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Bugiin kupa maçları başlıyor 
Romanya hariciye nazırı 

Titülesho ile hariciye vekilimiz 
rasında tel yazıları gönderildi 

stumuz, 
bir vakıt 

gördüğü iyi karşılamayı hiç 
unutamıyacağını bildinyor 

A KAHA : 7 ( A.A )- Bük 1 
dönmiiş olan Romanya harı 
na1.ırı M. Titülesko ile hari
vekilimiz Tevfik Rüştü bey 

1 

ında aşağıdaki telgrnflar tea· 
lunmuştur : 
Gerek izin ve gerek benim 
imi surette Arzu etmekte ol· 
muz yeni mesaiden soııra 

ker~ <lalıa birbirimizden 11y· 
1oruz . Aziz dostum, biiyük 
'yetleriniz vatanını:t.ın ve dost· 

Dırı hayır ve menfaati için hir 
e dıh11 kendini göstermek 
tını tlde etmi§ Vf': müşterek 

aya oJan parJak hizmederi 
en dolayı size karşı umumun 
aeuarlığını temın eyltmiştir. 

nıüş olduğumuz emsalsiz mi · 
rpervcrlik Ankarayı yeni zi. 
timızin hatırasını unutulmı 
k bir şekle sokacaktır. Yü · 

ten hşekkürler . 
Muhibbi, iblaskannız 

TitOle•ko 

Aziz dostum : 
Türkiyeyi terkederkcn gön· 

ek lutfundı bulunmu§ oldu-
uz telgraf oameyi derin bir 
ettarlıkle okudum . Eğer ıi 
devlet adamı ıtıfatiyle haiz 

otunuz yüksek meziyetleri ve 
davasına olan hudutsuz aş-

zı bir kerre daha takdir ile 
an etmem icap ederse dt'rim 

nkara toplantıaı çok semere· 

dar olmuıtur. Sulh içinde ~endi 
emniyetlerimizi ve Avrupanın 
emniyetini olduğu gibi muhafaza 
etmek arzuyu §tdidinden mülhem 
olduğumuz halde Bılkaa mlitte 
fıklerimizle birlikte çalıştık. Aziz 
arkadaşım \'e dostum, 8iz hu gü· 
zel dav..ya kuvvetle yardım etti 
niz. Güzel sözlerinizden dolıyı ıi. 
ze teşekkür etm,.k ve size çok 
dostane ve muhlisane hissiyatım 
hakkında t t mir.at \'Umek sure 
tiyle bu hakikati aı~etmrk iste· 
rim . 

Tevfik RUttU 

SOFYA 7 ( A.A ) - Titu· 
lesko burada iki gün ka ldıktan 
sonra bugün öğle vaktı Ruscuk 
tarikiyle Bükrtşe baıeket etmiş
tir . Nazır bu iki gün zarfında 
Bulgu rir.ıliyle mulakatlar yap· 
mıııır . 

BtlKREŞ : 7 ( A.A ) - An. 
kara ve Sofyadan avdet eden M. 
Titulesko 17,15 te Bükreşe mu 
vasalat etmiş ve istaeyonde Baş 
\'~ki l .M. 'l'ataros~o ile nazırlar 
d11n bir çoğu ı.,afıodan istikbal 
olunmuştur. Buiciye müetf§arı 
M. R•duleeko ve dabUiye mltte
§all M. Titeano hudut istasyonu 
olan giurgiuya kadar istikbale 
gitmisleı di . Sıat 18 de kabine 
içtima etmit ve M. Titulesko An
kara, Sofyo müzakerau hakkmda 
izahat vr.rmiştir . 

am çarşılar. yine kapandı .. 
eclis reisi tecil karararınİ Fransa 
'iikümeti nezdinde protesto etti .. 

--~------·,·------------
tecil karan Halepliler tarafından süku

net ve omuz silkmekle karşılandı .. 
Sariye meb'uean meclisinin 
müddet tecil edildiğini ve Ali 
serliğia bir beyanname ne§ 
kJ~ri bildirilmişti. 

Ali komserlik mathuııt kAle· 
İn gazeteltre tebliğ ettiği be

mailfn tercemni 

" - Ali komsr.r Hazrr.tleri 
sadan gehlikleıi vakit umu· 

Aaıiyeti şöyle görmOşlerdi: 
Suriye hükumeti buhranla 

dele için bOtün kuvv~tiyle 
Dlaktadır. Hazinenin alacak· 
tahsil ediliyor ve iktisadi te-
fisler b§vik olunuyordu. 
u çalışmaları akim bırak 
Ve memlekette zararlı cere · 

ar uyandırmak ıuretiyle lıii· 
et vazifesini müşkülleştiren 
lrıuhalefet faaliyette idi. 
Bund•o baıka bu muhalefet 
u l•rıf ından Şamda kurulan 
lıtihbarat bürosu, vaziyrti ka· 
Vı istikrarsız göstermek için 

lt. haber lcr ne§rederek e fkin 
Dliyeyi yanlış yollare sevket· 
te 'd'l ı ı er. Bu ne§riyat, yine 

kendılerinden olup vazife ba§ın· 
dı bulunanları istifayaya m ecbur 
etti 

Bu gıup, iş başında bulunan 
kendilerine ml"nsup azaya verdik 
leri vekaleti de inkar etmişler;ve 
mandater hükumetle her türlü 
anlıımı yollarını kapımışlu<lı. 

Geçen 933 kinunusanisinde 
kanunueıaei aleyhiodt- bir takım 
manevralara baı vurmak suretiyle 
Meb'usao meclisini teciline sebep 
olmuşlardır. 

Yine bu grup~ siyasi vaziyet 
halledilmeden iktisadi İ§lere h.ş. 
laoamıyacağını halk arasında ya· 
yerak bu v.ziyeUen m1ndater ve 

ytrli hükumeti mes'ul göstermi· 
ye çılıımışlardır~ 

Bu anasırın hııkikııte uymıyao 
nf'triyatları hükfimeıin vaziyetini 

işkil etmittir. 
Bu vaziyet karşısındı ma.oda 

ter hükumet, Surıyede birinci va
zifesinin halkın emniyet; ralıut ve 
refahmı t t miu, mı-mlekette sü 
kunu teı;is etmek olduğunu gözö· 

_ Geriei UçUncU firtikt• -

lbrahim Tali bey 

T ekirdağında teftişlerine 
devam ediyor 

Tekirdağ : 7 (A.A) - İki gün· 
denberi şehrimizde bnlunan umum 
müfeui~ İbrahim Tali lıe) vilayet 
işleri hakkında mühim ve mufassal 
izahat almışlardır . Umumi müfetti
şimiz diirı köylerde lt:tkikat yapmış, 
bugün ılt' muhtelif işleri tetkik et· 
tikten sonra refakaılerindt'ki ztı:vaıla 

Çorluya gitmiştir . 

Yenı Mısır kabinesi 

Eski başvekil Nesim paşa 
teşkıl edecek 

~__., 

Kahire : 7 (A.A) '' Reuter ,, 
muhabirind«"n : 

Bıışvı· kfı.leı Nesim pata tarafından 
kahul <'dilmiştir . Nesim pa§u yeni 
kaııunuf'!lB iyı• muhaleft't r.ttiği içio 
hundan lıir müddet ı>vvel kralın ka· 
lemi nııılısus müdiiriyetinden isıifa 
ermiştir . Bı§Vt>kileı Nesim paşaya 
bngüııkii rejimi muhafaza şartiyle 
\'etilmişıir . Nt>sim paşa 19"20- 1921 
,.e 1923 sı>nelt>ıindt> de haıvekaleue 
lıuluıımuşıu . . 

lngilterede 

Hava müdafaası için bir 
tayyare meydanı yapılıyor 
~ 

Louılra : 7 (A.A) - İ) i malumat 
alan bir ınahafilde İngilterenin Por· 
tt'Smeuılı yakrnındaki Tbernay ada· 
sında gı·niı bir tayyare meydaoi İn· 
ıasmı dü§üomekte oltluğu haklunda 
" Deyli Ot"r•ld " gazeıesinin verdiği 
haber reyit edilmektedir . Bu mahal 
bava taarruzuna kartı müdafaa için 
en mühim mevki addediluıt>ktedir . 
Harp filosunu Portt;emouth limanında 
himaye için en mükeıumd techizaıa 
malik olacak olan bu hava üssiiniin 
teais edileceği arazinin eatıo almnıa&ı 
için müzaker · lert> başlanıuışıar . 

