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Cuma günü 
ı•yhnn por ilı> Toroe por 'c .Mer in 

idman ~urdu ile Adorııı por kuliiplerı 
aro uıcJa ıadvomdn 'J'ürk özıi kuıı 
maçları yapıldı . 

( Taf il:ıt iç firtiktt> ) 

şarımızda 
v 

yagmur başladı 
Dünkü şar meclisinde Yağmur 

Dün akşamdan riOnrl\ şehrin ce· 
nubıı garhi inde başlayan §inİşekler 

lt,1ahsul getiren araba gürültülerine 
halkın katlanması kabul edildi! 

' ıehrioıize )9ğmur lıulutlarrnıo top· 
lanma ına sebep oldu. Gece aaı yir· 
miden onra hafıf bir yağmur haı· 
ladı . 

Seyhan ırmağının taranması için 
hükumete dilekte bulunacak 

Çifçi)·e Çok yarayışlı olduğu öyle· 
nen bu )O~murun geri i gı·leceğe hen ı 
Zİ)Ordıı . 

- .. ······--~ 
Yurdumuzda Hal -

kevleri faaliyeti • 
Dün şehir nıecli!İ ıaıt 14 te 

ıekrar toplanmış v~ ıuzunmeoin 
ilk maddesini te§kil eden " ıe 
nelik me ai raporu ,, okunmuı· 
tur . Haporun ittHakl kabuliioü 
ınüteakip reis Turhan :-mel hey 
rnpoı hakkında izahat vermiş 'e 
(lemi tir ki : 

rkadaşlar : 
enclık raporu aynen v müt 

tefikuı kehul etmek uretiyle 
büyük bir itımat \C teveccüh gö 
teıdiııiz . Bundan clolu)l trıek
kür ederim . Bu vuile ıle bazı 

iıalıat aı:ıetmeği müoasip lml 
tlum . Okunan rapormı münde 
ricatmdan da anleşıl<lığı üzere ri-
) a et, vızifesioi im kin nisbetin 
(le ) apmağa çah§mıştır . Ancık 
lıız, hiç bir zaman bu memleket 
ibtiyacatınırı tamamen temin edil· 
eliğini iddia etmedik ve f':tmiyo 
ruz . Bu şarın medeni, sıhhi ilı 
lıya atı o kadar çoktur ki bugün
kü hütçe ıle derhal başarmak ' 
imkioı olmadığı gibi, varidatın 
lrzyi<li halinde dahi ancak za 
rnaula kabili hal işleri nezırı iti 
bara almak lazımdır . 

Haporun kıraeıi cınaamda gö 
rüldüğü iizerf', belediyenin 933 
mali eueııi nridatı 302,564 lira 
gib arın me!11baıı ve nüfu u ile 
i•)ıİ mütenasiptir; ııiifns başına 
isabet eden enelik umum bele 
diye \ergi i ınikdarı dörl liradan 
ibarellir . Halbuki 1stanbul be
lcdiyeeinin nüfuı başına isabet 
eden varidat aıikdaıı buııuıı iki 
lllislioi geçmektedır. Bütçemizin 
ne kadar müternziaııe tanzim 
edilmi .. olduğm11 bir deJil olmak 
uzere ıize aıağıdaki rakımları 
aızediyorum : 

üfus vUıati ile gayri müte· 
nasip olmakla beraber 1 tınbul 
beledi 'e inin varidatı 5,855,088 
liradır . 

Hir az da diğer Avrupa şarla 
ranın 'aridatından bahsedelim : 

Bertin 532, Hamburg 355 , 
Bal 20 , Bokreş 12 , ofya 8 mil 

on Türk lira ıdır . 
Görülüyor ki bize ea yakın 

alken hükumeti merk,.zi olan 
r a şarının uriclaıı bile 1etau 
lunkiudeu f ızladır. Artık Ada 

ıoın vaziyetini iz takdir huyu 
n. 

Bu ve ile ile hir noktayı arze 

"}im: 
\ aridatı mü ait dahi ol 8 be· 

diyele·in yaloız k~ndi uhtele-
o.- diişen yol, kaoızllasyoo, o 
k lambaları, sokakların ığaç
nmaııı gibi hizmetlerın if6siyle 
r ar asla medeni kis' eye sa· 
P olamaz . arda oturan hal 
n imar işleri için büyük vazi 
leri oldul1u gibi sıhhi hizmetle · 
ifa ında

0

da mühim yaı•lımları 
kumır . Güzel bir ufalt cadde-
n iki tarafını, yapılacek asri bi 
lar çerçiveltmezse ceddeoin 
ıellıği kafi olabilir mi ? 

lamafilı halkımızın bunu 
ıettiğioe ve ıu buhranlı sene· 
İ7. g~çtiktt-n sonra ıuı iOzelleş 
lllek için belediyeye yardım 

edect-klerine §Üphe etmiyorum.,, 
Dedi 'e ruznanıenin ikinci 

nıaddeıirıiıı mOzakerrsirı~ başlan 
dı . 

Huznemenia ikinci mAddesi, Aııknra : 10 ( A. A. ) Hal· 

l 1 ke~ i kö ciiler kolu Ü)'elt•ri dün ge 
Belediye memur arının ça ı§ma 

ııı 1 lıir toplantı )Bpmışlardır. Top· 
•aaıiuin tayinine dair idi . Hele- ı nlulu )t'niden kurulan hilgi , kiil· 
dıyc memurları nizamnamesi mu- tiir, o~lık, oysal ökoııomik, emeci, 
cibince klş 'e yaı. kaç aat çalış· f'kin diizen , bayındırlık • iş kovala· 
nıaları lazım g• ldiği hakkındaki ıno tıı kımlarıoa girim ve ııeçim ') -
eııciinıeu mazbatası okundu. Hu· pıldı. Gt>lccek cuma )eui takımlar 
na uazuan encümen mazbalaeırı toplanarak vt>rimli çalışına ) ollarını 

arn)ocaklardır. 
<la günlük m' ai müddeti kışın Bolu : 10 ( A. A. ) _ Halkevi 
altı buçuk ve yazın yedi saat ol por komite i gençleri 'e memle 
uıak üzere tcklıf ediyordu . Tek· ketleri gt.lir okur azarlara H lke-
lif ıe)·e kondu ve kabul ~dıldi . \İnde bir ıoplaoıı ·apıılar. Yf'~ilova 

Üçüncü maddeyi. son ıene· adlı hir por kuliilıfüıii kurulma ı 
lerde birıa kıymetleri üzeriııde karıırl 1 tı · Y 11 ası yapıldı \'e idare 
tenakus vaki olduğundan yeni bir eılf'cı·k li)·elı•r t'ÇiJdi · Boludıt por 

. i._leri her giin hiraz dalın canlanmak-
tecıiibe yapılması teklifine dair tadır . 
encünıea mızbau11oın müzakere· iirı : 10 ( . A. ) - Halke~i 
i teşkıl edıliyordu . atlı porcuları vali lıeylı~ lıirlikte köy 

.Bina vergisi kanununun 27 kanununun ııııhik edılrnekıe olduğu 
inci maddesi mucibince mükel- köylere giderl"k halk il~ onlHrın ih· 
leflerdeu, brlediye hududu dahi tİ) açloıı hakkında konuşmualndır . 

1. ı · · b t' · "k k b Bu konuşmalar kfi lüler lızerindt 
ıooe vergı nıe t ını yu se n· . . . 

ı h kk k 1 
• l . 1)1 te ırler hırakmı§tır . 

l:ın nıııı,la a u • < aıpc erme mu· 
rac .. atı \e hu daire:crirı belrdiye- Almanya -Fransa araların• 
ye muracuatla tenakus nki olup daki gümrük anlaşması 
o]madığına dairdi . Bu mtzbata· 
da reye kenclu \'e kabul edildi . 

Dördüncü maddeyi, mecli i 
daimi 'e katiplere \eıilec.-k 

lı•kln bu:ıur hakkındaki mazbata 
te§kil ediyordu. nu mazbata da 
reye konularak kabul edildi. 

Gerisi UçUncU firtikte -

• • 

Parie : 10 (A.A) - lmanya ile 
Fren a araeıoda gümrük reııimlcrinr. 
ait )'BJ>ılan uzlaşma bugün İ.a»zalın· 
nıışur . zla ma iki nlf'mleket ara 
ındaki ikti adi rnüna ehetl ri kolay· 

leştıracakıır. Uzlaşma dr.vlet reislı>ri 
tarafından ta dik edildikten onra 
ıneriretc gire ektir . 

Uç Devlet Arasında 

Deniz işleri hakkında Amerika, lnkil
tere ve Jadonya anlaşamıyorlar .. 

----~----..... ·--------~--
Japonlar Harp gemilerinin tonilatolannı 
indirip çıkarmakta serbestlik istiyorlar .. 

Londra: 10 Japon mahafili bu 
tekliflere ' Tukyo lıükfımdinio 1 

'ereceği ç;vıp bekleniyor. İngiliz 
mahafili bu teklifldio İrgiliz mu· 
rahhas heyetinin bu me elede 
kat'i hir valiyet almıı olduğu ma· 
nA ına gelmediiini, mezkur he 
yetin noktainazannı delti:.tirmek 
mnda1aaeıoa ait ihtiyaçları ken-
diler!Dİn takdtr ~tmi)e haklı ol· 
duklarının kabul \'e teslim edil 
meıinin Vaşington muıhedena · 
mes!nin teıbit etmiş olduğu 5 3 3 
ııisbetinin terki demek olmıyaca· 
ğı hildirilıyor. 

