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Kupa maçı 
Cuna günü Toro11porla, Menin 

idman vurdu .raaıoda beraberlikle 
bini . 

( yaa.ıtı iç firtilue J 

ON BİRİNCİ Y1L - SAYI 3007 

lusevimiz Akgünler adlı gazete çıkaracak 
Akgünler 1 Perşembe gicesi ulusevinde Öz Türkçe Soyadları 

llluı e\'ımia tırıfandan haftada B İki ci r 
ohaık ~zere " Akgünle~ .. ad!• yalman Yalgının özenli konuşmasından - n pa ça 
~eoın çıkanlıcaıını otrendık. ~ 

can •avılarmı topluca bildiren, sonra, kıvançlı bir musiki şöleni verildi akara: 30 (A. A.) - Tlrk 
tıluıu g.-nf"I yorüyüı ve ıamyıe dıli arııtırma kurumununu soy 

••dı aydınlaııcı bir iilkü güdecek ye · adları hakkında bildirdiği B -
1141 nı arkadaeımısı yakında ıra· G •ki f J 1 

. • &örmekle çok sevinç duyacı· enç musı us a arımızı u us listesinin ikinci parçası ıudur: 

P. T. T. 
Baş lebesi Hnsnn geldi 

r •nlpo11ta, tela-raf ve telefoa 
'"•Iİ H&aal, Cumı sin& t•· 
11 felip dün yumuıune bq 

ar. 
~Gına, Adınımızre yabancaıı 

da dlr · Fran11z ittılında Adı 

1 
l•ı peeta, telırıf ve Celtfon 

ebeal idi. Ermeai ve Fransız· 
lteadiıine ıyi g6ıle bılrmı· 

. 1'•nı ve eaaıaa kıynıık iıteme· ... -••'•• H&an8, Yurdu buı· 
Toroa dailannı aımıı ve 

Y• bat lebeliii yumutanu çe-

~ltti. 
•ıraıld, Aclaaımıza bu Oflj 

•ti .-
•de lzeoçli ve lsıvra1'flr ça. 
lırlle, t• iyi fİtmeyen poata 

'•'ıraf itlennl d6seltir. 

oy adı alanlar ----------
b~illyet deftHdan Halilin baba 

JiUı: bebüın Erkek ude .sa· 
IGılraıı ve kendiıi oülua kütii· 

bu t1nla y11tlmıı oldop içio 
lu ) IOJ admı almııur. 

Seyban melnupçueu Raif de oy 
d 0 1•1'11k kmak ,. ı almııur . 

1' olıun . 
liııe İnglldCe muallimi Raeim 
• Rıaim " Kıu Tura ,. 
1'ürkeöıü dizic·ilerinden Abmf't 
'-l11n IO) adlarım alnuştarchr. 
lft'IDft'rioıiz ve Kütab) a vilayet 
111PÇ111u Okrü bey soy adı ola· 
ı. Yhaa adını almıohr . 
~kım Evi müdürü uri eoy 

~.~~m koymuoıur . . 
lflncı ott'r Rahmi ıbat soy 

1
1 Ayıaa koymuıtur. 
b. 
lııaa mahkeme inde : 

1~ Nuri Tok 
""le· 
y 1 

• Ma11afa : Erdem 

1;:ıan Bilenü : Konukçu 
a Sect.ı : Bozkurı 

K•n llıb' ~ · iki . ıp Zıy11 : O~uz 
~ 11~1 tabkıkaı hakimi zabu ki 
,,tlrı '• Tn L 
ır. ' ur~ .. ııov .ıdmı al 

Ga~, 
'b eıoıa tab il ıut>ruuru 1. 1 

L •oy adını " ezer Aııucea 
.. al' 1 •• e ıp t nnden edp . Vuv.-r '' 
•dıoı almı !ardır. 
~luha b 1 h · .. u u l) f' hatkitıhı 
I> 'KOf.ô, ıfıa baokitibi Hamu, 

' • Muba ebt-i hususiye Vill· 
~t'nıuru lu tafa • " Ozdt>mir ., 
!> dlarrnı ıhnı 1.rdır . 

· T. 'J fMt yHıcı Rıu, "Öncel., 
e •ı• i len çevirgeni, Emıu "Öz· 
'' • 't'lim Sadi " Akııoy ,, eoy 
101 ıhoa9lard1r . 

11' 1 30 ( .A ) M. Hiılerin 
1 ıuenıurn Fon Rihhı rırop bu 

"1aı 10/JO da Bcrlir.d 11 lııır.ı) a 
hr . 

OQ RılılJ rtrop k~uJİl!İoı ı ı.a • 
lum • L klt'm dİ"• ıçin unın · 

h.ıuan k r ı , l~u,; u ı Utilri 
rlıkı btr ı k İ) i ç jtırnııı \ 'C 

lt••I c,. ı ~ t"riu a f r~ iııi ' rl'rek 
" lıan ııyrılrmşıır . ı 

a ba~kasının plançosu 1 

•rıı : 30 ( .A) .hansa bau· 
Q Plinço u ohm mevcudu 81 

976 mıl ı . ortada dolatan 
Ptrı 79 mtl )'lr 956 5 milyon 
a:İlbeu uıde 80n4 yerine 

dlr. 

•• •• d Baydur, Baygeddi, Bayıut, 
eVİmİz el UStUn e tutmalıdır Bıygutalp, Barke, Bayin, Bayın 
Jus evimiz geçen Perıeme ge ı Anp tarihleri okuınUf, Arap ka j. 

ceei bize çok kıvançlı saatlar deleri taklit etmiı olduğumuz 
yaııtb . için T&k dili h•ıka uluılarıa var· 

ilk öace Müze Lebesi Yılman lık ve benlılderini yaymaktan 
yılgın , Tlrklerde soy adlarına baıka it görmemittir diyerek: 
verilen değeri anlatın ııağıdıki - Bia yıldan çok Arıp eli, Far8 

" Konuımayı ., yaptı . dili albnda kalın temiz TOrkçe-
Bir ıaatı yıkın eüren bu ko miz ortadan uçup giderken aoy 

nuım• bitince Musiki ö~r"leai adlarımız dı onunla beraber ka 
Safe,oın baıkaolığı altındl Erkek ranlı~l.ar~ karıııp ait?1ittir. Dedi 
muallim mektebi okuyıaları ilk ve Hır11byan tOrklerın de uğra f 
önce ayn ayn , aoarı toplu ola- dıkl~n aki~tleria din duyğulan 
rık Piynno He birlikte çok gizci y~z~a~en g~rdftğilmüz. kısma gir· 
Keman Mandolin çıldıl1r . Tüm dığı guzel bır ıurette ızıh edil. 
garp tekniği ıle bcatelenmit olan mi~ ve ko~fe:aaeın ana dönüm 
bu ıarkılır dinleyenlere eyi doy- yerıne ıelmııtır. 
gol1r verdi . T6rk adetlerinde ·· ad tak 

E T O ta meLteb'ı mak ,, yollarının na11l eağlam bir 
D !OD ' 1rBU8 ' A •• 

Musiki öğreteni Viyolonselist İb· koke bığlı olduğunu Oğuzaame-
un, ıu tek bııına çaldığı Viyolun· de ve Dedkeorkuttı gözüken Ju. 
lt1 ' bfttüa bu kıv11oç veren lı~ozlarla seleterpe ortıya dök 
Muılki töleni lıtüne tatlı , ok - muı ve hundan eonra harf e11a 
pyıcı bir iz bralctı . ~ıyla din~~yicilere ~er haıftan 

Bunu anlıtıı ken ıuna dı par· tiçer tane oroek \'eımış ve kon· 
mak basmak isteriz ki UJu feransı biıirirken. b•zıtlıdığı "öz 
evimizia MU1iki yönlnden yıpe Türkçe,, olaa mınzumeyi de oku· 
cıAı çalıtmılerdı • usun yıllar · yare.k koDferaoım eonona ietir-
dan beri ilk gençliklerini miftir. 

bu 
ı1n.. d h · Ko11/ eranıta geçtm adlar: De-r a arcamıı ve yenı 

musikimiz için bulunmaz birer A 
kıldacı olan Piyanist Sıfa, Viyo 1 - Atat Bey: elçuk hakan 
lonaelİl!l Ihsan 'e Piyıniet Hilmi la11oaa çoculdanm okudaa mual· 
gibi gençlerden çok kazançlar timlere verilmlt isimdir. Bunlar 
elde edecektir . Bundan ötilrD- sonrılara (Halep, Muıul, Sencar) 
c.lür ki bu duyğulu ve artist Türk da batla hıtına hükumet kur-
delıkanı.tırını d6rt elle sarılıp muılardır. 
onların bilgılerioin lhümUuü yur- 2 - Ayakay: İranda İlhan 
dumuztı yayma} ı her gez göz bllk.umetini kuran B .. J.kubınaD 
önünde tutmalıdır, dileğinde bu oğlu 
lunuyoruz . 

• • • 
Y. Yılgın, koDferansaıoa bae 

lırkeD: Son yekinme güuUne ka· 
dar milli benliğimizi unutarak 

3 - Alakıı: Enıüt Türkleri · 
ain Baıbuğu [ Cinaizlere yardım 
rtmittir' 1 

B 
l - Borak: Kenuni zımannı· 
Geri•I UçOncU flrtlkde 

Çifçilerimizin dünkü toplantısı 

Ankaradan dönen heyetin orada 
yaptıkları işler gözden geçirildi 

Adaaa Çıfçı bit Jiii bazı mii 
him itlerini lalil'81ı makımlarlı 
16riiferek dO&eltmelc makHdile 
idare bcyetiadeo Kı .. m Zeki , Ca 
vit lhaın ve Sıbri Çıtalc beyleıi 
ıeçen ay içiade Aokarıya gönder
mifti . 