Fransızça Ankara 

Gazetesi namına para do· 
landıracılığı yapılıyor 

ANKARA : 7 ( A.A ) - Bıza 
kişilerin Ankaradı yedi günde 
bir çıkan Franaızça Ankara gı · 
zetcsioin her gün çıkacağını söy-

lliyerek onuu adına para aldıkla 
r1 anhışılmıştır. Faaliyetleri dur 

mıyan bu gibi kişiler kanunun 
pençesine verilmt-ktedir . mü"ı· 
seselcr le alikodarlarıo yine bun 
lara karıı uyanık durmılarını ve 
kendilerine muraca.ı edilince 
tcz~lden dahiliye vekaleti mıt· 
buat umum müdürüne haber ver 
mtlerini hu idareden bildiril
mektedir . 

İngiltere - Japonya ! 
Görüşmelerınden bir ne• 

tice elde edilemedi --

Sovyet Rusya hükUmeti 

inkılabının 17 inci yıl dönümü münasebe· 

tiyle '' İzvestiya ,,'gazetesi diyorki : 
--~------~·---------~--

"Rusya yüksek gayelerine vasıl ol
mak için harbe mühtaç değildir.,, 

MOSKOV A : 7 ( A.A ) - İh 1 
tilalin on yedinci yıl dönümü 'j 
ınünııebetiyle Kızıl meydanda 
orduya mensup bütün müsellah 
sınıflar büyük biJ geçit reımi 
yapın ıtır . Aıkeılerden eon•a yüz 
binlerce işçi geçmi§tir . Harbiye 
komiseri M. Voroşilof kısa bir 
outuklı yıl dörıümünii selamla

mıştır . 
ANKARA : 7 ( A.A ) - Sov 

yet ihtilalinin on yedinci yıl dö· 
nümü münasehetiylo Sovyet bü· 
yük dçisi Karahan hazretleri bu 
gtee sefarette büylik bir kabul 
reami yapmıştır . Resmi kabulde 
Baı Vl)kil ipaıa haz,etleriyle bü 
kômd azası, bir çok mebusl11r, 
ecnebi sefirler ve s~f.,,t eı kani 
ve diter bir çok zevat hu:ır bu
lunmuştur . Karahao hazretleri 
davetlileri büyük bir nezaketle 
karıılamıt ve toplantı gece ıeç 
vakta kadar çok eamimi bir hava 
içinde geçmiştir . 

MOSKOVA : 7 t A.A )- T,,. 
rinievvel inkılabının 17 inci yıl 
dönümüne ait merasim dün Moı· 
kovada büyük tiyatroda komü 
wist fırkHınıo merkezi hükumet 
teıkilitının iştirakiyle icra edil 
miştir . Bu merasımde M. Stali 
n~, M. Molotof, M. Kaganoviçtch, 
M. Vorochilof, M. Kalenin ve di 
ğer hükumet eı kauı hazır bulun 
muşlard ır . M. Kalenin bu mü 
nasebetle bir nutuk söylemiştir . 

MOSKOV A : 7 ( A.A )- Üç 

gün devam edecek. olan Teşrini 
sani inkılabının 17 inci yal dö 
nümü §enlikleri bugUn başlan· 

mııtır . Moskova yalnız bu on 
yedi sene zarfında Sovyet Rusya 
nın her sahadaki meıaisini göı· 
teıeo fotografiler ve rtsimlerle 
değil, şehrin imari, asri bir bale 
getirilmesi için ylipılmıı olan io
~antın ikmali dolayısiyle bir bay 
rem manzanıı aızetmekte idi . 
gazttehır Sovyet Rueyamn ıiyasl 
va harsi hAyotın bütün sahaların· 
daki muvaffakiyetlerinden hah· 
sctmektedh ler . " İsvestia ,, ga 
zetesi diyor ki : 

Sosyalizmin temelleri sağlam 
bir surette atılmıştır . Ne muka
bil ihtilalin yl"raltı suları ne de 
emperyalizmin topu, tüfengi onu 
berhava edemez . Çünkü biz hi· 
rer düşman olan ıınıflara ve kör 
tahiatio vahşi unsurlarına kartı 
mücadele ederek yetiımisizdir . 

" İsvestia ,, devam ediyor : 
Silahları bırakma konferansı 

nıo akamete mahkum olmaıt de· 
niz meseleleri hakkındaki müzcı· 
kerelerin çıkmeza girmesi ve ha· 
va ailihları yınıı göst~riyorki 
dünya yeni bir ~mp~ryelist cihan 
harbine doğru gitmektedir. Faşist 
maceıa pert!stler Sovyetler aley· 
hinde bir harp çık'artmak için 
çalı§maktadıılar. Fakat oolana 
Sovyetler al~ylıinde bir cephe 
vücuda getirmek ümitleri boı 

- Birinci firtikten artan -

Kupa şampiyonluğu maçı 
Gazetemiz tarafından tertip edilen 
bu maçlara cuma gü.nü başlanıyor. 

Bunun için dün matbaamızda 
kulüpler arasında kur'a çekildi 

ve uzun müzakerelerden sonrH 
kura ç"kilerek aşağıdaki kulüp 
Ierimizin birbirleriyle maç yap 
malan karar altına alanmıştır : 

9 Sootcşrin 934 Cuma günü; 

Seyhan ıpor - Adana spor 
ve bu maçı müteakip Mersin İd 
man Yurdu - Adana spor ta· 
kımlan. 

16 .Sonte,rin 934 Cuma gll· 
nü: 

LONDRA : 8 ( A .A )- Bu 
gün İngilizlerle, Japonlar arasın· 
da yapılan deniz toplant11ında 
mUzıkereleri içinde bulunulan 
çıkmazdan kurtarabilecek biç bir Gazetemiz tarafından tertip 
terakki.elde edilmemi§tir. Her iki edılen kupa şampiyonluk maçla 
taraftan da hiç bir teklif yapıl· una önümüzdeki Cuma günD gar 

Tarsus İdman Yurdu - Ada 
nı İdman Yurdu takımları. Bun 
dan sonra son üç kulüp arasında 
tekrar bir kura çekilecek, bir ve 
iki numaralar birbiriyle oyoıya· 
cak ve buonn galibi üç numara -11 kulüple oynayarak en son ga-

mamıı ve " Reuter " ajonHnın ıtadyomunda saat tam on üçta 
aldığı habere göre Japonlar ilk baılaoacaktu . , 

telılıflerinin tadili yolunda hiç Bunun için bütün kulüp mu 
bir ıey sürmedikten baıka her· rahhaslara dür. matbaamızda Tür. 
hangi bir mulavaHıt ıurcti halli 1 kiye idman cemiyetleri ittifakı 
kabul etmek temayülOnO de gös- Çukurovı mıntakası reiei Coıkun 
termemitlerdir . • beyin reisliği altında toplanmıı 

lip gelen takım kupa şampiyon . 
luğunu kaZ1nmı§ olacak ve ku
pamızı alacakur . 

