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Bugün 
Turl;çe 

Edirne 

vunma· 

111, de 

ıopra ınızııı 110 hığumı "'idı•riuiz. 
}ünıızü ) ıkkanlıkıon, ı ı lnoızı ı;o 
lı ıan ktırlurımz , 

linarelı rini:r. , nrıı' lıırınızlıı . 
lırınızın olnnlorlo dcgil , kendi 
ııklarımzla ö' ıirı cek iuız • 
Elli ) ıldo ıiç kurltılu~ deueıuiu 

~en 1 dirrıeniıı, ocı ı kııdar P 

."' I" ulu aldır : J dimt gurıiı 
1 lııuir gunü ~ılıi • alnız co • 

trııız . U)oudırır • ,Jıı 1uudurur . 
rk uciııır f.!U\ urimir. Aıaıilrkc 
ne ırııız orıor . lı ııııizd , ıı:k lıaı:ı

lıutuıı kurııılu 1 mn o ..ı o ı ı 
ın ıl ri mi du, opz . 

• • 

Duo çık ıı k ııuıı • fırk uııı.uı 
k ılık pr n ıpınııı ı r ıııP, ) urna" 
ı lıııı hirinduı } ıran on O ııınn· 

ak rıınılorını d k ldıı mı ıır. 

F R. Atay 

ı--~-------·--------~~. 

Kemal Kusun 
Ulus evi hı kanımız Kemal, 

Od 1 I~ l ; OÖkÜCU 1 SllÇ• 1 ve 
P ci d~m k ol n ' Kusuo,, sö 
u oy •dı almıştır . 
Kutlu otıuu . 

Ali Saip Arkan 

m~busu Alı S ip , • \r 
, oy •dını almıştır Kutlu 

Celal Güven 
Coş 

ve N \tadm 

di ocağı ıç ıı ··Gu\ co,. O) 

mış a dır J:ıır.tlnn sonra 
ndıle nnılmalnrıoı ı,,t' or 

kar 
Anıas}tı : 28 (AA) - Şeb e 
yatıyor , tepeler bl'mbr)az: ... 

1 -- -- ·- Kara don 
Ve şalvar giyilmesinin ya• 

sağı bir ay sonra başlıyor .. ,__ _____________________ , 
it!& 

'' Türksözü 
'' 

upa maçı yapılacak 
•• 

Oz Türkce adlar ır 
Yasak edilen sözler 

Isparta da • 

B-Birinci liste-
nkara 28 (A.A.J J urk dili 

are t1rmak kurumunun O) adla 
tı lınkkıo<t teshit rtliğı li tenın 
birinci kısmı udnr. 

Bana gire}, Ban i, ll lanu)ao 
Haluı tuııguz, B kaç, B lahar ı, 
Ua2i ll k } , Bnlny Unbiır Be 
bur. B khak, Bal k Bncaru, Ba· 
ki, Balduk Ba ) o •ul, Hakir, Bal 

g y ba boğa, Bal is, B lı Ba cil, 
B kıil B J baıınz. Kaan, Bn knrn 
B k1 fimur, Baku ala, 8 lik, Ba 
tu, Bakundi Balim 8adakoJ, 
Bale, Kaballa, Badauka, Belabaıı 
UJug, B hu, n d } , Balok\lı, Ba 
nılmadruk, Balaman Baıaç, lla 1a 
l rhaıı, 8 lawir, Bu "Jnt 
Kab lıır di. Barazkı, Balan t kio, 
.H rdrk, 

lneboluda 

Bu yı\ki ökonomi durumu 

ln bolu : 28 ( . ) Ju 
ap ucı ıuemle· 

kellerlt• l ürki c hillerioe )&ptı ı 
ıhrncnı g çcn t>OC: lert ni bet en üz· 
ıle 7:; f zla lır • 

lep a )Unıurıo , pirinç , ufuk 
gıhi uıubim bir kfinn hali~ ol n 
ıhrııc il mnlları upur uzluk üzuu· 
den i kt te<lfl H ma'8nalarda uzun 

d niz 

po la ırıın hura a kadar tf'mdidi ile 
upurların gıindü~leri ı kf"lrmı:ıd ~ 

lıulıındunılnıalnrını ric11 eımişlerdır 

Rusya da 
Belge kaldırıldı 

lo ko\8 29-(A \ ) O") eı 
Bu )a kom• nı t fırka ır ın merkez 
komite i kmck ve diger hazi } i 
) ece it fcylerdc 'e ika u uHiluu 
kıldırmt 11, 

Hüyuk 1 ürk in u ra ında gerek ız }Cre ylik eklik, ık o luluk 
bılj!iııl k gıbi t t ız b()lümler yaratan Ağo Hacı. IJafız, Hoc , nınlla, 
.Ef~ndı. B } , Be efendı Pn . Hab1na, H nımefcndi: aloyıodnn ü 
tün ol ,, da il zrctleri diye bir ürli özler urdl. 

'Hü uk mıllet medı i Bir a a ilr hütiia bunları attı "e kulla
nılme mın ya ıak rtti. 

TeJ anlnrımo daha once h idi c!ıği 
ucığn, olduğu gihı 1ı, oruz. Buna öı 

ön un '"" y kut oounn kon mı) ac tır 

hu ya amo la k neli ini .. u 
artık l öyle özler, adların 

IJlrlncl madd : -A qa, Hacı, lafı-:. Hoca Molla, Efeııdl, U y, 
U ·y 'fı ndl, P ışa, /Iamm, Hammefı 11dl ur llıı:rellerl gibi lakap 
ı t lllW<ll Lar k ldırılmışlır . Erkel ve /wdw rmlandaşlar, /ianu 
1111 ı 1 arşısmda ve re mi bcl!Je/erd • yalmz adlar/le nmltrlar. 

lı 11cl madde:-Swil rutbe ve r smi nişanlar ve madalyalar 
J,alclırılnuşltr ve l•u nlşpn, madalyaların J,nJJamlması yasaktır. 
Harp madalya/art bwulan mılsl •snadır Turltlcr. yabancı de 11lel 
11Jşa11iarı da taşıyamazlar, 

Vçıwcu madde -Askui rulbel rden adw başttw gelmek uze 
re Kara a lwıw Mıişurl rl11e (Mareşal) Blrl11cl Ferli\· Ferli ve 
l..lı alara (Ge11eral) de11/zde Birinci Ferit, Feri/. 11c Llualara (Aml· 
rol) denir. G 11eral v amirallarm d recelcr/111 gösteren utwaııla · 
rla D ·ni~ muşurlerl uıwa11laru1111 ve diğer askeri r11tbelerl11 kar
şılrklart Ali As/,crl Şurası kararı ve icra \'cMll rl IJeyetlrıln los
dll.l llc /,onulur 

Genel nüfus sa)ımı bugün 
başladı 

1 pnrta 28 ( A.) ruwa gimiı 

~elırimizde 1'.nz11 'e mıhi) etleıide 
yapıl cak olan 935 plı genel 
ııiifns O) imi dene mel rini y 
rıuclc görmek uz re niifuE ı tn· 
ti tik umum mlidilr \ kili C 1 1 
niifu miltehas ı ı 1 'içrelı 1. 
Bruaeh bura n g imi leıdir. 

Uu işe nit büthn lıazırlıl lar 
hitıni tir ) ılmn cuo a günü 8 
dr ba lmrncnk \:c k nm bitmi 
olne ktu: 

Gazi Ayintap halkevi 
çahşıyor 

Gnzi )İntap 29-(A.A.) Ulu· 
8&1 ımıstıkimizia )euil ı;me knrn· 
rmd ıı oı rn luılkevi mu uki ko· 
hı çalı§mn mırı ortumı \ c halk 
türkülerioı armonize etme~e ha§ 
hnu tu . 

Diğ r lnr&haıı ıem ıt kolu da 
ezinntep ıniidaf ını cani ndı· 

rıu ahin bey piyesini kurtulu 
bayramı için hazıılıyor, 

----------------------------------------------------~ ------·----------------------
Karadeniz fırtınası 

lu holu : 28 ( . ) De· 
'aııı drn fıııurn giuikçe ıddetini 
rınuıı~, he' )ıldııe Ç"' uluıi tir . 

alı ildeki k.u) ıkl rın hir kı mı 

ı rç 1 nmak ı hlik inden ka aha j 
içine çckUmı tir. Bir hafta ön e 1 · 
tenhuldım çıknu ) olruler 'e po la ı 
lıeklcmekıcdır , D)Dİ umanda poı 
ıııda gıd. mr.nıi tir 

Aydın öz dil klakımında 

\ dıo-29 ( \.A.) ,öz Türkçe 
k onu~up }azma \e O} adı koyma 
s Hı ı burada hızla } ürüyor. Bn 
ylik m ilet merli i tÇiı:ni defter 
lui h zır lnnu rır 

lialkn\İ ılk rn orta ınekt plcr
d ki ôk tiz\ e ok ul çot>uklarn 
160 liralık kitıp dığıton tır. 