Jıpon malıafili Tokyodan cc· 
vap gelmeden e\'\'el her hangi Bir 
mütalaada bulunmaktan kıçm 
maktadır. Ancak lugiliz projesi· 
nio filoların ezıltılma ı için Ja 
poııyamn gö termiş oldugu lü 
zumu dt!rpiş etmecliği 'e iıı§aat 
programlarının enelce clığer de\
letlere teblıği fıkriniıı Jadon ta
leplerint! uygun gelmediği bryan 
edilmektedir. 

Japonların düşüncelerine ~öre 
Amirallık daireleri her bangı sı· 
nıftan olur8.l olaun bütün iamile· 

rin hacmt ) f'kfinlarını münasip 
grdüğü miktaıda tesbit etmek se· 
18lıiyetine malik olmalıdırlar. 

Amerikalılar Japonyaoın hı 
gilteıe noktaiuza,ına iştirak et
memesi ve Vaıigton muabedenı
nıesini f eslıeylemeıi takdirode 
takip edecekleri hattıhareketi ta 
yine hazırlanmıktadırlar. 

Londra: 9 (A. .) - M. Bit
lerin suretimahsu ~da gündcrcli 
ii bir şahsiyetin cereyan etmekte 
olan deniz müı.akeratı hakkında 
malumat toplamak tııediği bildi 
rilmektedir. 

M Fon Hibbentron'urı Lon<l
rada oldu~u \C orada birkaç gün 
deha kaldıktan sonra Şimal ~ı
giltere ine gidec~ği teyit c-diliyor. 

Alman mahafiline göre ika
mrt deniz mükalemeleriyle mO
nasebellard ır. 

Lon<lra: 9 (A. A.) - M. Bit 
lerin hususi elçisi M. Fon Rih 
henttopun l.,ondrada iken Bari 
ciye orzarelinde kabul edilmtsi 
muhtemeldir. Fakat bn hafta için 
kendiaine hiç bir randevu 'cril
miıtir. 

M. Gömböş 
Romadan dönüşte 

Viyanada kaldı 
-= n=~ 

Viyana : 10 (A.A) - Macar hoş· 
vekili M. Gömlıö§ Budapefteye dön· 
mt>den evvd Avu ıurya)'a gelmi§tir. 
He mi ınahafil clün M. Gciınlıöşün 
A \'llelllrya ricali ile )'apıııış olduğu 

giiriitıneler he kında hiiyUk lıir ke· 
tuıııiyet gö~ıermektcdir . Mucar haş 
vekilinin Viyanaya ıığramnsınul ıe
mamcn lıu uai olduğu re men bildir
nıit olma ıoıı rağmen A' u tur} a riı·ali 
ile yapılan konu malurın şu nokıa· 
lar hakkında olduğu öylerıiyor : 

1 - Ökouomileriııiıı ıonzimi ve 
bunların tanzimine ait teknik mc e· 
leler . 

2 - Genci si)'a a . 
Akıam gazeteleri hu gi;rlişmeler

den lır ıl 011111 inıihaları ka}detnu~kte 
\C iki uıemlekeıin ökooomik ve ei-

a al yakınlığırmı zamam gc•ldiği te· 
zirıi ileri ürmckıedir . Her halde 
~ e A vustur') a !!eyahotleri Viyana , 
Roma , Budııpeıte mü elle ini kln·
\'ttlendirmiştir . 

Gömhöşiin Berline gidrceği hnk· 
kında gt>çenlerde orta ·o aıılorı hava· 
disten artık pek o kadar hnhsedilme
mekıedir . 

M. Dumerge bağltltk 

Pariı : 10 ( A. A. t - A7.a ının 
ıuikıarı tiç buçuk ınilyoııı varan 
eıki muharipler milli hirJiği ile Pa· 
ria beledi) e mecli i , salıık baıv~kil 
M. Doumerquee l,aghlıldarıuı bildi· 
ren birer mektup göndermişlerdir. 

l\omanya kabinesi M.Titu-
leskoya teşekkür etti . 

Bükrt>ş : 9 ( A. A. ) - Bugün 
ötledeıı sonra ıoplanan nazırlar mec· 
li inde M. Titule ko harid siya et 
ve son hadiseler hakkındu geniş hir 
izalıot bulunı11uştıır. Ha§vekil M. Ta· 
laresko memlekeıt ifa elliği hizmet· 
lerdeıı dolayı M. Tiıuleskoyı hilkfı
metin miunettarhğını bildirmit ve 
icraoti le temaınen ıııutalıık oldu· 
~unu öylt.:mittir . azırlar meclisi 
başvekile ittifakla ittirak ve bari· 
ciye nazırının icraalını ıaevip eyle· 
miştir. 

Biikreş : 10 ( A. A. )- 'azırlar 
mccli i M. Tiıuleskonııo lıaricı si· 

BR<'l ve son siya i H:kayi hakkııı
ılaki eıraflı izahatını dinlt>dikten 
oııra meınlekeıe ifa etmi§ olduğu 
hiznıeılerden dolayı kendisine hara· 
retle te ekkü etıuiştir . 

Amerika pamuklan 
-----

Bu yıl 9,5 milyon balya· 
dan fazla. 

Vaıington: lO ( A. A. )- Ziraaı 
nazaretine nazaran 1-11 ıarihinde 
demnk rekehe i behni gayri ııafi 
500 lh·re ağırlrğında 9 milyon 6.34 
bin balyeye baliğ olınu§lur . 1-10 
ıarilıindeki rt>kohe 9,44..!l,OOO ' 'e 1-9 
tarihindeki rekoltede 9,252,IXlO bılye 
idi . 1633 deki mahsul 13,047,262, 
1932 deki ı=-t,003,000 ve 1931 deki 
i e 17,095,000 hal)e idi. 

Lehlstanın harici 
ticareti. 

\ar ova : ıo·( A. A. ) - Ttf· 
rinievvel urfındaki ihracat 91 ınil· 
yon 400 hin zeloli)C ve iıhalaı 71 
milyon 300 bin:zeloıiye baliğ olmu§· 
llır. Buna göre ihracat fazlaııı 20 
milyon 100 hio zelotidir. Bu fazlalık 
cylulde 21 milyoo idi. 

MuQleda tütUn setıfı 

f uğla : 9 ( A.A ) - Tüt On 
piyaaaeina iştirok eımi§ olan tüc 
carlardan boıka O&tro Türk şir· 
keti de piyasaya girmit ve 400 
balye tütün almııtır . Hal~o fi 
yatlar 60 - 75 araaıoda deği§ 
mektedir . 

Avrupada günün meseles 
. 

Sar etrafında Fransanın asker biriktir-
Almanları şüpheye düşürüyor • 

mesı 

Almanlar diger devletler tara
fından temin edilmektedir 

Pariı: 10 ( A. A.,) - Londra, 
Brüksel ve Homıdaki Alman Ss
firleıi tarafından lngiltere, Hclçi· 
ka ve İtalya hükfımetlcri ııezdin 
de yapılan teı:ıebbü leıden onra 
Paristeki Alman Sefiri M. Uodald 
Kocster dün sabah Hariciye ııcza· 
retiude M .J l..ııval'ı yiyaret et mi§ 
ve keoclisiyle Ssrrı miiteallik 
olarak Milletler Jeıniyeti tarafın· 
elan ılınmış olan kararJarı llerlin 
hükumetinin_. ııe suretle anlamış 
olduğu hakkında maHimat ver· 
miştir. Diğer taraftan M. Laval 
Fraaaenin Hcrliıı efiri 1. Uran 
cots Ponceti de kimi etmiş ve a· 
zula Sefir iki memleketi ılaka 
dar eden bütan mesaili tetkik 
etmiştir. 

Lodr•: 10 (A. A.) - Alman 
mahafili, Alman efiri Von Hoe· 
senu ir )on Saymen·nezdinde 
yapılmış olduğu teıebbüsüıı F ran· 
senin arre'de Plebisitin serheıt
çe yapıması mıksadiyle Almış 

olduğu te ebbü lere kar:.• bir n~\ 
prote to mahiyetinde olmeş oldu 
ğunu hildirmektcdır · 1ngiliz ma 
lıofili buna c.-rnp olarak iman 
Alman le ebhii iinüu knt'ıyen bn 
tıra getiulın~me i Jazınıg len hı 
ihtimal gözönüodc tnttuğumı ci) 
lemektedır. 

• ane hiikfımet komi yomı· 
mm talebi iizerioe Fran amn m 

llalı bir müdahalede bulunma 
mın ihtımali olmadığım, çünkü 

Almanyanıo arrn topraklaınıcla 
Nazilerin her türlii t şebbüsle 
rine knşı gelect>ği lıakkında ı e 
minat verdiği beyan edılmekte 

(lir . "J:ayet bekleııilmi)en bır ll 
kım e bap dolayısiylc hükumet 
komisyonu kendi elindeki z ı hı 

ta km•Yetiuin usayiş 'e inzilıat1 

korumağa kafi olmadığuıa kona 
at getirirse 1926 uzlaşuıo ı ınu· 

cibince }i'raosadan asker yardımı 
istt.meğe lıekkı olacaktır . . 

Fransız kabinesi çekildi 
Eski başvekil M. Dumerg 

sakin hayatına dönüyor 

Fransız gazeteleri;'' bu buhran baş 
ka buhrana benzemiyor,, diyorlar 

Parie: 9 (A. A.) - M. Du
meıg iktidar mevkiini' devreder 
etmez asude hayatına devam için 
siir'atle ve ıadece Turnfoye gide· 
cetini öylemiştir. M. Dumerg 
712 taribinde milli birliği tahak
kuk eitirmek iç.in çağmldığı za. 
man orada bulunuyordu. 

Parie: 9 (A. A.) - Dün ak
şam çıkan gazeteler l\l. Dumer 
gio ayrılmasından mütte~ik bir 
teeıı;ür göstermekte ve bılhassa 
istikbal için eodi§e izhar etmek· 
t~dir, 

1nıranıijan gazetesl yazıyor: 

Devlet hadimlerini ıncak me
zara gittikleri zaman metediyc· 
ruz ve onları vakitsiz olarak ora· 
ya biz koyuyoruz. Hunun bııi ne
reye se\•kede~eğini Allah bilir. 