Hakemler futbol heyeti tara 
f ındao teyin edilPcektir . 

Kulüplerimize şimdiden mu 
vaff akıyetler dileriz . 

Ankaraya giden 
heyet. 

Sabri Çitak beyin 
anlattıkf arı. 

....,.. .. _ 
Ziraat hankaeının senelik bty~ti 

umumiye ıoplantısmda bulunmak ve 
Adıına çifçilniııin muhtelif işlerini 
aliikııfar moknmlarla ~ijriişmek iizere 
çifçi hirli~indt'n Kasım Zeki, Sabri 
Çiıak, Cavit İhsan ve Aır§ oğlu Ha· 
san lwyler dünkü Aııkarıt trenile 
Ankaraya girmişlerdir . 

Bu yolı·ulıık hakkında Sabri Çi· 
tak bey şunları 8Öylt>di : 

" - Bildiğiniz gibi Ankaraya 
giıiiyoruz.Orada içimizden lıir kısmı 
Ziraat banka ımn senelik beveti 
umumiye ıoplanııemda Adana mu
rahhası olarak bulunacaklar . 

Dundan eonra çifçi hirliı:ti idare 
hryetinJt>n olduğumuz içiu üçümüz 
~ifçinin bazı mühim ve hayali i~le
rini Ziraat ve 1kıis111 Vekili beyefen· 
ılilerle gfüiişecı•giz . Bu orada Ziraat 
bankası umum nıiitlürlüğile de gö· 
rüşmek niyeıindeyiz . 

Bu yolculuğumuzun mt>mleket 
ve çifçi için çok hayırla oetire ile 
biteceğini kuvvetle umuyoruz. Bn 
yolculuk yeni hir §ey dPğildir. Gf'çrn 
senı• ilkhalıarclıt toplanan çifçilerimiz 
buğday işinin mevaimi gı>lmedeu 

hallt>dilmf'sinı ve bunun Ankarayu 
bir lıeyt•l gönd.-rilmek surt>ıile iyi 
bir neticeye hağlımmasım ileri silr
miişlerdi . Maalesef bazı sebepler 
buna mani oldu • 

Fakat bugiin lıu gitme işi ta· 
bakkuk etnıi~ bulunuyor. 

Konuşncoğııııız nwst:lclt~r ara· 
sanda buğday işi, borç işi, amele işi 
ve lıunlara uzak yakın alaka11ı olan 
mevzular vardır. Uu işlfrin koouıul
nıasıudo hazırlıklıyız . ., 

• • 
Murahhaelanmız istasyonda dost· 

ları tarafından ıığnrlanwışlardır. Mıı
vaffııkıyetle dönmelerini bekliyoruz. 

~~--------·--------~--
Halifelik dalaveresi 

Hintli bir mP.vlana Londra 
t'şiklerind~ dolaşıyor •. 

Htr giin yeni bir halifodc>n bah· 
sediliyor ! Şimdi de Bergazi namında 
bir Hinıli orcaya çıkmıştır . Bu hu· 
eusıa " Deyli Ek~pres ,,gazeıesi uzun 
malumat vermı>kte ve yeni halifenin 
mııh1c•lif pozlarda foıoğraflorım neş· 
rt>tmrktPdir. Bıı gazi'teye göre Ber· 
gazi Hint rniiııliimırnlarımn en bil· 
yiik adıımulır ve hoş bulunan hili· 
foıin yt>giine n11mzediılir. Gazete de· 
mekıc•ılir ki : 

" - Mevlana Bf'r~azi kt>ndini 
hilllfelt> namzet g(i ıermiş ve bu bu· 
ıu.ııa hazırlanan bir mazbıtayı ha· 
mılt•n Londray11 gt>lmişıir. 

Hiikumttle ~öriişmrktedir . Ya· 
lnnda iuifak hasıl olacağı kuvvetle 
iiıııit olunmakıaclır. 

l\ft•vllina Brrgazinin Hindietanda 
büyiik ııUfuzu ve tnf"vkii vardır 

Öyle anlaşılıyor ki ! Şimdi ·d: 
Mevlfinanın ıulaınları İngiliz goz,.te· 
lerinin gözlinii para ile doynrmug
lırdır.Çiinkil hu gıııeteler bu yolda, 
pıra Vt•renin düıiüğünü çalınağı öte· 
deoberi itiyat edinmişlerdir :- Art· 
tırao var mı ? 1 
Yeni Avustural' a kabinesi 

teşekkül ~tti. 
Melburn : 7 ( A. A. ) - Yeni 

A vu_eıı.ırnlyı kabincasi göy le teşekkül 
etmıgtır : 

M. LJorıı başvf"kil ve maliye 
nazırı, M. Page Tıcaret nazırı • M. 
Pire hariciye nazırı, M. Mı-nzit>s ad 
liye, M. Hughe~ icra komill'si ikinci 
reiıi, M. Parkhill miiıiAfaa nazın , 
M. Paıerson dahiliye nazm. 

Bir mu teri alim ölda 

Gma8gov : 7 ( A. A. ) - Hava 
ve deniz eeyahalleri için bir çok 
aletler icat cımiş olan Pr. Deymiı 
Gordoogray ölmilttür • 



.Firtik: 2 

Vergiler ve~ü- ~~~~~~~~~~~~~~~ 1 ~~gnnson~ 
Evliya Çelebi }'azarı : 

M. S. 
Hikaye ( ŞAR SAVA LA 1 J ! Ereğli dokuF'~::, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ / sının te~elı ati • 
rurzaman 

Bizim tanıdığımız Evliyaçele- , 
biden.tdaba .tıki bi r Evliyaçelebi 
vardı ki öz adı Numaodı. Onun 
otuzunu geçtiği ıırai arda bir öt· 

İiüncünO yazacağız. 
O çağda iri yarı, bir yiğitti. 

Yan akları her "z man ieırmın, du 
dakları:her zaman gülümserdi. 

Gözlerinin gök tonu çocukla 
rınkı gibi duru idi. ,Tan11_keodiei 
ne bol bol dav r, varlık vermit\ 
acun kayğusu bilmezdi.} Geceıi 

gündüzü bıyramdı.iŞakayı çok se
verdi. Günlloü av ardında g eçirirdi. 

Yaz günlerinden bir gün Evli 
ya çelebi, çiftesini omuzladı.- O· 
zaman çifte yoktur ya, biz öyle 
deyiveraik - tazt11nı:yanına aldı. 
Dağarcığını da boynuna geçirdi, 
yine ava çıktı. Tam iki \celdik ile 
beş erçe vurdu. 

Epey yol yürüdüğünôeo yorul· 
rnuo , terlemi§ti. Keneli geaHiae. 

- Şu ağacm kôlgesiade biraz 
dinleneyim eledi. Dağarcığından 
hir kaç haılama yumurta ile bi 
raz tel peyniri :ve çavdar ekmeği 
çıkardı, yemeğe baıladı. 

T ım o su ada karşıdan iki jao · 
darms görürıaü. - Jandarma de
meyiode Subaıı, Kır bekçisi.. Ne 
derseniz deyin - köyün yolunu 
tutmuş geliyorlardı . 

Bunlar Mclb m ve Gantus idi. 
Altlarında d çok' değerli birer ı
rap tı vardı. Bunlan görünce Ev 
liya Çelebio'in keyfi kaçtı, küfür · 
leri savurmağo b şladı . 

McJbamla Gantuı böyle güzel 
lltlara binip kurula kurula onun 
karoısına çik11olar. Ne demek ol
•uo. 

- Dur beo onlara bir oyun 
oyuayımda onlar da göraüo \lana 
çahm satmayı dedi. 