Memleketin müaevver ~ııklar ı 
ve gınç çifçilcri olan bu üç arkaıın 
Ao~aradı Zir1at nkilı beyle ve di· 
ğtr makamlar la konuımalau um· 
duiumuz gibi çok ıyi olmuı ve 
bun arın azl rı ul o valcit ynmış 
uk . 

Bu arkadaı'ardarı bir kısmı 
geçen hafta şehrimııe d&ndük'cri 
için yıtp ıklan işler hakkmda çif 
çilerımiıı bir ariyı topluyııak 
m•'umat ve iıahıt vermelr ri bir 
az gecılı.miştir . 

Dün memlr ketin bir çok çıf· 
ı.;ıleıi toplıodılar ve heyet a1111 

iki aaattın faala ıirea i11h•tta 
balundular . 

lluıalalaulaı , butdaY meH· 

lesi pamuk mueleıi amele ve borç 
meseleleri hakkında eıaalı ve se 
vindirici haberler \ eıdiler . 

Murahaslar , Buğday meselesi, 
Pamuk meselesi amele ve borç 
meseleleri hakkında esasla ve se· 
vindirici babe rler verdiler . 

Çıf tçılerimiz , gönderdikleri 
arkadaılarının bu muvafakkıyetl 
ve feıah verici neticelerle dön • 
meleıinden çok sevinç doymoı • 
har ve kifi derel ede tıtmin edil· 
mitlerdir . 

obalı ıaat 9, 30 da başlayan 
konuımı saat 12 ye lca dar sUr· 
müttür . 

* • • 
Toplaota 10nunda bu yıl dagı 

tılacak Klevlant çiğidi ieti1en 
çiftçilerimizde teıpit edılmittir . 
YıpılıD listeye göre büylk ve 
taıh6ılerinı yerine getire bille 
cek çiftçılerimiz 140,000 kilo 
Kle9&Dt çitidi alıcıklardır 

dır, Beğiç Bıyirkau. Baykan, 
Baymaı, Baynı, Bıyhal, Bayrın, 
Bayram, Biğuoke, Bayeoy, Bıyn, 
Bıtıoo, Baysan, Baysinup, Baysu, 
Baysuğ, Bayıungur, Baytuk, Bay· 
tur, Bayutm~, Bayriğit, Bayıtka, 
Ba1mao1 Beceae, Bağbağı. Bai
Bajbarı, Bağdili, Bağdoğan, Be. 
geç, Beğtcatslın, Beğka, Beaiıi, 
Batkoudu' Bıjtış, Bağtorun, Be· 
ki, Bekil, Bellis, Bekiska, Beklen, 
Bekaari, Bektaf, Bekçbuğa, Bel, 
Belbanbalbao, Beledabalta, Belek, 
Beler, Bel.ketin, Berdibek 

Muğla da 
Yağmur, Zeytun verimi 

ve bir konfrans --MUCLA : 30 ( A.A ) - Vili 
yet dahilinde Tütün ııtııı davam 
etmektedir . Yeni alıcılır1n gel · 
.aeli heldeuiyor, Vilayetin Dıtcı 
kua11 yapıurauzluktan sıkıatıda 
adı . Hetta kuyulardı au hile 
kalmemııta. Son gttnlerde devamı. 
yıımuılır yapıttır . Bu yağ · 
mordan ıonra tarlalar ıürfUmep 

bqlandı. Datçada badem ağaçları 
çiçek açmap b•ılıdı . 

Bu sene Datcadı Zeytiu mıh 
ıulu önceki yıll1ra göre iyidir . 
Zeytin yaAımn kUoıu ıimdiden 
30 kuruıtur . 

MUGLA : 30 - Dün rece 
doktor Tabıiu bey tarafından 
Halkevinde Beleoulduğu baıta · 
lığı bulaımııı le iyi edilmesi 
hakkındı dejerli bir konfrauı 
verilmiıtir . 

G:ıziantapta ulusal işler 

ntap: 30 (A. A.) - Din f rv .. 
kallde olırık toplanan ıar mec· 
lisi Meb'uı iatihıbı teftit heyeti· 
ni seçmittir Belediye intihap 
dt herini banrlamRkla metguldur. 

Antap: 30 (A. A.) - Geçen 
ı.-n e teırio beıinden buıtıae ka· 
dar viliyelimizde 74,436 saklı 
nüfus 19,164 ultlı evlenm•, 34,728 
11klı iilüm teıbit edilmittir. 

Bu sur~tle 260 bin olan vill 
yet oufuıu 300 bin olmu§tuı1 

935 ıeaeei yapılacak umumi 
uufue say.ımı için §8rJı ve köy· 
lerde numaıtaj itlerine başlan
mııtır . 

Antap: 30 (A. A.) - Suriye· 
den gelen ve İslahiye kızadıaı 
yerleıtitilen Türk muhacarlara 
Vilayetçe çift hayvanları dağıhl· 
mı@, bir seot lik ia§eleri temin 
edilmiı ve lı"psi de müstahsil va· 
ziyete geçirilmittir. 

Fransız - alman 
Ökonomi işleri 

Pariı: 30 (AA) - Frantız 
Almaa 6konomik müzakereleri 
çabuk bir surette deHm etmek· 
teclir. Düa ıece aaıt 21 den 11 • 

babı• ÜÇÜ•• kadar çallfaD mu· 
rablaaalır bu ubala 9 dan 12/50 a 
kadar bir toplaab daha yapmlf· 
tatdar. Bu auretle bu alsıama lıı · 
dar bir aalaıcnı11 eri,eçelderi 1 
mit edilmektedir. 

Koşma (·) 
AteUlrk'• Anul•n 

Acunun gönençli Anadolunda 
On sekiz milyon Tı'irk Devrim kolunda ... 
Hepsinin , kıvançla , Utku yolunda 
Çizdiği Tıirkel/ Har/asıdır Be 1 .. 

••• 
Devirdik lıanlı?Jı , yıktık sarayı . 
Cumhurla yaparız ılmdl bar ayı ... 
Ne sandın gurttaıım • sen Ankarayı ; 
Ülkı1 gemisinin bordaııdır Be 1 .. 

••• 
Göklanrı , &ine, durma ı& dedi . 
Budunlar toplondı Tılrke pes dedi : 
Alalıirk buyurdu : Söyle le: dedi : 
Tıirk dlll dillerin Ata11dır Be ! ... 

4dana : 1 Bırincı kanun 934 

Ali Hldl Ok•n 

( • ) Koemanın fürkçe kılrtıhklırı : 
Acun-DOnya, Gönençli Meeut, D.,vriw lnkllip, kıvanç iftihar. 

Uıku - Z.fer , Ülkü -Gaye , Göktanra Allıb , Eıio Sabah rbgin, 
Budun - Millet , Ata - Ecdat , Kotmı Şiir . 

Rusya da 
M~mlekettn her köşesine 
sevinç duyguları yayıhyorf 

,, 1 .. ~ 

MOSKOVA : 30 ( A . A) -
Taı ajan ı l.tildiriyor : 

Gazıteler memleketin bir çok 
,ehirletioden gel~a ve Komlniıt 
f11ka1a merkezi icra komit11ioin 
aoo umumi hey'eti tınfındao 
kabul edilmiı olaa karar sure . 
tini büyük halk kütlelerinin 
nuıl bir memauniyetle kartıla . 
dıklannı gösteren haberJer Df'f 

retmektedirler . 

Moskou Leniograd , Kiyef 
Deniepropetrovskı , Sverdlovak 
ve diğer 11aayi mP-rlu•zleriDde 
toplanular yapılarak bu kırar 
ıur~ti mUnıkaıa edilmiıtir . bu 
toplanblırda söz ılın amele hep 
birlik olarak ekmek veaikaeı 
usuluaun lsıldırılmaeı memleke 
tin yiyecrk huıuodı durmadan 
elde ettiği eelabı ıösterdiğfai ve 
aovyet rusyının inki§8fı yolunda 
yeni bir meı bale tetkil ettitini 
kaydetmiılerdir . 

Baı makalesini bu iti!! tabıiı 
eden Prıvda gazetesi soruyor : 
" ovyet Hu yanıu ititilmemiı 
bir çıbuldukJa iloıilediğini göı 
termek için daha açık bir delil 
aramaya lüzum v1rmı ? ,, 

Bezı Kapitaliıt matbuat tara . 
fından Sovyet Ruıyacla ıçlık 
hıklsındı yapılan iftira ae kadar 
alçakçıdar . 

Mançuride olanlar 
Moakova: 30 (A. A .) - 'l'ıı 

ıjancı bildiriyor: 

G1Zeteler son EylUI ayı içinde 
Mançuride zorbılık. va'al1rı hak· 
kında Harbinden aldıkları n 
kamlın neşrediyorlar; Maaçuri 
ve Japon mıtbuetında iatiıır 
ıden bu rakamlı•• göre MukdPD, 
Kiıin, Heyioogsiyaoı ve Heyhey 
eyaletlerinden 1706 harekette bu
lunan 38,000 zorba sayılıyordu. 
Bu hareketler esnasında 1188 zor 
ba ve 137 aıker ölmlftör. 

Matbu•t. Japon ve Mançuri 
g1Zttelerinin hpon - Mınçuri 
kunetlerinc kırıı nllhla her ha
reketi zorh.lık iımiyle audıkla
naı batır lıtmaktıdır . 

Uzak Doğuda 
..... 

MOSKOVA : 30 ( A.A) -
Taı ajtnıı bildiriyor : 

Harbinden Kabarovıkı gelen 
lbaberler Japonlarm artak Hon -
huıltrla mUnuebetlerini gizle -
meye hile lllzum görmediklerini 
bildirmektedir . 