Suriyeye yerleşen nasturiler 

Arap önderi Hanana , ince ağrıdan 

Umutsuz yatıyormuş 

Yiice komiserin bir "Kararnamesi,, 
Arap fabrikaciları küplere bindirdi 

Suriye Sa11ı·ımız bildiriyor: 

haoeızler \ atani lerin \c 
Ar•plarm )B)g r \t fcrylllıuuı11 
rağmen lrnktnn g lrn a torileri 
'uri c e birltlitiı wekte de\ nnı 

edi) orl r . Geçen oz e na ıudn 
•elf'n 1500 tuıi aile jndeıı 

250 bin uıt>Jcnirı 1.·nh ugı uri}e 
lczgi'ilılarnıdn biitiin iplikler hep 
th~Rrıdııı gt•liı , hu itibarla )CıJi 
annatlor 'e ıfoJıyı ile onıelclrı 

lın iıten o çok zarar gor c· k -
lcrdiı 

) iıcc komiscriu hu ilk ikti 

Günün siyasal tasası 
im .ı içiııd de 800 aıle 
g imi 'C hunlarda Tür 

İ) t: uı iy<' huclndu üzeri 

ndi i~ler nra ıoda } rrli anut 
lnrıda lıimn e euıı ı b klcndi~ 
bir ır dn çıkaıı bu kırar her 
k ı )C ıe dü üımııtlÜr Bu kn 
ınrdaıı ourn Am Halep 'e 

Geriıl UçUncO fırtikd• 

" Nikahta keramet ,, 

r l ı r oku\ ohm : 

• . ~lt·k ık lıUkfımr.ri . yurt 
ı 1 ı r nıda o ak ve uu be&la• 
rını b rkumck dutilııce ile, ~~lerı 
şur11da, J,urpdıı , genel evlerde... bir· 
hırlf"rilf' hulu au 'r ıı biri en ita· 
dm 'e l'rkt'klef".İ poliıli'I e akllıtıp 

ımi puıı" \ 
öz ke· 

lebib 
polı i dt' t'c.' lrri hu njturlu itlr.rı 

glume11-e bn lomı ! .. 
Gördlinüı m{i bir , diin)a nio~ 

giremi enleri ba köz etmek için 
bulunan db:r.eni ? 

Şimdı umu orum ki , hu Hayı 

öğrt'ndikten onra kar~ıme g~ip 

lıana: 

•• Hu lııçıııı ıorlıt kurulan ev 
lılık ) uu rndoki çifılerin erdemli 
bir o ak kuracaklannı anmak için 
IJiı ki inin dü Uu e it olmo ı gt'rck 
ıir . Bö lı- oyt rıhk ne görUlm6f 
ne df' i hilmi tir !. ,. 

Di) ccek iuizdir • Au ak hen de , 
hö) le dU hneııleı e: oldıııı) or unus • 
yıoılı onıırıuı -.:e aıalırımızdaa kıl 
nuı " ııikôht ı keramet ur! .. aösünU 
uııuıu~or unuz. D ruf'kl• 11 krndimı 
lonn a a~ım ! 

oıır , biı hnkııııR goıe oylara 
lık eh e knr ılaoııcnk bu lcklikl 
a o 1111. )1. gclı ı , AdanawıMlı dı 

)tirutm }t' kMlkı ak, o le aaoayornm 

kı çok clt gıl-ffhı ay onuudı, hını 
şu z ptı t ıoıuvl ı ''ı)ckwez çanata..nı 

dil iıptt' " <'au kurııtrıuı okmu? 
di hangar haııgıı ba~ırrnıyou hir tek 
rr~ ıı ' a dul erkek kalmı acaktırl 

Hılnıt'm kı, bö) le kt ıirme bir 
) ol Hırkeıı. rğP.nlt rdf"ıı "bekirlak 
'u ı ı ahuah,, di e harıl bartl eo
luk ıUkN ıılcu g'llmeli rui, acımah 
Wl 9 

Köıkılç AlınanJıanın el altından pusat/an
ması lngilrzleri düşünceye soktu 

Deniz işleri yönünden bir ga
zete neler t sarlıyor ? 

d 1 i denıir k pı m ,kiine )Cr -

le lırılmi terdir . 'e iz adı ız 
lıir urcıt UT) e )Crleıtiıilcu 
lm ıhlila ı unsurun Tiirki) e hu 
dudunn rle tirilmeJcti çok 
nınuiclardu . On h giin onrı 
l()() ıul~ lik hi r kafılenirı do hı 
İr ktmı el r k ury~ye yerleş 
me i ta ko ı uı trni tir . Bu he 
a bı gor • b r cııe içinde J rıık · 
tın Ur)e r he bin uufu o 

Pariste üç dış işler bakam 
Bir öğle şöleninde Doğu ve Ak 

deniz bağlılığını konuştular Lo drn : 28 (AA) - İııgiliıJer 
im il} oıa y ııiden. ılahlooması 

r urctind kı t~klıfin italyauıu 
mü pct bir k rışık ver gıne 

pclı or n ' rme kte ve ı•yet 

luri gt:tırileıck l'rle tirilmit 
olncaktır . ~--------·· ·------~~ 

oranı k rıısıud korku göa•er 
moktedir 

Dnn I..oodra ve· BerJıııdc bu· 
gun ovam knmıır11ındo teslıbat 
hakkında yıpıl•cok mDukerclr.r 
dolı:ıyısi 1c yapıluııı olan dıploma
tık trşrhbu 1 ıdcn ötiırO gazel Jer 
bu m el bıkkırırla hllküm l tn 
rahodaıı k bul edilmiş olan cok· 
lıi ııaz rJ r lınkkındı bır çok o 
raolsrdn u u ı ktadır 

Gu t lc:riu çoğu hülcumdiu 
Alman) anın lihlanmnsı karş sın

d~ du maki oıduğu ıkmtıyı giz 
l"ycmi} ceğr v nlınmu gr.r ktn 
ihti} t tcdbııl rı bıkkınd p r 
lnmento ı malümat vcrm k za 
ananı llJ gelmiş olduğunu ö Hı· 

)Orl:ır . 
L 1 dr . 2H (AA) - tormı g 

Post g r.el<"ıİ JııpoDyamn Fınıı a 

ya H· İtalya ya V ıtiugtoo dcnıı 
ınlıımasıuı bozm•k husu uudı 
Tokyo bükOmttilc birlik olmalı· 

ltal) böyl bn elı t decek o 
lur n ; bu h lın it lya ıle Fra1111 
ırasında hudut uı. bir deuiı ya· 
ıışı açıceğıoı "e bıılbuki ltalyı · 
nıo lıılıh zırd bôyl Itır yırıı• 
girebil ek bır durumda bulun 
madığıoı öyll'ıntektcdır • 

Londrn : 28 (AA) - fobru 
has Lordu M. Aotooe) Ed n, in 
g iter nin ail ıhlıuıııın dıier d •v 
1 ti i ı silablırıcd n olmanı ıı 
r ıım g ldığıni bıldirmi~tir . Eden 
bu öılrr ııe şu •rt eldemıttir. 

Bizim ı'yns miı lıir durmak· 
ıı.ıo it.ıbları aıaltacek tahdit c· 

deçek uluAlar nruı Lir uı1eımo· 
nıc ımzalınmasının lcminr uğraı· 
nıakt n ıbaırt olml\lıdır. Bu dan 

bıı k ol yoktur. Uoıibnırdıki 
ıorlukl ı •d • yco lemi}~cek de 
rtf cd bu1Uk ıorülrl ilu fal,at 
1 r hal çn ui bul nı. ·ntı ı dıir 
o an umudumu kesmiyorum . Bu 

\rop z l lt'rı . Brnıcnilcr · 
d,.u oore birde nııtunlerio 'ur 

)C) rı it> tiıihue i . Arnplnrn 
kıı ı af Hlilm1Jz Lir uıka t ol 
dnırunu )llıınnkta i "lerdr. tozd ı 
dumaudıı bu f eruınoı kim ecik -
lcr okuma er ' 

ur\ c i lıa tnu bı H tela a • 
du ı.ireıı eni hir gumrük karar 
n mE i çıktı. Pamuklu dokuma 
lorle dokum iplildcriııc } Uzdt' 
yüz ni p tinde gumriık zem eden 
bu knraruımc urı c 'r Lüb11111111 
her lnraf ıııd ı ti rio bir lec- llr 
U) endwlı . ) elımz fakir lerio S•) e 
''cği olnıı dokun nhua kaı ı ko 
ııulnn bu ı •ır ruıum. pİ)Hll)Jda 
•it lİ 1 tti . lpJıkl rer geJiııce : 

h 1 aureti bulııouı bulunma onu 
hemen Aknltıımah) ıı , Şlmdıki 
h ide o up hıı nleri goı memeılık 
rtmiyehm , oulnra katfı koymayı 
bazırlıoalım . 

Pari 2H ( .A ) ~ ran ıı O\ 

)t ı ukınlığı ih· alı:ılrndar o'nr11k 
,.ark mi nkı J>ıOJ ini soo ıki gün 
i~ındeki diplo i fo1i) tlcrine 
lırıkim gorllııoıekte oluı> hariri>c 
haknD fığmd \' rİ)mit olan Ô r(e 

)'t mc~iud } pılnn ğörii oırleriıı 
m \zmnıu t şkil l'tmiotir 

Uu gôru m lcı dru onra M. 
'l itül ko Hu mı labıtgüz rı I· 

Ho ııbPrglc goruşmU tiir Daha 
onr nn lnhaıgü1ar 1 1 nrnl 

tırafoıdnrı kabul crlilmj tir:. 1 
Tiıul r.o hunrlan onrR saat l de 
J • l•rııııdctlc görhı:uıh tur Hu 
konu ııında iki dcvleı ndanıı gü 
min nıesrltlerini 'e Cl'ne\ rede 
il ri ıUıulmüş olıu dı§ mc dele 
ri t<'lkik ctıııi lcrdıı 

fe\ ik HU tll Ara ın huguu ~ 
rnrı ız arkn<la larile hılha n ı. 