Tezden d ğarcıtını topladı , 
çiftesini omuzladı , atanın ıu tına 

atladı ve kuı gibi koşturmağa 
başladı. 

.Mel hamlı G ntuı bunu gö · 
rüoce: 

- Bu dam bizi görünce kaç
mağa Laıladı. Demek bükümet · 
ten kaçacak bir İfİ var f:tediler. 

Onlar da onun ardından atla· 
rıoı ıürdüler. 

Bir çeyrek bı>yle khçıp kova · 
landıkt n sonra Evliya Çelebi, ır 
tık boşu boşuna yorulmayalım ile · 
di. Atıoı Burdurdu. 

Melhamlı Gantuı ta yetiıtiler 
lnip üzengilcrinden yakaladılr. 

-- Ulao in bakalım aıaA-ı, ne 
yapıyorsun sen burada? 

Evliya Çe1 ebi hiç ıeıini çıkar · 
madı. 

Bu g~z öteki <le ıordu : 
- Sanı burada iıin ne diye 

ıoruyorlar. 

Hakimlerde tasfiye 
------·---

rıısfiyeye uğr1yacaklar 
ikiyllzU buluyor 

Adliyede çalışan tasfiye ko
mısyonunuıı çalışmaluı ıoo dtre · 
ce gizli tutulmııktadır . ' Bunu,nla 
beraber etraf ıızan ş yıalara gö 
re, tasfiyeye tabi tutulıc ıJ k ha
kimlerin sayısı ilciyüzü bula ~ıfe 
cektir. Bunlardan bır lc!ısmın\;>y•~• 
ılerlemiş ve tekaüt çağını bulmuı 

1 

olanlıır; diğe r kısmı herbaoği 
bir şekilde olursa olsun, ıicill e
rinde mahkemeye verilmiş, az ve 
ya çok ceza görmüş ve yahut ver· 
diği bükümleule dikkati çektcek 
derecr-:de isabetsizli ği gö.üleoler 
teşkil ~:mektedir, Bu ikinci k11mı 
gireceklerd~a yüksek mektep me· 
ıunu olanların bile istisna edilmi
yeceği muhtemel görfilmektetfir. 

J Tasfiyeye ti.hi lutulacaklann, l 
i yeni hakimler kanununuo~atatbilC 

edileceji birinci kinuada11 •01ıra 

O sorarken Numan , dağarcığı 
o( açh ve yarıda~ kalalı yemeğioi 

yemeie koyuldu. 

Eski muamele v~rgisi kaouo 
nuolaraoııı ıııeriyeti zamanına ait 
vergi mevzuuna dabHJ. muemelat
tan doloyı tarli• iycap edipte yeni 
muamele vergisi kanununun n~ş 
rioe kadar tarh ve tahakkuku ya· 

Helvacı köyündeki kaza ı Ay•• ıs ;..ı:Suııı•·~ ~· 
f ınan Ereğli ( Kouya ) t l•''l loı r il 1 un 

Jandarmanın birisi : 
- Sonra yersin bele ~imdi a

şağı in bakalım . 

Avcı - ineyim mi? niçin })u. 

rası daha hoşuma gediyor. 

Öteki -~Orası boguna gıdi
yor gitmtiyor bize o gerekmez. 
Hele sen aşığı ınbakalım. 

Avcı - Bea öyle dütünmü"' 
yorum. 

Jandarma - Attan iamiyecek 
misin? 

Avcl - Hele biraz durun şu 
yumurtaları da bitireyim de konu· 
şu ruz. 

Jandarmalar ıa,aledı; bu bıaaıl 
Rykıu kifi böy1e, buau nasıl iodi· 
relim diye düıüomeğe baıbdılar. 

- Köpeğini ··almz dediler. 
- Hay bay, bele bir deneyin 

l>akalım dedi. Oaun azı dişleri 
t ıları lıı:emiri . 

- Sana ilan un damına ia di · 1 

yor uz. 
- Kanun namına mı ? Peki 

öyle ise şu sigaramr ıçeyim de •. 

Jandarmalar o ı ığarasıoı içio
ciyed ek gittiler •iacm alhoda 
br.kl,.diler. Şimdi nerede iıe ka· 
nuo namına verdiğimiz~ buyruğa 
tapar ve atından ıner dediler. 1 

Evliya Çelebiye gelince : Si · 
ğarauın bıri bitti, l>irini daha yak· 
tı, o bitti bir daha telleodirmrA'e 
bışladı. • 

Jandarmalar dayanamadı: -
-ıen bili iPmiyonun lia diye 

çıkaımak istediler. 

Avcı al üstünde yorğunluk, u· 
sanç duymuıtu. •Atından indi. A 
ğaç altına gitti. Baidat kmdu o · 
turdu . • 

Jandarmalar - Hü•iyet cüz · 
danını çıkar ba'ltahm. Adın. 11nın 
ne diye ıoriuya çekmek istediler. 

Avcı ..!..: Benim adıma, ıanunı 
ne yapacaksınız yahu ? 

Subaşı - Seo ıezkere1iz avcı · 
lak ediyorsun zabıt tutacatız. 

Avcı -Tezkeresiz mi? beo hiç 
bir gün tezkeresiz avcılık dme· 
mişim diyere1': tezkeresiaı çıkardı 
gösterdi. 

Subatı bnge~ daha çok şaıala · 
dı . 

- Öyle ise bizi görünce ne di· 
ye kaçıyordun Cliye ıordu. 

1 

pılmamış olan vergilerin müruru· j 

umaQa ıureti tabaiyeti haldrnıda J 
Maliye vekaleti yiliyatleıe bir ta 
mim yapmıştır . 

1 Haziran 934 ten evvel tarh 
ve tahakkuk ettirilmiş olıuı vdgi 
lerio , müruruzaman müddetlerı 
nin , 1 Haziran 934 ten itibaren 
batlamaaı ve bu tarihten sonra üç 
yıl müruru oda tarh müruruzıma · 

nanın ve on yıl mürurunda tahsil 
müruruzamaoının tahakkuk etmiş 
nddolunmast iycap eder . Eski mü
amelattad dolayı 1 haziran 934 
tarihine kadar tarh ve tahakkuk 
ettirilmemit olan yergilerde ise 

Çifteden çıkan saçmalar avcının 
yüzünü ve beynini param parça etti 

..... - 1 
Helvacı köyünde bir av esna - J re ileriye fırlıyor ve yere yuvarlan

aıoda ağanın oğlu Hamidin av 1 m kla beraber iki metre l&adar 
tüfegiJe j yaralanıl< öldüğünü ve daha sürükleoiyo(ve ( elinde tut · 
k aza yerine bir tahkikat heyetinin makta olduğu çifte birdenbire 

gittiğini kısaca yazmıthk • Bu ,feci patlıyor ve çıkan barut ve sıçma· 
ölüm baltkında edindiğimiz mallı- lar zavalh adamın sağ tauf çene , 
mıh '1Şağıya yazıyoruz : yüz , göz: ve be)'nioi parçalıyor ve 

