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SXZ!!S 

undan Sonra beylik , 
Öz Türkçe 

kıska Kent'ti için 
ağlayan Benli Emine 

Ben bu Oıküııcii Düz ıçindc 
lçayı köyünde Kır lsmaıl adın· 
bir duyık l**J taa dinledim. 

Benli Emin~: Akı k-lıd11 . Do 
yurtlarımız dun;usuz bekan 
güni.inde Çar Ru yaeıoa arma 
edilirken beoli Emine hü) ük 
görmii§ bir kızdır . 
Kır l mail : Bana Lıu ağıdı 
madan önce dediki : " Benli 
ine biiyük bir kişi kızı imiş, 

ı, ığaeı Akı kının sayılan, 

~' gören birer pn ası, beyi 
§ • O Hu 111 Akı kaya girirı<'e 

koyuna 11ldırır gibi bu kız 
aaldirmışlar, kızların kuJak 
ı yırlmı§lar güpeltrini almış· 

, kollarım kırmı,.lar burmela 
çılmıılar, boyunJarmı ke • 

ler gerdanlıklar mı apartmış 
, Akıekalılara yapmadık İ§ in. 
lllımaılar ? .. Diolede sana bir 
Uyayım . ,. 

Beı telli kara düzenini döoü· 
çekti, güzel ve oynak eniyle 
li Eminenin deyişini oku

ta ~oyuldu . 

akıamdatı d11ğd11 bir sart 
ylldı: 

g1111 /, tlwç çaldım , geceli 
!Jlllldll: 

- lı clcfhrdc 011 //,/ bin /ı1: 
u- /lal /11/suf, gld 11 Al.ısldı 

>7aza11 : Yalman Ya/grn [ * J 
dc:diğın kııra y ılıııler senİb gibi 
Türk lrndarını yağıJardao dıba 
zorlu, d ha bunlu, daha kirli ya· 
lı.ızalaıa yakorlnrdı .. 

eoin arı gönlünde hilmiyerek 
yer tulau o )illıcı gô'gelcr? Bil 
aea ıtııin gibi k•çlıin gilzel kızın 
yiiuğini közleme dı e pışirip ye 

• • 1 
mı ıtır .. 

1 • 1 Ali Rizı be in eni aldığı 
oz adı ile Ol nd utı r . 

( 
0 J JJııyıık ıırdır. Bro ai· 

rin ( dtı)ak ) olarak anıldığını 

rnkti) il' !\J emlt ker mecmua ınrn Ü· 

çiıııciı ayı ında ve ıkalarİ) le yu· 
dun . ( Ozan ) her hald yalnız air 
drmt k değıldir. O ad r ıa kül ha
linde a ılan bir rahip gıhidir . 

[l) (Zalim) min Türk Lehçeıİ)lr~ 
okuonşu. 

Sözluk: 

1 - Otküoç : bikayE. lorilı. 
2 - Kent : Kas11b11, 3 - Bun : 
Azap, sıkıntı. 4 - Dö : Göğiis, 

adr. 5 - Tul ak: Esir. 6 - Ko· 
yak : Dokunaklı , miıe Bir. 7 -
Deyim : Kelıme. 8 - il.tur: Ba 
hıdır. 9 - Yanguluğu : a" i11-
da11. 10 - <\:ykı . Menfi, ttt 
lJ - Ulm·a : Amir, 12 - Arı : 
Temiz, pik. 1 i AAılamıt : Ze· 
birlemiş 11 Kodf"me Pir 
ıola l<'mf'kti . 

• • 
Oz Türk 

Ulus evimizde 
Dil, tarih ve edebiyat 

kolu toplandı 

Dün .. l lu e\ inde , dil. ta· 
ri b ' o rclchi} at kolu bir toplan· 
tı )&parak açık lıulnoan bir ko 
mile üyeliği için yeni s~çim )ap· 
mJ§ ve bu i:.e müzemizi çekip 
Çe\ İren Da} Yalın n ) aJ{:,rını eç· 
mİ§tİr . 

Buadau onra hu kolun y•ğin 
İ) ı çal ıeıbılm,si için komite üye· 
ferinden birer kİ§İnin başkanlı 
gına, yaıdımcı ild~er kişi daha 
seçilmiştir . Bu orkodaşla•m ııd · 

lnn da ıudur : 

Dil işi rl için : 
Bay 1 alman Yalgın baıkanlı 

gıadı Bay O mau, Bay Ra im Er. 
1'arllı lılerl için : 
Bay Vasıf başkarıhğında Hıy 

Om er KemaJ. Bı) aci Hak'" 
di. 

Edebiyat işi< rl lçill : 

'Erkek Ji esi e\İrip çevireni 
Bay alım Atalık bıışkonlığıoda 
Bay Hadi ökan. Boy Hıth . 

Ko11ferans işleri için . 
Kültür i,.leri çekıp çevireni 

Bı} Kazım bnıkaolığıodı Gazi 
mektebi baş okutanı Bny edat, 
erkek muallim mektebi pedagoji 
okutanı Bay Ad ıl .. 

Bu koJ1 hu eçimdcu oura 
ha} Kaz mın lıaJ<arılıgı•ıd. ko 

nupıı !I ı ytil'ütmitt •e ünüedtdıe 
lci gOuJercle 'erimlı Mr çal•§rna 
ıluıeni guıme1c ıc.;in rl Kom ı,.ni 
ık ık ıoplıuma ı t oı kt"il 

r k nı lH dar! ı lm ltr 

adları • • 
ıçın 

1$erılı hmin ııio im km k n~ dı 
de ( cldter } <it \lnıiud n g .. ,j 
arı oldu~ıı gilJ dz 'I Lirkç dir. 

(,üa hnterk n Yuı<lunun ya 
ar t'lınt dü liiğiirıu: iiç giin üç 
Ce im batur Türk kız•nm bu 
urda avı§ eltığirıi: on iki bin 

k kızıuın om r deo adlorının 
iklere geçiıilnıi olduğunu 
çok y11ııık hir ;ızla Akı~ka 

Bay Şükrü Kaya'nın Büyük özenle 
başarmak i1zere olduğu bir iş .. 

ileri io ını k f!•Uİ rirıi im 
a rıe drriu hir dıı) •u ılr ıı 

"1fiı111ı:ıl<111 lı 11pemlz.i oldı/cır 
l>f, fmi : i, /ıir ( f(trala) ıırr 

ılll r 
dış<1/ı/c111. !I"' clım Is/, r bu ld:

lcır 

u knrohımanm ım~uluğu adc
yUr .. ğıui parc;~ll)'Or . İçinde 
dışıh ) tan hnııkı •)kırı o 
olmıyan ikiuci ağlttıı u onıa 

li Emine ıO) ıınu ıyıştırı)or. 

ııka11m ardıc11yı dağ idi 
bam Paşa, lwr<Jaıcir/ım b Y 

idi 
yle olmacltwsa ulıim yeğ/dl 
zrllerl tutsak giden akısl\a 

Bu ~Uzel kızın . lçia, içııı hınç· ı 
tı nedt'nlu yüıek yaksa çok 
ldir ... 

•mı sorar&a11, /Je11ll Emim· 
un burma lcıfcı111rdı111 lwluma 
ıımuz 11ğradl /,anlı wlıma (1/ 

dl1ahla11, yardım isler bu /cız-
lar 

Hey ... )' ığıl1rın ayakları dıbio· 
Y•nan Kız he) ... ağıdiyle biz· 
cıyır, cayır ya"an benli Emi· 

'erı bangi uluca hortlıktan 
1111 bekliyor un ? .• 
Ağzında yuvırJıaan (l'a•lif8h) 

iç işler bal.am 
Bey ŞOkrU Kaya 

Ankara· 25 (A A ) - Jç işleri 
bakını ayın Bay Şükrü Kaya'aın 
buyur u~u ile soy adlauaı, ki§i ıd· 
larını gü terir urı yuı koymağa 
boşhyoruı 

Bu adlar, l Ork clili kuruma-
11ua Bu ük Özeği üyesinde Al&ea· 
ray 'aylu ı Bay Atalı) 'ıu ikinci 
kf'Z ba11hnakta olan furk adları 
adıodaki bitiAJoden alınmı .. tır. 

Bunun içinden brğeneoler 
i tıyeııler birer ad cçip alabilir 
ler. aloıı ayrıcı bitik ol.,ak bu 
tıramazlır, ba!hranlar olursa eor 
guya çekilirler. 

Bu ıra adlar bitiğinden O•fl 

bu odların ae demek oldu~unu 
adı h ıyanıo kim idığini. nende 
yı,adıtıııı ueler yapuğını goste 
rir buyükçe bir bitik dahı <'ıkera· 

cıktır. 

ba be , bık Akalay Han 
Abua\ ALay Abdau, Abe Ha 
tao Ka - bla1r. Alılay. hlay 
han. Ahikc h3h ı Abi, Adam 
nın. Adar, Adin, Adiyeke Admi , 

dta), Ad ız Afrn~yup, Af ın. 
Aiabiğum. Ka - Agı katuo, 

ialda} \khıyık ltboğa, kboğ 
ıa, \kho u Akbuğa, kçaba. Ak· 
ça koca k<'ura, Akdemir, kde 
mir bey, k Dolun, biç, Abik, 
Ahi biz, Ahukan, Abul. bu 
kı. bur u, rar, Aı·ıy,' cehan 
Be) , Acibucu, Acu, r.a Bey, 
ccıbnge Acik. Acil, Aclan, AAa· 

mak, ğı tolla Ağat, Ağıç, Ağas, 
,, . Ağlımı , Ağrak, Ağrıtnııt, 
brıa . Ka • ktıy, Ak Ay, Ak· 

ha ı, Akbalık Bey, Ak Baba. Ak· 
haı Ak l:lınım. Kı - Akı,, Ak 

Kam,. Ka k Kıy11l. Ko - Ak 
ku§, Ak Pulat Ak&an, Ak ·un· 
ğur Aktıe, Aktay, k 'l'imur, Ak 
Tolun. Ka ku . kyapu, At 
Yol .... 