H ıyo ile gorU m ı oranı 
'ardır Ttirk ovyet nıiina eh Iİ· 

ai <nlillüğU 'c Tc,fik Uü tU Ara· 

ı ılt 1 1'itnlr ouuu Hu yanın 
Pari (, r:1ı 'rupa duJetleri 
ziimr.: İn(' Aı rmekte oldupna 
vcrdikled ehemmi •et \e FraDl'IZ 

sıynınsının son n lucla aldığı yol 
hu ıııulıim mibnkeı·tlcrr i tikı 
mNini kifı ılere"tde gö termek 
tedir · 

E t h M. l aul ile 1. Litvi 
nof nri ınd "'eue\ıede )tıpılmı 
ol n konu mı onrf" rmlaodı 
ınd tıı dıhı kaıi mahi ette ol· 

mu tur 
ark mi akma \ e ouuu mu 

lemet nrli1• •I rineoit miizakerrler 
bitnıeılr.n eni lıiç bir ınllzakere 
ıpılnıı ncuktıı 

Uari _s ( \. ) t. Lın ılıu M. 
'l'itUlc ko \ Tevfik Hiiştü ra• 
ert füıe \ crmi§ oldn~u ö~le ye 

meglcin onunda 'fe\ fik Höttl 
Ara ı \C t 'fitüles"o bır ute~n 
nrcık . Lavıl M· !Fraode 9.,, 

- Gerial ikinci flrtJkte -



( Tilrk Sözft 

Acun gUzein• ötgOnç: 

Öz Türkçe 

Küpeli kız-Deliboran 

Gene d6ziçinde duya k ğöl 
çayırlı kır lsmaili dinJiyorum . 
(144 933) 

Eski günlerde güzel bir lnz 
vardı, acunun en güzeli idi. Adı 
na Küpeli kız drrlerdi. Bu kı
zın gün yüzünü görmek isteyen · 
ler dört Lucaktaa kızın yurduna 
akın ederlerdi. Kız bir gez yüzü
nü göstermek için bir tülümaya 
alırdı yüzünü görf'n ona kul olur· 
du. Acun güzelınin katar katar 
develeri bölük , böliik kullan 
oldu. Eksik etek bay aktan orta · 
lıgan ünlü bir bayı sayıldı ... 

Kalan: kızın bir dedigi iki ol 
muyor. Kırnakların omuzlarında 

gül bahçeleri içinde geziniyor . 
Kuş tüylü döşekler•Je yatıyor; a 
dı, 11n1 dogudar. batıya çek du
yuluyordu. 

"Deli Buran,, derler bir uzan 

Yazan: Yalmall Yalgm 
l A. Rıza] 

Deltborna derde çöksem otnr
.~am 

Bağ, Bahça diksemde meyveye 
bir sem 

Ptingiillii. Püslnillti oğlak yellr
sem 

geri babası evini gelesi kızlar 

Zoum olmuş acun güzeleli 
küptli kız ; bütün kızl ara gönül 
veren ozana kızdı kırnaklarıoa : 

- Yeter kalan, gülüştüğünüz! 
k . . 1 .ı d' ovun şunu gıtsıo ... ue ı . 

DelibDran ayak tepeledi git· 
memdedi . aradabir çakı~madır 
başladı . Deliboran kOpeliyi bir 
gez öpmeden acun başıma 

yıkılsa yerimden bile kıpırdı · 
mam dedi . Konağın içi çınladı. 
ozanla kimse bış edemedi . so · 
nunda küpeli bir öpiicüğe tav ' 
oldu. 

Dr.liboran : üğdülün bu par· 
yandısıyh eaıını tline aldı . 

( ŞAR SAVALARI) 

Soy adı alanlar 
Baı yazıca Ziver 11Aktet11 , Ya· 

zıctlardan Ömer ''Tan,: . Yazıcı · 
lardım Miinevver "Doğan,, , Ya-

1 

zıcılardan Fitnat ''Ay doğdu,. U 
hu işleri memuru izzet "Akkaı., 
Ulus işleri güveni Mehmet 0 Ôz 
lcao,, soy adlara almışlardır . 

Ticaret odnsı başkatibi Ge
nrul Hilmi "Bilgi o,, , lobisaı lar 
yapuk tütüo eubar memuru Ni
yazi ''Ergene,, , Vilayet evrak 
kalemi kiıipleıinden Tu•an .,Bay 
Gül,, , Srlabcttio "Okçu,, , Hu 
kuk işldi baş katibi Ahmet •·üç 
Gül,, Vılayet odacısı Ahmet "De
mir., soy adlarını almıılard1r. 

Vedat Güçlü 

On beı gündenberi lstanbulda 
bulunan belediye yuı itleri lehe· 
si V tdat Güçlü düokü_ ekupresle 
ıarımıza dönmüttür . 

Fabrikalar 
Fabrikalarını temiz tutmıyarak 

amr-lesinitı ve şuın 11bbatını bo
un şu fabrikalar ilk k~z oldu
ğundan ötürü beşer lira cnaya 
uğramışlar ıuçuo tekrarında bu 

vardı, hu ozın güneyin biricik ün 
lü duyagı idi. Varayım bend~ bu 
anılı güzefi gördüm dedi, Küpeli 
lcızıo yurduna doğru ılğare etti, 
günlerce, atlı, yayR Kiti bir gün 
örüm çağlarında kızın konalga 
sına erdi ulaştı ve acun güzelinin 
kon,,ğımn dış köşesine çömeldi, 
sazını çr.kti yangılarını ortaya -
döktü, öoündtn geçen kızları gö 
zetmeye başladı. 

Ne bilir gtizeli sevmeyen a/ımcık 
S. vip te güzelin ylizliııe bakma/\ 
Fırsatım bulup ta ı1anal\la11 öp ı cı:ıalar artacakttr . 

Deli boranı bir 11uneyc ben
zetmeyen kırnak kızlar ozanm 
önünden geçmeye onunla gülüş· 
meye başladılar . .. 

Deliboran: Küpeli kız hangi· 
nızıınır. sorunca, kızlar hep· 
side birer, birer "Ben küpeliyim,, 

diye gülüıtüler. Dtlihorao ısızını 
dötüne çekti : 

Gün doğorkeıı kızlar geçin bu· 
radarı 

Dü11yalur durdukça durası /cız
lar 

Buğruw, bu{jrum kınalı ellerile 
Bizim ile gelin, gelesi kızlar 

Küpeli kız; ozanın tfükülari 
ne can attı. "Alm içeri,, dedi, kır· 
naklar tülümaya getirmediğini söy 
lediler . Küpeli kız gözlerini ışıl· 
datta :''Kiminin yakarı, kiminin 
mayHı., alın diyorum ... dedi. 
Kırnak kızlar; Deliboranın kol· 

mek 
Can can gölıirmez kız kara -

gözlıim 

Nedir şu sendeki şöl karagözler 
Kelıribar dudakta kırımzı yıizler 
Hani aradaki şt>l gl:ll sö:ler 
Döşü.nü, döşıime sar kara göz 

ll1m 
Deliboran dcr ele soyun soyusa 

Benim yarim ince belli ulul boyu· 
sa 

Banu ver denece/..- tiğdıll yoğusa 
Alırım seni 11all<ılıt bil kara 

gö:lıi.m 

Deliboraıı böyle deyince : 
kız konağı inletti: kızlar, kapu · 
cular , arabacılar koştu . bütün 
kırnaklar bir oldu Deliboranı 
kapu dışarı ettiltr . 

Deliboran ooyuocuğunu bü • 
kerek o günün der~ beyi olan 
azılı Hişvan beyine ta&1sını dök· 
meğe , engücü bu kızı almaya 

aodotti yola çıktı . 

Geriıi var 

Sözlıik : 

tnklarına girdiler. Ozam kona - 1 - Ötkuüç : Hikaye 2 -
ğıo en süslü yerinde tuluuay gi- Duyak : Şair , Aşık 3 - Gez : 
bi kurulmuş Küpeli kızın katına Def'a , ke•re 4 - Kirnak : Biz· 
ilettiler. metkar 5 - Ozan : Şair, Hatip, 

Deli buran, kızın yüzüne bak Hekim 6 - Anilli : Şöhretli 
tı "Canım saııa yoluğ olsun., dedi. 7 - Örün : Saba lı namazından 
yeni baştan çalmığa , okumaia evvel bir vak tan adı. 8 - Y ang : 
koyuldu . Aşk , niyaz 9 - Yakar : Dua 
Aslı kıiçıik ama kendi h11rudan 10 - Tulunay : Pedir 11 -
Biler dcrla, çuy1rı çimen koru Çakışma: Münake~ı 12 - Usul: 

darı Mevzuu 13 - Ügdül : Mükafat 
Kasavat g6T1lt1mlin, /\arın eri- 14 - Zoum : Mütekebbir, kt•n -

den dini be.yenmiş 16 - Puryandı 
Karanlık gecenin çırası kızlar Şaşadar demektir · 

Halı tezgahlarına Beş sınıf i_çin öz türkçe I 
kıtap .. 

yeni bir iş --- Ankara -Murif vekaletinde 

Çiftçi, İş limitet, Mürşit efen 

di , Mahmut Paşn , Suphi Paşa, 
lş Ali bey , Asım bey , Kalağ za
deler , Pamukçu Aziz tfendi 
fıbtikalarıdır buulnr . 

Encümen 

Düo Vali hay Tevfik Hadi 
Baysalın bakanlığı altında vıl5yet 
eocümni toplandığı haber alaomıf 
tır . 

Maarif müdürü 

Seyhan maarıf müdürü Yunuı 
Kazım bey rahatsızlığı yüzünden 
dün İ§İne gelememiştir . 

