altında 3 ılerf('e· 
ve kadar yük elmi~tir · 

1 tur. Hülcümet gaıettleri anlaşma 
hakkında heouz mutalaa yürüt
mektedir. Fakat muhhlif geze· 
leler buou Funsız politikasının 
bir zaferi olaıak göstermektedir 

• MCt.LA : 5 (AA.) - ha· 1 

Hlnr ~ok ııeıtle•mi~tir . Dlln 
geı•tde ~ar } ağmı:tır Kar n 

!agmaklı beraber kent ~ar •': 
tındaclır • yiikseklnıle ıdcletlı 
kar fırtınası ı ardır · 

BOJ. ; 5 (A.A ) 2 1 .nallan 
heri durmadan kıır ·ağmaktadır. 
Kalınlık 50 aııtimi lıulclu . Oto· 
mobil po~taları ı .. yı·iınla i le 
mege lıışladı . 

Aclapaıarı ; 5 (A.A.) - dün 
y,ğın kar ıluruınu B lıı dağın 
;la bir ınetr11 kar olduğmıılan 
posta nakliyatı hı ·ıınlarln iılı· 
re eılilm<'ktrclir . 

lstanlıııl 5 - IA.\] Sıfır ha 
rarl'I derecesine ı ı• drnız seviye· 
fİne i clirılmiş bıırometr bu a 
Lalı Saat ytılidc 75h · sa t 14 ılc 
758 hararet dertc si saat 7 de 

ler . 
Kurjer Vaısavski di)'Or ki: 
Londrada ne galip ne mağlup 

\aıdır· Şimdi F ranıanın polit,ka· 
eı lnğiltereninki ıle mutabık o· 
lacaktır. Sulh ve • amniyet jgtiyeu 

vrupa mrmrıun olmak için hü· 
tün sebeblera maliktir. 

Paris 5 - (AA) Flancleu rnd 
} o ile tamim rılıleıı lıir nutkun· 
da demiştir ki: 

Sulhun icabında müdafada 
hulunacah olanlır arasında ak· 
teclilcn bava ittifakı nel mirde 
kendıl riııe öyle hir üstllnlilk ıak· 

4. 15 lınıırrı dcreresi 14 ıle 4.5 
aıami hararcı derecesi 6 asguı 
hararet rlereccsi 1 5 rüzgar lo· 
do•tıu esmiştir azami siirati 6 
aıeıreye çıkmı~tır. 

Bu filmde yeni Türkiyenin 
kültlir , ökoııonik ,ebirleri görü · 
!erektir Tilı ki yede bulunduğumuz 
cınıda gerek Ankara, gerek İz
mird filmin iiçte ikiei~i çevirdik 
llergamı herabelcriode ve öde· 
miş dnğlarınılo resim aldık ve 
zeybeklerin ulu$al dasılarını 

tesbit ettik . Havalarıo mütema· 
di surette fena gitmesi dolayiıi· 

le lstanbuldı iıimiz' devam e· 
demedik . Mayista yeniden Tür
kiyeye ılöncrrk . filmi tımımlıı 
yacnğız. Film temmuzda tama. 
men bitnıi~ olacaktır , 

Alman şt~ref muhakemesi 

Btrliıı 6 (A. A.) Alman ~eref 
muhakemesi diln ilk çbeıioi ak· 
delmiştir. llu celseda mnhtelif 
t'ezaretlerin l'C iş çrblıeBioin mD 
ın~ sillcıinc uygun olmı}'ııcuk ıc 
kılde 'e btıbtısi eşhas turafından 
ılın yapılacak cüıüml,ri ı.ııuhakt· 
ıne camekteclir. 

Bu akşam 
• 

Liyan Hait-lvan Petroviç 
llıbi iki büyük gonatkArın yarattıkları alıane eserlerden 

Benli kadın 
ahııı 

Dans çılgınlıkları 
l?ilıııini taktim ediyor. iki sont baştan aşoğı neşe zevk vo en guael 

muzik parçelarile yaş mak için hemen Alsaraya koşuo 

Dünya 
ilave 

havadisleri 

Matineler : ~~~~~~~etin Silıiryn ıııahktiaıları • Pervembtı 

Uumn günü 2 de Sibirya mnlıkümları 4 de Benli kodın 

Gelecek proğram : Saygun güzeli 



FiTtik 4 (Tttrlr Sözil) 

412!!2!Adana Borsası Muamelel.~ri 
p A M U K ve K O Z A 

----------ı-Kiİo .Fiyatı 

En az En çok 
S Kilo 

&__ S. K. -'---1=========== 

Satılan Mikdar 
C 1NS1 

Plan yaptermak, ders 
almak isteyenler: 