Çin prk ıimendiferleri•ia 
prk kısmı u~rindeki Japon ku
mandanlı;ı bir hnnhuz cıl1elilı 
it birJiti için ınlıımııtar . Çete 
nio ıeıeleri Japon kumandanlı 
iııun müeadeıile Situhide ve Çı 
tenin 250 azaıı dı civar dallara 
yerlettirilmiıtir . Batkı bir çok 
yerlerde de Japon komandan • 
lığı bunı beazer anlaımalar yap
mıı ~ • Hunhuzlana f •aliyıtiDi 
idare etmektedir . 

Mısır kralı 
son kararı imzaladı 

Kahire 30 (AA) - Kral Fu· 
at teıkilita eııaiye kanuounu kıl· 
dıran ve mrcliıi dajıtaa karın ba 
ren imza etmittir. 

lzmlr borauında 
Jımir : 30 ( A.A) Bu ayın 24 

ünden 29 uncu günü akfamıa• bd. 
bor adı 9 kuruııın 2.3 kuruta kadar 
5712 ÇUVlf Üsf.lm YC 5,5 kUruflaa 17 
kurup kadar 799 çunl incir ve 4 
kuruıtın 372 çuvıl bardı 11tıl1111p. 

Sanfranslsko . Tokyo 
arasında 

evyork : 30 (A.A) IMJOO kilo-
metre uzunluıandı yeni bir telefon 
hıuı 7111 tarihinde S.nfraaıiıko ile 
Tokyo 1ra11nda iılemeıe b1tliy~ 

Uç dıkikahk bir görUıme ocn 
doları ol1eakur . 

Parlsten iki h•b•r 
Pıriı : 30 ( A ) - Akedemi 

6len Bartuaun yerine •efir M. 
Pol Klodeldeo namzetlik mekta
bu almııtar . 

Pariı 30 : ( AA ) - h8k6met 
tarafandaa harbiye bakanlatlDla 
fevkalade ibtiyıçlın için iateDeD 
800 milyon mıırahn ıa ıarede 
takıim edildiiı teblij edilmlttir. 

Topçu ve ıilib imalata 615 ha· 
çuk milyon, Lev11ım 35 mily•, 
ubbıye hizmeti 15 milyon, barat 
80 milron, flmeadlfer ibtiyıcı 6 
baçuklllly-. 



Ftrtik : 2 

Acun gUzeline ötgUnç: 2 

Öz Türkçe 

Deliboran 
~--------··---------~-

}'aıan: l'alman Yalglfl 
( A. Rıza 1 

- Dünden arın kalaıı - Seııi yaylaması11 amanım dağ - 1 

Deliboran Rişvan beyin ko - 1 lar 
nağına erdi , üç yerd e boyun Başwdan aşmağa yok/ur der · ! 
kesti . Dört yerdo divan durdu . • mamm 1 
Ri§vuo beyi bu Ozen ne imiş gö 1 Tıikendl derilerim amamn dağlar ı 
reyim dedi. Boran oturdu Ri~van *"' * 

1 beyine: 
- Beyim tasam çom uludur, 

tısama c•m buluısuo dıye geldım; 
deıdemez sazını dii.zenledi oku -
maya btışladı : 

h!eııdim buramn vekili sensin 
lş dıişiii beşıma car ı ~J diye 

Bizim cu/erlmlz. çeurillr konar 1 

Glizell ·r suyundan içcrde kanar 1 

Algmlcır yanalda mrım gibi ı 
yarurr 

1 

Görıince eriyor glimamm dağlar 1 
ıj: 

* * 
Yağmur yayar mor meneuşc 

bitirir 

( Ttlrk S&1l 

Fransanın yakın şark 

ile ticari mUnase· 
betlari 

·'30 uııcu Parlemehlolar arası 
konfeı·anzsında hazır bulunmak 
nzere arkadaşlarımla birlikte 1s
tanbula yolland•ğ•m anda Türki· 
ye ile 1933 yılı temmuzuoda ve 
Yunanistan ile 1932 temmuzunda 
ticari müııasebetlc:rimiıin yena· 
den be lemış olduğunu biliyor· 
dom . Bu miibaed>etle Clearing 1 
veya takas anlaşması temeline da· 1 

yanmaktadır • 1 

Troca oldukça yakıo olan bu 
siı:ıteme teveccüh beslemekten 

1 

çok uzağım . Bt•n ruh itibıui !e 

serbest mUbad.-le taraftarıyım ve 
bu usulüa )'erine iki taraflı takas 
aola§nıaiarı knim olmaeıııı teea
sllfle karşılarım . 

Kupa yanşları 
Mersin 1 Toros 1 ------.. ·-------

Cuma günü Kupa maçının son 
oyunu Merıin İdman Yurdu, To· 
roıspor kulüpleri ara11nda oynan" 
dı. 

Bir hafta evel Mersin İdman 
Yurdu Adana idman Yurdunu 
5 - O gibi büyük bir farkla yen 
dikleri için bu güo Toıosu da ay· 
nı akibete uğrotacaklıuından şüp· 
he edilmiyor. 

Ilır hafta cvcl Adana idman 
Yurdunu mağlup eden Mesin ta· 
kımmın karşısında Toros takımı -
nın ne netice alacağım seyretmek 
için spot meı aklıları ve halkımız 
sabayı doldurmuılerdı. Hatta bu 
maçı seyretmek için Mersia, Tar
sus ve bir çok yerlerden de bü
yük lıahıbalık kıtlcler gelmişti. 

Saat üçe beş kala Kırmızı La· 

vaziyete düşü nce büsbütün sinir 
lenip oyunu sert vaziyete döktU 
ler. Torosİular ise bu güo çok so
guk kanla oynamakla Mersinlilere 
fısat t"ermiyorlar. Top mütemadi· 
yen Mersin kalesi önünde dola 
şırken birinci devrenin bittiğini dü· 
dük işareti haber verdi . 

İkioci devreye başlandı. Mersin .. 
Jiler Akın ve hücüm tdiyorlar 
a da geçen haftaki oyunlarını 
oynayamıyorlar. Eo gü ırndikleri 
olduğu halde bu ğün Adnan bile 
eski oyunlarına nispeten oynaya· 
madı. On beş dekika Toros kale · 
sini aıkışhran Mersin takımı bir 
nctite elde edemedi. 

Bundan sonra hakimiyeti ele 
alan Toroılular mütemadiyen Mer· 

geldim 
Yabenim miiradlm ııer ya da öl

dür 
Kendir boğazımda , dar diye 

geldim 

* * * 
Sazımrn perdesi ciğerim kesti 
Yarımı yadt.'ller almaktır 

Yel eser de kokularw getirir 
San çıçek savuran kurar olu -

rur 
Her giz dumanlurin yetiştirir 

dafjlcır 

* • • 
Delibormı derde geldim oturdum 
Ağ elimde yavru bazlar yetir • 

ditn 
Top kara zıilıifili sıma yitirelim 
lwldı bir köşende . glimanım 

dağlar 

Şaı ka eriştiğim zaman endi· 
şclerim tcenllt t.tli . lki taraflı 
takas anlıışaıalarıcıo aklından 
sonra Türkiye ve Yuneniaillli ıle 
müoasebetlerimizde iyilik bat 
g6slerir gibi oldu ise de bu hal 
çok sürmedi . 

Harici görünüş itibarile her 
şey yolundadır . 1933 yılında F· 
ıaosıdan Yunaniıtaoa yapılan ili· 
racat 52,676 000 frank ikrn 1934 
yılının ilk altı ay zarfında yapı· 
lan ihracat 40,607,660 frank icıi. 
Ayni müddet zarfında Yunaois· 
tından Fransava yapılın ihracat 
60,677,000 franktan 10,920,000 
franga dütmüt\ür . FranEadao 
Türkıycye yapılan ihracat dahi 
l>Uoa muvni olarak artmııtır • 
1933 senesi ilk altı ay zarfında 
30.000,000 · frank iken 1934 se
nesi ilk altı ayı zarfında bu mik 
tır 40,000,000 a çıkmııtır . Hal· 
buki Türkiy deo Fraasaya ithal 
oluoan malların miktau 1933 sc· 
nrsi alh •J ı zarfında 23,000,000 
iken hu miktar 1934 srneıi ilk 
altı ayı zaı fında 18.000,000 a 
düşmüıtUr . 

· civert, Sar1.Lacivert formalarile 
iki takım kol kola balkın alkııla
ra arasında Hlıaya çıktılar. mutat 
merasım yapıldı. 

: sin kalesini sıluştırıp şüt atıyor
larsa da bir çok filtleri avulla ne· 
ticcleniyor. Bir çoğu da Mersinin 
ıansı olduğu için Mersin kale di· 
reklerine çarpılarak iade olunu 
yordu. Ne olur!a olsurı Toroı hu 
iÜD şimdiye kadar oynımadığa bir 
oyun oynamıştır. Çünki futbol 
ıahalarwda teknik ve teklmül et· 
miı oyunlar Meı sin idman Yur
dunda her zaman mevcuttur. Fa 
kat bu gün oynıyamadıklau gibi 
anlımıl.rı da yanlıştı. 

le astı 
Ne dedim o yara da yar bana 

klislı1 

Ef endlm şu işim gör deye gel -
dim 

* * * 
Ya rlmi yad eller alırsa ben ney 

lerim 
Enerlm aşl(w dcryasuıı boy -

larım 
Efendim işin tlo[jruswm süyle. 

rim 
Yarımı bana al, uer diye geldim 

Rişvaıı beyi bu yangılı türküyü 
dinledikten sonra acıodı . Kah · 
yasını btşyiiz atlı ile DeJibora • 
nın ardına kattı , atlıyı küpeli 
kızm olduğu ko1ıalg1ya gönder . 
di . Kahyasına : Küpt'Ji kızı al . 
bu deli Ozana ''er .... Deli hora -
ııa da : Düğün kur ; gerdekten 
önce ana on beş gün; gün ver -
dim . On beş gün sonra hana 
gel seni kutnu]u özne edeyim : 
us düşün •' Ulusözü ve tutmayan 
olur ., eledi . 