Belediye yasağı 

Bakkal, manav v~ sebzecilt'rİn 

ay başından itibaren kendi iıle · 
riae ait eşyadan b;,ışka bir ıey 
aatamıyacakhrı haber alınmış 

tar . 

Makinesiz furunlar 

Cumartnsi güoii belediyece 
verilen mühlet bittiği için ma
kine koymayan fuı unlar o gü•ı 

kapatılacaktır . 

Türk Sözü kupa maçı 

Toros spor ile Mersin İdman 
Yurdu arasındaki Türk Söıli ku
pa maçı bugiio öğleden sonra 
stadyomda y~pılacaktır . Bu ma · 
çın çok heyecanlı olacağı tahmin 
edilmektedir . 

Bir kavga sonunda 

Yamaçla meballcıiaden Halit 
oğlu Ali , Ali oğlu Bedir , Ati oğ· 
lu Mehmet , İbrahim oğlu liast'ın , 
lh ahim oğlu Mehmet ve lbrohim 
oğlu Alı kum r } üzüuden keybe 
diltn elli kuruç scbebi}'lt: arala · 
ııoda çıkan kavga neticesinde bir 
birlerini dövmilıler ve bunlardan 
Hasan, Bedri ve Ahmet başından 
lııçakla yarahrımııtır . 

Haıın i!e ~ Bedrinin yaraları 

Ford otomobil müessesesinin 
mümes!ili , otomobiller için kü· 

çük Beccadeler yeptırmak üzere 
alAkadar Türk hah tacirlerile 
temasa girişmiştir . Esaslarda 
mutalıik kalmmı§tar . 

müsttşar.m reisliği altında topla · 

nan komisyon ilk mektep kitapla· 

rına öz türkçeye çevirmek için 

çalışıyor. Salahiyettar bir zat de 
m:ştir ki: 

1 
ağır olduğundan hutaocye )'•tırıl 

dığı ve ötekiler de yakalanarak tah· 
kikata başlandığı öğrenilmiştir . 

Öğrendığimize göre , ~imdilik 
böyle 100,000 B~ccade alınacak , 
rağbet bulursa siparişler artırıla 
caktır . 

Bu eccııdelerin Avrupa ve 
Amerikad. çok alaka ile kar§ı -
]anacağı muhakkak görülüyor . 
Gönderilen nümuneler beğeuil . 
mi§tir ·. 

İlk tenübe satışlarmı..laıı miis 
pet netibc almirar böyle otomo - j 

11Beş sınıf için okuma kitabı 

hazırlanıyor. Gelecek ~ene okutu· 

lacak rliğer mektep kitaplarının 

da öz türkçc yızılwasma çalı§ıla · 

caktır " 

bit seccadesi teklinde balı ibra · 

«'Blıoın kıymete iki milyon lirayı 
geçmesi ihtimali vardır . 

Yaptııılacak seccadeler Ford 
ıdıoıu muhtevi bulunacakbr . 

Tehdit 
Recep oğlu Mt'bmcl adında 

biri umumi f'V sermayelerinden 
İbrahim kızı Nuriyf'yi laba r.ca ile 
tehdit ettiğinden tabanca ı alan-

ı mış ve kdndisi yakalaomı:. tır . 

Gizli rakı geçirirken 

Mehmet oğlu Sabri 
biri umumi e\'e gizli . ıa~ı 
iuodan yakalanmııtır • 

adınd8 

soktu· 

Fransa• ltalya mil· 
nasebetleri 

'Roosveltin utkusu ' 

Hl, Ere Nouvelle,~ Paris 17 
son trşrin 1934 Fransa - ltalya 
münasebttleri ve yakıolaımıt<ı hak-ı 
kında bir makale yazan bu gaze
te , Frınaa hariciye nazırının, Ro 
mada diplomatik müzakerelerine 
devam etmek üzere Fransanıo 
Roma sefirine talimat verdikten 
sonra Yugoslavya ve Avusturya
oın Par is sefır leri ve Yugoslavya 
hariciye nezareti umum katibi 
Fotiç ile görüşmek istediğini bu 
mülakatlarında fevkalade ba:zi 
ehemmiyet olduklarını ve fransa 
nın ııe ile meşgul olduğunu gös· 
terdiklerini yazdıktan sonra di

yor ld: 
·•Bunlar İtaly r.da da bilinea 

ıeylerdir ve her halde güzelce an · 
laşılmaları icap eder . 

Bundan başka İtaJ} aya karşı 
beslediğimiz dostluk duygulaııoı 

timdiye kadar lcafi derecede ispat 
etmiı bulunuyoruz . Bundan aı hir 
zaman evvel İtalynya samimi bir 
surettf:ı iş birliğıode bulunmak 

hususundaki arzumuzun doı bir söz 
olmadığını açıkça iıpat ettik . 
Bundan maksadımız ; ltalyadan 
Avrupanıo yetiştirilm~si . gayesine 
matuf olan eserimizi mf'ydana geı 
tirmelc, Orta Avrupoda , Balkan 
farda ve Akdeni:zde sulhu kuvvet
lendirmek hu8uauodaki gayreti 
mizde bize yord1111 etmesini iste 
mek hakkuıı knıaomnktır . 

halya bü\<ümetioin, muahede 
lerin tadıli hakkındaki mubttlif 
rivayetleıe biı nihayet verecek ve 
Marsilya ıuikastinin uzak veyahut 
yakarı mesuliyetlerioı , bizim y•p
tığımız gıbi aydınlatacak olan res· 
mi. geniş ve kati Lıir beyaoatın 

bu ııeticeye erişilmesitu•, biç şüp
b~siz yardım eder. 

M. L•val milletler ar111nd ı sa
mimi bir İf birliği vücude geti
rilmesin~ ve ınillrt'erdcn bazıla•ı 
arhında vücut bulan anlaşma 
mazlıklarıu izalt·ıine büyük ine~ 
liği ve idarui ile favkalide mü· 
tssir olmağa çılışnıektadır . 

M. Lavılin buna erişeceğine 
şüphemiz yoktur . Biztt: göte hu 
bal, Franıa ltalya arasında cere
yan eden diplomatik müzakere· 
lerin haklığını ispat etmektedir ,, 

- 1'imes ·-

Ceza mahkemesinde 

Mütekait yüıbıtalardan Hilmi 
efendinin km Behire baoırua sar· 
kıotılık ve polise karşı gelmek suç· 
)arından mevkuf bulunnrı Mah 
mut Nediın oğlu Mustafıtnıo du -
ıuşması dün öğledrn önce yapıldı. 

Suçlunun avukatı SaLib beyiu 
talebi üzerine suçlu yUz lira ktfo 
letle tabliye edilmiş ve duruşma 

polis Cemil efendinin gelmesi için 
12 son kanuna gününe bırakıl · 
mıttır. 

Bir tecavüz 

Rr cep oğlu Sadettin adında 
bifi rezalrt çıkaracak. derecede 
serlıoş olup umum! ev sahihi Sıdı · 
kaoıo lsapısıoa tccıavüz ve bağırıp 
çağırmak ıtıretile istirahati boz 
duğuodan hakkında yasa yazısına 

başlanmıştır . 

Bir el tabanca 

Amerika intibabatuım netireıi I 
Mister Roosvelt için büyük bir 
şahsi utku olmuştur . llütUn ioti· ! 
lıabata bakim olao şey, onun şeh- ı 

siyeti ve siyaseti olmuştur . Cum· 
bur reisine karşı gösterilen mu
balef et o kadar aciz bir dereceyl" 
d;işmüştür isi intihabat faaliyeti 
devam edcrkett. bilhassa garp ta 

raflarındaki eyaletler de Cumhu 
riyetçi fırka oamıetlerioden bir 
çoğu , gögüslerinde taşıdıkları 

fırka reDklerine :rağmt.n R oosvelt 
ve Vav Dealıo tarafları olduklsrmı 

söylemekten çekinmemişlerdir . 
Bütün bu intihabat mücndeleıi 
iç: ade en e.ıteruan kısmı, Pcn· 
ns} levanıa da mster Da vid Reedin 
ve Dalifoıniada da Mister Upton 
Sinclaiıin mağlubiyeti olmuştur . 

Mister Rccd Senatoda Cum 
huriyetçilerin eıki bir lideri ve 
l\.fıster Roosvelt ile her hangi bir 

in ki lapçının ş' ddetli ve muktedir 
bir muhalifi idi . .Memleketin en 
koy Cumhuriyetçi eyaleti olarak 
taornao Pensylvania eyaletinde 

Miıtet· Reedin vaziyetinin asla 
sarsılmıyacağı :zannediyoıdu . Ta 
nııımış bir romancı ve aşırı Radi
kal olan U ptoıı SiDclair ise Kali 
foroia valihği için ilk intihapta 
Demokratların namzetliğini ka 
zanmasile aıulı tt f zakar \C mute 
dil fıkir Hleı i bir bayii teliiş dü
şürmüştü . 

Sinclair ortaya bir sosyalist 
proğranıı çıkardı ve iutihap edi 
lir edilmez bu proğrttwı tatbik 

sahasına geçirecPğioi iıao elti . 
Bn zatın teklıfleıi Cumhur rtİSİ· 
oin düşüncelerine o l~adar aykın 
düştüki , Federal foka keodiıine 

gösterdiği yardımı ke.sti . 
Bunun üzetİne Roo11v~Jt siya· 

setibin sempatisioi kazanmış olan 
bu demokrat namzet, yalnız de 
mokratlarm yardımına müracaat 
mecburiyetinde kaldı . Alman ne
ticenin ehemmiyeti Mister Sincla
irin mağlup olmasında değil, a 
leyhine yopılın ittifaklara rıığmen 
bir kaç rey ıtlmıısındadır . 