Not - l'<ınlarmda (ka) ya· 
:.ılı adlar kadm adıdır. 

-·•4••··-
Kayseride çarşaflar kal· 

dırılacak . 

Kay rı : 26 ( A. A. ) ~bir 
kuru ita • düu geç zaoaına kadar ııu· 
ren 101 lanhda çar afların kıldanl· 

ru.ı "'' tt)dl"'r nırı ı 1 kaldırma ı ıle 
ılc .. ıkı lar ıra111odı klrar 'trmi tir 

-- •• Türkçe adler 
için iç işler bakanh~ı gO· 

zel bir bitik yasannayor • 

= = L± 

s 

paşalık 
' 
hacılık yok •• 

Yine bir değişme adımı ahldı 
Efendi, bey, paşa, ağa, hacı, ho

ca, molla lafları da kaldırıldı 
A K R : 26 [ Husuıi 1 -

Büyük Mill"t m'clisi bugünkü 
toplantısında 11 Bey ,, . " Beye
fendi ,, , " Paşu " , " Hanım ,, . 
Hınım efendi ,, , '· Ağa ,, , 

• Hırı , . " Hoca ,, , ·• f otla ,. , 
.. Hafız ,, gibi lakap ve unvan 
farı kaldırmıgtar . 

Bundan sonra Miiaürlere .. Ma· 
re§al ,, , askeri Paaalara ela "' Ge 
neral ,, tlenilerck, öt~ki askerlik 
rütbeler için ne deneceği ise a 
keri ıura kuarla§tıracaktır . 

Bütiin ai,iJ ıOtbelrr kaldıul· 
dı . Ecııehi de' letlcrden nlıumış 

olanlarlıı birlikte hiitUn nişanJar: 
bundan sonra tıkılmıyacak; yıl· 
nız 1111p madalyalar1 takılabile 
reklir . 

Aııcnk ıeımi bir sıfat olmak 
'" tı \ e adının öniine getirilmek 
suretiylA kıdınJar için " bayan ,. 
'e erkekler için • bıy ,, denile· 
bilecektir . 

Bu " Bay • ve '· Bayan . söz· 
h·rinin kullanılabilme ine müea· 
ade etmekten maks.tta kadını 

ve erkf'ği kolayca &} ır l edebil· 
mektir . 

M. Heryonun son aydışı 

Fransız başbakanı 
Törüsü barıştır 

türenin 
dedi 

lt. il ryn su sorj/f rJ, •11 

lı t au J lıerı : 2o \ A. A ) 
Hır nıektt lıırı açılrua mıorasinıi nııi · 
uı ebetıl Hrilmit olun r.İ) aft•lfe 
hır nutuk tt)liyen ı. n .. , o hı· 
kilu hir < ıımlıurİ)NÇİ i~in ikıider 
me\kıirıiu bir Zl"'Vk drAil bir uıife 
oldugınıu oylt.•mio vt• zıyafene al· 
nız radıkal 'o )ali tlı>u o değil, mu· 
IPdillcriıı \t' :o yıli derin de bulun· 
<luğııııu •••rmrklı"' mrnıouo bulun· 
cluğuını \'e ıçıt~ dı ıa hım ı ırıuiıı 
Nme)" c.ah acak hir hukııoır.cl ça· 
h ma bıoraberliflınc anık oldu~unu 
hıldiı mı ıir. 

1. Heryo Cumhuriyet lıüku · 
mcıioio ı·fkirı omumiyl"'nio ıerh«' 
ıi iui ttıııio eımek vazifeıile nıU 

kellt'f olduğunu ıöylemiş ve u u· 
rrılc lıı) kumı tır : 

e dı~t• ne içtt b1rp ıelenıı)u· 
ruz ! lstt"ıniyoruz ! 

Hundan onra ı izlı~ı 11111 M. 
Ilı ryo. 810 hın )ıbancı i çi bulunan 
Fraoeanm ancak .~ İf iıi hulun 
du&uııu O)lf'mı \t- rıetirı olarak 
§0) le df'nıittir : 

Biz ortalıkta pıuik çıkırnıega 
çelıfln adamlııra ıava§ ve bene wr. 
lerioi ııprkülaıyon yıpmaıa uğratan 
ioıaolıra kapılmıyıcaıır. . 

M. Heryo bundan AOnra ll~uuı 
tir kı : 

Anupanan farkında iO) al gı 
dııi lur.imkiniu aynı oluuyım bir 
dPvl ı 'arrtır . 

Bu ılı vleı diin ı,;arizim ıeklınd • 
adı, buguıı i t' baıka bir ekıldt"dtr. 
Mımefı hu oouu bılct'elı bir ı tır. 

Ut' il un ıhlı dıaı ıtıhi bıon d<" barıı• 
diliyorum . Hen ı,;oc:uklarının Vt 

ınemlek('tm ha) atana düeUnen bir 

de' iN aılouıı gihi ıhiıundüm . Bu 
ımı eılr uzla-uıa soıderinin eöyleodiAi 
harı Vt' )&kıulık hareketloranin ya 
pıldıRı gllnhn çok kullu bir gdn ol 
du~ımı inanıyorum. t. llt.ryo Sov 
yeı Hu yanın uluslar cemiyetine 

girm~ ını büyük bir M inçle karı•· 
lamı df'mokr11i rejimi bıkkmdaki 
ö~Unçl,.rini Vf' daha l' raneı toprı 

~ını , e aıcuouıı hürriyetini kurtar· 
mı' olclıı~unıı be an eımittir . 

~~-------·-----------
Ô.z Türkçe 

Soy adı alanlarla, ad· 
larını deQiştlrenler 

Gazet• mızin ıs ' ve hat yaz 
ganı da y nl soy adı almı§tır. Ar 
kadııımız 11 atlı bnndan 10011 

'' Hay :Ferit Güv( n diy,. Anıla· 
cıkur . 

Adaaa bırıaci ulh hukuk ba
kimi Alı Hadi be) Okan adını 
lcendiee ıoy ıdı olarak 11çmiı 
dünden beride H . Okan imza11nı 
atmağa baılamı•hr. 

Vilayet ,.vrak mtmuru İclriı 
beyde Bozkurt ıoy adı aıdıiını 
bildirmiıtir . 

" Hoşgör ! ,, 

Bu , Adaoadı hergez ooUnden 
gelip geçtiğim bir •tninin adıdır • 
Ben, bu ıd kareı11odı, 11nıyorum ki, 
ıştvinin ıe&ı : 

" Bt>niw aıcviııule , demek 
i ıiyor , klrmnı doyurmak i tiyenler 
önlerine getirilen yemelderio ya4'· 
nın kötUlü&Unt , tııaunun biberiuın 
eksikliğine , ıcak euğukluauoı ve 
eo ıonra ıaıbıklanaan iı;inden bulınll 
verici oesnelf'rio çıkm111na bile ıl
dmı rtmiyerek hog görmelidirler • 
Hunu yıpmak İllemiyenlerin burada 
itleri yokıur ! . 

Gördün mü doı doğru özii ? Şim· 
di kendi k~oclinıe soruyorum : 

Bllyle bir yerr: belediye adamlı· 
n nt' diye karıııbilirler; ve Dt! diye 
ıemizlik, dümeolilik ve uygunluk 
arımı&• kalkıtıf adımcaıızı Blk bo· 
gaz caebilirler . 

\ I"' .. , 1çinır. §Öylr do~uyor? 
BugUn t'yid ve harcayıcı fU'· 

da§lırın ığlıklırını gözetlemek, on· 
lerı ögürtU ve iğreuıi 'erecek nea· 
nelerle karıılaıtırmımık için u&ra· 
ıın Belediye, eğer bunu bııırımı 
yorea ; en keatirme yol; çer,ı yilzlla• 
df'ki yl"'nilecek, içilecek ve barıoılı
cak kurumltrın kapılarına böyle bi· 
rer •1 Hoyör ! ,, yıfıuı aetmp itin 
içinden BJynlmaktır . O zamaa ae 
belediyeye, ne HAiık itlerini çekip 
vevireue, ne de bıoka yerlere ıuç 
ylkleyeo bir kabıdayı çıklhiline 
çık nılar bakıyım ! .. 

Köskuç 

~~------·--------~-
Ankara halkevi 

neler hazırlıyor? 
K H · 25 ( ) 

\1ıızıkn HniJr,.na~i i le incla An 
k.ı a h lk11\ iııtlc vnp.lmı i ler çok 
ilf'rlenıi,ıir . 

Bu j ıc ç ıı lışım kouı.ıe <liin ele 
Denizli m im n tf' p ti lı•)İn 
rriıı;(jgi nhınılı1 toplanarak }apılan 
lıı.zırhkluıı göztlcn ~rçirdikttn 
onın 27 İlk kanunda '"m il r.ıli 

ı((~ek Ha)ônıler Tıı§belH"k 'e ( lku 
"olunun Ankaru halkeviode 10 
1kinci kinuada, 1 tanbulda ve 
Kırmen 9 da ubaa içinde aah•e 
ye konulma ına karar vermit ve 
bu çalııınanıu genel rejisörü ba 
f unir Hayri bu itleıde ılakaıı 

olanlara \Ozif elcr dağıtmıotır • 
Dündenberi lıalkevinde canlı bır 
çalıema görülmektedir . 