Hamit ; Tavıın avt yapmak onucaosız bırakıyor. 
üzere yanına kardeşini , amca za Arkadan koşan tazı da tım 
dcıioi ve iki arkadıııoı ol.yor . bu sıroda Tavşanı yakalamıı bulu-
Bualar brp atlıdu ve yalnız Hami 

nuyor . Geride blan avcılaı kö· 
diu yanın da dolu bir çifte tüfcngi 

peğio ağn11daki Tavıanla kendi· 
ve zagarı bulunmaktadır . Bu av· 

t rh miiruruzamaoıom 1 haziran 
934 ten ve tahstl müruruzamaaı-

cılıra Hamidin 00 bir yaşlarmdaki lerine doğru gelmekte olduğunu 
, ofılu İzzet te merkeple takip et. görüoce Haroidin l'avııoı vurdu· 

mektedir . Köyden henüz on deki ğunu samyorlar vt:. onu köpeğin 

t 
nın de tarhın kespi kıtiyet ettiği 
mali yılı takip eden yıldan itiba
ren iadirilmui ve bu nevi v~rgHer 
için 1 haziran 93. ten itibareo 
3 yıl ve tör hın katileştiği mali yıl
ı'J.ao sonraki mali seneden itiba 
ıtn on sene geçmedikçe tarh ve 
tahsil müruruzamaolarımo tabak 
kuk etmemesi lazımdır 

l 
Pasaport harçlar1 

Pataport harçları içinde cili 
.dan bedeli ve damga resmi1Jio da
hil olup olmadığı etrafında öazı 
ferler tereddllt etmekte olduğun
dan Maliye Vt-kaleti vilayetler~ 
bir tamim yaparak bez kapla pa · 
11port cDzdanlarandan 20marok~n 
kaplı cüı<lanlaraan 100 kurut ile 
2 liralık damga ruminio de ayra · 
ca alıomı11 lizımgeldiğini bıldir

miıtir . 

Silah taşıma yasağı 

Memlekette itlenen ııuçların 
hemen hepsinin yanlannda sılih 
taşıyan sıbıkalılar tarafından ya. 
pıldığı ve bunların silahları top 

landığı halde Maliye turafından 
satılan bu silahların yeniden sa· 
~ıkılılar eline gt- çtigi • aola§ındı
ğından bunun önüne geçmek 
üzere mtmnu olmıyan silahların 
ne suretle satılabileceği hakkın· 
da hükumetçe bir kanuo projesi 
hazırlanmış ve mecli!e verilmiş 
tir . 

Kıoua projesinin esbabı mu . 
cibeaine göre bu sene zarfın<la 
aa bıkulılardao 13188 baı p silahı 
( 7070 ) idi ıilab ve (5000) yara 
lıyıcı silah toplanmı§h~ . Kanun 
projesinin ihtiva ettiii unlar 

·a kadar uzaktaıtıkları bir sırada ağzından alıp Hamidin yan•na gel 
çalılerın arasından bir Tavıan fır diklerinde onun yürekle11 sızlatıcı 
lıyor ve kıçmağa baılıyor . Buou feci manzaraıiyle kartılaııyor v~ 
avcılardan biri aliyle kovalıyor h~men~keyfiydtcn jandarma kara-
ve yetiıtiği bir ıırada Tavıan isti · golunu haberdar ediyorlar . 
kametini değiştiriyor ve Hamidin Kaza yNine giden tahkikat 1 

önüne düıüyor. İşte bu sırada hay· heyeti lazımgelen muayene, ve tah· 
vanın ayağı tümseğe çarpıyor ve kikah yapıp ölünün de gömülme
yuvarlanıyor ve bu aoi ~artılmadao sine izin verdikten ıonra şatımıza 

Hamit hayvanın sırtından beş met· dönmüşlerdir . 

Nüfus işleri Çalışmalar 

o&tterlerin ekserisi vl - ! Şar meclisi encümenleri 
Uiyet makamına verildi J dün belediyede topl<ınarak 

_ __ ___ çalıştılar 

Gizli oüfuslaraa kaydedildiii 
defterlerin ekserisi mahal mümca· 
ıilleri tarafındın vilayd makamına 
verilmiıtir . Bunlarm verilmesi 
bir kaç gllo içinde bitecek te ida 
re heyetine giSnderilecektir . 

Tayyare cemiyetinde 

Dün reis ve reis vekili 
seçimi yapıldı 

Dün ıaat on dörtte tayyare ce · 
miyeti idare heyeti merkez bina
sında toplanan merkez heyeti , 
reisliğe Sabri Çitak ve rtia vekil 
liğine de Tevfik Kadri beyleri 
1eçmişlerJir . 

Oda meclisi toplandı 

Ticaret ve aanayi odası mecli · 
si lııet beyin re~sliği altında top· 
lanmış ve odaya ait bazı mesele· 
ltr üzerinde görOıllrek kararlar 
vermiştir . 

Şar m•cliıi encümenleri dila 
ötleden sonra belediyede toplana· 

.,rak encümen1ere göoderilmit olan 
evrak üzerinde geç vaktı kadar 
tetkikatta lfolunmuılardar . 

Şar meclisi yarın saat oa dört· 
le ilk devrr.nin ikioci toplantısını 
yapıcık ve bütçeyi müzakereye 

1 
bııhyacakhr . 

Daimi encUman 

Daimi encümen dün öğled~n 
evvtl Vali Tevfik Hidi beyef,!J· 
dinio reisliği altında toplanmııtır . 

Tüccarlarımıza habe~ 

Türkofiı Berlin ~ubcıinden 
Tıcaret Oduına göoderilen rapo· 
ruadan : 

Avcı - : Kaçmak değil. Dok 
tor bana her gün iki ıaat afa bi 
nip dola§ dedi. Bende öyle yapı · 
yorum. Görmüyor musunz şlşma· 
nım? ıunlardır : Eski bir kin yüzünden 

Silib teıımak rubeatnıme ile 
olacal( ruhsatnamui--olmıyaalara 
ıilab satılımıyacaktıf . Halk ara-
11ndı ıilab tedıvülü ruhsatname 

Alma:-:y::ıy · p:l'tJıık ihraç etmek 
isteyen tüccarlarımızuı cif Ham · 
burg teılimi yüz kilo pamuğa 11 O 
mark talep etmesi Almınyada pek 
yüksek görülmüş ve alikıaar da "' 
ire de bu ıart altında muımeleye 
milaaade etmemiıtiı' . 
Hamburğda : Kaıılığım verdi. 

Sovyet Rusya 
hülfümeli 

Bir konduracı kalfası mPs· 
lektaşım bıçakla yaraladı 

kaydına tibi olacalctır .Silabçı dük- -·---
kanları ıilihlarınıa neyi ' cinı •e Şıh Mnıtafı mahallesinde otu· 

ran kondur cı kalfa,ı Zekeriya Ö· 
çaprnı mabıllia mülkiye- amirin~ 

- Birinci firtikten ' ~rtan ...1 beyanname ile bildirecekler ve tedenbtıri geçinemediği ve bu yüz· 

tur .. ~mp~ryaliat devletle.~ ~ra~ıo... ıilab aathkça alanın isim adruini den kin bağladığı Rtşat beyma 
dakı ıbtılaflar o kadar buyuktilr • b'r h 1 d ft k d d le bıllesiode oturan lbrabim oğlu 

. .. . ı usua e ere ay e ece · d .., , 
kı hntua aklı başında olan ınl'11n 

1 
d' kun uracı ııalfaaı Yusuf bıçakla 

lar bir harp çıkar çıkmaz bu hır· 1 er ır .. · . ıukaaıadan yaralayıp kaçmak is 
bin bütün dünyaya sirayet ede l Hukumrtçe her bangı ~uretle temiı ise de yakalanmıthr . 
ceğ~ni b~ldirmekteairler. Sovyet 1 ol~r~a o~ıun toplaoar~k sılibl.ar Yusufun yarHı her ne kadar 
devı aahııre,iae çarpıp kırılın dal· · Mılh Mudafaa Vekiletıne teslım tehlikeli olmamakla beraber dok· 
galara sükun ve teyakltuz ile hak· 1 edilecektir. Rub11tsız silah taııyan tor tarafından mtmleket hasta 
maktaaır . O kuvvetlerinin çok ! ve Htanlara Sulh Mahkemelerince , hanesinde yJlhrılmHJn• lüzum göı· 
büyüg olduğunu dütmanlarrnı te"" j bir aya kadar bıpis ve 100 Jira· terilmitlir . Bu husuıta zabıtaca 
mameo imlıı edf' bileceğini fe De dan 500 liraya kadar aau para tahkikata d,vam oluprnaJ.da4Jar , 
kadar kuvvetli olursa sulh için )1 hOk ı L 

cezası mo uoıcaıdır., Kartum zade tevkif 
mücadele halısında o ka<\ar dost J 

elde edebilfceğini biliyor. So\-yet Fransa bir milyar franlehk I· adildi 
Rusya gayelerine vusıl ol!hak için 1 .. 