İntihabatın neticesi hize gös 
teriyor ki, Ameı ikadald t~rcih 

meseleıi, Nev Deal ile eski rejim 

urasın da değil . Mistt ı Roosve 1-
lio iılahııt proğramile aşırı radi
kalarıo ihtilalci, programları ar~-

sındadır . Misi:er Roosvelt hususi 
ticareti ve hususi t eşe hbüsler i. 
içlerindeki ıui istimalleri temiz
lemek suretile işler bir ıı;istem 

haline koymağa çahftyor . Buna 
mukabil Cumhuriyetçilerin gös· 
terebile.cekleri biç bir tedbil' yok 
tur . 

Y aloız suiistimıllerio nıühıli · 

ğa edildiğıni ve buolım ortadan 
kaldırmok hususunda yapılan te · 

şebbllslerin mevcut ıiıtem·I tchli 
keye koyacağını iddia ediyorlardı, 
Br pıoğram eğer buoa da prog
rı: n diyebilirsek · bugün Amerika 

halkı tarafından kati surette red 
tdilmiştir . Eğer ticaret ve uuli· 
ye liderleri akıllılık göstermtk 
iılerlerse emri vaırii k•hul eder
ler ve Cumhur reısi ile iş bir-

liği yap•rak hu sistemi itler bir 
ıekle ıokmağa çalıtırlu. Mister 
Roosveltio bu zevata, lüzumlu gör 
düğü bir iokilabı kabul ettirmek 

, için ıarf edeceği emek ve karşı 
laşacağı nıüşkilat , şiddeılı t< dbir· 
fer almak için yeoi kongrap ik . 
na işinde rastlayııcağı zoı luktan 
her halde daha az olecakhr . 

Durmuş oğlu Şükrü adında 
l>iri ile bakkal Kamil arnsınd~ çı 
kao kavgada Şükrünün Kamili kor· 
kutmak için lıava>•a bir el taba11ca 
,.ıktığı aoloşılmış yakaloorak hak · 
kırıda zsbı t tutulduğu haber alın · 
mışhr . 

1 

Uğruluk 

Mıkta l oğlu lsmail ad nda l>iri 
lsmail oğlu Hal ı l i ıı han ıvdan ıki 
ÇU\'al . bir harar ve iki bel çalıp 

~attığı anlaşılmakla tahkikata ge· 
çilmiıtir . 
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eden Arapça yazı artık tamamen 
ortadan kılknıışlır . 

Resmi makamlara latince harf 
lerl.- yazılmış olarak grleıı evrak 
ve istıdalar da bir kaç aydanberi 
kağıt sepr.tlerine atılmaktadır. 
Soy ıt.lı olmıyan1ar önümüzdeki 
aylar lçin<lc ktndilerine birer soy 
adı koymağa meı·bur tutmutlardır.1 
Bn suretle f'Bki bir adet kaldırıla 
cıktır . Baba ve oğulları ayni iı 

l) n koyoruz : 

Kemıliıt Türkiycdc kurulan 
mhuriyetin geçen sene bugüo 
de onuncu yıl donllmü kutlıo

lı Oımnulı imparatoıluğunun 

} ıldanbtri ihmal l'ltiğini , 
i Türkiye büyük bir gayret ve 
ıtlc trlifi efmtğe çnlışmııkta· 

. Yeni Türkiyeoio on yıhaan , 
rbı Avrupa devletlctinden bir 

undan aııcnk yüz senede başa· 
ildıkleri bir irıkişnf sah sınn 
ıbül elliği ıöylenehilir . Şimdi 

33 ilk lrşrioi ile ) 934 ilk teıri 
io 59 zu "arasıoJaki 1] inci 

dı da Türkiye , yine sür1tli bir 
rş tenposu ile öyle geniş bi r 

tsafe adımlomıştır ki , bu meaa· 
başka yerlerde normal tarzda 
iki on yılda a lıoabilirdi . Hem 
~rupa ve hem de Asyadı k8in 
lunan bu devlet , merkezi Avru 
dın ön Asyamn deriniiklerine 

dar uzanan uhaoıu siyaıetiode 
ma artın bir nüfuz ve ehemmi· 
i halı olması itibıuiyle Türkiye 
nıhuriyetinio on bıriı ci yılı üze· 
de biraz tetkikat yapmak gc 

idi ve fııydıılı olur . 

Her sııbAd esııston ve temel · 
o başlanarak yenilık yaratılmış 
bdli hrdcf ve gayeler göz önün 
tutularak tayin edilrn merhale 
menzillere varılmıştır . 

lstaobulda garpteki emsal ve 
nıunelere göre üniversite ıçıl
flır. Bu Urıiverıitc de lıir çoğu 

lnıcın olan ect1eM muallimler 
lııınaıktndır . Siyasi değil , de· 
ID edeıı kültllrel ve Ökonoruik 
lııl&p fikrini gençliğin kafasını 
rlrıtirmek için JJU üoiveuiteye 

' « İakilap Enstitüsü '' ila11e cılil 
ttiı · Öz ve l<"miz bir Tnrk dili 
rıtmak için eski Osmanlıcauıo 
Dıiılcbwesi [ve yenilenmeıi yo· 

da } 11pılmaktı olan büyük iş , 
•ıi Mustafa Kemal tarafından 
lıat idare edilen dıl kongrtsi-
11 mesai direktHleri ıle doğru bir 
iknaıct alnıııtır . Milli iukilfip 
lrı ve Arap gelimelcrinden kur· 

Dlllk ve mılli hir dil yarntmak 
İyor . Tiirk milleti kültür ıahı· 
da Lir uevi " Settiçio ,. teıkil 

mi ınşımıyıo hir çok ıilderin 
bulunması , bize nadir h·sadilf olu 
nur bir hol olarak görülür ise de, 
yakın zaman kadar Türkiycde i 
h11l böyle idi Hocaların dini kia· 
vt'lcrini yalnız camide ibadet sua 1 
tında giymek ve artık ıokakta 
bu kiıve ile dolaşmamak için ka j 
rarlnr verdikleri hakkında memle
ketin ber tarafından haberler gel· 
mektedir. Fes giymcğe muua cu \ 
son boca kafilesi de bu suretle 
artık okaklaıın mınurasından 
silinecektir . Bu şeyler , Avrupalı 
gözü ile bakılınca ehemmiyetsiz 
küçük ınyılabilirse de şarkta ya
pılın büyük bir dahili inkılabın 
mlihim olan nk am ve Lrnhi)de· 
riodendir . 

Memleketin saonyıleımesi dev 
adamları ile ilcrilemekte ve bet 
senelik ökooomik plao hayretlere 
değer bir ~eyre\le tatbik edılmek· 
tedir , Ankaraoırı kurak bozkırlıı.· 
rıodan fabrikalar fışkırmaktadır. 
1934 yaz mevsiminde öyle bir hafa 
olmuştu ki!, Baıvekil~ ismet paşa 
bu baftu içinde birbirinin ardınca 
mütemaıliyco bir çok fabrikaların 
açış merasimini yapmıştı . lımittc 
bir kağıt fabrikası, lst&nbulda bir 
cim fabrikası , Zonguldaklı bir 
kok fobrikaıı , Keyaeride Ruı em
tia kredisi ile bir m~nsucal fabri
kası , İspartada bir gülyeğı fabri· 
kast , Turhaldı bir teker fabrika 
•ı , o hafta içinde açılın fabrika· 
lardandır. Hüklimet merkni olan 
Ankarada v<"kilcller ve diğer 
rtımi makamlar için her ay dev uı 
binalar, yerden mantar gilıi fııkır· 
maktadır . Aulrnrayn yalcında çok 
büyük bir su bendi yapılıyor . 
Cumhuriyet bayl'8mıoda abidevi 
hir bina ol11n sergi evinin nçılmı 
mrr11imi ismet pıt• tarafındın 
yııpılnıı§tır . 

-Sonu vır -

Sunyeye yerleşen Nasturiler 
----------------------~~ - IJ/ri11ci flrlil\ien arlan 

nıu t• Tüc arlar toplanarak 
rarı prolc to etmişler ve kara· 

f krar tetkik cdilın .. ini , lıu 
rar IPthil edildiği tokdird~ 
rli :ıııatın ölüme nanlıkiim 
hınduğunu yaıın yakıla aolnt · 
tan oıırn tr:lgrafı .. u ciimle 

hitirmi !erdir : 
' Her derdimizi ize §ikii)et 
yoıuz , fakat dinleumi)Or . 
dan oııro artık lııJicnizi alJa· 
§İkiyeı etlectğiz ! .. 
ıkın im karar . ancak hır 

ç lıırısd} an fabrika ının işine 
anınktaclır . çünkii lJir kı ım 
iklu ki bnıılar fnbriktılu(la 
llaııılmaı yılımı iki hırı ti · 

fabıikasında ~ııllnmlır . -
riıkı "n isti ns cdilmi.,tir lıu 

•rm hu ıııek atla prıi iki 
fabıika ... ırım lıat•rr için çik• 

•~rına hüküm ulnnmnkıatlır . 
ı_raocırıo heyin hn~t al ığı giin 
hk~ ilerilPmektedir. On he. 
ıul1eri .. Veıem,, bnstalı~ıoa 

Ulau mi' öoıleı~ . miit~modi 
'i altırıdıı ve ek"cr ~ak tını 

hnnn snnntoı) umlıuuıda ırei·ir· .k tı • 
le idi . I lannııo h ' hir tız 

ıah•n irıdc ) at11u hastanı o yanına 
kinıs knhnl ediluırmektcdir . 
llaslelı:rncye lıemeıı her gün hin· 
lcı\_ adew gitmekte isede tal>ii 
hu ziyorctçiler kuhul edilme · 
ınektedir . Onddrin lıo tnlığı her 

tnıafta bUyük bir tee .. ür doğur • 
muştur. 