Yunan ilinde 
Ökonomik konsey --ATİ A : 2S ( A.A ) - Anka 

rada 2 İkinci tt'§rin 934 tarihin
de imza edilmit olan Ballla• iti 
lafı tatulerinin birinci ve beıin-
ci maddelerinde ta!rib edilmit 
olan ökonomik konseyin Yunan 
gurubu ıu suretle teıkil edilmlt· 
tir: 

M. Vanctesso!, sabık nazır 
)ardan ) uaau ban kısı güvetnor 
mu1Vini ve üniversite proföı6rtl 
M. Kınclopulos, fabrikıtor M. 
Koroniı, ıab.k n•zırlardan dev
let (lemir olları umum mildürtl, 
M. Zolotau, üniversitede profö
eör bu gunıp Romany•, Tllıkiye 
v~ Yugoılıvya guruplare ile bir· 
likte Balkan itilifının ökonomlls 
koneeyini vücuda getirecrktir . 

yni uzifeye davet edilmit 
olan ıabık nazırlardan M. Korl 
ziı, hariciye naıırı M. Mık.al 
moı a gönderdiği bir mektupla 
işlerinin çokluğu tlolıyııiyle bu 
\azifeyi kabul edemiyeceAindıa 
dolayı pek ziyade müteeAir ol 

duğunu bildirmiotlı 



ingilfere deyince neanlartz?ı Bir yıl_ dönümü ' ($AR SAVALARI J 
- ---· 1 Horthy Mıkloşun Macar ... ... 

Yukardaki başlık la, hıgiltere hakkında isU~deli bir tetkik ~ailbi ~ralisi oluşunun ~~, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
neıreden meıhur bir Fransız nwlıarrlriıılu gazetemizde bir kaç on beşinci yll dönUmU 
gıin sıirectk yazısını aıağıya alıyoruz ; _ _ 
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dam,, cDml,.aini bep lıir ıtızdan 
ıöyl6yorler . 

Bu çocuklar mektepte, evlerin
deki rörmedikleri bir rabathk bu
layorlH . Mekh•pte Kudüıttn Le 
histanın retolarıadan relmiı, ta 
liin kendilerine en ufak bir gü!8-
eüaü bile rörmemiı olaalar var ... 

Budapeıte : 16 - Huıusi mu
habirimizden: Türk ve Macarların 
llynl 11ktan olduju ve birbirleri , 
ni bir kardaııa samimi biuiyatla 
rile 1evdiji , d&nyaca da melüm
dur. 

Saat stkiz buçuk . Çan çalsyor 1 

ve laUkümıt lleıebıra okuyanlar 
kolLeje, ötekiltr de evlerine dotıu 
koomata bııhyorlar • Herkea bir
birini itip kalkıyor , çünlcü spor 
koıtilmlaü çılca11p yeıiae feritli 
ıiyab e lbise giymf'k ve beyaz lcı 
nvat takmak lazım . Biraz ıoaıa 
açık pencerelerden, ıüvare elbiae I 
ıi (İymit ev Hbibinin ve kanaının I 
maıanın bir batına oturarak ri
ya1et 'ttikleri ıııun yemek ıalon 
larını goreceiim . Yemek bf'men 
hemen 1111iz geçiyor . Gençlerin 
bn re.mi ıtkıatalı yem'ti bir an 
eyvel bıtirip odılanna koımak, 

uraran ' çıkol•l•ları, pamuk ribi 
incirleri , buzlu paıtalan ve daba 
bin tllrlü tatlı ıeyleri. yemek için 
can lattakları görülüyor . Ve biç 
ı&pheaiz bu zengin cocuklarınıa 
inine, bizim maballe çocuklarınıll 
1edikleri batıit §eyleri retirseJer 
onlar da yemekler ar~ııada şeref

Bahçede reaç bir muallime 
dolapyar . Çocuklar etrafuu ıl 
mıtlar · Bazıları onun eteklerine 
hkılıyor . Öteki çocukı., da yere 
tebf§İrle keydırak çizıileri çiz· 
mitler, Bir küçük luz barı) harıl l 
burnunu kHıftınyor . En ıeride 
yeıile boyaamıı bir tıbta perde· 
nin arkasında mini miaileri bir \ 
bademe kadınıa nezareti af tanda 1 
tabii ve mühim bir it görOyorlar. 

Türkiye Cumburiyetinia onun 
cu ve on birinci yıl dGn6mUnü 
TUrklere bir doıtluk muahedeaiJe 
hailamıt olaa Macarlar Budapeı
te •e baıka Mecar f"hirleriade 
de kutlulıdılar . Bu yüzdea de 
"füıkl~ri Macar kardıı milletinin 
bilyük bir milii bayramını ıüpbe· 
ıiz alakadar eder . 

BugUa Macar pıytalah olın 
Badaptıteaia çok ı .. niı bir mey 
danında tarihi bir badiıeain on 
beıiaci yıl d6n&mBnü bltlln Ma
car uluıunun ittirilile katlulandı. 

Oa brı yı'dan öace yıkıl 
mıı olan Mac1r milleti kendi 
mtzanndan tekrar gllneıe çal&ara 
rak yeni bir milli Yırlığının haya
tının temel taılarını ath . On beı 
sene evvet, Mıcariıtan bük(hn 
leıl olan Naibi Kral Horthy Mik
loı Hz. ayajanı milli feliketlerd'n 
ıonra ilk defa olarak, Budapeı· 
te topraiıaa baıb . Bu bıdiseDin 
ehemmiyeti TDrk t•rihindekiler
den Gazi Muıtafa Kemal Paıa 
Hazretlerinin Aakara1a ilk geli
tine k•yaı edilebilir . Türkler fibi 
Macarlar da hnyDlc aaderinin dev
let merkezine ilk ayek baıllim · 
dan itibaren yeni milli bir devıia 
Jıllarını, tarihleriai ıaymıktadar 
lar . 

li bil' 1er alac•k . 

Vayt Ç~peldekile/ 
Vayt Çepel maball11inde bir 

ilk mektep. Londra ıebir mecliıi 
beaim gezmem içia en yeni en 
ıeniı ve kendiıinin en çok iftibar 
ettifi mekteplerden birini 8f'ÇIİ 

we hakin da var • 
KüçUk çocukların oda11ada , 

on Dç aylak kırmızı yanakla bir be· 
bek, gözlerini bir ooktara dikmiı 
ajlıyor ve befijinde lkımılclıma 

Loadrada, Parilte , M•dritt~; 
yahut sadfce Marsilyada , Ulde 
Lyonda vey• Breatter her adam 
kendi vatanının, kendi memleke 
tinin bir alimeıioi taıır . Fakat 
çocuklar öyle detil . İauahjın 
mlltcbaki k11mıaa nazaran ço · 
cukJarın ilemıümul olmak gibi 
bir rüçhanla11 var ; çocukluk bey· 
aelmileldir, çünkil ber zaman ol
duğu ıibl gGriinllr dejiımez • 

- Son-

Bulgaristamn tavuk ve 
yumuata ihracat. 

dan yatıyor . Bir ılUnint, endiıe- Bulrarıatan, bu seaenia Tem 
Ji bir tavurfa oaa dotru eğildi m uz ayı içind e d ·§ memleletlere oa 
ve ninni ıöylüyor . Fakat çocuk mılyon kUıar leva değerinde 
aldırmıyor , durup . dinlenmeden 603,092 kilo yumurta rladermit 
ajlamıya devam .. edıyor · tir. Geçen senenin aynı ayı içinde 

- Haat~mı diye sordum: .. ıönderdiji iae 21 milyoa klaur 
- Ateıı vu · Cumartnı 1° leva drierinde 1 016 892 lc'I t 

& • d" . ' ' ı o n onu annesıne ver ığım zaman rım idi. 
öyle iyi idi lci ... Amma ae yapar S . . 

d .. d 9·· " 'l OG yedı ay içinde ılnderdi· 
ıınız , un pızar ı • otun aı e t · 1. b i•-t 

h 1 1 B ıne fe IDCe Um • ar l~ÇeD le-
ler oı o muı ar . ebet• de çok · 185 SO ·ı 1 d 
b• • . • t t aenıa , mı yon ev• ele-
ıra ıçarmıı er 

-Bir• mı ? oa üç ayhlc bir ço rinde 8,193,374 kilo olmaaıaa kar-
eni• mı?... !ı, ~u 1ene 174,34~,718 leva de-

- Maalesef biı aileleri kont- ıerınde 934,024 kılodur. Bu ıene 
lrol edemiyoruz ki ... Çocukları zarfında Bulgaristan dlf memle-
111eyhanelere ıcUOrüp ıçki içiri - ketlere dabı çok yumurta rln-
101 lar • Hafta ıonaada bu çocuk dermit olduiu halde eline da•a 
adam akıllı eyiletfcek amma pa- H para reçmiıtir. Ba da dıı piJa· 
zart11i ıünll bana onu ayni llılde ıalard• rekabdia bu eeae daha 
ı•ri retirecekler . çok olmasından ileri gelmiıtir. 

Bea içeri ıiriace öteki çocuk. Sofya piyea11ıaa getirilea ya 
r lcalkıılar . Baulan baaa kol murta miktarı çok fazladır ve de-
ı uzahp rlllümıüyor . Bea çı· terleri de nevilerine göre 0,70 

kar çıkmaz bepıi birden atlama ile 0,80 leva araaında değiımek 
i • bııladılar · ledir. Bununla beraber hububat 

Sütniae anlattı : fivatl11rnın artması dolay11iyle 
- S izi ıapkalı aöıüoce •nne yumurta fiyatlarauda dı bir yDk 

leri zaanettiler . Gittitinizi gör, ıelit bekleamelctedir. 
dükleri için aihyorlar . 