Kehyn bey Deliboran ile bile 
gitti . Küpeliyi aldı Deliborana 
\•erdi . Düğün başladı , Tonuk . 
lar dikilmeğe gün istendi . DıoJi 
horan on beş günden çok gün 
veremedi . Küpeli kız Mr aydan 
eksik günde tonuklarıo bitıniye
ceğioi öyle<li . Dtlıhoran tasa · 
landı düsünmf'ğe koyuldu. Kalı 
ya bey 1

• ne var Ozan ,, dedi işi 

anladı . Ben Hi9' an beye söyle -
ıim düğünü biray seura yaparsın 
olur. 

Bu düzeni KAbyn kurıııu,.ıu . 
Onbeş günden geri llahısa Deli· 
horanın kellesi gidecek. kız kah
yaya kalacakv . 

Bayraklar dikildi : davullar 
çaldı , düğün kuruldu . ) er gök 
yeıinden oynaılı . 

Aradan oııbeş gün geçti. Hiş

van beyi : hani Deliboraıı gel · 
medi diye kiilıyadaıı sordu. kalı 
ya Ri:.:van beye o bildiğin aılam 
değil gelmez dedi . aralarında 

bir çakışmadır başladı . Hişvan 

bey gf'Jir deı ken kahya gelmez 
dt!di . bir Lök deveye halıs tu · 
tuldu . Halısı kahya kazandı . 
Uişvau hE'yi Cellat Ddiboraoın 
kafasım al g~I diye buyruk elti. 

Biri kellen gidiyor , Boran 
ne duıuyorsun diye Borana işi 
anlattı. Boran güç dağına kaçtı, 
Cellat geri döclü . 

Rişvan bey Boranın evine kır 
naklar gönderdi . kızı ysğı göz 
lerden korodn . Boran Göç da -
ğanda yedi sene kaldı adamlık 
tan çıktı . Bir gün Hışvan beyin 
avcılarından biri dağa ava gel · 
mişti . Horan bu adamı tamdı . 
uzaktan 'lZıoı eline aldı okuma

ya ha§ladı : 

Yıice dafi başwda kar Pere • 
pere 

ıt. * 
* 

Avcı ile Delihoran anlaştı . 
Avcı , hen gider Ri:ı:vao be~e işi 
olduğu gibi aulatırım, seni kurta· 
rırJm dedi. 

Avcı koşa, koşa döndü: Hiş
van heye işi olduğu gibi söyledi. 
H işvan bey kahyasının · feualıiını 

arılrdı. 
Delihoranı bağışledı, avcıdan av 
aldı; Boran, Rişvan beyin kahoa 
girdi. 
Efendim, sultanım, liç tul;luy 

l'ezir 
işte gı111/erinde ğan1i;ız yezllir 
~Hangi ywıwşwıdarı yiizüm çevir· 

dim 
Şt'yları, şoştrılmca yoldan azllır 

* * * Et beyin vur du erkdnlı, yollu 
bekliyor karakollarrn hem sağlı, 

sollu 
Yedi yıldtr dağlarda lwllarmı 

bağlı 

Umarım 1'anrtda11, bugrin çeşliir 
• * • 

Evinde yayılır, kumrular. kazlar 
Asılı lwcaktrı da, altşlan sazlar 
Gene küpeliyi de gördü ru göz 

ler 
Alı etlllq:e kara bağrmı ezilir 

* • • 

Demek oluyor ki gerek Tür
kiye ve gerek Yunanistanlı tica· 
l'tt bilançomu ı aktiftir . Bu asran 
hıtlangıcrnda iktisatçılnın tıkip 

ettiklerı gaye hu idi . Bu gün tat· 
bik olunan Cllering sistemi sa
ikasile bunun 'erdiği netice ta
kas vezııeaioin boı kalması ve 
mütekıbıl kıymetlerin dı.işüklüğil 

ihracat tacir !erimizin paralarmı 
almamalarına sebebiyet vHmİ§

lir . 
f rnnsız tacirltrioin Türkiyede 

mahsur kılmış olan alecakları 

45,000,000 franktır ve bunların 
tediyesi yedı ay gec kmiş bulun
!nakladır . Deli Boran derde böyle mi olur 

Bu yalan dti11yalar , böyle mi Yunaoistaodaki takas vtzarsi 
kalır açığı 31 temmuz 1934 tarihinde 

Efendim kulunu everse11 ne olur 30 milyon frank idi. 
Hacce varmış kadar scwap ycızı- işte çelin vazi)'et bundan iba 

lar rettir . Buoa çare bulmak için 
,,. * * ne yapmalı? 

Rişvaa beyi kahyayı camığ ka- Takas anlaomaları aiıtemini 
tırlarıu kuyruğuna bağladı, kab tatbık etmek güç bir şr.y d"A'il· 
yayı <Hdürltfü yeni baştan düğil· dir . Fakat bundan bize kar yok-
ııii kurdu. tur . UluslarHası Parlcmentolar 

Boran sazıoı eline aldı, oku birliği umum katibi l. Lropold 
mağa \'~ Beyi öğüınle çalmeğa Boissier 1934 senesi bak~ır,da 
koyuldu. 1 yazdığı dikkate dtğer raporda 

Rişvaaoğlıtsurı yo/\sullu baylı 1 bu ft 1 di mebiydi şidd~tle kay 
Beşljlİ.Z kısrağlll var kulıwlu, 1 detmiştir . Bu vaziyetin elim ol -

laylı doğu şüpb sizdir . Faka yapacak 
Birı /, ti/ıcylôıwı var avluda bağlı \ bir şey yoktur • llundan başka 
Benim gibi elli, seyis a: düşer ne yapabılirdik ? Akla bir bal 

* * * 1 
çaresi Jelmektedir . Bu , prensip 

Sen Uişvarı beğlsin urumdan mahiyttiode değildir · Madtmki 
Şuma her memleketle yaptığımız alım ve 

Gezdim dörl köşeyi lm nam az satımlar. muvazene halinde buluu· 
dri~t r durmak icop ediyor ve l)c zamın 

Heş on çarlu ['i} beş h:ara düzen snttığımız miktarın aldığımızdan 
Korınğuw alışkw sazların dıişer 1 ziyade olduğu görülür ise mu· 

• * * ' l>ayaatımızı arttırmamız Hizımdır . 
Deli Boran der de işimi.: naçar Hu bapta TürHye ve Yuna· 
Kalmaz bu kara ytinler, tez/len 1 nistanda ycrleımiş bulunan va· 

geçer tandaıl&rımııdan bir çok talepnn-
Y/ğll o/atı yiğit sırrm eliyle açar meler a!dım . Yuntllİdtandın tü 
Borana im ilde gıizel kız düşer tün , ıarap ve meyve , Tıhkiyeden 

Boran evlenir ve Rişvan Be- kömiir . pamuk , tttpa , kuru seb. 
yirı konağında ölüaccyedek saz ze ve yumurta alabiliriz . Tica 
t;alar. ı retimizde 1914 ıeuuiadekine 

Hakem Alay İdman Yurdun· 
daa Faruk beyin idartsinde üçe 
on kıla haılandı 

ilk akını Mo?rsinliler yaptı. Bu 
akın• T oro• defansı mti~kilatla 
durdu. Yine akını Merıinliler ya
pıyor . Daha üçDocU dakikada 
Adnanın güzel bir şütü Toroı •i· 
larına takıldı. Gol 1.. 

Top ortada . 
Dışarıdan Mersin kul&büne 

mensup olanlar kupa bizim geti
ı in Merıine götüreceğiz diye ba 
ğırmakta idiler. Merain takımı bu 
gün kupayı alıp götürmek için 
canla başla çalışıyor, mütemadı

ycn Toroı kahıiıı sıkııtarıp ıUt 
ıtayordu· 

Fakat bu gün Toroıua kaleci· 
·ıi atılan şiltleri soiuk kanlılı"la 
tutup kaledeo uzakl•ttırıyor; bu· 
nunla harabcr Torosun ve Ada
nanın göz bebeği olan Nuri Mer 
sin forlarına gö~ açtırmamakla 

Toron kalesine 1'ir divnr olmuıtu . 
Yirmi btş dakika hal<im oynayan 
Mersin İdman Yurdu attaklara bir 
goldnn bı~ka yapamadılar. 

Torofllular ıöylediğim gibi bir 
~ok eski oyuncularını takımdan 
çıkarmış atak ve atılgan genç 
oyuncudan mütrıeklcildi . Hele 
bunların içeriıinde Nuri , Orhan ,' 
Nazım , Ahmet gibi sayılan oyun 
cular da mevcutlu . Toroı müte
madiyen Mersin kalesi öaünde do· 
latdıysa da onlarda bir netice el· 
de edtmediler. Vakıt vakıt Toroı 
kıltıine inen Mersin forları Toros 
kalesini müşkülntta bırakıyordu . 
Dıtardan halk tamamen heyecan 
içerisinde bir gol 1 . Kupayı alaca· 
ğız diye bağırmalar devam ediyor · 
du oyuouıı bitmesi yaklıımış çok 
az va kıt vardı . Toros forları Mer · 
sin kalesi üzerinde şut atmakla 
uğraıırken hakem oyunun hiltiği· 
oi bildirdi . 

Bundan aonra hakimiyeti elt
alan Toros takımı l\1cr!inlileri 
kendi sahaları ve nısıf saha dahi· 
linde oynatmaya başladı Oyunun 
bitm~sine az vakıl kalmııtı .. Mü 
temadiyen Toroılular Mer .. in kale 
sini sıkıştırıyor fakat bu sıkışlır
mn Lir netice vermiyordu. 