• • 
* 

Heyı utta Kundura i çileri , 
gündeliklc:rioin azlığı yüzünden 
umnnıi grev Han ctmi lerdir . 
'ekiz gündenbeıi Oc\am eden bu 
grevi bir yoJnun koymak için 
y•JH~ou t, ebhii ltr fayda vcrmr.· 
mışlır · 

G r \in elıehi uduı: grmeni 
mulıucirleri , e\ lerindc çalı arık 
nyak kı hı yapmakta ve bunlorı 
çoı ı 'e sokaklarclo ellerimle 
gezdirerek uruz fiatla atmakla 
dırlar . u .. ri tarafla lll8ğaza, me' 
mur licrdi H hir çok ma raf 
ödeyen mağ11zalar i e bu ucuz 
luk kor,.ı ıoda rekabet edeme 
nıektc 'e bu yiizdeu işçi g!}o • 
rlelil leriaıi <"ildir nıcğc mecbur 
olınnkıaılırlıır . 

Şimdi lıiiluıı g11zelclerdı lıu 

{SON SAVA) 

Ankrada ytını 
kesim 

,, o u--

bir söz 

St 10P : 29 ( A . A ) - Halk 
C\'İnde verilecek müsamere kon 
f ıaosı 'e diğer topla'ltılara ha · 
nıınlaun :rthııto ile gelmeleri . 
çuşaf geyrnemcleri idare hay'· 
elince karnr ahına ılınmıştır . 

1daıe hey'eti hanımlıırıınızin 
medeni kıyaf ~tlerine bile uygun 
ol mı) on çar afıu temamen orta 
ılan kaldırılmasıoı Belediye ıııec· 
lisirıdca istemiştir . 

Bir anlatlş 

Londra 29 (A.A.) it 10 M. 
, &) ıııeu dün akşıtm avam k11na 
raıunda Ahnmıy . Frema, Amcri 
kn ,.e İtalyanın !\I. ıBaııvinin dün 

akşam Y•pmış olcluğu beyanattan 
hah rdar tdilmiş olduklarını, 
çünkü iuğiltere hükumetini Al 
manyanın tekrar ilahlanması 

ıne ele ımi ewcosel bir mesele 
18} makta olduğunu öyleıniştir, 

B • ' eş gemı •• 
Va ingıon : 29 ( A. A. ) - Me· 

busan lllf'l'lisi donanma enciimeni 
reisi M. Vin on §İ;)le demiştir : 

Joponyn)n lıiç hir §t'f bahosırııı 
deniz dtıııkleşnlC.,i hakkı vereme) iz. 
Japon a \ O§İııgton deniz antlaşma· 
ırıı bozn~ogmı bildirir bildirmez 

Joponyado )Opıla<"ak her iiç gemiy~ 
karşı merikauın '1<'ır yapması için 
gcrckeıı proje i mecli e kendi elimlt· 
\ereceğim • 

Şarki karahisarda yu
ınurta ve ceviz satışı 

Şarki K.rabiser : 29 ( ~A) -
Nisndın beıinden bugüne kadar 
Korabisardan 1.372 000 yumurta 
ye 64 800 kilo kabuk in \ e iç ola 
rak ceviz ihraç cdilmİ§Iİr . 

Kantonda ecnebilere 
Ultimato 

Nortb China Oaily Nevi! 4 
birinci t şrin 1934) Kanloniticar~t 
odası ecnebi ticaret müe11~sele 
rinio nihayet birinci teırinin on 
besiue kadar kıznnç vergi .. borç· 
larmı tediye etmeleri liizım gel 
diğıni bildireo ültimıtom ıek 
liude bir irküler ntşretmıştır . 
Y•pılın bn tamimde mevzuubabs 
ccuehi müesseseleri , verilen ta 
limati riayrt etmtdikleri takdirde 
bütün eynlfl dahilindeki Çinli 
tüccarlar, bu gibi ecnebi müeaae· 
selrrile Jıer türlü İ§ yapmakt11n 
menc:-bileceklerdir . 

EsHP.n m11dcmki · Çinliler ayni 
\ ergiyi vermekle m6kellef tululn 
yorlıı • ecnebilerin de •)nİ mna 
mele) e tabi tutulmaları pek tabii 
olduğu İlll\ c edilmiştir . Ticaret 
odasının t lıdıdi memlekette bli· 
yük bir atiikn uyandırmıştır . Bu 
harcketın Çinlilerle Ecnebiler ı
rasında bazı müşkilit çıkarması 

muhtemeldir . Ecn ... biler eni 
vergiyi bek ız buluyar ve zihni
)' tlerinde isrnr rlmek kararını 

uernıitlerdir , çuokü bu yeni 'er· 
giden mada ecnebiler yol 'c aair 
vergilerioi hükumete muoıaza· 

mın 'ermtktedirler . 
Bır ınüddetdenberi konsolos· 

larln yapılan müzakereler son gün· 
lerde bir çıkmau girmiş ve me 
sde nihayet cJçiliklere hıavale 
edilmiştir 

Dığer taraftrın Çinli mnkamlaı 
yapılan ılıtir11lırı nazarı dikkate 
ıııhuadan wuknrrerah tatbik et· 
mele kararını vermişlerdir . 

r----------------
A m atö r işleri 
J.rı Kısa /Ur Zı1ma11dıı l/rı 

=.ırlcımr . 

Buğday alım 
istasyonları 

Yeniden 35 istasyon • 
açılıyor 

Ankara ( Akınm - 'I nk -
yada geçen mahsul denesimJe 
kuraklık olduğu için Ziraat ban-
kasının buğday İAtasyonluı pek 
az it g<irmiişliir . Hıaıko umum 
müclürii KcuıalZaim lıey diyor ki 

•. Bu istasyonların çoğu kal 
•lırılacaktır. 1\lemurJarı yrni oç1 
lan istasyonlara veriyoruz. Menı-
leketiu bir çok köşelerinde , gö 
riilen ihtiyaç üzerine, 35 buğday 
alım istasyonu eçıyoı nz. Yakuıclı 
kcdro)arı tamım olacak ve hu 
istasyonlar işe ba~lıyat·akıır . 

Trakya<lıki buğday satın a]mu 
ielaB) onları ileride gene iş~ bAŞ 
1ıyacaktır . Un istasyonlar v.sıtn· 
sile yeni gelen muhacirlere to • 
hum dağıtma §Ckilleri etrafında 

dahiliye vekaletindeki komisyon 
yakıııda tetkiklerioi hitirccaktir. 
Söylendiğine göre Zıraat banka
sının elindeki tok buğdaylar 
muhacirlere gcfacek lıafıaya kadar 
dağıtılacaktır . ..,.,...., __________ ....,. ______ _.,, __ 
Nafia baş mühendisliğinden; 

Aılana - ~lisis ve Atlana - Ku
ra taş yollorı hnşlangıcıncln(3573 35) 

metre murohhaı parke kaldırım 
ihale surotile yaptırılaooktır. 

1 - Bu inşnotın keşif hedoli 
( 11829) liıa ( 37) kuruştur. 

2 - Eksiltme ( 2490 ) uııma · 
rolı ortırmn oksiltmo ve ihale ka
nunu hükümlerine göre ve kopalı 
zarf usulu ile olncaktır. 

3 - İhale 934 senosi Lirinci kd
nun nyının 20 ci perşenlıe giinii 
saat on birde Soyhan viltlyeti <ln· 
imi onoümoninde yııpılocuktır. 

4 - Jnşoota ııiı keşif cetveli 
resimler, mukavelename sureti ve 
şortnnmoler Scyhıın ~iJılyeti Nnfın 

br.ışmiihendiallğindcn beş lira dok
san bir kuruş ınulrnhilinde nlına
caktır . 

5 - Bu işi tonlılıiit etmek is
teyenler on rok 30- J 2 - 934 per-
enbe günii snut on hiro koıfor 

Seyhan viltlyoti dnim'i onoiinıoni 
reisliğine v recekJeri teklıf nıoktu
hunun okli bu işe oit olup no su
retlo temin oJilocoği ( 4) numnrıı 
ile bilıliriion artnamolor nrasıo
dnki •lksiltme şnrtnnınosinde gös· 
terilmiştir . 

G - 'feklıt' mektubu ile birlikte 
ve oyrı hir zorr içinde : 

A - ( 887 ) lirn 20 kuruşluk 
rnuvakknt tominnt . 

B - Toklık scılıilıinin ticaret 
odr.ısma kayıtlı olduğunu gösterir 
934 SOMsindo alınmış vesika. 

C - Teklir snhilıinin şinHliyo 
kndor yaptığı işlr.re oit evrak v<ı
siknlnr gr;steı·ilınek surotilo 8eyhnn 
vi1a1ı·ti Nı.ılııı hn mühonclisliğimlen 
nlacokları fonni olıliyct vesikası. 