Bir tan.ı hal arayan Pari Suar 
gazete i yeni hiikumetin teşekkülii 
,.c siyasi icraatJ itibariyle rskisi· 
ne henzeıne i tasavvur edilmiye-• 
ceğıniJbildiriyor. 

La.Liberte gazetesi lıalihızır· 
daki te§rii devrt:den bir §ey bek· 
lememekte ve meclisi d•ğıtılmak 
suretiyle kat'i bilkmünü vermegi 
msmleketc bırakmagı derpiş et 
mektedir. 

Tan iazetesi ise §11 satırları 

yazıyor; 

Fransızlar vatın menfaatını 
fırkalar menf aatindea üstnn tut· 
tuğunu bildikleri içindir ki M. 
Dumerg'in menf aatı ıahsiyeden 
uzak bi11iyıtına ve tecrObesine 
mür•~aat etmitlerdir. 

M. Heryo, fırkasının mirle 
rinderı ne kurtulma mı bilmiş \e 
ne (le kurtnlma~a mm af fak ola
bilmiştir. 

ilıayet Deha gazete i diyor ki: 
Buhran, icindrn çıkılama7. bir 

hnhrandır; bir taızı hal olacaktır. 
Zira dainın ne~ır bulunur, fakat 
bu muvakkat hu bir tarzı hal ola
caktır. 

Her kts bili) or ki hu derin 
eiya i buhran adi buhranlardan 
fark lııf ır. 

PAHİS : 9 ( A.A ) - Flaodan 
kabinesi merli te merkezin \e 
Haclikal o yali t \C cliğcr ol 
guruplarda dahil olduğu lı ide 
sol cer.alım müzahoretiıı mazhar 
olacaktır. .umlıuriyetci OS) alıst 
ler Frnnsn o yali tleri yn Hadi 
kal o yali ti eri takip 'c yahut 
hayırlıok bir is•inkfif muh faza 
edeceklerdir Birleşmiş Sos)alist
lerle komünistlerin muhalif va· 
:r.iyctte kalacıklari aşikardır dün 
akşam m cliete nızırlıkların tev· 
ziinde Beklenmiyeo mii kiilat 
mü teana olmak iizere 1. Flau 
de'iıı parlcmenıo salıesında ma 
nilerle kareılaım1yacağı zan edil. 
mekte idi . 

PAHİ : 9 ( A.A ) - " Ha 
va ,, bilditiyor : 

M. ı~·ıandin bu abalı 10,35 te 
kabineyi teşldl etmiştir. Kendisi 
biç bir naıaret drulıte f'tmeden 
kabineye riya et edecektir Baş 
vekil M. Flaudio devlet na:1.ıra 

Gerial ikinci firtikde 



l<'irtik : 2 ( Törk Ski ) -
Katalım - Erana Fransız kabinesi 

cekildi • 
Türkün ünlü ötükleri ~ Birinci firtikden artan -

Katahmın ötüğil : 1 1 

Bu aözlerimi.:ı sakınm./ bir öt •. 
ldioç sanmayınız . °Katalımıo,. 

ötküocü (1049 yılandı olmuş bir 
ötük ünüdür . 

Bundan yedi yüz , sekiz yüz 
) ıl önce ; Bulgar topraklarında; 
pala sallıyan , at oynatan yağt yü 
reklcrini titreteo , koolar , konal· 
galar kıran ü~ünil, ı~nını ;~una 
uın bütün akmt11ına yayan öz 
Türk boylarında "Peçl!n~kler11 
bu ellerde yaııyorlar ve savaşıyor· 
lardı. 

Yazan : Ali Rc:a 

lattılar denize ulaştılar . apıııp 
kaldıler . 

1 M. Herriot devlet nazırı .M. marin 
hariciyr, M. L&V81 adliye, M. 
Pernot dahiliy.ı, M. Hegoier har· 
biye, Jeneral Maurin bahıiye, M. 
Hietri hava, Jentral Denaio tica 

Yeniden : kızaran gözler sol· 
du ; kabaran yürekler-sönl.!ü, kay-

1 

naşan Atlar durdu; canlanan umut· 

ret, M. Marchan<leau maliye, M. 
Germaiu Martin terbiye, M. mal· 
larme nafia, .M. Hoy müstemlekit, 
M. Hrllin ticaret hahriye~i . M. ı Jar öldü?. 1 

Kayguya düştüler , kurultay 
kurdulır onları tloguyaf g~çirccek 
bir tanra emi bulamadılar 1 ağlaş · 
tılar , " yer açıl bizi içioe;aı ,, de 
diler?. Bu çağda" ketalım 11 adın· 
daki Türk bir bozkurt gibi gür
ledi .. 

- « Ardımdan gelen kurtulur,, 
dedi . Atını denize [ Bosfor_]'~ür· 
dü. 

Yüzenler , At sürenler , yiiit · 
hk üoünü acuna ber çağda y3yan· 
lar denizleri geçti kurtuldu .. 

Bu Türklerin çcğu öte yakaya 
gectiler , ulualurına , uruklarıoa 

İlıy\lşlular . 

Vılliam Bcı trıd mesai .M. Jocqer I 
t~kaut , .M. Rivollet zirut, M. 
Casscz sıhhat, 1\1. bueuillc posta 
telgraf ve telefon, M. Mandel haş· 
vekalet ınüsttşarı, M. Perre• u 
PradiH not kabinede e1'ki nazır. 
lardan. M. Tardieu Lamoueurox 
\ ' C maıeştrl Petaiıı dahil degi ldir. 
umumi vaziyet bir az solo müte 
veccihtir . 

PAHİS : 9 ( A A ) - Dahili 
siyast'f vaziyeti tenevvüre başla· 

mıştır . 1. Elanclen muvakkat 
bütç~de vaz geÇt- ceğioi fakat Lüt 

Asker Bilal ve 
arkadaşları 

Katil suçundan dolayı ı 

dün sorguya çekildiler 

Hadırlı köyünde Selim Sabit 
tfendiyi tabanca ile öldürmekten 
suçlu ve - mevkuf Asker Bilal ife 
oo bir arkadışıoın duıuımalarıoa 
düo aiır ceza mabkemuiode dl!'! · 
vam olunmuştur . Asker Bilal ifa-
deıinde , Selim Sabit efendinin 
kendisine hücum ettiğinden müda
faai ıırfis için öldjrdüğününü 
söyledi . Bu meseleye ıabit olarak 
gösterilen Mushfa oğlu Mehmet, 
İbrahim oğlu Süleyman , Ahmet 
oğlu Recep , Abdullah oğlu Yu 
suf , İskeoder oğlu Hasan : Selim 
Sabit efendiyi Ashr Bılalın ta
banca ile vurduğunu söylediler . 

Kupa ma~ 
Seyhan spor -2Toro 

Mersin idman Y. 2 Adan• 
• ------- . ..il 

N ati~· 
Spor hareketlerinin canlanma· de haktm re ek 

sına ön ayak olmak için gazele· de oyuna" başlı• 
miz tarafından tertip edilerı kupa sioliler y•P11 • 

maçı Lu Cuma şehir aladyomunda spor güclük1° 
Toro~ - Seyhan spor ve Mersin mukahiJ ıkııı• . 
İdman Yurdu - :Adana spor ta · Tekrar baki_-. 
kımlan aruında icra edildi . Mersinliler <>

00 

Birinci maç Toroa - Seyhan gollerini ppfı~ 
arasındı; hakem Meninden Edip vcl Mersiu •• 
heyin idar eısinde sut 13 te lıaş- maç yapıp ~İl 
ladı . Her ili takım sabaya kol bir golle nıai~ap 
kola çıkarak halkı selamladı . bur•dada ayoı 
Uzun zamabdanbui spor hareket- i için caola lJ1tl• 

rerirı den mahrumr olan bıtlkımız, aa· giiu Adana ' dO~ 
bayı maç saatioden çok evvel dol· Gazi ve Mrlll , .. 
<lurmuıtu . Mutat mereıim yııpıl oayıp bFs•lll. 

dıklliu sonra hakemin düdüğü O\'UD fırsatını ver1111Y. 
1 l· ı ıl cu an davet elti ve oyun baılsdı . lece Meısin ı e 

iık akını Toı oılular yaptı, bu ıkın a d~vam dt' 
Seyhan müdafaası tarafından ko kalesi üıtUrı'l• 1 • 

laylrkra iade edildi . ze çizgisi ıç~rr• 
Top St'yhanhlar da : lularn bir perı•1 ;:İ 

Bu boğra canlı, an kanlı Türk· 
lerin araıırJa bir gün hulaşıcı bir 
sayrı tıkıldı , obalaım. oymakların 
yiğitleri birer, birer ölerek kara 
topraklarrn allına girdi , o güo
lcrde Peçenek ölülerini sinler al
maz oldu . Bu uğuısuzluk sanki 
azmııtı ; bunun ardmdan uluıa 
hir de açlık kıranı girdi . 

Ulu 11111 Peçtnek baturlau bu 
ualdı "J3eğ belirsiz meydan ıssız,, 
oldu . Analar oğullanoıo ;, oğullar 
ıınalarıuın , babalarının siolerinde 
~iıtiar yaktı . 