Hakem timdiye kadar göı ül 
memit malıiraoc! hir hakemlik yap· 
tığı için sporcular namına tebrik 
edt-tİm . 

Bu sıralarda Mersin kııJrsi ü 
nünde Topu Du ao sürmekte iktn 
Menin kale beki Şevket topu e· 
lile tevkif ettıği için hakem peo · 
allı ceza ı vcrdı. Ahmet bu pen · 
altı cezasını soğuk kaolılıkJa 
Mersin ağlarına göoderdi. Goıl 

Top ortada 1 . 
Mersinliler bu ümit etmediği 

benur bir faaliyet vermek istiyor f 
iıek, bu ahvali geniş bir urett~ 1 
tatbik etmeliyiz . Unutulm•malıdır l 
ki, hundan bir sı:-ne evvel Frau 1 
sa Türkiye ticaret bilioçosu .tOO 
milyon frank elrıfrnda dolaşıyor· 

du . Bugün ise bu. miktar ancık 
120 milyona baliğ olmaktadu . 

Mesele bir kaç bakımdan 

mühimdir . Meeela ordu , bab· 
tiye ve büyük sanayi içini bu 
anda Tiirkiyc ve Yunanistan bü · 
kumetleı i veyahut tacirleri tara
fından büyük ıiparitler yapılırdı. 
Yalnız bunun için Fnsız tacir 
lerin paraların alabilmelHi imka
nı elde t.dilmek lizımdır , Ha 1. 

' buki borçlunun hüsnü niyeti ne 
olursa olsun , keodhinden bir 
ıey satın almamız dolayııile Fran 
sız tıciıinin ahcıklara elde cde
miytceği kaııaata mcvcat olduk· 
tao sonra bund11n ne çıkar ? 

Mesele vahimdir . Fransa ile, 
Fransız nüfuzunun büyük olduğu 
memlfketler arıtıada en kıaa 

Cuma günü Adana sporla To 
ros arasında yapılan voleybol ma· 
çı ilk devrede 11- 15 Torosun 
üstünlüğüyle, son devrede de 10 -
15 ki Torosun galibiyetiyle sona 
ermiştir. 

Oyunun heyecanı sabayı doldu· 
ran seyircilerin kalabalığıodan 
anlaşılıyordu . 

Spor yazılarım taşıyan 

M. Semih yerine 

M. Sev·r 

bir zaman zarfında daha sıkı ik· 
tisadi temaslar vücuda getiril · 
mesi _lazımdır . Bu memleketler 
ekseriya bizim mubtıç olduğu ·Q 

muz ham nıaddtler ve matlar 
bakımından çok zengin olmayan 
memleketlerdir . .Maamafih aran~ 
dıktan sonra bir çare bulunur . 
Mesela Yuoanistaudan Fraosaya 
yapılan ihracatın 1934 senesi 
ilk altı ay zarfında 10 milyon frao· 
ga düsmtsi tavsiye edilir bir f~Y 
değildir. 

Avrupa ile müstemlekeler a 
rasındaıaki mfü;asebetlerden hıb
scderlc.en iıısaolu arasında iyi ik· 
tisadi münasebetler olmı<lıkça 

iyi siynsi ve batta kültürel mii
naaebetler olmayacağı noktasın· 
da daima iarar edegeldim 

Bunun için kendimizi yalnız 
medeniyetimizin $Öbreline ~manet 
etmekteq vaz grçmeliyiz . Tanın 
ma klığımız ve ıevilmeklığimiı is· 
tcniyorıa , evvela ticaretimizin ya 
şayayabılmesioi temin edecek 
tedbirler almaaını bilmeliyiz .. , : 

rnuıtur . 0100 
Geçen sene k ot ~ 

işleri nlatan bu ''·ptir 
alkıılarla dinleooııtrti 

Yeni idare htY ,-,.,,. 
seçil<"nlcrin ıdlaunı 
yoruz : . ~ 

Avukat fabrt ' ·,il 
··Re"'" yoll rı müfettışı rJJ .. 

toru Şcvktt , fırk• b•~ b 
dan Emrullah · nıtıJIJl~_.d 
Sadık ' Tüccerlarık dtfP.J 
fAhri başken olır• -~ b 

. T f'k H"di b•Y lı mız ev ı · a 'il 
diş doktoru Şeeke\:1i ~ 
katipliğe de C•11111 

seçilmit1erdir · b~ 
Yeni heyete }ıo 

0 
itinde gene bUyUk 

111
,,-

• • teJll elde etmelerarıı oO 
Bele~. 

a111elll 
Belediye cPC b•' 

leden sonra f urt 
batkınlığı altınd• 

Ziraot umum ıııO J u 
____...,,.,; f ) 

Ziraat umudl JP ~ .._ 
fik dün pı111uk •if ti'. ._ 
. . a geldi 
ıçın ıanmız k'ıf' 
treniyle Suriye çe 'h!' 
sini görmek Uzert 

tir.I Bi~ 

Ziraat mücadele I• 
Meısin haıerıt I 
çalı§mık Uzere lçe e 
tir . 

1 
Y{ ,.nilckö"V c c cİı?:;O 
~~ 

yeoi :,J 
Geçenlerde ,.,,. 

oğlu İbra~imio be'•,k 
ld .. oıer tarafındın 6 ur k•f' 

w.. Ü tık . yll ı& gun yazmış ' ,,, 
ceıe :~ ye giden heyet bd~ 

nında bir çukurd• ~ 
ye getirerek aıo1, 
Ameliyenin ıoııuP 'dl., 

. 1'•ç -:-... 
ua sopa ile bır &lll":il 
maktau ölclüAU "e ıtl 
gün evvel meyd11011 

edilmiştir • .. b~'~ 
Suçlu cüroıu.ou dlir' .... 

da da itiraf etaJ•Ş • 
1
JI 

edilmek üzere şarıo> 
tir . 



V uğoslavyanm notası 
Ya1oaln1aaın uloılu ceml1e· ı tıaı muhafaza etmiı ief' • bu ıul 
•lhU•I katıpliiine nrdiji no· hun ye bu ıulbua deateti olan uluı 

metni tudur : lırarası ıblikır •.n bekçili bul~a~n 
80tün IOJflal aluıları vicda - uludar cemiyetı m6eue1elerınıo ı 
llİitee11lr edeö menfur :Mat- mBesıiriyetine ineamakta oldu· 

• c\aıyeti , Y qgoılavya bGldi· tundan dolayıdır · 
i , bu m~ıelenin , bir çok Ulaıluaraaı meıuliyetini oldu 

lttler poliı teıkilatanıu sorup iU kad•r aluıuna karıı vazifesini 
ırmaı!le ortayı çıkan ve Yu· de mldrilc bulunıa Yutoılav bil-
'' 

1
1le komwuıu mac"riltaa k6meti, koodi i feci Marailya 1 

.. fJI f~Çİame Ye baflfl badıaeJeriaİn 11utıj1 uluı}anr&ll 
tık.eye mal'Uz barılucak mı~i adalet ve ablikına karı• itimadm 

baluaan hı111tan mübim n"deo kurulması tçin uluslar ce 
•flaılarıaı uluslar cemiye ~~y;tı konseyine mtlrecıat etmete 

._uıat ~ıplitine duyurmaya bur görmektedir . 
u i . mu 

Cle etm ıt.ır · .. Meıvliyetlerin uluılarara11 
çen b11ırının dordDnde b · • t• i ükıek t1&zıuvu 

ır c . i k ~ cemıye ın a en Y 
emıyet onıeyine yapbe• h d t ya koymalı mubak-

r tehlltle , Yugoılav hükGmeti L uzkarun tt• ol: amd r Çünktl uluı-
tari.- .ıı • bul "a ıure e azı ı . 

••h•I yerleımıt unao 1 JL iyi ıe .. ıomeıi 
tethı ... .ı 1 . et araıa11 ıu au ve ~ 

-.a uaaur arın canaı · 1 ş fi · L d 
barelcetleri ve bu unıurlırta içia , en ıan ı e nıa ıaaıın ı , 
Macar makımlan nrzdinde me.uliyetlerl idıl bir cezaya çarp· 

d111p J•rdım ve cürüm ortak- mıyın cinai Yakalara •r~ll ka~· 
lıerln •- · d"k m•ı bir milı-.a talamia edalmemlf e •onseyıa aaıa11 ı - . 
. i c:elbetadıti . Koaaeyl6 4 bialerindea daha bDy&k bir lebh · 
' 1• teıillli celıeıiade bu me ke mevcut olmaz· 
e Macar taınuvlafdU• el-- ikinci bir metele olarak , Mar· 
l•rıklerinia izah ettikten aon eil,a Yakaları , fittikçt- •rtan bir 

l Yuaoaıav bükti-.ıeti muuli- ehemmiyetle, dejil yalnıı Yatoı· 
ttl ile kırtı kar11ya koaan lavya fakat b&Ula S01yal dünya 
~ r bülıtmetinia Macaıiıtaada aleylalae kabul edilemiyecek a._ 

içi unıurlarıa rördükleri yır· leraraı aiya1111aı• bası metotlar• 
bir nihayet vermek içio il dıva1ınr ort•J• koymaktadır . Me-

tle. tedbirleri alacaiıaa kıtl le ae m6nferıt bir .. b11a itle· 
~•ltı be. u y ıe , 

ı olarak • mıcaı - a- dili ıiyaeal bir cinayet , ne d• 
.. ~~--- wızireti heye ılyual mllltecilere verilen iltica 