D B r şirket veya oıloklor 
nnnıııın t klif yapıldığı toktirdo 

irkct v ya oıtoklorın her hid trı
rofındon teklif olıibinin ke"dıle
rini lı nısile selt'lhiyotli bulundu 
ğunu gösterir vekdletnamri vcrilo
cektir . 4758 19 24-29 4 

Ziraat mektebi müdürlülünden. 
65 
65 
65 

Tnkım ellıise 

Aılet to lobe kaskoti 
Çift siyoh iskarpin 

Mt-ktcbirııiz ıoJcl.ıesi kin yukarılo 
cinsleri vo miktarları ynzı1ı eşyn 

27-Tc rinisoni - 934 tarihinden 
itibaren yirmi gün mfüldtele mii
noko ayn konulmu tur. llopsi bir. 
don voyn oyrı oyrı ihalo cdılınek 
iizcro 17 Ktlııunuovvel-934 pn
znrtosi guniı soot oo dörtto kn lf 
ihaleleri ynpılncaktır . Taliplerin 
şoroiti nnlonıok iizcro cunıodon 

mndtl her giin Zirnnl m"ktcıhi mii
ıliırlüğurıo V<' ihale giinünde % 
7,5 poy 11krolaril \•iluyct Ziroot 
ıınıdurliığunılr ınutc ckkil komis ı 

lll a lı zı zauııııı dcrlıal tın l · 

'
1 
'" ıcknır tPda\İ edilir. on 

rıltıde hir i'7. )Oıulnıu§ \r. bu 
lcıı lıa talık f!iddetirıi gö ter· . .. 
tar Şimdi Hılep .Senlüı has-

Eı ıneıı i \ t.ıııdnş •. lor ale) · 
lıirıdf• itlclc'tli bir c rcyaıı lııı la
mı tıı. '\ c.Ji anaatı öldüren bu 
mili t lınl kında çok a~ır özler 
sarf edılmektedirlcr • 

Foto Coşkun 1 yo ıO ıııuroooutlnrı il tin olunur.4793 _____________ _. 27-2 6-1 l 1 

Fl.rdk. : 3 

Adana Borsası Mu.amel·eleri 
PAMUK ve KOZA 

-
C 1 N S J 

Kilo Fiyatı 
Satılan Mikdar 

En az 1 En çok 
K. s. K. s. - ~-

li.Uc 

K11pımah ~amuk 
-

-;;-

İ'i yasa pıırlottı ,. 41 14,75 
l'ilasa remizi -.. 
lan., J 
iane IJ -
Ekııprt'tı 

Klr.\'lıınt -
YAPAGI 

Bf'pZ 
SiHth 1 1 

Ç 1 (; 1 T 
Ekspres 

1 1 

lune 
''erli "Yemlik" .. "Tohu ınlıı k., 

HUBUBAT 
Hu~dn2'. 'K'i'ıımı 1 .. Yerli ı, 

.. .Men tane ' --Arpa 
Fasulye - --
Yuluf ---
Delice -
Kn§ p·mi ----
Kf'ten tohumu ı== Dnklo - -
Sif!Olll -,- -

UN .... Salih I~ff'!ndi -, ... 
.ti ., " .o 111 'J'.>iiz karma -
~~ 

,. ' 

Simit - - -
" o~ .... Cuml.nrilet ---

:2 ;.. ... - -----
N O 

., 
r;... (,)o ~üz kırma,. 

, __ ,_ 
-Alfa .. 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
29 I 11 I 1934 lş Banka mdan ahnmı§tır. 

Santım Puıe K. :iA 

Vadeli 6 77 • Lin•t ~ 10 7.~ 

V ııdcli 6 79 İley~mark 8 61 
~~rank"'Fran@ız,, 629 

Hazır 7- 07 
30 

Sınliıı '"İnaHi1 1, 126 '50 
Il inı lııızır 5 18 ))olnı· "Amerikan,, m 
Nıwyork 12 59 F'rııuk "leviı,;rı•,. 

ı-

1 Belediye ilanları 1 
Belediye riyasetinden : 

Mu hu irıtilıolu tolliş lıoyeti secimi i~iıı BAlediye meclisi ilk kAnunun 
iki~oi pazıır giioii sncıl on beşte lovkolddo olarak toplonaoıığından Be-
lellıyo ozoeı nrkadoşlorın bu snntto )31.)lod'yetle hıılunmatnrı rica olu· 
nur . 4801 

1 <' 7438 » Yodi hin dört yüz otuz ekiz lira bedeli keşifli sehz~ 

pozormJn ynpılocok muvakkot sohzo hali inşaatı kopalı zarf usulıln 
münnkorrnyn konulmuştur . 

2 lhole, 18-12-934 tnrihino mueodH salı gtinü snııt on beote 
Bele(liye daimi ı ncumoninde yopılocnktır . 

3 -1'eklıflor, 17-12-934 giımi nkşomıno kadar belediye riyase
tine yopılm_ı olncnk 'e ilıole günü hic Lir toklif im bul odilmeyecektir. 

4 - 1'olıpl ı ın, bu hususa dnir izahatı vo iki lira bedelle wrilınekto 
olnn evrakı ke fıyo alo projeyi nlmnk i.izore yovuıi ılıolodun evvel De
lediye hoyoti Conııiyosiııe miirncnotlurı ilnn olunur. 4786 

26-30-4-9 

Dört bin cilt makbuz tabettirilecek 
Bclodiyo tohsıltlt işi i ·in dört biıı cilt makbuz bastırılması şartna

mrsi mucibince ve knpolı zarf usulılo miiııoknsnyn konulmuştur. 
Uıolcai Kıınunu ovv1'1in l 8 ioci oh günu soo t on bo to yapılacaktır. 

'fnliplcrin o f:ı'Ün bolodiyo encumcnino miiracnntlnrı ilan olunur.4788 
27-30 

Belediye dairesi için odun ve kömür 
satın ahnacak 

Bolclliyo dtlvnirinin ihtiyacı olon 31,000 kilo odunlu 5,500 kılo ko
ınlir vo 1000 kilo kok kömlıruııi.ın nıiiboynnsı kapalı znrf usulilo mü· 
noknsoya konulrnu tur • 

lhnlcsi Kdnuno ov,olin 18 irıci salı gunft sanı on heşto icra edile 
ceğindon t.nliplcrin ihale giınü helediyo onoüıneninc mürocnatlurı ildn 
olunur 4790 27-2 6- 11 

ltf aiye efradı ile temizlik amelesine elbise 
yaptlrıhyor . 

Ucloıliyo temizlık işlori amclosino soksan 11~· tnkım olbise vo seks · . ·r r . '1 't f • r 1 . • • . en ll\ \ ı t otı~ ı o '. oıyo e, rllt ı ~c·ı'l yırmı hoş tokım Vf\ hotlomı lor İçin on ta-
kım e1lhıao rıünıuııosı V?\'hıle kuınos ve imcıliycsi miitenhlıiıle ait olmnk 
üzflrO kopalı zorf surctıle ıminokasuya konulıınışlur. 

lholesi l\Anunu ovvclin 18 inoı anlı gunü ont on lı t ı ,.. ı . uş e yapı ooap;ıfü on 
tolıplerln o f:.,TÜn holediye oncumenine murncııııtlıırı ildn olunur.4789 

27-2-6-11 



Adana Ziraat bankasından : 

Borçlunun ismi 
Doıya No. ,., adresi 

J-206 Güneşli ma. Siılbyman oğlu 

2-221 

3-218 

-t-214 

5 201 

6-220 

7-215 

8-219 

müteveffa Oiyap oğa 

» » • 

)) }) . 

Verayiceıir ma. Mahmut oğlu 
Ahdulkeim 

Yamaçlı ma. Mansur zadu 
Mehmet oğlu Süleyman 

Cumhuriyet ma. Mansur oğlu 
Mehmet mafıdumu Reşit 

" 

Yama eh m(l.i\1ansur oğlu lb • 
rahim oğulları Mehmet Sait, 
İ!mail Hakkı, ve Hasan Ef. . . , 

» 

. )) 

Oüoeıli ma. Kertum ıa<le 
Abdurrahman 8ftmdi 

• •• 

,. )) 

Cumhuriyet ma.Mehmet rğJu 
Abdürrahim eft-n<li 

,. t 

Yamaçlı md. İbrahim oğlu 
Ca,·lak Diyap· eleııdi. 

Uinıi 

Tarla 

• 

• 

)) 

, 

• 

Q. 368 Eski llamaın lrurbu mohalle- • 
sinden Pirdede zado müte
veffa Muıbfıı efendi. 

Dönüm 
65 

115 

25 

12 

30 

18 

27 

80 

129 

lO 

10 

112 

70 

150 

15 

J6 

27 

'45 

700 

Muhammen 
kaymeti be· 
her dönümü 

Lira Köyü 
J O Verayicesir 

6 

6 

15 

7 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
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Cedit Nafia 
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> 
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rayıcesır 

Verayiceeir 

.AJikocafı 

incirlik 

incirlik 

Kayırlı 

Tapu ıanediniıı 

Sıra No tarihi 
75 '.\lııyut - 326 

167 Mart - 327 

Mart-338 

lO Mıırt~337 

4 T eıriniıani 340 

114 Tcşriniıuoi 
341 

166 ., • )) 

52 'l'."frİnie-.vel 
926 

106 KAnunusaui 339 

108 » , 

107 )) )) 

134 'r+>~rioie v\'t1I 341 

167 EyJOl-926 

168 ., 

166 » n 

11 ;j ' l 'eşrinie\'v~ I 

341 

» 

86 Tuşdnisoni 

339 

295 K4nunuşaoi 

928 

llududu hazırası 
Şa. Karturu oğlu lbrahim , Ua.to-

rikiAm, Şi. Mansur oğlu ,.iken el
yevm Mansur oğlu AbdülAziz ve 
Molla Ktımil , Cenuben Süleyman 
oğlu Hüseyin iken elyevm veresesi 
ve Mustafa o~ln. Nasrettin ile mAh
duttur. 