Derlendiler , toplanılılar güç- l 
leodiler . GUuüo uğurlu Lir çeğııı· ı 
da doiu urumlarıoo yükleodiler ; 
Türkün : hıncım , Tiirkün gücünü, 
Türkün vuruculuğunu mavi gök· 
lere dek şablırndırdıl&r . Kralıo il 
ordusunu çil yavrusuna döadür 

çeniıı kabulümlao sonra <lrvlet 
işlalrntını temin tasavvurunda ol 
duğnnu bildirdiği için Radikal 
So~yalist guıupu M. H~ryoııun 
fikirlerini kaLul ed~rek iktisadi 
kslkıııma ve Cumhuriyet rejimi· 
ııin müdafaataı için müshtt bir 
tser takip ttlecek lıu hükfimt te 
müzaharet edeceğini bildirm i ş 

Bunun üzerine reis Şevlu bey 
maznunlara Lir deyecekleri olup 
olmadığıaı sordu . Mazounlar gay· 
ri mevkuf olarak mahkemelerinin 
devamım isiediler. Cumhuriyet 
müddeiumumi muavini Şeref b~y, 
Asker BıJildlln başka on bir mu 
nunun gayri mevkuf olarak muha 
kemderinin dcvam10ı tal~p etti. 

T k l . ı·ıer tr. oroı e esine doğru bu ınıtı Bunu Mersıo 1 

Toros müdafaası da duıdurmakta güzel hir vuıutlil 
güçlük çekmedi . Bu esnada Toro· lt . Adana ıp0' 

Atalarımız : "Su uyur, yağı u
yumaz, demişler. Dedikleri yeı ini 
buldu . Doğu urum [*] orduları -
Ptç~nl'klerin dalına yüklendi . 

Oçağda Prçeııek Türklerinin 
başbuğu ''TırAk Han,, ulu yürekli 
llir yiğitti . Yağılarla tam 40 gün 
kalkan , mızrak, gögüs , tırnak 
demedi saviş etti ; açlık sayrı , u· 
ğur yoldaş olmadı~ Tırak Hao 
Sası yağılara tutsak oldu; Jıoyün 
rğdi , barış diledi : (1048 ötüğiin 
de bu"saygılı ıoy doin Urumlara 
bağlandı , bütün uhıslarile birlik

te (Sofya) da uslu oturınağa töz 
verdi buyruk ıldı yerleşti . 

Bır kaç iÜn a-eçer geçmez U 
rum Kralı ; Tırak Hauı (140) Boy 
bevi ile (lstaobula) konuk etti , 
saygı gösterdi , tatlı savlarla al
t!attı . bu Uluların gözlerini , öz 
lcriıai bağladı yüz kırk Tüı k Buy 
beyi so) larile birlıkte Urum 

nomuua, (Hıııstiyan) türesine soktu, 
hu nom türeleıile Türk kanını yı · 
karım dedi umutlandı . 

* * ,,. 
Günler grçti : Kalan Kral Pe

çenek Türkleriodnı itkil etmeme· 
ğ , onlaı·a güveıım,.ğe baıtadı 

.Uu sırada Anadolu s~ıçuk 

Türkleri (Doğu Urum) ül~elerioi 
talan ediyor , Kralın düzenlerini 
rnlil<letini baş1na geçiriyordu . 
Kral düşündü : ':Selçuklara qaş e · 
decek, olsa olsa Urum Nomuna 
yeni giren Peçeneklerdir .,, Dedi. 
Peçenekler in ordusuou yeoiden 
kurdu, başlarına ötedenberi İstan
bulda tutsak ve tutu kalmış eski 
Türk Boy bc}lerindeo: '·Selçuk, 
Salt Kar11man, Katalım,, adların 

dald Baturları gt:çirdi, Anadoluya 
.avdı savurau . 

( 1049 ) yılında Anadoluya ge· 
çen pfçenek Ordusu Kralın Bulgur 
Judaki konağına kadar. ilerledi , 
orada bir kurultay kurdu yiğitleı; 
tek ağızdan haykırdılar 1. 

« - Türk , Türkün ocığrnı söa 
d.üı c,mez .. Yürüyüu Ak<lenizi ge· 
çek , güney ellerde yoksul kılan 
Tırık hanı, güu doğusunda kimıe· 
siz ka}aiA peçeoekfori ; öz soyumu
zun öksüz y11vrulauoı dul avratla· 

dülcr; urumlara barış dileodJrdilcr, 
eıki güıılednin toy Layramlnrıııt 

yeniden canlandırdılar. ( Bizaas } 
Kralı elçılerioi peçeoekledp katına 
gönderdiler, otuz yıl sürtcek bir ya· 
rıf andı berkittiler . 

Arı soy peçeııekle,: « katalım»ın 
ünüııü, ala göklerin derioliklerine 
kadar yükselttiler. ulus kurtuldu . 
" Tuak han • ın göıleri yeniılr.n 
aydıulaııdı , 

Pecenı-k yurduııda bıyraklıır di· 
kıldi ; düğünler kuruldu ; Alator 
kızlar gelin , po'at delikanlılar öz· 
ne olclu • Peçeock ·ıbudııou yeni 
haştan dirildi , düzenlendi dirlik 
yolunda ön öğdül aldı . 

Atla denizlt'ri geçen : M !sata
lım ,. ın adı ötük oldu . Türklerin 
gönüllerini doldurdu .. [ J ] 

Erananın ölüğü: [2j 

Bin yıl önce Hazar d< niziyle 
Kara tleni:r. ii~eriıHlt- hüyük ve tııki 
bir Tiirk erki vııardı. Bu ünlü 
budun çok yıllar kentlı eiyasaı:ıı, 
~endi türesiyle bir başına yaeadı. 

Yıllar geçli, hir çağ g, idi ki: 
Lir uom kıraıııdır urdu kavurdu. 
Her Tiirk hoyu gilıi lıaz!lr Türk
leri de nomdıın voma; türeden, 
tiiıeye girdiler. Uzun etmiyelim; 
lm soy gün iel<li (Bizane) kralla
riyla seviştiler. Birbirlr:riyle alış · 
verişe koyul<lular. huyum aldılar, 

bu) um verdiler; J1er yandan kıy 
na tılar. İki erk bun görme.diler. 
utkudan, utkuya ulaştılar. Hazar 
ve ( Bızans} ulusJarJ kaıdı§ gibi 
sayıldılar. 

Haı.ıır hakanının ~rmi§ ulaşmış 
bir ,kızı: (Bizans krahoın) yetişmiş 
bir oğlu raı<lı . İki bu<Jun önderi 
ıözl~ştıler; ulu bir düğüu yapm•· 
ğa gönül V.l'rdiler. anukluk gördii . 
ler. 

.Bir güz ~ağııı<la lıaz..r hakanı· 
um kızı Eraııa; ( 3 üncü Leo;, ) un 
oğlu (Ko tantin Koproviç) ile 
yavu.klandı. 

Alaylar, bayı:aklar, dügiinler. 
kuruldu . Koç, de)"e, sığır bogaz. 
landı , toy, <liiğün oldu . Erana 
gelin oldu, İstanbnla yollandı . 

l'ını knrtanr11k .. ,, j 
Dediler , yıjdu ım ~Alualaıı 

Türk kızı istaııbula gelir gel· 
mez gönlii bu güzel ilin büyüle 
rile İetanbula vuruldu, hu ilin 
başkanı, bu ilin ulu&u olmak di 
lcdi . Atalarımız : " dileyen ıli 
Je~ne kıv~ur demitler ., 3 - 4 

~ibi atlandılar , puıatlandılar . 1 

Kuzaya doğru yola koyuldular. 
Gf.ce , güodüz demediler At çıt · 

(,.) '(Şarki Roma i maratorluğu) 
mukabili olarak kullanılmıştır . [U· 
nıınJ kelımeaiuiu Türkçe olması 
wubıeıuehlir . 

yıl sonra kocası öldü. bir erkek 
oğlu oldu . 

Türk aoaH bu oglunun adına 
yurdunun, budununun olu adı 

, olııı " ihzar ,, dedi . JJizaaıın 

tir. Buodan sonra M. Aeryo ya 
Fıauden hükiim .ıtine iştirak için 
ıelahiyet ~eril<lrği neticesi çıka· 
rılmak tadır. 

PARlS: ( A.A) - M. Flan. 
<len matbuata şu hı>yenatı ver
miştir : 

Mütareke d~vam etmektedir. 
etrafımda her halde Fraosaya ve 
Cumlıuıiyete h·ıraretle hizmet 
edecek fırka ihtilaflarını unut· 
masıüı hilect1k adamları tuplama
ğa muvaffak oldum. Bunlar yal. 
nız şu gay,.yi giideceklerdir . Se·I 
falct ve işsizliğe karşı ıniicadele 
iklisadiyatı ihya mısliyf'yi muha· 
faza etmek ve devir.ti geoçleştir 
mtk ve islalı etmek ez hir zamAn 
ıarfıclda te§kiliu" çulışdığım ve 
derhııl iş başlıyarak Salı günü 
medi leıin üniinc çıkAcak olan 
hükumeti ınemlekdin tevccclihle 
karşılıy11cağını ümit edt.:rim . 

baş Jıakarıını kotına ç•ğırdı . 
"- Oğlıım uımnu alıuc·ıyıı de· 

ğin bu hudmıuu ecesi benim ,, 
dtdi . Bfaans yurtlarına hu Türk 
kadın ı " Ernna ,, ( imparator ) 
oldu . Yıllırca kendisi ve oğul · 
Jarı bu n ki öz erki gibi ya§attı ... 
Gör iiyorımnuz ya ! .. Türkün dişi · 
~i de erkek katlak tüzünlii: t:rkek 
gibi yigittir . 

ı\nlıyoreun ya ! .. ( Bizansı )da 
kurao, Bizansı da Bizanı eden 
Türktür .. 

(l) Comı Beyin •· .. Osmanlı ülkesiu· 
de H ıristiya ı Tlirklt•r ,, adındaki ki· 
ıahım oku . ~alıife ( 67- 69 1 

f 2 ) Erana - Türkçe bir ieinı · 
dir. ( Er.kek ıma - Gt:oç ana ) c.lr.· 
m~ktir. Yunanlılar hu Türk auaarnrn 
adına ( lrene ) demişlerdir • Oku : 

Mahkeme heyeti de bunu muvaffak 
ı bularak oıı beş kişinin sıayri mev· 

kuf olarak muhakemelerinin deva-
mı Da kaıar veı di . 