• harbt! mühtaç de~ldir. Kuvvetli altun sikke kesiyor 
bir ıulh siyaseti ta'kip ediyor ve p . Ft;.:k(i t' 0 

tf üllümetia manevi ıabıiJ tini ' 

harbi istemiyen bütün milletlere ~' • faraık-~ ~ın~ad u b'me 
1
•
1
Y • 

tlini uzatıyor . 
1 

zer ran at6erın e ar mı yer 
franklık altua sikke kesmrğe ICa-

avukatlık yapamıyıcakları anla- rar vermitlir. Büyük harpten beri 
tılmaktaClar . F raasaöa ilk defa olarak. altua 

( Yakıt) sikke bı111lmalttadır. ı 

tahkir suçundan bir sene hapsa 
mahkum edilea ve hakkındaki bü
küm: temyiz Q>abkemesinca tasdik 

edilen Karfıyıkada otnran K'.artÜm 1 

zade Mahmut ığa yakalaamıt ve 
bapiıhaneye i(Ön:ierilmittlr . 

Cif 100 kilo arpa 49/50 
l> >> » darı 65/66 
» » » sarı Mıwır 39/40 
" • » burçak 85/90 

Frao11z Fraakına alınmaktadır . 
Yün piyasası da gayet sağlam 

ve c11nlı olup Anadolu kirli yünle 
rinden bazı partiler raod mr10 hak. 
kıadı lenıinat isteameksizio Cif 
Hamburgta kilosu 9-9,5 Fransız 
Praokı Dzerinden muamtle gör· 
mektedir . Bu ou.Har bugün 10 
frank fiıtla da satılabilecektir . 
Hafta ıônuna ~doğru memleketi 
·mizden teklif afmımamııtır . 

Bakım ·yurdunda 
Fakir çocukların adedi 

yedi yüzü buldu 

Halkevi bakım yurduadı og· 
lo yemekleri verilen fakir talebe. 
lerin yeküou yedi yilzü bulmuş 

tur f}u yekün güo geçtikçe ~! 
barınakta olduğuadan lazımgelen 
tedbirler alınmaktadır . 

Bakımı k()Jnileıl 

fa brikuının teıne 1 eııe tı 11 

Ereğli fabrik&sı bu ~0oıbi hn 
atılan ikinci pamuklu ~ıo 
dır. 8,- ,. 

Meruime ismet P•~ il' Arı 
leri, lk1iS1t Vekili ~~0,o h 
Sümerbenk Umuın diie' 
rullah Esat Bty ,.~e. dece~I 
mümessilleri ittirak e 1ı;.oııı 

Ereğli pamuklu 'pİ9,0i 
gelecek sene 1 ıeşrı ,illl 1

' • 
b 'k• • ilin başlıyıcaktır. Fa r~ nye..:ek 

15 bin germenle ış ı:ııU' •ik 
trzgihı , amele ,·e ınt Y• 

vasati 6SO olacaktır. ~fi dur 
Senelik vasati palJl~,.... uı 

7 bin balya, iyınılitı ı 
kst•r· tt' 

l'On metfevi bulac• d I" 1J 
~ ı ad ' ı 

lymal olunacak JJl ;ç 0 4 
çe keten merıd.l, kad~~.e" •.ur 

'k P"""_, ır §ırlığı , pAtiska, pı e,. 1cı' )ı~ 
Rltulık bezleridir. ı\/~ilİ .. J : 
kumacılan. çorap \'e • •• ı JY.1 

b yaır en 
de ince boy eh. v~ . 0 

•• pııl ıil 
ve mt-raeliu ıphk 1

' ıt 
caktır. ~o~"' 

Fabrika kısmen 90 f ,lı' n 

den istifade edecek~İ;ıııcıl"~~ 
nın plan ve projclerıf d•o hr 
heyeti fenniyeei tar• ıP lr 

lanmıştır. . ~ fıı 
Bu itibaıle tt~9 ,ı,it tın. 

Türk mülıendislerinııı t 25 
dir. Fabrika en nıodel'~ıı~ •Un 
la çalışacak ve IJJeflJ ,ı,ı-. ı 
ince pamuklu f abrik85~ 11ıt ~eğ 

Eteğliyi tıskibecJ 1,·'l.ı llıa 1\!1111 "·ı pamuklu fabrikeeı J.:'I 1,, >ı 

oaııdır ki, bütün :~:!ıı ~ lnd 
edildikten sonra Tur ~ ( ' Y · oı•c• .k bQ muklu memle.ketı _,,,, t 
pıuklu istiklaline kavu, bi' ~a 
sadi prensiplerinıizıfeo ~ı 111 

ğü daha tahakkuk e:V,kın 

----··~· ......... ""~~~· 
Tarsus ldma 11 1 .ı 

Yeni idare h;;feti"'J e~ 
_ __. , '1ııa 

Tarsus : 7 ( Huıuİ~ııı•" .la 
mizden ) - Tarsus 'ıJd~ ''\:' 
du ıeaelik kongre5ı ,.,~' bi 
adlara yazılı}, olao h"yeı'-' 12 
ittifakla yeni idaıe . r~ r ' 

• 1 ti'. , 
çilmitlerdir : Birıoc bii1l IT)iu 
rart (en memuri İbr~ ~;"Jdi 
ikinci reiılij'e bele~faıipl•~ r . 
V t liyettia , umuını lı 1JI 1 t 
bat memuru Salih. it1 ~ob~ t • 

liğe rczacı .Necatı f r~•" il 
Cumhuriyet Halk 

1 
li}'e -

Hasan , kıptaolığa ın91e,1 
1 ıl 

!arından Hidayet ve i btYI~ 1 

müdürlüğüne de Aı~ i ~f1 iki 
Yeni idare he:yetı~ 

muvaffakiyetlar diler i 

Bir .öıu~· 
1 

------·-ıt1or' 

Gazetomizin esk~·dil'ı~i" , 
rinden ve nüfus mu ,feııd1 ~' 
vukuat kltibi Abrııet ttı> b-' .. 

ıdtJ• ·- "' taoberi tutulmuş 0 Jiiı• o 
tan ıcurtulamıyarak l•'' •:J rt 

cenazesi meslekd•f ıı•ıd16/ 11 

dostlan taıafıadıın 116-
1 i11a• ,, 

karııyaka mezar 1a- 1 ~ hl 
tlh . _b.,,, k' 

Ölüye Allabt•0 r fifel' 1
1 

• 1• il 
ve kede. li iileııoe Jf 1 
!unarız . • ,dr .arı 

Firengi ,,,ucO" ' 
doktorlLI 10 '-'"".·-· ~. ;t~ --------J eylı 

Fek.o ~e Sıio> ~torl Pi 
firengi ımücad618 d~ ait · /• 
ik bey lıyia edil1111

• st•~ il 

Memleket Hıt 11oı t 

h aırs •• emv Al • 

------ ~eır rıe•1 eti n 
Memleket basta b85tııt '' 

iine Marıı trebottl b•"'"' 
tireleriodcn ffatict 

edilmittir . 