Beı yatın :bici blyökler •ulu 
-ltoJ• re8im yapıyorlar , hem de 
ıabfçi boyalu la ... 

içeri rirince blltli• ıınıf ayaja 
ltalktı . Kız , erlıce lc ; sııka yahut 

tmaa bepıi karaıık. fakat brp
nin yüzleri sarı • Etbiıelerindtn 

Mfalet akıyor. Şunu söylemek li -
11m ki, umumıyetle balk aruında 

ailiz anneltri ail•nia rahıtile 
lı de utraımıyorlar . Bunu an

. Bu sentnin Temmuz ayı zar 
fında canlı tavuk ibracatıada dü· 
tüklülc rörülm&ı fakat buaa mu. 
kabil keailmiı tavuk ihracatı his 
ıofunur derecede artmııhr. Can 
lı tavuk ibracalıDın ııalm111 ıı· 

caklarıa faılıhğından ileri gt!I 
melctedir. Bu milddet içinde Al 
manya ya 24,000, ltalyaya 37,000 
lcilo keıilmit gene İtalyayı 69,000 
ve lıpınyaya 3,000 tane canlı ta
vuk ı&odermiıtir. Balıar bll&6 
meti tavulc cinıini yülc1eltmek i
çin tavuk yetittirme merkez ı•taı
yonu •aııt11iyle beıleyicilere bu 

1ene geçea seneden Uç misli faz 
la olmak Dzere, 1100 t•ae &tçilmiı 
ca.ı piliç d•iıtmııtar. 

,_ ... lc için de aoktldarda beıer 
altqar dolaıaa , yarhk pırtık ıey. 
ler giymİf çocuklara ıirmek yeter. 
Bü1ükler , yıni altı , yedi yaııad• 
ela•lar , bir ı8rB çocuğıı idare e· 
cli1orlar ve bunlarm üç d&rt aylık 
ola• en lrDçütB, yilzU kir içinde 
hü1ülderln kollıraade uyuyor , ya· 
L--& il g • ı a ıı ııuııı ıı ııııııın1"1111111 uııa11h1111r.ıuı1111111111 :ııuntt11M111t1ttlllltllffi,lllı._ 
DtR a ıyor . iyala yanaklar , çıp - ' 
lak .,aklar: tabii ayaklırımn ya· ~ bu gece nöbetçi 1 
11alda11adan daba temiı olduiuau ı 
•a••tmflsiniı . Eczane 

Ben ıiriace çocukların ayaia ,- Yenlcami dvaruıda ı· 
lcttldaı!ııı llJleaiıtim. Fransııcı l' Af• t 

ana aöylemık için kendilerine , ıye eC'ta nt'Sİdir ı 
berletllmif olan "8oajur Dl• , aıııı111111111••1 •: -•ı••••-------

Horthy Mildoı Hz. çok eıki bir 
az M 4Caf ıilenln ojludur . Balari 
ye melrtebindea mezun ve Avus
tury•- Macaılıtan filonnda bab 
riye zabiti olmuıtar • Zebit ol 
daiu 11radı dUnyayı dolaımıı ye 

ild d,fa ıaneleıce lıtaabul lima 
aıada lııiımet etmiıtir. 1908 ve 
1909 yıllarauda lıtaabuldaki A
nıatarya- Macariıtan fıloıunua 

lramandıH idi . T&rlderi çolc aev 
di ve bu muhabbeti bali mevcut 
tar . İıtıdduldaa diadüjü vakit 
Avuıtuıya Macariıtan bükftmd• 
11 Fereac Jozef nudinde y•verli
te tayin edildi . Umumi harp zu 
bar ettiği zımaa Adiryatik deni· 
zindeki felo11 daa&p ve orada 
pek bahadır ve zeki bir Hker •• 
kumandan oldutunu bir çok de· 
fa ispat eyledi . Herp ıonunda 
Admiral Hortyb Hz. Hhk biltUn 
Auuıturya - Mıcariıtan filosunun 
baı kumandanı oldu . Harptan 
ıonra Mıcariıtanda iıyanlar, bo!
tevizim ve anarıiıiaa zamanlare 
oldu , Kendi•i btık• milliyet ve 
ntaopervulerle beraber Snged 
ıehrinde mllli bir büldimetin "u· 
rulmasına İflirik etti. 

Telrrar politikacıları• ka•g•
sını rördlkçe .ı,aaetten ayuleyor 
ve milli bir orduoua teıkilir.e baı· 
hyor ve bu iıtejınd~ munffak olu 
yor • 

Budapetleye kadar iltrliytn 
Romen oıdulauna bir mani olarelc 
ve ı•rbi Mıcariatanı Romea iııa
lından kurtarmak üzere Pariıtea 
gelen meafdiıleria karıııında or
dulara ile garbi Mıcariıtına ko 
ıuyor ve oradan büyük mitli uıi
f.,iai doldurmığa baıhyor. 

Uıuocı •Dı < a bir çok ıiyHi 
müzakerelerin ncticHi olarak ni 
bayet Rome• orduları Badapefle· 
yi ye ıimdiki Macariıtanıa ıırlci 
toprafını bıralup terkettiler ve 
Macar milli orduıunua baıbuj'u 
Hertby Mikloı Hı. kahraman aı
kerleri ile birlikte 19 / ikinci tft 
ria / 1919 taribiade Budapeıteye 
ıirdi - DBımıa iırıhndaa kurtulıa . 
ve evvelce Oç isyan , anaıtizm ve ı 
bolıevizm karmakaratıklıiına luar· 
baa dlitmlf olan Macar milleti ba· ı 

Ulus evimiz 
Bir dUzUye konferans· 

lar tasarladı 

Halevimiz bu yd verimli çahı· 
m111aa h•tlemak üzeredir . Geçen 
ıkıam balkevi reiıi Kemal fleyin re
iılili ahmd• bir toplanll yapalmııtar. 
Bu ıoplanllda lialkımızın ıenYİr ve 
irıadı mevzuu ÜRrindt" konuıulmuı• 
tur . Bu koouım•larao ıonunda iki 
nni konferanslar verilmesi kanır 
altına alınmıı11r . 

Birinci nevi kooferanılır, çifcile· 
rio, itÇilt-riu toplu bulundukl•n k•h
velerde verilecektir . Mevzouoo seç
mek konferanscıya aittir . Günün 
meseleleri , çifçi dertleri , inkilip 
prensipleri , yurt dütünceleri .. Mev
zaun eıa11aı tttkil edect>ktir . Kon· 
fe11nı htr on beı günde bir def• 
o kahveye uıray•cak ve orada top• 
lanmıı olan yorttaılara bir ıeri mu· 
sahabeler yapacaktır . M•rta kıdar 
devam edf'cek olan bu mueahabelerJe 
yorttaıl•nn bilgi Ye göriiı seviyeleri· 
yükeehmeıe çehıılacakrır . 

ikinci nevi konferanıl•r, yıldız, 
bl'lediye g•ziooso gibi büyük kreat
bıaelerde ve ıinem•l.rda verilecek
tir. Burılırda nrilecek konfennıla· ı 
rın mevzuu önceden teıpit edilerek 
halkevi reiıliline bildirilecektir. Bu 
gibi yerlere gelenlerin seviyeleri muh- ı' 
tt"lif olmıklı beraber herhangi mev· 
zuu anhyecakl ve kavrayacak mahi· 
yeuedir . 

H•lkevi yalnız bilgi eeviyeleri 
1§111 olanları dr&il, bütün yurtteılan 
ıöz önüne gelirerek hareket etmek· 
tedir . Konfer1ntdarm her 11nıfa bi· 
tap eder ıekilde tertip edilmesi çok 
yerindedir • Çünkü biliyorum iddia· 
11nd• bulunanların bile bilmedikleri 
veyıhoı unnuoklan ,eyler olıbilir. 

Hellumızın bu konfer1oılerden 
iılİf•de edeceıiae ıüphemiz vokıor • 

Hılkevi bir de hıJkevi 11lononda 
koneerlH, müeamt-reler, moHh•be· 
ler tt'rtip edecektir. Da buauıta ıim· 
diden bazırhl• baılenmııur . 

Kıt mevsiminde faydah ve de· 
gerli konferanılırdı bulunmak , g(l· 
zel parçalırı dinlemek ve müeame· 
relP.ri sı ·zr"tmek çok hoı olac•klır. 

Halkevimizin bu plinh lutrc.-ke· 
ıiai brtenditimizi söylem~ıe hiç le 
becet yoktur . 

Ağır cezada 
1-

Airı dıiı iıyanıad•n ıuçla Ye 
mevkuf bulunan Çıpulcu Süelü 
Abdallala ve arkadqları yilı iki 
kitinia mıbkemt•ine dün ltleden 
evvel •iar cezada dewam edildi . 

Duruıma mabkeme heyetince 
İlte•ilen lalimıtın ıelmni H o· 
kunmaıı için 20 kanunuevvel ıü· 
nüne bırelulmııtır . 

Dolum 
Eıkfk muallim mektebi edebi· 

yat muallimi Rqit Yunus beyi• 
bir crlcelr ~uta dot•uıhır. Yaw
ruya Atill adı verilmiıtlr . 

Ana11aı ve babı11aı kutlarız . 