Şa. lbrahim, Şi. Şaban iken mol
la Mehmet veresesi, ga. kısmen sa
hibi senet Diyap vereselerinin 25 
tlöoumlük tarloıı ve kısmen Cemil, 
Üt!. yolla ma lıdut . 

Şo. Sahihi senet veresesinin 115 
tlönümliik tarması Ga. Bedir vere· 
sesi, Şi. Ali oğlu Mehmtı\ . Ce. Ce· 
mil ilo mahduttur. 
( 115 ve 25 dönümlü iki tarla bi!· 
hirin~ bitişik ve karışıktır} 

Şa. Sahihi feroğ Mahmut efen-
Jiy~ kalan müfrez tıırhı, ga tnriki
kiAm, Şi. Ahmet ağa ikı:ın kara Sü
leyman oğlu Mehmet ağn, Ce. Şe
rife iken elye,•m \'orescsi ile mnh · 
duttur . 

Şıı. tariki4m, vo kısmen Mar'o, 
ga. sahibi ferağ f?chimo , Şi. Sü
leyman ikon elyevm: Eyup, Hasoo 
ve mer'u ve Süleyman efendi, Ce. 
molla Haydar iken ,,ı,evm verese
leri ile mahduttur. 

Şa. Rahim, Ga. Ahmetı Şi. Akıl, 
c:e. cebel ıle mahduttur . 

Şa. Ahmet, şi. Bahdut demir yo
lu, ga. Hamit , ce. torikiA.111 ile 
mahdut . 

Şa. Lota Ali veresl!sı, ga. molfo 
Hasan, ce. Salih , şi. ınikdil oğlu 
Davut ve Salih ile mahJuttur . 

Şn. doktor Ha<li hey, go. Ali ev
latları, şi. kısmen sahibi senedin 
onar dönümlük tArlası ve kısmen 
tapu kaydında olı\uğu gibi bacak· 
sız Mustafa ve molla Mehmet vo 
f erille ve Haşit.le . Ce Mansur oğlu 
ınahJumlıırı Garip, .\lahmut ve Soit 
ile rua h<luttur . 

Şs. Selı\mi \'d molla Süleyman 
iken elyevm Mehmet. ga. Mehmet 
ağa iltcn lıofıtle ri , Si. Feride , l'e. 
Zekiye ikoo sahibi sen~din 129 dö-
nümlü tarlası. 

Şn. molla Mehmet , ga. ~ı~hmel 
ağa ilten hafıtleri,\)i. CaLir . cc. füı 
hibi aenııdin 129 dönümlü tarlası. 

( 129, 1O,1 O dönümlü ıarln lar bir -
birine bitişik v~ karışıktır ) 

Şa. Memiş,ga,Karturıı oğlu ve
resesi,Şi.Hacı ~1emiş , ce. tarikihas 
ile mahduttur . 

Şa. Hacı Memiş efendi vorese-

leri vo Mensur , gu. Mehmet iken 
İbrahim oğlu Mansur, Şi Kovuzlu 

iken Nephnn zade veresesi . co.M · 
bibi senedin 150 döniimlii tarlası 

ile malıduttur. 
Şa dönek iken Mansur nğlu lh

rahinı , ga. Muhlis efendi • şi Ab · 
uülhnmit iken .oğlu abdurrebma_ 
nın 70 dönümlük tJrlası , ce.Abdiil-
hamit iken voreıesi oğlu Abdur
rahman vo Safiye He mahduttur. 

Go. Mahmut karıs ı (} mile, Şıl. 

Safiye biesesi, Şi. Abdurralımn1111ı 

150 dönümlü hissei şayialı ta rlosı 
conub"n tarikidoı . 

Şa . Cebel ve ironi iken elyevru 
Cebel ve Hüseyin Da im hey , go. 
Reşit,şL Pıko iken (•ly~vrn Akil , 
Ce. CtıboJ. 

Şa. Gerip,Şi. UnğJat J.emiryohı. 
ga. Ahmet, c+) t.urikidm ila mah 
duttur . 

• 
Şa. Kortum o. Oiyep , gn.AlımPt 

o. Aziz, Şi. Diyap , ce. Ali o. Melı -
met . 

Şa. Sa<lık o. Cumali ve Hacılı 

Mustafa , Savatlı Htılil oğ::ı ve Acnr 
Mahmut, ga. yol, i to.rikihas, c~ 
yol ile mahduttnr. 

Madde 1 - Yukarıda yazılı tarlalar 2280 numaralı icra ve iflu ve 1697 numaralı zirHl bankuı kanuouoıı tevfıllea bir buçuk ay müddet · 
le Ye açık arbrma ıuretile uulıta çtkarılmııtır. 

Madde 2 - Arlırm• 1/12/934 Cumartui güoü Lısılayarak 1511/935 Sah gUoü ııtat 14 --16 da Birinci ibıleıi yapıl acaktır . 
Mıdde 3 - Tayin edılen zamanda gayri menkul Uç defa hağnldıktın ıoura en çok artııaoa bir•nci ih•lcıi yapılır . Ancak artırma bedeli 

m11b11nmeo kıymetin yüzde yetmiı betini bulmazsa 2280 r.umerelı kınurıurı 1 ve 2 inci fıkıaları abkimı mucibince sah§ brş aent tecil edilir. 
Arltrmı bedelı muhammen kıymetin yüzde yetmit beiiı;i bulur veya geçtrae eo çok artınıoa lıitiuci ihılui yapıldıktan sonra boı ç 

Jul•ra Oil bet iÜalük bir ibbaraıme i~Dderilt:rek borçlarnu ödemtie davet edilir , İtbu on b~ş iÜD hitamıodn horçlular borcuı1u Öde · 
meue 6ç güa zarfıada ibalıi k•tiyeıi icra edilmek Dzere doıya icta hakimliğine leydi edilir . 

Madd~ 4- Aıtırmıya İftirilr eden yulıaulı yanlı muhammen kaymetia y6zde yedi buçugu niıbelinde nakdi peyin Vt)a milli Lir 
bınkınm l~miuat uıektub!lnun bıokumıu tndii li11mdar. 

Mıddf' 5 - Göıterilen günlercle utırta'JI ittirak edenler artırma prtaımeaJnl okumuı ve luumlu malümıt ılmaı ve bunları tamamen 

Asri sinemada 
2«) T~şrini~ani 

Mevsimin en müstesna fil 
kleoeO 

Uzuu zaımırıdunheri snhırsızlıkl :ı he 

Kim olduğunu bilmek 
Oynayan yıldızlar 

Lione Hayt - Gusta'1i 

Rejisör 
Gezavon bolvari 

Filme ilaveten : Uelırııin riiy9sı 

·d• Nazarı dikkate: Cuma gUnü iki matine iki . 

Birinci matinede lkincı ıJ 
,. pJ Ol" 

Milton K• it 
bedavacılar ahı fi' 

izdihama molınl kalnıamak i~·in biletlnin ovveldP.n ıed• 

FOTO 
COŞKU 

·-

Agfa,,, filmlerinin hef 

Dünyaca meşlıur ( A G F A ! fl~a 
:esi bulunur . Fiyatlar. diğc r bıilıt11 

dur . 

Amatör işleri en kı58 t. 

.k re5• 
Atölye folografları, vesı a 

dismanlar. 

Talebeden len:ilcWı la · 
rifc ile iicrel altmr . 

o•o 
fOTO <...OŞKl 1' : 

Y nğ Canıi Ci vnı ı 

--

ALGOPAN 

Di~ ve },n~ ağnları için en loy

llalı ve nıüskin illlçtır. 1-6- J 2 

lık madeni kutulorJn her ecznne
\lcn arayınız. Şehirde umum sııtış 

ve tevzi merk<·zi ( Yorıi ecznne ) 

<lir 4692 2R 

- ~· y Plll Otel • 
1ı~ıı 

dı muayene 9t• 
21 re kndor hı~.ı i 

• ıP, l ı, 
ve tedavı ' tf 

ıı ıtlf 
ınuhter(lın J 

"st rv 
teshiltitı go 1~i0 
guolori fuıt0'11 

0 ıscr.ıı 
ç~knwk -!1 

' •• Uç ve altı aylık ikiocl 

Fatma hanını 
cıb~ 

Yrni istasyon caddesindeki biçki t.lıki~ ve şıır";0 ııa 
arif Voktll eliııin re~men kubnl ettiği Bekika 111

: er•"' 
biçki vo mııkast ıı rlık kurslarına görülen rağb~~ .uzdeıı 
üç ve altı ı:ıylık kurs devresi birinci kl\nunun bırı~ j&S' 

karar verilmiştir. Kay<lolmak ve şeraiti ualaıııll 
yurıla uıiirocAat etsinler. 4799 2-1 O 

'--------------------·-------------~ 
kahul etmiş ad ve itibar olunur 111oıı" 

Medde 6 - Gayri meııkııl kendisine ihale ~ 1ı•' 
veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ilıtı " ,ı• 
rak kendisinden evvel en yüksek teklifte buluDarı b.,ıo 
bedelle almağa razı olursa ona ı-azı olmaı, 'ieY' k rt' 
on beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp t:ll (O jçİ' 
Hı • Yeni ihale arasındaki fark . e geçen günle~kiil 
beup edıkcek faiz ve diğer zararlar ayrıra '° 
tahsil olunur . l 1 jıı J 

Ma dele 7 - Fazla u n lüm t almak istiyeo e 0 oıt •JjJI 
ları ile Ziraat Bankasına milracanl t"!rnelerı 1 