Ankarada kurulan silo 
çalışmıya başladı .. 

~~~------··------~~-
1111, kt·tiıui~in mubfrlif )erler İn· 
d nı silolar yapıldığı malfiu· 
Buolnrdon birisi de Ankarada 
10 \c i lt>nıeğe başlamıştır . 

oin en on icaplarına göre ku · 
Ankara ilo unun nasıl çelıı· 

Fazla müddet ıtok halıode ı 
bekliyen hububatta tutuıma de· 
nileo bal busulc gelmektedir . 
Boı.ulmaıım • başlangıcı olan bu 
hali haber vermek içio her kuyu 
nun içi o de bir hassas termomct -
re vardır. Bu tcrmometıelcr ku-

C Tflrk~l 

·(SON SAVA) 
Sar meselesi etrafında 

-Almanya hükumeti Fransız ordusu 
nun ilerleme hareketini protesto ettı • • 

~~------•• .-------~-

kkıoda Hakimİ)'etimilliyt! ar· 
oıızd u i tifadeli yazıyı gör· 
e aldık: 
rıkaraoın Yenişebire göıüren 

t caddesinde iferliycnlerin 
•ergi evini gcçtıkten bemeo 
yük eleo ve bır tarafı tama 
nctresiz olan hu yeni büyük 

ın ce olduğunu merak etmİf· 

mandı odasına birer telle bnğh 1 . 

dırı~~ ~c bu .odad•. küçük bir Ç•~b Almanyanın Fransa sefir~ Haricıye Na-

· Hemco baber ve,c-lioı ki 
na , Türkiycde garbın ıon 

le ilerlemelerine uygun ol• 
Yapılmış dördüncü modem 
ur SıvH 1 Eslırişehir ve Koo · 
ıonra , değerli ekim b•ka
Mublis beyin himmet ve 

tiylt- vücudc getiriltn ve fen· 
o ıöıü ol•o bu ıilo Ankara 

Urunları1için ökooomik ve ııh 
mürstrıe kaıandırnıııtaı: • 

inları ve mıkibaJarJ Alm•o 
fabrikası tar.tandan lemin 

ve betonarme olarak yapı· 
lorma intaah hır kaç ay ön
mio ve m•kinaluı dı taruam· 
ailo bir kaç gündenberj iı

e açılmııtJr . Bina •r&asının 
ta olması yüzünden temeller 
rk n fazla au çıkhğındın ka

vc tecrit için 45000 lira ka 
ıla bir masraf icap etmiş ve 
n dolayı umumiyetle maliyet 
50 bin Ura raddelerinde olan 
n maırafı Ankarada 300000 
Çıkmıştır . Bu o kamın için 

i,.ri yüz bin lır•ya yakın ol•n 
alar da dahildir • 
lobun 40000 ton alabilecek 
de olduiu , mütemıdiyrn 
J1tpllj'ı ve Aokara Yillyeti 
tüa buğday lrlalallll 8000 
dar olduğu dOflbıllllee si· 
bOyüklük ve ehemmiyeti 

da bir fıkir edinilebilir . 
•zahire depo etmej'e m•h· 
kuyu vardu. Bwalaıda.D 11 
205 şer tonluk , 2 l•oeıi 

' tonJuk , 3 tanesi 90 ar ton· 
2 tınui de 60 ar tonluktur . 

kuyular 2800 ton alıyor . 
n b ık• her kah 30 u ton
bDcreye böliomUı , dört 

bir ımbar kısmı vardır ki ce· 
2()() ton •lmaktadır . Hücre 
ıındalıi bölmeler portatif 
ndı• bunl•ıın b.cimleri ia
ii kadar büyiitülüp küçültü · 
. Bu ambar kısmı , ilerde iı· 

çevırııı ce sılo şefı ber lrnyudakı 
sıcaklık dereceaioi 1conıroı edebi- zın M. Laval ile görüştü . 
lir . Sıcaklar 24 dereceyi grçtiği 
taktirde o kovuda tutuşma bAı1a . 
mış demrktir • 

Bu takdirde derhal o kuyuda 
ki hububat sadece bir düğmeye 
bısılm k suretile soğutma tertibe 
tını bıtiz hususi kuyuya nakledil 
mekte ve soğutma vaotiletiSrleri 
gene bir düğmeye basılmak sure· 
tile itletilerek hastalığın lam 
\'Cktiode önüne g"çilmektedir . 
Buudan h•şka hububata arız olan 
ve bu~dar biti deueo baıereyi öl
dUrmek isin dç buıusi iki kuyu 
vardır . .Hu hastabk..gör~len bu~
dıylar bu kuyulara nakledilmek 
le ve orada otomatik olarak ilaç 
buharı sıkılmak retile <bııerder 
yok cdılmektedir . 

Siloda tohumluk Jıububatıo 

ayıklanmuı ıvc temizlenmesi içio 
hususi bir makioe vardır . To 
humluklaılDt getirecek çifçiler pek 
küçük b)' Ocret mukabilinde bun
ları lemizletebilccek \'e vctim ka
biliydlHini artırabilecektir . 

8 Kıllı oiau ıilonun ber ka
tında yaogın söndürme t~rtibatı 
vardır ve 8 iaci katl• 6 ton hac 
miude bir ıu drpoıu bulunmak
tadır . 

Silo saatte 50 ton alıp bunu 
temiıledıkteın sonra:kuyulara istif 

~Jılccelc veya tekru~gcti Vt>rehile· 
Cf'lc k•bılıyettedir. Silo , çalııao 
malcinalarınm mikt•rına g6re sa· 
atta 25 Je 35 ldlorllt MHI el.ktrlk 
aaıfetmektedır . Jık bakıtt• bu ra
k•mlar pek faıl~ görünlhae de bu 
koıkoca::binaaıa e.m: tar.fanda::hii 
yük bir irnizamla çallfaD gücUn 
y•loız elektrikten ibaret olduğu 
dOşünlllürae illı abdaki hayretten 
ort•dı eser kelma:ı . 

Çünkü AukaH vilıyeti ,enelik 
buğday iıtılısalinin yerısını birden 
iı;ine alacak kadar büyüle olan 
bu binada çalııanluın kadroıu 
yıloız sekiz 'ci~idcn ibarettir . 1 
Şef, 3 makinist , 2 işçi ve 2 m4-
hasip . Halbukl bütün bu doldu 
:rup boşalıma ve temizleme itleri 

Londra : 8 (AA) - Fransa 
lntaatıcııo Sar hududuna doğıu 
hareketini protesto içio Loodra 
dıki Alman ıdaretiqc Beılindt;n 
talimat gelmiştir . Hariciye oazırı 
1\1. Simoo çok me.şgul olduğundan 
Alman sefiri dün yıpacağı ziyareti 
bugüne lmakmıştır . 

Berlın : 8 (AA) - Sar ticaret 
odası ve diğer ikıiıat teıekkül'eri 

Milletler c~miyeti konseyine ve A· 
leiıi komiteıine .ır.üıteıek bir: 
mubtra \'ererek Sar istihsalitınıo 
baılıca •hcııının Almınyı oldu 
auau ve biliilciı Fransayı Htıflar1n 

11uleığına çünkü Fraosızlarııı Sar 
m'mulatını almak iıtemedıkltriııi 
bildirmitlerdir • Muhtırad• Al-
man msmulitiıııo satın alınması i· 
~io Sar budndunun Almanyayı 

açık bulundurulması lüzumu lcıy 
dediln:ıckledir . 

He. lın : 8 (AA) - Alman İs· 
tibh .. at bürosu bildiriyor : 

Fraosa Hariciye uazm•M 1..8-