Jllile d~dan dotra eaeleai d,d;ldir. Hakikatte or• 
llllll\e at aetıce11ade hallet· m ••· b bi 
... d ld L- t taya konan dava , mavaz11 r 

e o otun• ... y•n e . • i ·ı ı et 

~calc bu fikirJaltındadar ki 
Clr h&ktmetf ile mB11lcerelere 
••dı •• ba--•1'*8reler Bel· 
Ilı 21 f•n edi 
:lı llUAfhi neticeleadt • 
.. .&er. YJ• 
llıtm Alekitiliit1ıaaıet-

iı ve Fra ciye baka-
Lo..iı Barthounua katli ••ri
J•palan ta•ki~t , bu cin•i 
l1rın llacarlıtanı iltica e 
Ye Stçmif oldaju fİbl bu 
lekette ayoi yardımlardan 

•de etmekte devam eylemit 
ilan tetbifçi unıurlarıa lftitl

lruralmut ve yıpılmıı oldu 
•• ar.cak bu yardamlmr ••
de maafur Marailya fülinin 

lıt,.tdiiinl fıbat etmittir . 
Flllaıldka , l&atllin cirim or

•rı11nda Yuroal•v hllkfl 
1•i• llaeuiıtan laökümrti nez 

ıld~ Y•plafl ııklyellere mevzu 
alet d edea tetbitçiltr de bulun
•d~ 1~ ·.Bunların ifıdelerindeu, 

erıoın llacarietında yıloıa 
' ••lce bulmakla kalmayıp ay• 
dl•rnında aaikaatin aref 
•r bu 1 memlelret dabiltailtr 
11 bir halele otarmal& ta olduk· 
Ortaya çılımıttır . 
'rabldkat neticeai, laicret edıa 

1
1 Yuroılav tabuınıa tethitçi 
iyetlerine vtrdiji yardı• ve 

laeretten 'dolayı Macar mı
l1r1Dua me aliyetleri çok mü 
Ve a'}ık bir tanda fÖlter· 

ti 1 • 

<Yoıotla•J• btlktimeti, tafli• 
1 bir malataıa ile bu ha.. clalr 
•lr elinde t.alanın bltün de 

Ya vealkaları lcon•,.J• tevdi 
t~tlr .) 

-liilli,ahıan deıialiklerdıa ya• 
-.ı YuJoı1at ahım , 

•tla ıırlaoıı ve yıpıhıı ıe-
6 m 11 aydıald•aıtll 

~-...ili• baidir . Y atoalıw 
i .... b81.lk •cııı , rukında 

leçea ••' aetlceai•de 
.. ti• Yl'Ji• lh llh•m edea 
lcoıaJl•ıtuaa ve .ulasal ı ıi :eli 

bahanınları lcarıı deria bir 
~ Ye .... IJir 1•111 tlblY 
._ittir, 

:.t.;_Yujollav uıa .. ı~m•~ 
ba elemli imtabaadı 

...... .. totak kaaldı· 

ıiyHıl ıaye ıçın ıer ı e c nay 
lar ~• ıuikudar yapmata it edia
mit ft•l ırbıbınıa yabanca bir 
Ulke topraklaruıda çahımalarıdar. 
laceden inceye uzun b111rlık dn 
.reıi eınaaıada cinayetlere Mıca· 
riıtaa ifi• batıflanmlf olan ko· 
l•Jhldar ,. hlm•:J• iuadam.,.-:-
ealt ptJldir . Ei•r b... a1 ..... •• 
iri 1 ............... ..... 

0111 en ıareılmH deatelderi , ••· 
ıifelerini yapar bılde , yııınla bı · 
ıarlanmıt ve tubif a edilmit l.ulae 
uaa ve yabancı bir &lise makam
lırao•a tevıcclla ve yarclımtDı 16 
rea ttcnebffer tarafındıa 61diirDle 
bllırae , taaızuv etmit hiç bir hü 
l&Ometin yıpmaeı kabil dejildir . 
Filbalcikı, bu vaai1ette 101yal dtla· 
ya için bir anarıi ve alualararaıı 
barbarlıtı devri bıılayacalc te ba 
devir içinde uluılarara11 barııının 
en iptidai eaaeları ıalnnılmıyacalc 
bir ııkılde yıkıhp ıidecektir . 

Banıın idamelİnde titiı olan 
ve uluılar cemiretiain otoritenae 
itimadı bulunan Yufoılıv hilk6· 

meti , ha nlualıne ltlytlk elaem • 
miJeti kırt*9da • ıahl o• t.1-
rlnet m•d lfi\1n 11dncf fıkra1111a 
day_,.. Vutoıla•ya ve Maca
,,_. arul•daki mlaasebetleri 
yat.iM .,ette Loıabilecek ve ulnı· 
lar arıımdald baraıı ve İJi geçia
me;t teblıkeye koyacak bu nıiye 
t: koNeye havale eyler . 

Bu m818teyl ' kODHJİD relecelc 
idi toplıatıaı ruıaamHine lroyar 
aanm ıiae ziyadeıiyle me~uaa 
tlkran oturum . 

----·-· ----
Bir esrarcı 

Alamet oflu kel Cemil adıad• 
biri 1 aat111130 11\itlfnm taram 

1alra .. amı1hr . 
Soel• bu Hr•n Ali ve Me•met 
Ali adlırıadaki eumlal'dan ald•· 
tanı llSylemeai •erine &ahkikıta 
hıtfıomılbr . 

SatHd k 
Halel otla Cu•.tt ve· Mehmet 

Ali Nıcati oflu Ziya ve diğer 
ıdı Mebmet Riza adındaki adım· 
lar rr••let çakancak derecede Hr· 
laofk• 71blaıl8lfllrchr • 

( ftrdk 3: 

erıembe gecesi Ulasevinde Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

- Birinci flrllkten arlan - Kilo Fiyab 
C 1 N S l Satalan Mikdu 

da elçi gelen Özbek Haaı. 1 
2 - Botusalcı: Efeanelerdea: 

Alankoya'nın nurdaa doğurduğu 
oğullardan biri. 

3 - Bey Dili: Otuzbanın to· 
rUnU ( aziz ve muhterem mini· 
sında: Türk şeceresi ) 

c 

2 - oa....u'a m•l6m En as 1 En çok 8 .. K. S. I& S. Kile 3 - Oıua kot• ojuraıme- 1=--,w--=====.--=~==-==r==-~'"'4=====~,=l='·"=~~=·t==========--.. 

de adı ıeçen Türk be,i 
o 

1 - Ôrüı bay -otaznamede 
adı reçen bir bey 

2 - ÔndölB- Azerlerin ea
kidea ilk otlaaa •erdikleri addır. 

3 - Ôıbek meıhur bir boy Y A P A ~ 1 1 - Havlu - Azerbaycaa 
Selçuk beyleri ( ı•hin yavruıa ) 

2 - Cebe - Cengizlerin ite 
yarar. en bayiik knmaodaıu. 

d Br.yas 1 1 ı a ı. p ı....;_...L.......;_-----· --------1------------Si,.h _ . 

ı - Poreulc - lraoda bük6 ~ç:......-t _C-.--t_T __________ ,.;...m 

3 - Cıgô Bey - Timur za· 
manında yaııyan Tlrk l:eylerin 
den biri. 

ç 
1 - Çıkmalc - M1&ır köle

miılerinden meıhur bir Türk Ha. 
kana. 

2 - Çol~ hatun - (Cet J 
Tttrklerinin beylerinatn birinın 
kızıdır. 

3 -Çiçek batun: Kapça1dia· 
aın IOD ailelidir. 

D 
l - Demirtaı: Bırinci Murat 

1U11ımada Beyleıbr-pdir. 
2 - Domral: Dede Korkat 

ta adı ıeçeo bir Türk Hanı. 
3 - Dengiz - Atiliaın or. 

tanca oAlo. 
E 

1 - Ertoğan - Kayseri ta
nflarında iNlıhbaııoa hftk6met 
kurmak İltiyen bir Türk 

2 - Ed~yılı - OQ.allhlırı• 
ilk. hocuı,,llk ı•yhı ( büyilk kar 
det mlniaına ( 

3 - Ertana - Sıvae .e· Kay· 
serr taraflarında hükômet kur 
muı bir Moğol beiidir. 

G 
Gorhın: Ojozhının amcaıı. 
Gorgutau: Eeki Ttlrk Macar 

beylerinden biridir. 
Goabap: Ojwlbanıa jllDCHı· 

1 
1- llhun bey: Tlrkmea bey

leriatden. 
2 - lğdırban: Çaiatay Bq

buğlarındaa. 

3 - Ilgın kay• - Ar.erbay
caa ıt beyleriodtn. 

ı 
1 - inanç luttua Ahlat ta-

rafla.tanda bir Tirle bükiımetinia 
bın kularıadan: 

2 - İace kıs - Methur Be 
laban beyin kar111. 

3 - İnci ı.p - Bu Moğol 
TUrklnln lıaaım rifikaı. 

1 Pek çok ad var 1 
K 

ı - Konoralp: Oımın Gazi 
nin lillh aı kıdat•· 

2 - Kahnç Aralan: Konya 
Selçaldlerinılen bu adda (üç) kıh· ....... 

3 Kara Yolog: Akkoyun· 
lu devleti karan Ba1an'ın dedelİ. 

L 
l - Lamı: Şamaa papaıdara· 

m11 adı. 
2 - Life hatun: .Kirmanda 

biraz hftkimet ıürmilt bir Türk 
ecesi. 

3- Llçia: Mııır kölemiılerin 
den bilktimet ıUrmll§ bir T&rk 

M 
1 - Mopl: Efaaae : Alı•cı 

laun ikiz ~n biri. 
2 - M~ Mancuk Atili· 

am babln. 
3 ~utlu;1U.dt blkttmdu-

lartndan ( raırla mefllur harbı 
"') 

1 - ~aa: aaçuıyada hfi. 
e6met ıltmlı ir Ttlrk Ceafria 
beyi. 

2 uue; Beliafthanın ÖH· 
rine yttrftyın knmından. 