Maarifte 
Ziya Gökalp mektebi 

Tatbikat mektebinin kaldmlm111 
ü&erine mektepeis k•lı... eıki iıtaı· 
yon eemtinin ilkmf'ktf'p ihtiyıcını 

brtllam•k üsere bir mektep aç1l
m111 kar.rlaıtınlmııtır • 

Ziya Gökalp •dı verilen bu 
mektebin kadrosunu MHrif Veki
leti lastik etmiıdr. Mektep trahomlu 
çocuklara okutacak ve diter trahom· 
lo mekteplerin fula taleheei de bu· 
r•ya yerl~ttirilecek ve aynca başka 
trahumlu talebe kabul edilecektir. 

Mektf'p üç muıllimlidir. Bıımu· 
allimliline eıki Karaia.h Maarif me
muru Nuri Aydın, muallimliklerine 
etki Tatbikat mo•llimlerinden Ayte 
ve H•tice bınımlar tıyin edilmİf" 
lerdir. 

Erkek liıe&i müdürü Salim beyin 
bu binanın mı.rife devri hutoıun
d•ki y•rdımlarile bir kaç gflne ka
dar burada tedri61tı baılanıcakrır . 

§ Bina ve dere ibtiyaçlmnı te
min ed~ceklerini ileri ıilrerek köy· 
Jerinde m.,ktep açılmııını iıteyen 
Seyhan m•halleıi ve H•dırh köy· 
lerine tek mu•llimli birer köy mek· 
tebi açdmııtır. 

Muallimlilderioe ; !l Kinnnuıani· 
den O.mın Fikri, İetiklildea Kbım 
beyler t•yia edilmiılerdir . . 

P. Te T. 
yeni başmlldilril geliyor 

Vekllet emrine ahaan poıte, 
telrraf ye telefon batmüdürü Ali 
Enver• beJİD 7erioe tıyia oluaaa 
lıtanbul r. T. T. bıım&dllrü HDı 
nü bey bir inç gine kadar ıarı · 
mıza relip Jeni vazifuinı b•tla 
yıcılchr. 

Bntnn furuncular yuğurma 
m:·kinesi ko,·dıı . 

Şuım11da mevcut otuz furun • 
daa Jirmi üçü tıaaamea furanla · 
nna bımar makineleıi koymaı te 
diter b•ıi kendiliklerindea faali
liyetlerini tatil •e dijer brt furun 
dı belıdi1enin verditi mühlet 
mucibince buıllnlerdı laamar ma 
kinelerini kurmılclı m~fPI bulaa 
maktadır • 

Bu •uretle .belediyeaio müte 
m•dl lcoatrolu altmda her ıüa b&· 
tüa farualardı 11lııbi :'kmelder c;ı 
kanlmaklıdır . Formül harici ele
mek ç.karan furunculır p•r• ceza· 
•iyle crzılaDdınlmaldadırlar • ilci 
cia•tea ibaret olan ekmeklerden 
blrincinia kil•u 7,S ve h•llc ekme· 
il deailen ikinci nevinin kilotu 
6,5 karaıtur • 

SUprilntU kovala' ı 
Şarın temiz tutulma11na çok 

diklcat edilmtktedir . Banan içia 
bütün mapza ye d&kkinlarıa 6oü· 
•• tılimatnıme mucibince lzer
lerl bpakh çialrodaa yapılmıı ıüp
ılall ko.alara koıdurulmllflur • 

Cez;4 mahkemesinde 

Cumburiyet bllkimetinlD ma
nevi phıiyetiae hakaret ettip id· 
diı edilen Kerim deadirıia ıoa du
ruşmaaı din &tleden ıoarı ctza 
malakemeıiade Jlpılmıı •e mite· 

rılaıı bir llalde ilcea heyıhaı .... 
cak bir · çok ıüçl&lder ara11nd• 
geçirebildi . Fakat ordu baş ku· 
mandanı Hoıty Hazrdlerinin de· 
mir eli ve ırkın• tapaa kılbi idi.ar 
bir zeka ile g&c;IDklerden çıkacak 
yolunu buldu . Miaaettar llıcar 
mllftİDin birinci Millet Meclili 
Hortby H11retlerini 20 /Mart 1920 
tarihinde Macariıtan naibi k1rallı
tı•• 1tc;ti • O vakıtta•beıi de 
Hortby Macariıtaoın hayahDİ em 
aiyetli ve ıelimf't! i 101lar üzerinde 
Ye daba eyi ve mutlu bir iıtikbıle 
dojru ıevlc etmektedir • 

hemin •Uçu ubit olmadıtından be. 
rıetlaı karar 9erilmittlr . 

Bu ınnlcl oa beıinci yıl dö· 
aümü müaaaebetiyle meraaimde 
barır bulunan yDz binlerle l>ir lıkte 
acuaun dört bucatanda yaıayan 
bltla Mıcarlar eski bir M•cH 
pirin ıöılr.riyle ( daima nur , laa · 
yatına btnlcet olıun ) diye ib•dtt 
ettilu , 

Vegh Ytnö 

Duran bey 

Kaz muallim mektebinin ı.
çealerde laj'vi dola1ııiylı açıkta 
kala• bu mektebin •DbHt b cilİ 
Duran bey, Dlzce ortı mektebi 
mahuebecilifin• tayin eclılmittir. 
Şimdiye kad•r lzeriae aldıra ••· 
ıifel~den JÜI aklıtılı çıkın Du · 
ra• beyia bu yeoi itinde de ma -
v•ffak olm11tnı dileriz, 

Ali Rıza bey 

Adana 11tmı eaıtitlıl labure
tuvar .. mpe , Maai11 ııtma mü· 
cedeleai Doldorlanndaa Ali R ııa 

' bey tayla eclilmiftir • 



Türkiye ve İtalya 
/ta/yaıwı tarnnmış bir teildliçisl ola11 Ellor /fos l<Jraf111du11 !l".
rıdaki ba~lık allwda çok dl'ğerli bir y~zl y~:ı/11~1!/ır. Olg.un bır 
f)(111cuwı J'ıirkiycyl 11 asıl g<initı cıııl<tdı!Jllll IJ1:e oyrC'ln1t•sı dola-
ııyle bu yazıyı alıyoruz : 

- Utwden arlan -

Türk ilu·acatçıları bu vuilcJ~- \ 
elde etmek için mallarını barı· 
'•cuz fiyatlud• sevk ediyor ve 

~ıklara vuikılırı itballlçıları 
ltıek fiatla sahyorlardı .:Bundan 
ııl olan zarar tahintiyla mftslch~ 
lere i11bet ediyordu. Bu ıiıtem 
ığustoı 1933 tarihinde lağvo· 

nmuştur . Halıhazırda ithalata 
t kontenjan uıulU drvam etmek 
ir. BunuDla beraber Türkiye 
Hımeti 1933 de kiri ng ıiıtrmini 

tbika be~lamııtır .:Netice itiba 
le Ttırkiyenin siyasi ticareti ıu 
i esu prt.nıip Uıcriııe kurul· 

~,_Uflur. 
1 - Emtia mübadtlesinin 

Paranııı hariı•e ç•kmı 
ısı . 

Tiirkiye bUkumeli . yukarıda 
tedlıirlcri Rfdıktao sonra hariç· 
gelecek olan emtianın gliınrilk 

rifelerini de tezyit r.ylemiıtir . 

Türkiye Cumbudyeti yukarı 
ki tartlar dairtsitıde hariç dev 
lerle ticari anla mahr yapmı~ 
· Türkiyenin Frın.a ile 1934 de 

tphğ(ticari anlaıma TUrkiyt>DİD 
in~ir . 
Gerek cihan buhrtnı ve ge· 

kee Tllrkiye bfü ümetinln aldığı 
lc1rıdıki tedbirleri dolayısiylc , 
rkiye ile ltaly• ıraslodaki ticı
rnübadeleler bu ıon yıllarda bir 
yh dütmüıtür . Hu on yıl için-
Y•pıl~n tetkUılHe göre , 1925 

n itibaren Türkiyenin ticari bi· 
Çoıu kuvvetli rakamlarla aktif 
lunınıktıdır . 
lı\ıubulda neşredilen H Mes 

lgero degli lt.linni gazcltsi , 
rldye ile ltılyı ara11ndaki cm 
tnUbadelcleri bakkıudu bir 

ıtiıtilc neşrctmittir . 
1933 ıcrıui hakkındaki ıcımi 

rk ralrnrulırı heaUz neıredil· 
tni lir . 1933 ıenesinin ilk on 

ı ıarfındı halyaoın Tlirkiye İl · 
litı 7'935,000 Tlirk liraaıdır , ve 
tkiyenia· lt.lyaya itbal3lı dı 
49,000 Türk liraıııdır. Görül 
iü gibi im rakamlar Tür\dyenİD 
inde olmak üzere 2,714,000 
yın istntiıtiklcri, nyni müddet 
fıudı ltnlynaın Tür ki) eden yap· 
İllııliit 85 mi1you h•Jyan lire 

ır . Ve Türkiyt"ııin ltal)'ndan 
ılilı 50 milyon halyın litr.ti 
ujunu kaydediyor . 

1 ürkiycnin ıerbe l Lir liman 
ııı huehiylc bu iki iılılistik 
ındı mühim bir fark mevcut 

Bununla beraber Türkiytoin 
tcnjau usulünü ııtbik etmcsio· 
dolayı } irmi mılyoo liretlik 

yan eınliuı Türk gümrükleıi 
ohlrıııclı durmaktadır . 

Tirycste erbest limanıoda ma· 
le edildikten sonra Jtalyaya 

111 edilen TOrk emliasınıu kıy 
ni buna ilave edersek 1933 
•indeki Türk lıılyan ıicnri 

~ldelelerinin hemen hrru~n le· 
din ettiği 11eti esine varılır . 
Y• ile Tüıkiyı• '1tasındnki ticı 
ÜG11cbeller, Türkiyeniıı dıger 
l>i mr.mlcketlr.rle )'11pt1ğı tica 
ünasebetlerlc kıyas edilebilir. 

ltalyıuııı 1931 st:nesindc Tür
ile olan ticari müuıed1cti bi· 

l dereceyi işgal etmekte idi , 
ve 1933 nnelerintle ikinci 

Ctye iomiştir . 1932 de ve 
de Almanya birincıliği kazan· 

lıdır. 