Lisel'lrin birinci ve ikinci dev
rel11ri.ıdA vo mekAtibi Aliyede oku. 
tulan bilumum riyazi ilimlerinden 

JGPımah pamuk ders almak ve fen mtsahai arazi 
1_;P~i~ya::.::s=.•..ı:::.8r~la~t!;.;..1 ...:."::.----ı-----ı-----ıı----'-------1 ve topoğrafiyAya tatbikon tarla ve 

Piyasa tf'mizi ., 
Jaoe ı arsalarının haritasını aldırıp ölç-
Iane J türmek vo erozilerini kuvvetli kuv. 
EkEıpres vetsiz yahut kıymetli kıymotsiz ve 
KIE·vl11nl n· f • 

YAPAGI 

- 1 1 1-
ç t G 1 T 

Bryaz 
Si vah 

Ekspres 1-
HUBUBAT 

K1hrıs ---· Yerli ,. 
Mf'n, .... e 
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1 Arpa 
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uş yf'mi 
t>ten tohumu 

Si sam ----1 
----------------------~~-----------------------· 

alib Efeodı 

.!:: ., - ., 

.o ~ Düz kırma ,. 

UN 

='~ Simit 
0 C **O '-' -:------'I 
:-~ Cumhııriyet 
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(jo --..=.: .• k 
- ---------------· 
----------IJUZ ırma ., 
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Liverpul TelgraCları 
6 / 2 I 1935 

Kambiyo ve Para 
İ§ Baokasrndao almwışur. 

Santim Pene 

Vadeli 6 83 -ur~t 9 36 
.--V_u_d-el-i -----ı-6-:---ı 77 Ranmark 1 98 

Hazır 7 07 Frau1t••Frausız,, 12 06 
ı--------•-=---ı-- Sterlin "lngiliz" 618 

Hint hazır 5 _6_6 Dolar 0 Amerika-n-,,--•=79 I 07 
Nev ork 12 38 E'raok '"lsviçrf'., . 

Dikiş makinaları 

şer~ ı şere sız yorlerinef göre mü-
snvı kıymette vo yn muayyen nis
hr- tte hisselere teCrik ettirmek ve 
arzularına ve arsa larıno. <Töre t"b· 

. o 
nıyc planları yaptırmak isteyenler. 

Abidin pıışa coddesinJe1Rontken 
mütehassısı doktor Naci bey nma
yenehancsi civarında muallim Nabi 
atölyasına müracdat eyleme -
lidirlor. 4971 4 - 10 _

1 
T ahsirı Güneysu 

Kimyahanesi 
Harnevi tahlil yapıhr. 

l-10 4999 

Nafia baş mühendisliğinden; 
1 - Seyhan Nnfin dniresi için 

mahruti ( 30 ) otuz çat.lır bin beş 
yüz lira muhammen bedel ile açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aiJ şartnameler 
ve evrok şunlardır : 

A )- Eksiltme şartnamesi 
B ) - Hususi şartname 
C ) - Mukavele 
İsteyenler bunları bedelsiz Na

fio dairesinden 3labilirlcr . 

On iki yıllık türksözü basım evi 

Bu g{lnedek yaptığı basım iş/erile güney Anad01" 
her yöresinde büyük bir iJn kazanmıştıt 

• 

Türksözü basım evi , her çeşit harft~r~ 
ince , en özenli ve en temiz basım işlerıol 
şaracak bir kurumdur • 

• • • 
il 

Türksözü gazetesı 
Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel ya~ 

ve ülkemizin her yanından gelen duyl.•mları okıJ 
yaydığı gibı 
Doğduğu günden beri büyük devrimimiz uğruna inançl•, 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştır . 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yaP 

Türksözilniln yıllık abunası on iki , 6 aylığı altı ve Aylığı da bir lir 

~arimizdaki okurlar aylık abone yazılınc~ ~ 
mız her gün erkenden ayaklarına kadar gotl 

Seyhan defterdarlığından : 
3 - Eksiltme 935 senesi Şu· 

batın on altıncı cumnrt~si günü 
suat onda Vıltlyet dnim'i encüme
niııılo ynpılacaktrr . 

4 - Eksı)tme açık olarak yn
pılııcaktır . 