Müte11kiben Asktr Bilal , mü 
dafaa ıahitleri olup buolaun din 
lcnmesirıi istedi ve o şahitlerin din. 
lenmesi için mabkrmtnio 20 teı 

ı rioişaoi 934 salı gününe bırakıl 

masına karar verildi . 

Orta mektep müdür 
muavini 

Şehrimiz orta mektep hesap 
ve hendese muallimi Mnıtafa Ah 
dullab bey mezkur mektep mü
dür muavinliğine tayin edilmiş
tir . 

Osmaniyede at 
koşusu 

Bu ayın on altıncı cuma güuü 
Osıııauiyede at koşusu yapılacağı 
babcr alınmıştır . 

Profesör Hrozny 

Cuma güoü , Çeko,.lovakya üni· 
versitesi şark ilimleri ve Eti yazı. 
ları mütehassısı krofesör Hrozııy 
Adanaya gelmiştir . 

Hrozny, müzemizi ziyaret etmiı 
ve Eti eserleri ara!unda meçhul 
olan üç dört parça eıtrleri müze 
mize tanıtmış ve okunmamış olan 
bir k11ç parçanın da fotoğraflarını 
çtkmiştir . 

Profesör bu ziyaretinden sonra 
dünkü ekspresle Halebe doğru 
yola çıkmıştır . Hroıoy'io yalnız 

Hitlere eair hiri gıamer olmak üze 
iki esel'İ vardır ki son zamanlar
da bu eserler bütün ilimler tara· 
fıadan takdirle karşılanmıştır . 

Cami beyin ( Hırisıiyan Türkler ) 
a~ı~~aki k.iıabı i.le (Hayat anıiklupe· 1 
dıııuırn ( cılt 5 fırıik 1922 ) 

Zincirleme kavga .. 

Şaban oğlu Zekeriya ile Ahmet 
oğlu Yasin ve Ahmet oğlu Yusuf, 
aralarıada çıkan "avgada Zeke . 
riya Yasin ile Yusufa tabanca sık· 
mış, Y asi o de bıç•kla Yuaufo iki 
gün sonra tekrar muayenesi icap 
ettirecek derecede yaraladığıodırn 
suçlular yakalanmıı ve tabanca 
tide edilmiştir . 

Sözlük: 

ün - ıan , - yağı- düş 

maa , ıarı - - temiz , sayrı -
hHtalık , kıran - helak eden , 
ulusalla - milli , batur - be · 
hadır , sin - mezar , ağıt 
- mersiye , dal - omuz , 
tutsak - rsir , konuk - wı · 

safir , Sav - haber , sözler 
türe - erkan , kaide , işkil 

- şüphe- , talan - yağma . 
yalaza - alev , puıat - tec
hizat , lmzay - timal , ıpıf 

ma - mcbhut , em - şifa , 
çare , toy - dıvet , ziyaf•t 
aat -- aht , beı:kitli - tesbit etti 

' 
ılator - icliulik kızlar , özae-

damat , öa üidül - ' sürat ve mü 
kafat . • 

Otkü - Tarih, Er'k - Hü
k~met, Siyasa - Siyuet, om - ı 
Dm, Bun - İhtiyaç, Utku - Za· ı 
fer, hakan - Nazır. Katına -hu. I 
zuruoa, Tüzünlü - asil, Buyun 1 

- Mal, emtia, Anuklnk - Ha · 1 
zırlık. ı 

sun müdafii Nuıi , Seyhanlı· tulmak için 
lardan kaptığı topu io1nda sol açı · devre 2 - sıfff. 
ğEı attı . Solıçıata bu paıı iyi ida· libiyeti ile bitti 
re ederek beşinci dakikada takı mı İkinci de"'' 
lehine ilk golü kaydetti . d1nalılar takı~ 

Top orta dı : şiklıkler yıpoı1r 
Seyhanlılar ümit rtlikleri bu ayoi kadro H" 0 

vazi)etteu kurtolmak için uğ•aşı- ler . Bu dtvrt o. 
yorlu . Toros ise golüo sayıııoı · l l ı akil01 

sın i erin ı 
fazlalaştırmak gayuiyle çalışıyor - Fakat Mersiolılef 
lar dı . Oyua böylece devam eder· da ki oyanlarılll 
keo 4 ( iaci dıkikada Seybıo kı · dı . Zaman ı•dJ' 

irsi önünde. T oıoslular kaleye gir· yapan Adan• 
mek iıterkt"o , Seytianfılar topu kalesıne kadıt 
uzaklaştırmak ıçın kornere ıemere•hasıl ol 
attılar . Toıoı korn~ri çekti ve yioe M~rsioıilt' 
Seyhan müdafii Rasim kalesioi tı•I Adana apor 
gol tchlikesiodeo kurtarmak için liyorlardı . IJIJ 
uğraıırkeıı , yaptığı bata :yüzün- Reşit bir •ı. ıl~ 
den kendi kazaaı ile kendi kalesi bir pas verdi · 
ne gol yıptı . yuncuyu •tlıdıkt 

Toros 2 - Seyhan sıfır . Bu paı Naile attı · 
devre lıöylrce Torosun gılibiyeti raftan güıel bit 
He bitti . sporun ılk \le 

İkinci devre haşladığı zaman detti . 
Seyhanlılar mağlup vaziyetten kur· Hakimiyet 
tulmak için var kuvvetlerini sa rfe 1c ıJ 
· 1 d geçti Bir ço d• 

eıyor ar ı . 
meler olduy•• 

Dcvr~niu yirmi Leşinci daki· 
olmadı · 

kasına kadar hakimiyet S •yhanJa b 
'd. V k k T Mersinliler ı ı . a ıt va ıt. oroslu(ar da bu 
oa mukab··le tdivorlordı . Bu sıra salı kaçırdıl•t · 
da Toroı kalesi ;,kıtık bir vaziyt - güo fazla goıd_eııt 

amil kaleciler• 
te girdt . C .. ı." sabası dahilinde ·o 
Top Bürbanın eline dokundu ve 2 1 Mersinlılerı 
penaltı cezası verildi . Bu penaltı· Her iki 

0~~-
yı Raaim ıoğuk kanlılıkla atta ve ve beyec•Dlı 1 · 
tıkımı hesabına ilk golü yapwış yuou çok ,aıt 
oldu. Bu golden eoora Toıoılular rek takıınlar f• 
galibiyeti kaybetmeme\t ve Seybıo ri tebrik ederi.O. 
da beraberliği temin etmek içio Bu öoüatİİı 
çalıııyorlardı. Torosuo öte müda . İdman Yurdu~ 
fii çok uğraşıyor ve karşı tarafa re kalan S•Y 
fsraat vermiyordu · Oyun böylece maçlara devirll .of 
devam eder kcn Seyhandıı( Ruim ların ayoi 11 

• 

Torosluların ayağından aldığı topu mesioi 9porc\I 

uzun bir vuruşla Kemalin önüne lerim . 
attı . Kemal topu biraz sürdükten 
~e Toroı müdafıi Orba111 atlattık· 
tın sonra sıkı lıir vurutla bera· 
bedik golünü yaptı ve oyun 2 2 
beraberlikle nihayete erdi . 

* . • * 
Ikfııcl maç : 

Mersin idman Yurdu-Adana 
ıpor arasıuda yapıldı . AHaoa aa · 
basanda bir seoedcnheri maç yap 
mıyan M~rsin idman Yurdu bugün 
kupa maçını yapmak Uıere galmiı 
lerdi . İstasyonda Adaca &porcu· 
ları tarafıadan sımimi bir ıur tte 
kartılındılar . 

Seybao - Toros maçı bittik · 
ten sonra Mersin ve Adına spor 
takımları da kol kola balkın ılkıt 
ve yaıı sesleri arasında sabıya 

çıkttlar. 

Bunlar da balkı selamlayıp ayni 
merasim icra eddCli . Sut 15,20 I 

'' ' 
t~ 

Bir baft• . .J. ,,..,.. 
futbol beyetı 

. t••' yin yerıne ... -' 
lih bey reish/l' bff 
Necati Rag•P 
seçmişlerdir · 1 

Y . f"ttJO 
tDl f :"- e 

der ve vaPJv pi 
rot' malaranı te 



Yeni hava ejderi ininde 
Almanlar şimdiye kadar 
görülmemiş büyüklükte bir 
hava gemisi hazılayorlar 

~~-------·--------~-
Hu usi muhabirimizden : 
lınıi henüz konulmamış olan 

'· LZ 129. balonu 1935 yaııoda 
Nnyorka harelcct edl"bilect"ktir. 
Geminin 15 Nıaan 1935 te b.,e · 
ket edebil~ceiine dair verilen 
h•berler yanlış olup iıışutaa aze· 
weti ve muntazam pasta seferle
rinden r.vvel yapılmuı icabedea 
hcrübe uçuşlarının çokluğu do
la)ııisilc " LZ 129 ,, uo ilk poata 

ferini ne va kıt yapacağını ,im· 
dıdea ta)in elrnek imlcinıizclır. 

Mamafih Zt'plınia kumHdlDı 
Dr. Eckeoerıa Birleşik Amerika 
Cumburiyetlerite yapmalrta oldu· 
ğu milukerat tıyi netice verir ve 
Amuikahlar aemiaia doldurul
ıııaaı için icabeden beliomu vaad 
ettıkleri gilnde sevk edebilirler 
ıa· munzam ban ıemiıiı in 1935 
ıoıı baharında poıta &delerine 
baılımaaı miımkiia olıbılecektir. 