Bu sene 4 nisaoda Türkiye ilt 
• arasındı bir ticari ınlışrııa 
hnı,tır . Bu anlaşmıuın müd· 
9 aydır . Bu arıl•tma ınye· 
• , haly ile Türkiy" ... •ı'ıfıb· 

1 

dıki a>iibıJeieler ıki sistem dıire 
ıinde cereyan cdece:klir . 

1 - Emtia mübadelelerine da
ir olan lediy.t cle11ing v1aıt11iylc 

taaıim edilml"ktedir . Cfeariog 
siıtemine merbut cmtlı bu nıuabe · 
deye llitik ofank iki cetvelde göı
terilmiıtir . Türkiyeye ait luıımltr 
da aşaiıda göıterilmiıtir . 

A - Serbest itbılat . 
B, c - Dontenjıe ıiıteminc 

tabi olan t mtia . 

O. e- Yaloı:ı vekfılcllerin euı 

rile ithal edilecek emtia . 
Umumiyet İtibariyle Türk men· 

,eli mallar , ltılyayu girebilir • 
Fıkıt b.zı emtiı vardır ld , bun· 
lardı kontenjan ıİst<"mine bağlı 
dır . M~ıela Itriyat , mücevhtr.t 
Altın , Plitio ve taze balıklar . 

2 - Huıuıi taku sistemi. Bu 
tık11 ıiatemi yukarda izab olunan 
tıkaı ile kımıtırılmamalıdır . 

ltalyın itba'th; [ • ı hir itbılit 
ve ihracat plinı tertip ederler, ve 
L'l&tituli Nazioaıle pericomoi 
com l'ltsıiri tarafından t11dilc 
o'notluktan ıonr• tatbikatına sre
çerler . Türk ithılatçıları da &)0Di 
ıuretlc , harekette bolunu,\ır . 

Bu anlaşma , ne gibi lıir neti 
ce verecek ? il Messaggero degli 
ltıliani gazetesi şüphe izhar ede· 
rek diyor ki : 

Clearing v11ıtasiylı yapılacak 
itballt yüksek bir ıakama dahil 
olamu , Çüakü , Tlirkiyt emtiası 
İtalyan ıerbest limanlarından iıti 
fıde etmemektedir , Ve bu emtia 
diğer la raftın dı kaı $ılıklı tıkaea 
mıruz kılmıktıdır . Bu dokuı ay 
zarfında t:mtia nıübadeleainio Lrş 
milyon Türk lirasııu bulacaiı tab· 
min ediln eldedir . Buna muk.bil, 
bugün Tüık gUmrOkleriode lnş 

milyon liralık ltılyan emtiası mev 
cutlur . 

Clearioa itilafı eayuiııde il" 
ıylır zufında dearinır çerçevesi 
dahilinde İtılyıouı Tlirkıyeye it
h•litı milyoolnru artabilır . Bu· 
nonlı beraber bu ithalat hususi 
takt ı tabi olduju içio muhtelif 
müıknllcre maruz kalmıktadır . 

Uu ikıiıadi kısma nilıa~·et v~r· 
meden cY . el İtalyanın Turk li
manlar ile olaD deoiz tic1rctini 
telıarU:1. ettirmek istiyoruz . Bo
iaılar komiıyonuoun \ erdiii soa 
rapora nazaran , 1933 de boğaı 
lardao geçen ticari gemilerin ıD· 
ıum touiliitosu 17,514,641 tondan 
ibarettir . Bu miktarın 4, 160,988 
ui , yani dörtte birinı İtalyan ge
mileri te~kil etmektedir . İt•lya
dın ıonu ııra ile, logilterc ge· 
lır. Türk yolcularının tabii iıke 
leleri Breııdızi \'C V cuediklir İı
tınbul ile Brendiıi arasında baflt· 
da ıki drfa bir lııvai bat leaiı 
edilwi~lir . 

Tür kiye· İtılya münasebetle· 
rioi kuvvetlendiren unıur TOrlti 
yr-dc yıfıyın 11573 İtalyıa u
laodaşıdır . llunlıım kıımı ıumt 
lstanbulda ve lzmirdc bulunmak· 
tadır . 

Bu ltalyau utarıdaılerıuıız 

Türki) enin takip etliği milli ıiya· 
et do'ayısile bütün muamelelere 

intibak ediyorlar . Bütün tcnebi 
)erin iktisadi müc seselerı ve 

mektepleri hükumetin şıddr.tli kon 
trolli altındadır . 

Ronu di Rooıe 'r Hoınr• 
Comuıercialeiıı leıınhulda 'e 1ı 
oıir<le ıktıf şubeleri wncuttur . 
1929 ,e 1930 da hal)aıı lngub 
lırı Tiirkiye ıçın bır knç harp g,. 

ıniıi inşa etmiıtir . 

1 ODU yarın 

( TftrkSözö) Firdk : 3 

(SON SAVA) 
Adana Borsası Muameleleri 

P A M U K ''e K O Z A 
Kilo Fiyau 

~aıılan Mikdar C 1NS1 En az 1 En çok 

Güzel Edirnenin kurtuluşu 
K. S. K. S. 

Kııpımalı Jlaınuk 
W,25 

.. 
Taşkın Sevinçlerle Çok Ozlü Ve 

Kıvanclı Olarak Kutlandı .. • ------·------

faM J 
Ione il 
.Ekeprt>e 
Klr.vlant 

YAPAGJ 
I~iroe: 26 (A. A.) - Edirne susturdular: size yışamak hakkı 1 1 1-IJ"yaz 

Si vah 

Çf GJT 
Lurtulu§unuo 13 üncü yıldöuiimii· j na hile \ermediler. Bir budun bu 
aü pc-k pırlak bir surette kutl•-

1 
eaJdırenı, büyük bir varlık dur! do 

mıştır. di, Ttirk vardır. Gönüllerle kafalar ı--:-E_k...:.J_lr_ı' _____ _ 

1 

1 luue 

1 1-Hu m0ünı.sebetle ~dirueye hin· hirlrşti, yiırüdii. Om.ıı ark.ası~~ a Yt•rli ''Yt•nllik,, 
\erce mısıhr gelmı~. sokıklar !ieve seve koştu, Mebnwlcık un· "Tohurnluk .. 

b•lk ve talebelerle dolmuştur. I güıiioe dayandı "dur! Tiirk yurdu-'ı-.....:.•·----------~~~~~~-----------1 HUBUBAT 
Bayram, şanlı B.yreğımızın na girilmez!,, Dediği "ewan büliin Buıtday Kıhrıe 

1 l 1 el .. d" ''kt'" l _......:..;.......::...-~---ı-----ı---- ---------· Sefim)'ey~ çekilmrsh: e >aş amı : unya ız ço n... ,. Yrrli 
' ·-----~--;;-r--------------ı~~~ı----------------·ıı 

Hıyrak, halkın yaşa adalarıyla Tarihin göklerinde zaferdrn •-~--"-----1\-te_n_ıa_n_ı_· __ ------ı---- -·---------1ı 
\'C mekteplilerin trımpetlcıi ve zafere koşan, Alsaııcağın iinüııü ı-.... A..-r.._J>_,,_0 _______ 1 _____ ------ı----------1 

1 1., ı· Fmıulya muıikanın ietiktal mar§Iyla selam- göksiiııde taşıyan gii1.e ı,t ırne· -ııy,..t-.ıl-ar-=--------- -----·---- -·--------• 
lanmıştır. nio hatırasını gönllinüzden çıkar- ___,,n,,...r.-ıi"'""c-e-------•-----ı--- ----------.. 

Cumhuriyet meydıuııııla kiir- mayınız. ı--=-:Krt-ıo_)_·e-m...,i:-------- -----·---11 
sUyc çıkan Edirne t\leh'usu Şeref Bliyiik ÜDtlrimtz, Biiyiik Alı ·~-_,"'"'K'"""""'"'":'..,.e-_n ..... _-ı_o-~h:-_,-,m::u:::~:.:: ======== ========•:_-_-:_-_-:_-::::::-__ • 
lley, çok hanlı bir hitnbtelc bu Türli, onun içiodir ki. Edirne ço· llakla 

d · k' d Sieanı lunmuş \'C emıştir ı: ('ukluını kendi benliğin e 
"-Bugün oüHin dünyaya dü§Ün henİlll!Cmiştir. Artık akaryonın 

me ve yaşamayı bildiren sizsiııiz, yükseliş yollun düzel mi~ \i c 

bağrınızdan bütün bir tarihi işlemuiy e başlımışlır. BuııcJan 
önünde <liz çi:>ktüren hir Mustnfa !Otıra tarlalar ycşilleuecek. Trak 
Kemal yarat1ınız. yanın bcı tarafından varJık fı§-

Ey millrtimizin büyük çocuk- kıracaktır. 
lan ! Onüoüzdc açılan geni§ yol Ga:r.i, TUl'k çocuklıunurı ko-
da yüriiyerek nrkaaızı bakmayın. rekt-:rli, çalışkan olmasını isti· 
Size açılnn BuyDk Önderin gö ter· k ı yor. Çocuklarım, çala§ an o unuz.,, 
eliği yol doğu <lcğil, bntı yoldur. 

lnanıuı:ı-: çocuklaıım; Her lıau- -.eref lh·y <izlerioi; yııasıa 
Mu tafa Kemal! ıliye hitirmİ§tİr. gi bir işe elinizi koyarsanız, o ei· 

zindir. Ak günler yaşayın icara Şcıef He) i müleıkip Lir çok 
günleri unutmımah<lır. Kara gençler <le nl"§li hitııbelcr irat 
giioleriıı acılarını tı. 1yınlar, ık etmişlerdir. 
giinler yaratanlardır. uLnkhııdrm eoııra get;;il baş· 

Gün geldi ki Sinan Ul'!lenıu lauıı§; hir lıuçuk saat sürmüttür. 
Lüyük yapışı ii tünde dalgalanın Öğleden oora futbol müsa· 
Aleancık, kuılara hüriiodü. Onu lıııkaları ve hir çok eğlenceler 
ancak Tüık çocukları giiksünıte yap:lnıııtır. 
hir iyman gibi yaşattı. Edirne ee,•iuç 'e heyeı·•u 

,ün g,.J<lı •ki. türküleriui1i c.falgaJarı içinde<fir. 