Ptfoh elle veya karyesi 
Sofu bahçe 

Cinsi 
Üç knth 1 inci 2 ou ı 2 inci kat 2 oda 
vo bir mutbah vo held 3 kat 2 oda 
ve sofa 

Dönüm 

Sov~et fabriknlarmın son örnek yaptığı dik iş makioalarımız g idi. 
Bu makınnlar çok güzel nnkiş ve dikiş yapmaktadır . Salonumuzda 
N_akış öğretilir. Fiatlnrımız diğer makinnlar<lan % 50 ucuzdur . 1'nk-
sıt1Prde teshildt gösterilir.4988 I-1 O 

Parfumeri Mustahzarat 

Safiyet Temizlik 

Yeni eczanede 

5- Eksiltınaye girebilmPk için 
istekliler yüz on iki lira elli kuruş 
muvakkat teminat verecektir.4977 

1-4-8-1 ı 

Seç bedestan 
Uo pazarı 

Yalmanlı 
,, 

-------------.Yalınızca 

Nedimi Karaenbiya 
Bahçe· karyetıi 

Dişçi M. 
Yeni Otel karşısında açtığım 

diş muayenehanemue saat 6 dan 
2 J re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve toJ.avi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime aznmt 
teshildtı gösterıliğim gibi cuma 
günleri Cukarn için tedavi ve diş 
çekmek meccanendir . 

1 l 

Seyhan defterdarllğından , 
Karyesi Cinsi Dönümü 

incirlik Tarla 300 
, " 60 
» • 141 

Köprü köyünden 11 10 
• 55 

Cumhuriyet ,, 90 
Nar kulnk J 50 
Şahin oğn >J 222 2,evlek 

" » » 41,1,ovlek 

Cırık 

Sirkeoli 

• 
,, 
)) 

)) 

)) 

,, 

" ;Hüseyin llacıla 

Mürsel oğlu 

Çotlu 
lnnnplı 

Zıpkıcı 

Hüseyin Hacılı 
Herekli 
Yenice 

EfiAk 

Misis 

Dükkan 
,, 

Ter la 
Yl 

)) 

Hağ ve kısmen tarlıı 
Tarla hazine ile müşterekli 

Tarlanın nısfı 

Tarla 

• 
,, 
)) 

• 
)) 

)) 

" 

)) 

(Tarlanın 4 de J hissesi) 
Tarla 

,, 

700 
70 

989 
155 
172 

1400 

50 
180 
200 

50 
80 
50 
80 
60 

334) 
15 
60 ) 
10 

600 
825 

50 
J 15 
300 

39 

15 

MuhJo.t fi' 
,\lİ• ~ 

Memik ağ•• t1sla ~ 
Ahmet 0S'1? 0ııo 
Mehmet ~lVtli 
Müşterokı i ııı•il ~ 
HissoJorı 9 tl•cı ~ •"' 
1 terokliden 8iııde' 
T .. l kli kıırYe ""'el u e 0 t;te••. def 
seyin oğ'l rye•'' 
Çiçekli ~a ~ 
oğlu Al~ ·,de lb o~ 

40 Hacı G901.; 111slı'...., 
Belediye civarı 

4990 J - 5 

llozineyo oit yokarıdn cins ve 
miktorı yozılı tarloların iki senelık 
icorı 16-2- 935 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat on dörtte iho. 
le edilmek üzere on beş gün müd 

1 
letlc nçık nrtırmağa çıkarılılığın. 
dan taliplerin yüzJe 7,5 teminat 

~~~~~~~~---~~~~~~-~~~~~~~ nkçolarile birli~te ~illi EmlAkida

Pekmez hüyüğü 
Danişmeat 

İnnnplı 
)) 

» 
)) 

)) 

,, 

70 ilacı Beki ,il 
138 -;etB 

20 Abidin P:şs : 

300 " 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacak 

Askeri fabrikası umum müdürlUfiünden : 
l<ırıkkale fobrikuları için tesıdyeci ve tornocı alınacaktır . İ:;tekli 

I ·n imtihan için istida ile Ankarodo. f ı şeıık fabrikasına lstanbuldn lla
ker~.. barut fabrikasına, İzmir<lekiler Halkapınar sıldh tamirhonesino 
.~r oya.•Iarı 4987 · 7.8 JQ.)2-14-15 17-19 21 24-26 28-1 

nıuraca t • 

resine mürocoa\ları ildn olunur. 
6-8-10-14 4981 

.• nıııııımıuııuııı ıı ın ,ınınuı:ur.ı ıı ı:ım nuıuH.ıııııımııııııınnııınmnı 

j bu gece nöbetçi ' 
if Eczane 
'I 

1 Yenic.ami eivarmda 16 

1 Afıyet czarıesidir 1 
• - lf!!1Uı IU!llmıı ' ~:tıınıııı!T 'l!IW!ll!IJUll!U'ılBVtlll \ 

• ·ııı 
,, • 30 l) lbrabl ' 

Hacı Hasan " 7 Odayı havi l bop çiflik domı llı.un:.uncı ı.ıtııııt 
. . , ,, .. bırB~ 

. ~ıns '~. evsalı yokarnla yazılı gayri menkullerin ihalesi 9/2/935 Cumartesi giinuno 5...,,7 
lılerın o gun ~aat 14 de Milli Eml4k idaresine müracaatları . 4986 

' 