50 yolcuyu taşıya bilecek olan 
aemidc ıigara içmek le dahil ol 
mak üzere her tilrlü istirahat t~ 
rni11 edılmit olauk ve st'yabat 
ucretleri birinci sınıf vapur Ucret· 
1 riaden ancak o 10 f11la olup 
t•bminen 400 Dolrı, geçmiyecrk 
l r. Bu büyük bava ~emisioi ya-
~ ıodan görmek için:sureti mabsu
.adı giden mubıbirimizia mektu· 
hunu aıajıya drrcediyoruz : 

''Fıiedrichıhafene ıclir ıelmu 
ılk fırsattı gemiyi görmt"te kot· 
h~k. 

Tam 60() mütelıa1111 'ımel~nin 
Üzerinde çalıtmakta oldutu " LZ 
129 ,, b•nuz bitmemia olmakla 
beraber seyircilere beybrt vere
cek bir mannra arsetmrktedir. 
Bitin bu amelelerin bıpnda z~p 
lınia baı müheadiıl olan ve ibti 
yu " Graf Zeplie ,, ile birlikte 
ılk bava ıeımiıi olan " LZ 1 ,, i 
inıı eden " Dr. ılürr ,, bulunyor. 
Geminin kendisine gelince : 

Gövdesi dür ılOmioiumdan ya
pılmıı ve mavimlHk bir boya ile 
boyaamıı olup ıoabıhar ,eneti 
bin ııyıluı altında adeta eaatiri 
bir ma11Hra arzctmektedir. 

Gemioin1 boyu 248 met.1e umn· 
lutunda olup lcumıadı lcöprijıO 
ve tatfe dıire11 bat t.rafta bulu
butor. Uıun ~yıhotlar esa11ıada 
yolcularaa aalcılmamıluı icia bü · 
tin ıemi boyunca yani 248 .. melre .. 
uzunlujuodakı~bir Hbada gezinti 
'apa bilmeleri temin cdilmiıtir. 

Geminia·telıiz dıinsi dDmen 
dairesinin üz.erinde ıynca bir kıt 
tı bulaamaktadır. Onua arkaıan · 
da z.bitleri• •e taifelerin yatak 
odaları yerleflirilmiıtir 

" LZ 129 • un ca LOyük ycai· 
1ıkluiadea biriai de yolcularan 
)'ıtalc daireıinin ıtımiDin ortı ta
ııfıadı ve illi icat olar•k yerleıti · 
•ihniı olmasıdır. Yolcalaran ber 
tUrtü istirıbıh temin edilmiı olın 
reminin iç kabineleri ve Hİf dı. 
•elerı Bcrlinli •Profe;sor Breulaauı" 
la buıuıl planlaranı g6re Y•P1l j 
lbıthr. " Profe11or Bıeabauı ., ise 
• Br~men " ve " Eurapa " gibı 
b&yük remilerin dabıli teıkititmı 
Y•pmıı olmakla meıburdur. 

" LZ 129 ,, da yolcuların iıti
nıalinc tabıie edilea aıbanın bil· 
'lklüjü Grıf Zeplindeldnden 4 
«ltfı dıbı büyiiktOr. Kabinelerin_ 
her biriai"de ııcak ve ıojuls ahr 
lu balua~cık we bOt011 kabineler 
kılörifer ile te1hin edil,.cektir. 
dtmelc oluyorlci konforun temini 
tçi• ber bir ıey mevcuttur. 

Yolcu kabinelerini• arkasın· 
daki anbaı krı.,ında yolcuların o
lotaobıl vt ya piyano ıibi en bU
Jlk ve ajır qyalıraaı da beraber 

ıötürebilmelerini lemin edtce.k 
tetkilit yapılmıştır. 

Gcmioın omurguının iç tarı· 
fını büyük yağ ve ıu dtpoları 
yerJeıtirilmiı olup 60.000 kilog
ram ıbtiyat yai 1ötürebilme1i te· 
min edilmiıhr . Bu depolardao 
her birinin derioliii 41 metre h· 
dardır. Öeminin dış gövdesi 34 
köşeli çember lcr ile tarsin edıl

miıtir. 

Bir kıç ılin entl geminin is 
keleti üzerine bezden yapılmıf o
lan kıl fı geçirilmeje bıılaomış
tır. lskrlelin yapıldığı Duralumia
ium ' Düren ,, den grlirilmit o
lup hezdeo kıhf iae ( St Gıllen ) 
deki bır fabrıkının mamulıtın
daodır. GrafZeplıoio kıltfı 20,000 
mehe murabbaı tutmuş ilcen " LZ 
129 ,, un kılıfı 35,000 metre mu
rabbımı gtçmektedir. Kılıfın bı
çilip dikilmeıi Graf Zeplinin kılı 
fıuı yapan buıusl dairede yapıl· 

makta plup tam manasile ölçü ve 

htaap üırrine dikilmektedir. Bu 
kılıf iskelet üıerioe dikilmekte
dır. Bu kılıfın iılceıet üzerine ıe 
çirilmf 8İ de bıyaiı müthlil bir 
mesel~dir. Çünkll mUbeadıılerio 
iıabatını göre buio 200 lsiloğram 
metrtlık bir kuvvetlr gerilmit ol 
maaı liıımdır. Akıi takdirde bez 
rllıglrlarm tiddctile gerginliiini 
kıybedebilir. Kılıfın kıımı azamı 

pamulc bezinden yıpılm1tt1r. Fa 
kal pamok bezi bıva ıertlilderioe 
ve rutubete o kadar dayanamadı· 
iındıa kötelerdt, bırpılanan 11ir 
ycrlt:ıcl · keten bhi istimal edil· 
0>İftir. Meıeli " LZ 129 ,, da bil
haaH Hjlam olan dümea, baı •e 
kıç taraf keten:bezıle kaplaa••ı 
tar Kılıfoı imli edildiji bezler 
huıuıi surette ıım•rlaamıt ve ıik· 
leti, dokuma taru, yırhlmıt•, ıe · 
rilmete lsarıı malra•emeti mDben· 
diıler tarıfındın be11p edılerek 
onı 16rc dokuamuıtur. Y •ni pek 
bafıf, ince fıkıt fevkılıde mulra 
vrmetli olmaıı için en iyi keten
den Yf! en eyi pamuktan ıu.ıeti 
mahsu11da dolsunmqtur. Kılıf iı 

kelet üzerine getirildlkt"u eoara 
( Zelluloaelıcb ) denilen boya ile 
S defa be1anacakhr. C< Zelluloa ) 
hoyaıana o 3 •lumioyum bo1111 
iliwe olmak suretile lcılıfıa gllmüf 
reıığinde olm111 ve bilb1111 au 
pçirtmemui temin edilmiıtir. 

Bir taraftan ba hazırlıklar ya 
pıhrken diter tıraftandan da re . 
minin doldurulmasını b11redile· 
cık olan 16 bılon doluıu gazın 
teciaıikine Vt ( Merıedes Benz ) 
ıirketi tarafından yapılacak olın 
Y•i ile mOteherrik motiirl rin i · 
miline deum edilmcktedır. Bü 
tin bu beı.ulıklar vaktı vaktına 
biterae " LZ 129 ,, 1935 ni1&aın· 
da yol• çıkacaklar. 

Hava zarhlıaa denilebilecek o 
lan bu gemi Almanların 34 ıene
lik tecrübe ve çahımıları• malaaa
lu olud Almanlar• ilk Zeplin fıci 
asını unutturacak kıdar mükem
meldir. 

Gr1f Z"plin gt misinin ilci milli 
ve Amerikalılarıo yaptıiı (Macon) 
gemisinden de b&yUk olacık olaa 
« LZ 129 ıt hrmırı 190,000 kilo 
kıldırabilecelc ve buauo 30,000ini 
yolcul1rın f'fyası tetlcıl edecektir. 
Bu yeni:gemi a)oi ıamandı bel 
liumlı dolduıulın itk Alman ge
milidir. Mılam olduiu üzere het
ium milvellidülmadan biraz atır 
oldutandın heliumla doldurulan 
gemilerin daba büyük olması icap 
etmektedir . Buna mukabil belyu 
mumu yirmı kabiliyetı ez oldu
jundaa 7anjın teblıkeai de o 
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Dünkü Şar meclisinde Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

- Birinci firlikten arlan - C 1 N S t 
Kilo Fi atı 

En 11 En çok Sıralın Mikdar 

Kilo :F11ıllar arasını münıkalcyt- dair 1 '· Adananın Menin limanına j s. IC.. s. 
lbütç.e encümeninin mızbıhsını / meaafe 70 "ilometıedir Yüretir 1_Km:ap=ı::m""".81=-ı-.-:-P..:..•m~u;::.k __ ._-=~~-l---n~~--t---------~ 
teşkıl eden beşinci maclclenin ovasıadalti çıftliklerle Ceyhan ve Piyaea parla~ " 37, ,5 38,. 