Uluslar tulayı 
kapandı 

Cr•rıc\le : 26 ( A. A. ) l lu 
ler ı•emiy~ıi fevkaliide a!I auılıleııinı· 
i§tir:ık t'lrniş olan rnuralılııı ların lıir 
~ogu ene' rrdeo U) nhuı lardır . 

M. Brn Prağıı ıliiıl ın üşı iir . 
1. Tiıule ko ile Te\ fik llii~ui 

Ley Pori e giımi lerdir . Orada 1. 
:Flandm 'e 1. Lnvol ile mı•rkezi 
,. · ceuulıi §Otki Avrııpııyu nıiileallik 
mt' rlt>I rle Moreil a cinnyeıi rnüua 
st>beıile f cari tanın apnıı olılııgu 
nıür:ıcaat hakkındn göru~meJ,.ri jJı. 
ıhnal dalıiliııdedir . 

MurnlılıoJnrın hep i de knoııuuu· 
encldr arre ınf' ele il ugrnşo ·ak 
olan nluıılur ccınİ)clİ ıoplanu-.ı i!,'İrı 

Ceue\ reye geleceklerdir • 
lu loı cemi ·cıi kon C) i hu ıop

larııı ıııdn a ~lııcarisıanm !\lor il ·o 
l'İıt&)f'linı• ait nıiiznkeraıın iicilcıı 
)Bpılııın ı ıaleheoin knlmHi \'C)abut 
hu mlizakerrleriıı 21 - Kannnu ani 
1935- c bırakılma ınu knrar 't"re· 
ccktir 

Yngo lın )O hnrici)e bakanı 1. 
\' twıiç hareketinden t'~ \'CI ulmlor 
cemi )'eti genel azrranı M. A \'t'rıohı 
Zİ)arct eınıi ve kendi ih• Yugo · 
lnvya muhıra ı lıakkında görü§nıOş 
ıiir. llu muhtıra elli B) fa kadar olup 
içintlı' Lir çok foıoğrafıler \ c belge· 
lcr 'nrdır. 

Bir tethlşçi 

Mur ilya : 26 { A. A. ) - Zn· 
lııraca J•knlaomı Jıaly rı Hulıntıoııurı 
ıeıhi§çiler gurıılrnrıa uıı•neııl' oldıığu 
nnılırınkıadır. 

~------------------------Kumarcılar 

Yu uf oğlu Abmrl , Jbrabıın 
oğlu Veysel, Ömer oğlu Şükrü , 
Ali oğlu Sabri ve Dervif •dıo<la 
ki kimıtler Yeni iıt• yon cadde
sind<' lbıubimin kabvebnouindc 
kumu uyu arl:ıı krn ya\u lanmıf· 
lar .. polisçe ba~luında t hıt ıu 

tulmuıtur . 

İngiltere meclisinde 
konuşmalar 

lçıimaa riyaset eclı:n Loıd De· 
lavur milli bükümctin propogın 
dasının y:.tptığı iş kadar müts İr 
olmadığını ıöylcnıiş ve L.ıı f ıkrc 
Başvcl<il Sir J Simoo ve Mr. Bald· 
vin de iştirak etmişlerdir . 

E) ıl~şıııiş olan M1. Macdonnld 
lıorerctle kısrıılaumıştır . Başnkil, 
mubahlfet layihası tlrnfındaki an· 
laşmamazhğın eeLebinin propı· 
ganda noksanında unnnbileccğioi 
ıöylcmiş ve bükümeti bu hususta 
ileri gilmeğe sevkcdcn ıehep ve 
lcdhirlt.ri hararetle mü<lıf au el· 
mişlir . 

Başvekil nutkuuun r:n nıühim 
kısmım, gene ncalin , milli bükü~ 
metin vaıifcain iştirak hususuna 
basreııniş ve bunda Ja ıosynl lıir 
terakkinin titrin felıefes"ni ğör 

mi:iştür . 
BUtün outuklardnn aolaııldı 

ğıon görr, şimdikı birlıklc çılış 
maııın geltcek umumi intibahat
lan sonın da devam clınesi itıtt•ıı· 
melctcdir . 

Güoün eo fazla alkıtlaııan bi· 
tabc1cri , Mr. Baldviuin yakıu iı
tikbrılde parti muharebesi görmc
diA"ine dnic olan hcyanıtı ile Sir 

Johıı Simonun lngiliz vclı:oda~ 
!arının politika mesele ini iki reıık 
arasında bir bnsit t&1nif derece 
sine indirmiş olduklarını söyl<·
mesidlr . Bundeu ao.,ra poyı obt 
lara ynptığı seyahıtl.r için Mr. 
l~dc11 c .. n il bi , gal cyolcıleı i i 1 c 
körnür anl:ışmasıoda mtl\ ıffaki 
yetinden dolayı :Mr, E Brovnnc 
Avnsturaliadrı gordüğti işten do 
layı Mr. Mc. Macdonıld da bü, Uk 
bir cDerji ile 'ol mrıelderıui hal· 
:letti«riııcfC'a dolıyı Mr Hore Beli&-

UN 
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RADYOLAR 

Eski Heılyo ııııkinanıı ynni lrınıbaya ilıtiyftcı 

\'Ordır. Avrupa lambaları IJnhalıdır. 
Raılyo nıokino.nızı eon 1935 Model 

Emplre - Garod 
Aıııerikrııı ıııokinalııriylu değiştiriniz. 
Tcreıldiıt etmeyiniz vo Aılonotlo bir kO\' gün 

İ\·iıı lıulunıın Amorikon Radyoların umumi miı
ıııessiliylu l(Örü~iioüz.4794 

ADANA acentası 
A BRAZZAFOL.Li ,.o H. UARADİCli 

Osmanlı Banka ı kerşunodn 

Kumbara hırsızı 

Recep karııı Emine adında 
lıir kadın üç yaııodaki k~u Saba 
balııı clinJe taııdığı •e içinde al· 
tı lira bulunan kumbaranın Koç 
oalu A1i ıerafındım çalınmıı ol
duğunu iddia cdilrııi,, suçtu yaka· 
lannrak tabkikıla bıılaamııtır . 

Bulgar - Yugaslavya 
kongresi 

llulgar - Yugoslav cemiyeti 
s nelik kongresini ynpmı~tır. 

Kongrede verilen izalıatıan anla
şıldığına gfüt', <'rnıiyete yüz fıin 
levnlık bütçesiyle •'Balgam )1 U· 

goılnski Prt•glet,, adlı Dulı"r rn 
) ııgoı;la\ dilleriyle hir meı·nma 
eyıkaı ımıkta ııldu~u gihi kütlipha· 
nr. cı~ mC) claııı gt•tiı'miştir. 

Crmiyctin IJ ın üz azısı \'ar

dır. lhınlrı•ın 316 Eı <'emiyetiu ro. 
lıı:uun uıa munl11zama11 oıtak ol 
mu !ardır . 

lı.ıya rr rıl«'D ttşc.kkül' edılmiş· 

tir . 

-Dl 1'oyms-

Gelen va giden 

lnbiHrlar bıımüdürü Emin 
be)' , idarenin Adan• boimı fab· 
rik111 için aldıjı aome } apılıcaLı: 
üıDmleri görm~k mıkaadile Silif· 

keye ıitmlıtl r . 
Gtçende mıbılli ekim itleri· 

ni tetkik için Karıiaalıya gidece
ğini yaıdığımıı ziraıt mUdiirümUı 
Ali KemıJ hty döomUıtür . 

Bulgaristanda harrif 
h:.ıreketleri 

On ıckiı yaıından nı•tı oluptı 
ilk v~ ya dnha yOkıek mektepler· 
d~ okumamakta olan ve ıaaat 
111 ektcplcrine de a-itmiyen gcrıçleri 

yeni açdocalc ol•n ilôve mckıcple· 
rini bitirnıtjtı meclmr tutan ka 
nua - emirnım~ huıılınmıttır • 
Orta mektepleri hilirmişı olanlar 
bu mekteplere ilci sene devam ede· 
celclerd;, . Bu mclctepıtrde Haan, 
umumi bilgi , lbeeap, ökonomi . 
coğrnfıya \ c ınnıtla alikıdu re· 
ıim göıterileccktir . Y abaııcı dil 
de okutulacaktır . Fııkıt bu mec· 
buri olmayıp iıteyenler devam 
edecektir. Yabancı dil deuı saat 
18 d D ıonra verilecektir . 