3 - Tarih: 1'onya ş.ı..,~ 
rinden ( Eb61maufferin) a .. 11. 

o 
1 - Olcaytu ( mübarek ..-r.-

11aı ) Tllelc~ ormat••• beri . 

met karmaı Oç bey bu attadar . 
2 - Palaıolaaa - TDrldıtaada 11---..;---.--...,......---1----- -----+--i&....,__ ____ _. 

Çaııtay boy be1lerindendir . 
3 - Polat Tim6r - deterli 

bir Tlrk nmındaeı . 
s 

" HUBUBAT 

Yerli 
1 ~ San~rtekin -Oımı•l~ar- •-~~-~e~a~ü~ne_~~----ı-----~----~-~~~ 

dan Sllleymu tabın otullarından. 

,. 

2-&~m~-M~~""·~~~~----~----~----~------~ 
met ıürea Türk beylerinden . 

3 - Salark•za• - otuıname- ı-w-_;;_----::--------... -----1·--·--t------~~--1 
de mqbur iıimlerden (Dedekorkut). l-~s......L..;.;;_,;~----1------1----t--------_.... 

ş 
t - Ş•ı - Çlalilere çok ıor-

1
...,,.,.._. _____ _.. ___ ...._ ___ ....,...._ _____ _. 

lak veren ( Naptla ) Hanın bey- U N 
)erinden . 

2 - Şibın Hın Ceoıiı Ha· 
Dıa torunu Cuçi Hının otla . 

3 - Şimaır•• - Taran bey· 
leriadea , Censia 11ealioden . 

T 
1 -Tltlık baa (Hiadiıtaada) 

bük6met ılrmlf bir Tllrk hını. 
2 - Tekin Alp : G11ae pıdi

..W.natl• •et...,dw. 
3 - Tulaaboğı : Bir Ttlr bat 

batuaun beji (Timur zamanında] 
u 

1 - Uyprkaa : UJprlaraa 
ilk dedeıi. 

2 - Ulutbey : Meıbur riya· 

i -Dil• kirma ,. 
E Simit " 

t.....,, Cumh~on~y-e_t _______ , _______ -t---------.... 1 ... .. 
~ a. kırma•• 

Alf8 " 
Liverpul Telgraftan 

2 I 12 I 1934 
SuUa 

Vadeli 6 
Vadeli 6 
Buar 6 
Hibt h ... r 5 
Nev ork 12 

Kambiyo ve Pan 
lt Bank11ından alınmlfUr. 

dJUD. •------------------------------------------------.. 3- Ulukan : Dede Korkbtda 1 B e 1 e d i y e il i D 1 a r ı lı 
adı seçen laan. _ ~ 

ı - varak ~ey: Kozanda ilk Belediye riyasetinden : 
lıkia siren bey. 

2 ·- Va .. kala: Mqbar lagıt. 
3 - Vurpa ılp: Selçuk bey

lerinden biri. 
y 

1 - Y&retir: Opz oymak· 
laranclaa on beıinci 01mıiın adı. 

2- Yukaban: [ Efaoelerde] 
Tatarlaanıa ojlu. 

- 3 Y afıba•n : Dıolfment· 
lerın ea .büyllk bakam Sını [560) 

z 
1 - Zeyrtk : Abbuiler ıa 

manandı anlı bir Türk bejidir. 
2 - Zeybelbın : Harzem

&Tiirklerindea metlaur bir bey. 
3 - Zeytunbın : ( Tlrkçede• 

arapçayı ıeçmlt J ICirmaa Hlçuk
laraadao Aalıa pbia karı11. 

Ne mutlu Türküm 
Y. YallJnın kendi 

yudı&ı deyiı 

Saımo.nlıtuı Ilı adlan 
Y alpınpl kanallan 
Orenlerin, ıar adları 
Batur Dolan •• TilTkünt 

• • • 
ErcWnlidir 1 lltkiln ıoyu 
Acunlara yayıın boyu 
Doludan, t4 . . BaııycıMk 
&nlüı duyan •TQ.rkam,, daın 

• • • 
Bın bır bıulun kuıal&nda 
&Jllı d61DI dilfelinde 
&, karanın befilinık 
IJolanlar, ben 'TiJrlcüm,, duin 

• • • 
Ha '114 IJn bayi.ılı Türk 
Yal~ Yar1ı1a Tarlı 
T annm da var"lı Tark 
lkrıün deren "TllrldJm,, d.e.suı 

•• • 
Yalmanın yalgın boyu "TiJ.rk., 
Batı uluı, ltoyu; bir Tflrk 
Y• yilılWüa .ıoyu bır; Tarlı 
Nlam olan, "T~ dain 

• • 
Ala T"'*'8 ıilnlU wren 

01,,..,._ Tirillna tieye,a 
Y aıııyacak Tilrkllna diyera 
y ClfCIM - nw...,. eli,. 

Belediye dairesi için odun va klmUr 
satın ahnacak 

Be&ediye devair inın ihtiyacı olan 31,000 kilo odunla 5,500 kilo kö
mür ve 1000 kilo lı:ok lıömörünün mübayaaaı kapalı zarf usulile mü· 
nıka1aya konulmu,ıur . 

ibatesi KAnano enelin 18 inci aala günü saat on bette icra edile 
ceğinden•taliplerin ihale guniı belediye encümenine müracaatlara ilan 
olilnur. 4790 27-2 6 11 

itfaiye efradı ile temizi amele•lna elbl•• 
yaptırllıyor . 

Belediye tem11lık itleri ameleaine eekaen üo takım elbiae ve 11ben if 
çift fotin ile itfaiye efrıda ioin yirmi bet takım ve hademeler ioin on ta
kım elbiıe nümunesı veohile kumıı ve imaliyeai müteahhide ait olm'lk 
üsere kapalı sarf ıuretile münakaaaya konulmuetur. 

ihalesi KAnuna evvelin 18 inei ulı günü 1aıt on b8fte yıpalaoafandaD 
ı.liplerin o gün belediye encümenine. müracaatları ilAn olunur.4789 

27-2 6-11 

J - ı 7438 »Yedi bin dört yöı otuı aekiı lira bedeli keıifti Mbae 
pasarandı yapılacak muvakkat tebze halı inpatı kapalı urf uıuble 
mtloaka11ya konulmuştur . 

2 ihale, 18-12-934 tarihine müıadıf eah gtinü ••t on hepe 
Belediye daimi encümeninde yapılacaktır . 

3 - Teklıner, t 7- t 2-934 gilnfl akpmına &adar beltdiye riyue
tine yapılmıı olacak ve ihale gönü hiç bir teklif kabul edilmeyecektir 

4 - Talipler in, bu huıuıa dair isahatı ve iki lira bedelle verilmekte 
olan evrakı keıfıye ile projeyi almak ÜHre yevmi ihıledan evvel Be
lediye heyeti feoniyesine m6noıadar1 ilan olunur. 4786 

lytimet reyi 

Br&kırl : 2 (A. A.) - 8.1 re1e 
karp 93 reyle Tlaeumıı kabine· 
Iİne iytimat ıtmlttir. 

Torkiye dit iokıllbımn Sof. 
yadaki ukisleri 

Sofya~ çakan Mir pzeteli dil 
ialAhıtı hakkmda yaadıj'ı bir mı . 
kalede Tlrlriyede ulaHl dilin 
yabancı llzlerdell kartarılmaaı 
barıketiadea babıetmektı ''mi· 
.ı olarak Ata Tlr'8D lçladı ~ 

26-30-4-9 

ltalya krall 
Breadiai : 30 ( A.A ) ı.a,. 

knla Somalıden Brendi.siye ıetlaliilır.: 
Kralın hindili vapun iki M· : 

oia filon ile bir deni.a ıayylll'etİ fi· 
I010 refakat f'tmekte ıdi . 

Uluslar kurumu 

Cenevre : 2 (A. A ) - Ul111 
lar kurumunu• fevkallde ko .... 
yi 5112 tarihinde ve öiled•• 
toplanacaktır. 



=nn~·~k~:~~~!!!!!!mım!ll9111Be~!!W!!lml!!'l'!!!ll!~l!!!m ..................... lm!! ... !l!!Bmlll ....... -.!! ........ ~(l'a~rk~~8ösll~~) .. ~~--~--~~----------------ı-. .. ml'!ll!!!!l!!!!!!Bll!ml!ll!!llm!!!l_. .. ~_.~-
I Adana Halkevl reisli-

Seyhan muhasebei hususiye müdürlüğünden : 
Cins, mevki vo huJudıylo e vsafı seir11ei aşo ğıdı:ı yazılı emldkin mülkiyeti açık artırma suretile ve pe§in 

para ıle satılo.cağındon tuliplerin yevmi ihale olan 20-12- 934 perşembe günü saat onda, O/n 7,5 dipozito 
akçelerilo encümf:ni vı ldyote müracııntlo.rı il4n olunur.4802 2-6-1 t-16 

Lira K. 

30 
10 

ı ıo 

250 
500 
250 
40 

100 
20 

500 
200 
700 
350 

Beher metresi Cinsi 

• 7 41 metre arsa 
arşını 1575 arş ın 

bir tı ap kirpiç hano 
iki odalı hnne men arsa 
hbne maa orsa 

,, vo medrese 
,, muhterik arsası 

416 arşın arsa 
100 • » 

1342 )) 
Dukklln 

)) 

Mevkii 

Enverpaşu caddesi 
Alman fabrikası 

Kıleğzadc fabrikası 

lstilılAl 
SevindıkzaJe medrese!i 
Hurmah dairesi medresesı 
Şeyhzadc sokağı 
Eski trnray 

Hacı Velsol Ef. mektebi C. 
Palancılar içi 

Mehalleel 

Rahmiye 
Bahço hay 
icadı ye 
Döteme 
Nocnran 
Kıt yalı La~ 
Tepehağ 

Şeyhzade 
Bucak 
Eskıhomam 

1 Glnden: 
Köycülük komitasında münhal 

ozalıklar için 2-12 - 934 pazar 
günü 1aat ( 17 ) de seçim yapıla
caktır Bu şubeye kayitli olon oza
nın o gün ve 118atte Halkevine gel
m"leri ilAn olunur. 