k Piyan ttımiai ,, 
müzı eresine J.Çeçildi, MecliıJ Lu Oımaaiye mıntıkaaınm meHft1i İane I 
huıuıtıki encüm~n mızbıtasını 100 kilometroyu geçer . Cenup ıı-ı1-::a0::e:""'Ylllr------ı--=-40~·~50::......-ı_4_J __ --11 

da • vnen lcabul etti. tarafından bin bir emele earfiyle kıpree 
Şehir dahilindeki gürültü ve kaldmlıb mıhıulün müteaddit Klevlanı 

ve gürülttilerle mllcadele hakkın- v111talatla ellerden ıeçerek Met. 
daki Dahıliye Velriletinio tımi- sine kadar gönderilıoeai, mahıull· 
minde bahsedilen ~eylerle, miid. bn maliyet f.yatı üzeriade mlibim 
deiumumiJiğia geceJeri şehire gi· teairler yapmakta ve binnetic., bu 
ren manda arabılarmın balkın hu. zarın miiatabsilier yliklenmekte 
zuıut1u ihlal ettiğine ve bu husus dir . 
ta tedbir ittihazına dair tezkiresi Seybao nehrinin taraomaaı 
hakkındaki enciimen mazbatası yılnaı Çukurova naldiyıh noktai 
okundu Bu "hususta bir çok aza nazıraadan deiil , ıırk vilayetleri 
söz cldalar. · Azadan ekserisi vaziyeti iktiıadlyeai itibarıle ve bil 
memlekt-tio iktisadi vaziyetiyle buaa Eraani madenleri için de 
alakadar bulunaa manda araba ebemmiyeli haiz bir meseledir . 
larının şara girme saatlaurııu talı Milyonl.rCI lira sarfediJerek •Ü· 

didinin çifçiye müşkülatı mucip cude ıelirileo ve şimdiye kadar 
olıcağını, bundan dolayı Kar§ı- hayal zannedilen büyük ıimendi 
yakadaki mezarlık kaldırılıp ora- fer işlerini , febrıkecılıiı, maden· 
ya biı) ük pazar yeri 'e aııbarlar ciliği kolaylıkla baıaran buıOnkü 
yapılıncıyı kadar böyle bir kara bükiimelio , d koyduiu günden 
rın \erilmemesi 1J1alıiyetiadc idi. itıbtren bunu munffakıyetle in· 
Bir çok mürtakatadan sonra aza tıc edeceiindta aıli süpbe edil· 
dııı Muhendis Zıyı Hıkverdi Bey memrlidir • Bu çok büylik iıi y•p-
ıöz ıtlarak: mık belediyemizin kudreti dahi· 

- DDayaclıı iki nrvi gürültü linde olmıdıiı ıibi ibtiaaaımıza da 
\ardır· Bunun birisi Jüzumlu, di- teallQk etmez . Ancık bunu bü · 
ğeri lüzumsuz gllrOltlldür. Fabıi· kiimetimiıe arz ctmeji ve tt6d8olln 
kalırır1, diğer iymılithanelerin, yapılm11ını lt'!menui etmeji bir 
ıarı masul taşıyan arıbaların çı vazife telikki ederim . » 
kardığı gürültü liizumlu gürülto. Bu teklif memouniyetle kabul 
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Vadeli 6 

llzere viliyete tevdiine karar ve- Rıytmark 
- Mcmlrkete filhakika ahun rildi . Fnok .. Fraaııa,, 

Vadeli 6 

getirru bu arabalınn adedlerioin lO dakika teneffOaü mDleakip terlin .. 01ri is,. 
çojalmaMoıve~ıliyrıinırtmıs~ ikinclce~~a~ldı .Ve ruınımeaiol~~~~~----~~~~i~~-~D~o~la~r~ .. ~A~m~w~ik~ı~n"~-J~~~ 

811ır 6 
Hint hHır 4 

nı candan arzu ederim. J.t.,akat biç diier maddeleri glrllfDldü . 
bir zaman halkın sükDn ve iıtira- Ziraat baakaaı beyeti umumiye 
batım ihlal etmesine de taraftar koDgreaiade bulunmak Ozere An· 

olamam. Binarnaleyh encümen maz- karaya fitmiİ olın azadan Sabri 
batasında denildiği veçhile veya Çitak , Cavit lbHn •e Kaaım 
batka bir t•Y bulunarak he_. çif- Zeki beyleria muuaiyeti mecliece 
çi ihtiyacının kolayca temin edil- kabul edildi. 
meeini ve hem de tardı yaııyao Bundtta aoara muhtelif kanaa· 

ryurUıtlartn istirabatlarını temia larla mlltetekkil komiayoa ve ~D· 
edecek: bir tekil bulunmaeını rica cümenlere'iıtiriki lizımrelen aza 
ediyorum 

nın intihabına reçildi ve HJİ itiri 1 
Dedi: lehte veya aleyhte bir ile hemen laer iıa bir komiı1ona 

çok münıkplardan sonrı !araba· intibıp edildi . 
larıo serbeslçe fara girmeleri ve Şar bırituıaın tanzim H tev-
biran evvel Karııyaka pazar yeri- ıiioe dair münakale talebi baklun-
nin tesisi) temcnniıiyle bu madde· deki reiıia~ teklıfi okundu . Ve 
oia müzuktresine nihayet verildi. bütçe encümenine ba.alcıiae 

Bundu laıka gtceleri uat koru .erildi. 
23 ten-sonra, düğünler mOa1teına Bundan ıoara 3.5 lira kretli 
olmak üzere, evlerde çalgı çılın kımyılcerlik tabaiHbnın SS liraya 
mıması :sryyar satıcıların ubıhın çıkarılm•ıı hıklcındaki riyaıtet 
•ltıeıarlan evvel beğırmımaları tcklıfi de bOtçe eacOmeniıe hava 
ve.hanı brazer itler hakkındaki le edildi . 
muhtelit encümen mazbata&1 okun· Ruıaımenia ıonuncu madde· 
du ve aynen kabul edildi. sini tcılcil eden .. Cumhuriyet 

R uznamenia yedinci maddesin· meydanına dlkilecelc bir batıra taıı,, 
de Çukurovınıo iktisadiyatına hakkındaki tekUfte Jİne blltçe ea 
taalluk eden çok mühim bir mdıe· cümeaiae havale edildi . 
le bulunuyordu; Riyaset tarafın Ru•namedcki maddelerin m6ıa-
dan yapılan bir teklife göre: lcere ·~ •iitealcip lllkrirlerio o 

Adan1aın hayati bir meselesi kunmHıaa haılındı . Bu takdirler 
olan irva ve iskı meselesiyle çok ar11ındu mübim olılık Eıma Zıla-

r eıkidtn, batti 1892 tarihinde ai hanımın ; otobüı imtiyaunın 
Adada Valilik rden Şakir Patı belediyelere verildiiine dıir çılcan 
zamınaodanberi müteaddit defa- lcınuoa dı1anarak ıebrin datı-
lar bu ite parmak basıldığı halde naklıiını ve ıittikçe büyümeaine 
timdiye kedar intaç edilemediği, binaen mubtdif ıemtlere belediye 
kuraklık yüz&nden geçen birkaç tarafıodan otobOı işletilmeıine 
ıenede Adana halkının ve çifçi· d•ir takriri okundu ve bOtçe ileti· 
· llt encümenlerine bavale edildi . sınin .;ok ııkıntı'çektiği, hunun 

için hiç olmlczaa eaaelı bir tetki İbrahim Dıblan , Doktor Sa· 
kikat Japılarak htilcumete müra lim, Doktor Ali Nıim beyleria 
caat edilmesi, ayni zamında nehri• muhtelif ıehir iıleriae:dıir:takrir 
tar•ma emelıyatımn da bn mev- lerl okunarak ait olduğu encü· 
zua ithel edilmen lmutılia edi menlere havale1iae karar verildi 
hyor ve deniliyordu ki: •e baıkıc• müzakeresi icap edeD 

------------- madde kalmadı~ içia meclıı, reiı 
niıbctle azdar. Bu•dan baıka "lZ 
129,, ~ım •t yalcan motorlar ile 
bereke eden yerine ._ ilk gemi 
olacakhr . Motorlaran mec:mo ka•· 
veti (5000) :be11ia lsunetlae bılii 
olmaktadar . Gemi , kürreyi arsın 
üı;ıe birini bir nefette yıoi biç 1 

iıtHyoe yıpma•aıa ve ılratiad•n 
hiç birlı•J ka1betmelcaiıio dolı· 

ııbile cckUr • 

Turbıa Cemal bey tarafıod .. pa· 
ıarteıi iifaü •••t on bette top· 
laamalc inle' t•til edildi . 

Kral Karol huzurumda 

Bükret : 9 ( A • A ) - Lal 
M. TitW .. ko1u kabul atllliftlr . 
Bn millakrttan 90ora M. Titlllet· 
ko Av .. hlry.nın yeni Bülueı or 
ta elçiaUıi Krala takdım ıtmlttir. 

Nevyork 12 

Bıçakh kabadayalar ! 1 Halkkavi darsanaler 
Omer otlu Abmet. Mehmet ı komitesinden: 

otlu l.mail , Ali otlu Abdulka· Hanamlara ve erkeklere Tö 
dir .e Mubittia otlu mnliil n•m yazıp okuma ve hesap Gkutan der 
eıbaauı bıçak tadıkları r&rDlmüt ıı neltırle daktiloğ'rafi, Franıısca 
ve bıldarıncla kanuni muamele İngilizce dereaneleri baılam1f\lr, 
yapılmıthr . Kıydolmak iıtiyenler Namıkkemal 

Bar kahramanlar 1 mektebine müracaat etmelidirler • 
•• Bütün derıler·paraaızdır. 4724 

Rllatem otlu Mehmet ile Muı· 2-IO 
tıfa otlu Huan nam •tbaı barda 
reulet çıkaracak derecede ear Halkavi RalsliGindan : 
llot olarak ıflk6aeti boaclaklann 
daa lran•ni muamele yapılmıfhr. 

Kaçak odun va kömUr 

K61ltt Abdurabmaa iıminde 
biriainclen üç de•• yük& kömOrle 
1000 kilo kaçak odun 1alcalanarak 
ormae iclar81ine te1lim edilmittir . 

Çaket hırsızı 

MevHt otla Ali isminde biriai 
Rifat otlu Sadıtın çalcetini çalıp 
kaçarken' 1akalınm•ıt1r . 

Sıhhat " içtimaı muı•at mOJür
IOIOndll. 