"Eski sefirlerden ve ayan a-
zosıodın M. Heory de Jouvenel 
Sorbonne üniversitesinde Fransa 
nın h,arici siyaseti bakkrnda verdi · 
ği bir kooferausta demiştir ki: 

'' Akdetm!Ş bulunduğumuz it· 
tifaklara sedakat , bir şeref me
sel,.sidir. Fransı imz:uıoı .inkar 
etmez . Fakat harpten evvel ak
detmiş olduğumuz ittifakların yal 
nız başına bize umumi _harbi ka 
zandı mış olması hatıra getirilme
lidir. Ve bundan sonra da, lıugüo
kü ittifaklarımızın teşkil ettiği 

kuvvetin 1913 Rusyası kuvvetinm 
ancak beşt~ birine tekabül etmesi 
itibarile bcgüokü ittifaklar si.ste
mimizio harptan evvelkine nishe· 
ten çok zayif olduğu unutulma· 
malıdır. 

Buadan nıada küçük itilaf si 
yasetini telıf eimeğe de muvaffak} 

''Eski Elhamra,, 
Bu akşam 

Meusimin ilk şaheser filimi 

BüyUk ve neşeli artist Moris Şuvaliyenin 

Gülen Paris 
Boştnr. aşrığı zevk noşe V•! krıhkahodan yapılmış bir filim 

ilave 

Dünya havadisleri 
Gelecek proj!rauı 4781 

Madam Batr Flay 

olmuş değiliz . 1 8 1 d • • 1 A ) 1 
Buolar arasında bir anlaşma e e 1 Y e 1 8 D 8 r 1 

vücgda getiroıek, ~ılbassa lüznm ~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 
lu bir şeydir . Çünkü hudutlarımı 
za yapılacak bir tecavüzden sonra 
bizim için eıı büyük tehlikenin 
Avusturyanın Almıınyaya iltihak 
olduğunu unutmamalıyız . Bu teh 
like bizim için olduğu gihi bilbas· 
sa İtalyan için bir t~hdit teşkil 
etmektedir . llu tehlike karşısında 
iki büyük lalin milletinin kuvvtt· 
lerioi bir leştir mcleri sure tile hı · , 
zırlıklı bulunmaları lazımdır . Her 
şeyden evvel çekinilmesi gerek 
olan şey, bloka karşı blok, tsbıi 
de "a'~' rahşidat yapılmasıdır .,, 

-Le Malin-
1 

- - 1 

Başvekil siz 
\ 

Mısır 

- ikinci firtlklea arlan -
Nuhas~Paşa, Sudan mrselesinin 
halli işinde İogilizlcde kat'i bir 
itilaf yepmek itemi~ ve müzake· 
rata giriswişti. .Nesim Paşanın 
muvaffakiyeti İugilizle:in müda
balesiyl" olmu~tur. 

Nesim Pa~a, Krı;l Fuat nez 
dinden çıkarken aşsagı<laki beye· 
oaıta bulunmuştur: 

Kral Hazretleri kr.ndi 'crine 
takdim ettiğim yeni kabineoin 
listesini kabul buyurmuştur. Bu 
suretle Meclisimeb'usan feslıedi 
lccek ve lıı.libazırclaki kanunu 
<sası Iağvolunacakttr. 

r 

Belediye riyasetinden : 
Dört bin cilt makbuz tabettirilecek . 

Blj le<liye tahs ıldt işi i~~in <lört bin cilt mo.kbuz bastırılması şartna
m~s i mucibince ve kapalı :ınrf usulile münakasaya konulmuştur. 

İhalesi Kdnunu evvelin 18 inci salı günü sıııı t on beşte yapılacaktır. 
Taliplorin o gün belediye cncümon'ne müracaatları ilan oluour.4788 

27-30 

Belediye dairesi için odun ve kömür 
satın alınacak 

BeleJıye devairinin ihtiyacı olun 31,000 kilo odunla 5,500 kilo kö
mür ve 1000 kilo kok- kömiirüoün mübayansı kapalı zarf usulilo mü· 
nakasaya konulmuştur . 

ihalesi l<anunu ev\'elin 18 iı.ci salı günü saat on beşto icra euile
ceğ:nden tal:plerin ihale giinü belelliye oocümonino müracaatları ildn 
olunur. 4790 27-2 -6 - J 1 

itfaiye efradı ile temizlik amelesine elbise 
yapt.rıhyor . 

BeleJiye temizlık işleri amelesine seksen iiç tukun elbise ve seksen iiç 
çift fotin ile itfoiye eCraJı i,_:irı yirmi beş takım ve haılem ·ler i~·in on t:r
kım elbiso nüınu nesi veçhilu kumaş vo imaliyP sİ ıniiteahhiJo nit olmak 
üzero kupalı zarf suretile miinnkasaya konulmuştur. 

Ihall'Sİ l<dnunu evvt·lin 18 inci snlı günü s ıo t on buşto yopılacağınrlan 
tc.ıliplerirı o gün boleıliyo Mıutimtıı ine müracaotları ilurı olunur.4789 

27-2--6-11 

I - « 7438 » Yedi bin dört yüz otuz sekiz lıra bedeli keşifli sebzE:ı 
pazarında yupılncak muvakkat sebze hali inşaatı knpnlı zarf usul ı lo 
münakasaya konulmuştur . 

Do or 
2 - İhala, 18-12-934 tarihini3 miit1:ıdıf salı günü saat on b"ŞtA 

Belediye duiıni oncümeninıle yrıpılncaktır . 

J 3 -'l'Pkl-fler, 17-12-934 günü rıkşaınıno kaJar lırbliyu riy:ısr-
tinc y:ıpılmı~ oln<'nk ve ilınle glinii lıiç hir tL•kli f lıalıul eılılmoyecoktir. 

4 - TaliplP-ıin, hu hususa ıloir izrıhotı ve iki lira beJello vı?rilınekte 
olan cvr .. kı kı>şf•ye ile projeyi nlmıık ıizım~ JC\'tllİ iha leden rv,·el 130-
letliye hcyoti fonııiyesine miirncontlnrı ilun olunur. 4786 

A. Melik 
idrar yollara hastaltk

ları mütehassısı 
Bolsouklıığ Hıu Jl ni usullar la 

pek çopuk vu knli su,.ettc teılnvi 
eyler. 

Adres : Nomıkkeıııal !lk mek-
teb: korşısı . 4706 18-26 

Ziraat mektebi müdürlüğünden. 
65 Takım elbise 
65 Adet tıılebe kask<'tİ 
65 Çift siyah iskn'rpin 

Mf!ktelıimiz tnlooesi i~·in yukarda 
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Gazetemizin 
Aboneveidnşartlan 

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

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerirrıizin gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şelıir için aylık abone bir 
lairdır. 

* * * 

Yeni Otel karşısında a~!tığım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadnr hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhtPrem müşterilerime azami 
teshilfitı gösterdiğim gibi cuma 
gunleri fukaru kin tedavi ve diş 
çekmek mı~ccırnentlir. 

Satılık arsa 
Bebekli kilise yanında evvelce 

masara olan arsa satılıktır . Talip 
olanların soatbane civarınJa hak· 
kal hallaç zade Yusuf <·fondiyo 
müracaatları.4792 1-5 

Gaip ölçü 
Ölçü kdğıdımı ztıyi eltim yeni 

sini alacağımdan hükmü kalma· 
Jığını ilAn eylerim.4791 Kebapçı 

Süleyman 

( ı\LKOPAN CEVAT ) 

Buş ve di~ oğrdarı; ı om:ı tizma 
ve Siya.tik sancılarf için kııllanılan 

i!Adarırı en fayllalı ve • n tı sirlisi 
Jir. 1-6-12 nılt- t kEl~"l ik oriji
n::ıl m::ıJeııi kutulurıl:ı Jı,.r ı cznne
ıfon lf:l ::ırlıı arnyın ız llmıııııi satış 

. l • 1 ı · . 1 1 
\'e t9vzi mcı k r zı ıe Cl ıye cı\':lrınt ::ı 

kimyager Alımrt Hızn bcyirı cYerıi . 
eczane) tıidir. 2:J 

Asri sinemada 
: ·ı.11 rtıl 

J Jllll 
26 'l'r~rinisaui 1>azarlesi ak§anıın an , 

Dünyanın en meşhur korniklert 

Mi/ton tarafından 

Bedavacılar şahı C 
Kalılrnlrn - Bubul 

1-'~ " Bu bu ,, lu "'C)'retmek . . . öıe a 
kaıılıncaya kada ıriilnıe~ı g 

r- ıııılill 
ve mütenevvi eahnderılc eJtlw Mevzuu, sııoatı, zengin 

çok güzel bir filim . 
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cinsleri vo miktarlı:ırı yazılı rşyo 
27-Teşrinisnni - 934 tarilıin·fen 
itihnron yirmi gün müddetle mü
nııkasaya konulmuştur. llepsi bir 
<len veya ayrı ııyrı ihale r:<lılmek 
üz,,re 17 -Kllnunuevvol-934 pa
zartesi günü saat on dörttB ktıti 
ihalel~ri yapılacaktır . 1'aliplerin 
şerniti anlamak ·üzere cumollon 
nında her giin Zirnnt nı0 ktE·hi nıü
dürliiğüne ve ihale giiniindı-.. % 
7,5 pey okrol<irİ!e vilttyet Ziraat 
miiılürliiğ!jnılo müteşekkil komis 
yo· n miirncan\ları ilan olunur.4793 

1 irdefa konacak ilanlann üçüncü va dör- !------------------·--------- .11,ı 
1 

,., düncü sı:ıhifelerde h·er satırı on kuruştur. Rek- urouoıi ~·1;11 1 

27-2 6-J ı 

ıam r11~.ıiyetindeki devamh ilanlar. için ayrıca /' Jıclı11ıt ~~ 
•fiif~ pazar·hk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir. AıJaııa 
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