Adana memleket Hastanesinden: 
HAstnnemiz için mahiye flzami 

Asri sinemada 
29 Teşrinisani perşenbe ak amıodau itibaren 

Mevsimin en müstesna fUrni 

Uzuu zamandaoberi sabırsızlıkla bekleoeo 

· or""' Kim olduğunu bilmek istemıy 

Lione 
Oynayan yıldızlar ,, 

Hayt - Gustavfröbli ( 30 ) lirn Ü<mıtli üç kadın hastn 
bakıcı nlını•cağından yaşı 25 ten ı 
o~ağı clmnmak ve .hastanelerde çn- Rejisör 
lışmış olupta ellerınde veeıkelarL 

musiki 
Raberl ıto" bulunonlorı tercih edilmek vo yeni Gezavon bolva ri 

harflerle okur yszar bulunmak 
oartile veıikolerilo birlikte müro . Filme ila,·etcu Beheoiu riiya ı ın 

100 
75 
50 

188 n rşın arsa 
Kahvehane 
Berber dükkanı 
Bir bap hano 
loğazn 

Dolap 

Ziraat bankası karıısı 

Taşçı kan 

• 

• 

Na car.on 
llaınmaliye 
Eski Hamam 

• » 

,, " 

caatları . 

~ "' 

----------------------------------100 
100 
200 

60 
40 

700 
60 
60 

1 
ıo 

ıoo 

200 
500 

50 

» 
Hono 
Dükkdn 
Dükktın nrsası 

MetrOk mektep 
behn arşını 336 arşın ana 

" 
)) 

Orta Bedoıtan 

» " 
Bebekli kıliac 

lt 

Battal ağa 
» • 

Beher metre murabbaı arsa Orozdihak civarı 
66 a rşın temamı Adana sokağı 
1/3 Hissesi dükkAn » 
1/3 Fevkani ma tah toni dört oJalı evin 
1 /3 Dükkan Edirne hanı civarı 
ı /9 Berbor dükkAm Saathınc karşısı 

Karasoku 
,, 

Babı Tarsuı 
}) 1 .. 

'\' emeoiciJer çarşısı 
Babı Torsu• 
Paşanebi 

,, 
Eski Hamam 
Aklrnpu 
Yemeniciler 
Çukur Mesçit 
Babı Tarsue 
Büyük Çarvı 

• , 
Diş_çi_M_N_edim FOTO 

Yeni Otel karşısındn açtığım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 
2 t re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshildtı gösturdiğim gibi cumn 
gunleri fukara icin tedavi ve dit 
çekmek mP.ccanendir. 

Satılık arsa 
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Agfa, ,, filmlerinin her çı 
~ 

Dünyaca meşhur ( A G :F A ) fllmf e.ri;;;J4' 
ze&l bulunur. Fiyatlar, diğer bütün marka 
el ur . ,-. fi'. 

Amatör işleri en kısa zarrt•~ 

·' · Jetlt Atölye fotograflan, vesika resıın 

Devlet demiryolları işletme mü- r 
fettişliğinden : Doktor 

Btbeldi kilise yanındn • evvelce 
ma~ara olan arsa satılıktır . Talip 
olanlarJD saathane civarında bak 
kal hal14ç zade Yusuf efendiye 

, müracMtları.4792 4-5 dismanlar . 

Devlet demiryolları idaresi nnmıııa 338 kilo pamuk satın alınacak
tır. isteyenlerin yüzde on yedek pornlarile \'C örneklnilo AcLna garn 
4-12-934 Salı g iinii saat 13,30 <la gelmeleri dilenir.4803 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

-----··· -----
3 Aylığı üç, 6 aylığı altı, yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir . 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri y ere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

* * * 
Bir d ~ fa konacak ilanların üçüncü ve dör

düncü se>hifelerde her satırı on kuruştur. Rek
ıam r ı .~.ıiyetindeki devamlı ilanlar için ayrıca 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir. 

Adana sulh hakimliğinden ; 

Çornt zade mıitcvcıffıı avkat 1'ah
sin boy V t r fiesine uit olup Yeni 1 
Otel ı hınJnki mezot snloııundn 1 

bulunan ve 27 11-934 ta rihind ~ 

yap.lan ih l d" mü. lcr :Qi ç ı k u ı:ı - ı 
yon M ... koroık marko lı a ltı lı a rg·r I 
kuvvetinde kuvvoi muhorrik ı• mo- 1 
torile 32 elemandan mürrkkep 1 

akümlator, müşt l\ r si çıkmamış bu-

lunduğundau icrn ıfids kanununun 
121 inci moJılesi mucıhince ~·ıkıı- ı 
cak talibince ınuhnmmc~ kıyme-

tinin yüzdo i5 i verilıliği tokdirde 
her An satıı;a dmftJe bulunduruJ I 
cluğu ilAn olunur . 4804 

Emniyet müdürlüiünden : 
Şeh i r hekçilorino 75 tnkım 

~ lLiso yu ptırılı.ıcoktır . J<uuwş ve 
nürnune doiromizdeJ ir. 

6 - 12 - 934 cumartesi gü 
ıııi sont J 4 J c prznrlık surctilo 
müşter ısin o ihalu cJilccektir. lı:to

yc nl ı r in o giin pey poro-ıil c lı i r

likte daircmizo mıırucnnt < tmcleri 
il t\n olunur . 

Emniyet müdürlüğünden. 
Milnhol olnn hir hekçi tahsilder

Jığr için 3-12-934 pozarte i gii · 
nii Boot 14 ıl c müsabaka imtihnnı 

vorılır. lstHyenfor o gün dairemiıe 
miıracao.t etmeleri il4D olunur. 

A. Melik 
idra r yolları hastahk· 

ları mütehassısı 
Belsoukhığunu yeni usullulu 

pek capuk vo kati auretto tedavi 
eyler . 

Adres : Noınıkkenıal ilk rnek-
tohi karşısı. 4706 20-26 

ALFOVAN CEVAT 
Ltltleıı llıkkat buyurunuz hu 

sn kallı resim lıi r alil ıneti farikadır; 
Bu resmi taşıy an madeni kutu'9r 
içinıle baş ve ,ı ş oğrılnr1 nezle vo 

ronınt izmo sancıları içi . çok müı;ek- ı 
kin ve föydah bir ilılç olan { Alfo· 
pım Cuvnt) varılır . 

1 lik kutusu 70, 6 lık kutusu 
40 ve 12 tik kutusu 75 kuruştur. 

Her ecı.an de bulunur. lfotlıc:ı 

tevzi ve satı ~ merkozi ( Yor.i ~eza- f 
nedir) 4692 29 

________ ....... ____________ _ 
1 

ı 
Sayhan . Nafıa başmuhenjislığinden, 

1 29 - ikinci teşr i n - 934 t 3 rilı inJ • 
jhıı ll? sİ yapılactğı ılıln cdılcn dört 
hin sekiz yüz lira otuz kurul) ktl · 
H İ f bedelli AS~f ACı\ köpı üsii iuşa
:ı1ınn talip çıkmudığın.fon rııünJ.ı
kns:ı bir hafto miiılıle tlc u:ı.'\tılnıı§
t.ır. isteklilerin birin<'İ kanun pdr
şenbe günü !Q ot oıı birılo VilAyet 
Jaimi encümenine müracontları ilO.nl 
olunur. 4805 

Ziraat mektebi müdürlüllnden. 
65 Takım elbise 
65 Adet talebe kasketi 
65 Çift siyah iskarpin 

M~ktcbimiz talobe6İ i~~ in yukarda 
cinsleri ve miktarları ynzıh eşya 
27-Te~rinisani - 934 tarihin.ten 
itibaren yirmi gün rnfüldtole mü
nakasaya konulmuştur. Hepsi bir · 
d~n veya ayrı ayrı ihale edilmek 

-
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Talebeden tenztldtlı La 
rlfc ile ıicrd ultmr . 

a • a 
FOTO COŞKU : 

Yağ Cami Civarı 

Uç ve altı aylık ikinci 
üzere 17 _ Ka.nunuevvel-934 pıı - Fatma hanım 
zartesi günü saat on <lört lfl kıı ti _,l'_ 
ihaleleri yapılacaktır . Taliplerin v~ni istasyon caduosindoki Lkki Jıki~ VO şapkacılık rırd 
şeraiti anlamak üzere cumedarı arif VokAletinin resmen knh11l ettiği Jlelçika metodu ıle i bir 
madA her giin Ziraa\ mektebi mü- bi~~ki ve makastarlık kurslorıno görüll\n rağbet iizerin~ .ye;_ '1 
dürlüğüoe ve ihale gününde % üç ve altı aylık kurs devrılsİ hirinci kt'lnunun birinden ıtıbll ~' 
7,5 pey akçalarilt vilayet Ziraat 

1 
k · teyeo 

karar verilmiştir. Kaydolmo.k ve şı}raiti an nmn ıs 
müdürlü~ünde müteşekkil komis 

3 yurcla oıürocAat etsinler. 4799 -1 O yona müracaatları i)do oluour.4793
1 
___________ _ 

27-2 - 6-11 ı 
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BU SU EV5Af iliBAR LE~ DUNYANIN EN iVi EN . 
VE ENHAfif SULAAINDAN Biff iDiR. RESMi vcGAYRi AESM'ı 1 

LiLLERDE BU SUYUN MiSLi AZ BiR SU DLDUGU ANLASILD . 
.. , 

il'TEYENl.EAE ÇOK MDL,AYLl.l< GO/'TERiUQ .• 
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Umumi neşrıya tin 
Jlelımel Nurl'I ""~ 
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