934 Seneai ikinci teırinin ıeki· 
ıinci perıembe günü alenf müna 
kasaya konulmuş olan 992 lira 80 
kuruı muhammen bedelli 34 kilo 
kininin icra kılınan münakasaeında 
süriilen bedel haddi. lAyik görül 
mediğinden mtinak&1a mtiddetioin 
934 senesi ikinci uıriniain yirmi 
ikinci perıembe günü eaat oo bu
çuğa kadar uzatalma11 ve movout 
paranm 11demi!kifayeei haaebiyle 
mtinak11ayı meuu 34' kilo kininin 
33 k:ıloyı teosili vilty•t encüme
nince karara bağlanmııtır. 

ŞeHİti müaakaaayı anlamak iı
tiy11n ıaliplerin bu müdll8t 1arfında 
Stlabat müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur 4732 

Hizmetçi kadın 
I!• biımetini g6rtir bir biame"'i 

kadma 1tı\iyaç •ardır Matbaamı1a 
müraoaatları • 

Temail itleri hakkında görüıtll
mek tisere 12-11-934 pasartell 
günü Hat ( 20 30 ) da umumi bar 
toplantı yepllma11 KomibmlUI 
kararlaıtmlmıı olduğundan o gta 
ve aaatte ıubemiıe lrayitli bilu
mum azRnm Halkevindeki 86ro
muııı teırif tstmelerı illn olunur. 

1-2 

Nahı baımübanilsllllndn. 
Brıin - Dörtyol yolunun 

Çay dereei uıerinde Ocaklı klprt 
ıninun tamiri 934 seneıi ikind 
ri?in yirmi dokuzuncu pe,...mb* 
gunu aaat on bir buçukta ib al• 
edilmek üzere ( Üç bin aekiı ytll 
~ltmıı dokuı ) lira üo kuruı .,.,.amı 
ıle açık olarak münakuaya kon 
muştur . 

.. Tali~ olanların vilayet daimi 
cumenme ve keıfi görmek ioin ._ 
Nafia daireıine müracaatları il& 
olunur 4730 11-15-19-

Rafta başmOmdldltldel. 
Kozan - Feke yolunun 5,......, ... 

kilometreeinde yeniden yapılı 
~ ASMACA ) köprü"ü 934 l8D 

ıkincl teırinin yirmi dokuıuno 
perıembe günü aaat on birJe 
olunmak li1ere Dörtbin aekiıyil 
kiı lira otuz kuruı bedel ile 
oları~ mGnakauya konmuıtur 

Talıp olanlaran vilAyet dal 
encumenine •e keıti görmek 
de Nafıa dairesine müraout 
lemeleri ilin elunur.4729 

ı 1-15 19-23 
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• 

--------...---------------------------------------------------------------------
Adana Orman memurluğundan: 

Adet Kilo Cinsi 

648 Çam kereste 
102 Çam vo Katrnn topak 
815 <;um mertek ve hn11kı 

-4 Ardıç kGzık 

5 Meşe yuvarlak 
34 Çam saban oku 
34 t,.:am düğen tahtası 

4 Ekmek tahtası 

238 Kazma ve bel sapı 
14' <;nm dilme 
5 Ardıç ceviz lata 

247 Sakız tahtn 

83 Çam tahta 
730 Çam kömür 

20 Çam çıra 
12860 (.!anı odunu 
20840 Mahlut odun 
13023 Mahh'.lt kömür. 

9 Mı zat ''arakusınıla df\hil v., yoku ı da yazılı on sekiz kalem cm -
vali mazbula oçık artırma ile 4-11 - 934 tarihinden itibrıron 21 gün 

ıuüd<letle 24 - 1 1- 934 cumortcsi günü saat 14 ıle kadar satlığıı ~·ıka
rılmı~tır. Emvali görmek ve ihale şeraitini öğrenmek istf'yenlcr ın Adan o 
Orman muamelAt menıurluğuna müracaat etmeleri ve talıplerin son 
ihale giinü Adana hükumet konoğındn Orman iılaresinde toplanocak 
sulıt komısyonuııa gdruelttri ilAn olunur. 4725 9- 12-15-19 

. ,..--------.... , 
Doktor 

A. Melik 
idrar yolları hastahk· 

ları mütehassısı 
Belsouklnğunu yeni usullarla 

pek çapuk ve knti surette te,lavi 
oyler. 

Adres : Narnıkkemal İlk mek-
tebi korşısı. 4706 6-26 

Diş tabibi 
Yusuf Hüsnü bey 

İkinci milli Di, tabipleri kon
gresine iştirdk i~·in lstanbula git
miş olım Di~ Tabibi Yusuf Hüsnü 
bey avdet etmiş ve hastalarını ka
bule başlomıştır.4733 1- 4 

Zayi tezkire 
Molnlya piyatle ülayındon aldı 

ğım terhis tezkiremi z 1yi eyledim . 
Yrnisini nlocağırmlan zayi tezki
renin hükmü kolma1lığını ilAn ey
lerim.4731 Adanılı Hasan oğlu 

324 do~umlu 
Melırnei 

Fransızca ders 
Namıkkemal mektebi Laşmu

allimi Ömer bey tarafından Tica
ret nıekt•bi, Lise ve Oıtn mektelı 

seviyesinde olanlara ücretle Fran
sızca Jers verilecektir. Şt.rniti öğ · 
rcnm~k istiyenlıır kenılisine müra-
caat etsinler.4723 2-5 

Adana birinci Noterliği 
canibi alisine: 

Efendim ; 
Adananın Danişm .. nt kariye· 

sinden Arna-.ut lbrahiın ağa kurısı 
ınüttwfCa Fatma hanımın bild vnris i 
vefat eylediğinden dolayı mahlillen \ 
hazinoye kalan ve fakat muomelei 
reamiyesi yapılmamış bulunan n 
Tapunun HylUI - 1285 tarih ve 
15 No.Ja mukayyet maluıııülhu 
dut üç parçııdtl 1700 dönüm ara- ' 
ziyi her nasılsa maliyeye wrilen 
bir yanlış melUmatlı kalburcu 
Mustafının senetsiz taaarrufundu 
olduğuııılan bahisli) ınumaileyhin 

malılfiltltı olarak gösterilmiş ve 
varisl l' rİ Hiiseyirı kızı Fatma ve 
Rabia tar3fıntlan maliye aleyhine 
açtıkları davada bu yanlış kaydı 

ileri siirü)erek 15- teşrinievve"I 

1933 larıh ve 548 ~o . ile msliye 
aleyhine lıiikiim istihsal ve hükmü 
mezkfır<le kesbi katiyet ederek se
nL·tsiz tıısarruftan ((alhurcu Mus
tafa veresesi Hüsey;n kızı Fatma 
ve Rabia nnmlarına tapudarı tıpu 

senetleri & lırı ın ış ise rle osı.sen mez
kur arazinin 1285 tarihinden Ar
navut İhrahim zevcesi FAtmıı na
mına mukayyet bulunma.ama ve 
kalburcu Mustafa namına tapuda 
mezkılr köyde bir güna nrazisi bu · 
lunmamasına ve ilAmatı mezkure
nin mozkOr mahltil kaydnn istina
den çıkmış iduğine mebni mahlul 
kaydının maliye tarafınJan tesis 
edilmiş'bulunmasına ve Rabia ve 
Fatma hanımların namlarına kay· 
ılettirilen bu nrazinin hir yanlış 
rııuameleye istinat ettirilmiş bulun 
duğu cihfıtle esas hakkında dava 
ikame eJilJiği vo tcJ.abiri ihtiya
ti1e iı;inde mahkemeye müracaat 
olunmuş olduğundan işbu keyfi
yetlerin mezkur araziyi satın al
makta bulunan A<lanada mukim 
Avukat Şemsettin bey karısı ve 
llasırn Fehmi bAy kızı Zekiye ha
nıma tthliğ edilmek ÜZ>ire ve işbu 
arazinin başka ellere geçmeıine 
m ,ni olmak üzere gazete ile de 
ilAnı kı:ıyfiyet olunmak üzere dört 
nüshadan ibaret olan işbu ihbar · 
namenin bir nüshası Avukat ş .. m · 
ıettin ı,,.y karısı Zekiye hanıma 

ve bir nüshası Tiirksözü gazetesine 
tebliğ ve ilam ve bir niishuınm 
daireyi Aliyenizde hıfzile dördüncü. 
nüshuının teblığ ve ilan ilmüha
berlerile birlikte memuriyetimize 
tevJiini reca edtriz efandim.4728 

10 - 1] - 934 
Hazine vekıli Avukat 

Galip 
Dört nüshadan ibaret bulunan ı • 

bu ihtarnamenin bir nüshası talep 
Jo.iresinde iJAn edilmek için Türk
sözü gazetesin.) tebliğ kılınır. 

10-T.Sani - 1934 
Birinci!Noter 
Ralıml Nilıal 

Asri sinemada 
8 Trşriniı•vvt>I perşenh~ giirıü ak:.aınındıtıı 

Neron - Kovadis 
Mümessili : Emil Jannin91 

Tarihi ınunzzam filim 

İlaveten :~Fokı Jurn•I 

Gelecek proğram 

Hayalin sonLI 
Mümessili 

Llana Haid - Vlli Forst 

B.. .. k '' l k ı·ı F } · · n9zırı1t• uyu ı ugos avya ·ra ı e rsnso ıarıcıye 

dünyanın her turafındıı \'Ok: <l ı• rin ıwfret uyarJırEın,. 

biitiin t r· feı ruat vo tnfsilı't.tile pek y1.1kında ( AStl 
mada ) görnceksiniz . 
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Agf a, ,, filmlerinin hef 

Amatör )şleri en kısa ı• 
. 

Atölye fotografları, vesika resı 
dismanlar. 

1'ulebede ıı lenzildllı la · 
rif e ile ücret altmr . 
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Siz d6 bir tay-

yare pi ya n g o 

bil&ti ahnız . 