Japonya İmparatorui 
Fakirler için yarım 
milvorı yen verdi 

TOKYO : 8 ( A.A ) - Fena 
mahıuldau müteessir olan ıimal 
vilayetleri cif çileria~ yardım san 
dağına impaıal9r yarım milyoa 
yen vermifti1. Yardım ittndığıcı
da toplenln para 7 milyon yen 
deu fazladır , 

Almanyada yeni açıla
cak fabrikalar 

Be lio : 8 (AA) - Ecnebi h•m 
m•ddui guıusunea Almınyayı muı 

takil bir bale getirmek için yapı 
lan·gayrctler çerçıveaine ham rt· 
cioeyl tasfiye için bet fabrika a · 
çılmıttır • Silezyanıo muhtelif ma
hallerinde ıenelerdenbeu kıpah 

bulunan eıki yiln fabrılca ları f 11"· 
liyete konulmu,ıut. 

1 

1 

val ile Alman scfui M. Koster a-
o -ruında yapılan mlilal.ata dair i 

tişar eden son Fransız tebliğ 
Sar me"leaini aydınlatmaktan ço 

i 

" 
1 

t-

uzaktır • Fnnuoan Sarda asayıı 
ve intihap büvivetini asker gön
dcrert-k temine sclabiycttar ve ha 
ta mecbur olduğu uoktai nıız:arını 
bittabi Almanya katiyen kabu l 

. 

. 

edemeı . M. Koıter bu c\heti M 
Liival ile yaptıiı mülikıt eına
ımde açıkça bildirmiı ve müzakc 
relere devam edilmesini istemiş 
tir . 

-

M. Koster hükumetinden ge
rek kepdisi/'gerek Londra , Rom 
ve Bükreıteki Alman sefirleri i-

a 

o 

ir 

çin Berlinden talimat gdmekte 
olduğunu "Ve bu talımatın Sırda 
Fransız lutalarının kuHanılm111nı 
pröteslp edilmcıine ve Alman 
noktai a:ıarmın umumi olar•k b 
defa daha ao1ıtılması lü:ıumuoa 

dair olduğunu da bildirmiştir · 

Şam çarşıları 
yine kapandı 

- Birinci firtikden artan -

nüne •larak mutedil ve hakimane 
bir siyasetle ve meclisi harici te 
ıirauao muhafaza ve onu vicdani 
me uliyetten kurtarmak için 
mecliı konuşmalarını bilimüddet 
tecile karar \'ermi§tir. 

Mandater hükumet tn müokül 
dakikalarda yerli hükumete yar
dım ve memlt:ketio hayrına ma 
tuf trşehbüıleriode kendisine za
hir olmakta devam decektir. 

Ali komıer, bia tefrik Suri 
yede Y•oıyen ao•eırı memleketin 
hayrı ve ikti adi igleıin ikmali 
için hUkimete yardıma davet • .et· 
mektedir ,, 

. 

tDccarlara kira ile vtril"· ioaao gDcü ile yapılm•k iıtenae 

burada yDzlerce iosan çılııtırmak Leh hariciye nazırı f 

Ali komser hemen blltün va· 
kitlerini, de)keleı)e t~PJH halin 
de geçirmekte~irJer. Mqşartınilcyh 
yarın alıonm bir çay ziyafeti vere 
ceklerdir. Bu ziyafette resmi 
Fransız ve yerli b6kfımet adam· 
Jarı bulunacak \'C Kont Hz. çar
şanhara Beruta avdet ederek 
komıerlik sırnyında l\t•ronit pat· 

onun bütün tertibatı otoma
Ziraat bapka•ı tarafından 
lıuan zahireyi getiren köylü 
•rıbalar içinde çuvallarl• 
lerl hububat dotrudan (foi 

iti mıkin~lcr vaııtııiyle 
katından Çt>kiln ekle vc500 
bir ölçü göılcr D kantarlar
ldıkt•n ıooıa içıodeki Y• 
•ddeler •yrı yerlere ayr1l

\'C böylece buğday veyı 
iıteailen oiıbette temizlen 
•onra ciaılcrine giSre mu
l&uyulara dökülmektedir . 
tle köylüleria ietirdikleri 
I0111ııt buğdayl.r ıyık1an · 
nra 100 de 3 ile 5 arası fi-• 
ektedirler . Hububattan 
bütıın toz topnk ayıkl•n· 

de ıilo içinde en küçük 
bile eızmım•kt•dır . ÇOn· 

bu tuzlar içi banııı emi · 
bQrqlarla •lınmakt• ve •ı•· 
ı çuvallarıu. doldurulmak· 
cu taılar ve ıair yabancı 
r de ayrı çuvallar içind"' 
alttadır . Zahirenin içinde 
nıadenllmaddeler maki

•brip:edebılecetindtn lıun· 
Yt:tı\c tcrlib•t lı husuıi bir 
tarafındın çekilmekte H 

lllıktdaır . 

icap ederdi . 
İçinde ıa.tte 50 ton cı~vrcden 

bu koca bin•oın her tarafı bülOn 
makioalen , lcuyulan ve ambarları 
ıemio lcatıod•ki küçUcUk bir oda. 
dan idore edılmektcdir . Bütün 
eıyssı üıeıinde elektrik düğmele· 
ri bulun•a bir maH ile , lcuyl.rın 
ııceklık derecelerini gösterecek 
bir levha ve iki de.telefondan i 
baret olan bu kumında:odaıı ıi
lorıun dimağı ribidir . Silonun her 
k'tınd•ki makiııaları çılııurmak, 
kuyuları doldurup boııltmak, hep 
bu od•da ılo ıef ınin bir tek düt
meye baam@ıile id•re edilmekte
dir . Şunu dil 8,yliyeJ.ill> ld de
ieıli Vf! naıik bir Türk mütebassı 
ıı olan ıef Faik beyle berab•r 
silonu o.bütün Çılışıcı··~kadroıu 
Türktür . Bu.itibarla. da ayrıcı Ö· 

vünebiliriz . 
Ankara silosu , biı r kim ülkr. 

ıi olan~:Türkiyenin hükiimet mer
kezine layık ve mıntıkaoın en ID 
zumlu bir ihtiyacıoı lıaııılıy•n mo
<lern bir milr-11e1cdir . Rejimin, 
köylü ve ekim itltriııe verdıği e 
hemmly~tle mlltenasip bir şrkıldt 
yürüyen ıç inşa çalıımaıuıı biç 
şüpb-Jıiz ki , yakıo yıllarda TDrlci 
yeyi bunun iibi bir çok ıilolara 
.. bip kılıcıktır • 

i i i .. ıs:;. 

Fransız büyük elçi-
siyle görüştü . -·-VAH OVA : 8 ( A.A )- Ha 

riciye nazırı t Bek FranBa .Lü· 
yük elçi i .M. Larosu hugun ka· 
bul ederek kendieiyle uzun müd 
cltt görü§müştür . · 

Romany~qan gelen 
muhacirler. 

z:: 

Tekirdıt.~·: 8 ( A. A. } - Bugün 
Rom•nyadan 1500 TUrk muhaciri 
gelmittir . Muhacirler Hayrabolu 
köylerine yerlc§tirilmektedir. 

Bir tayyare kazasanda 
ölenler. ___ ,_ 

llerlin : 8 ( A. A. ) - Lutfı· 
bausıtnın ~ir tayyaresi Oın•inaıt:n 
bareketanı;len:biru ıonra '1lüımüo
ıür.t fü~t kioi ôlmüıtür. 

11111 ------
1 

bu gece nöbetçi 

1 Eczane 

1 
Postane c.lvarırul:ı 

Yeni eczane idir 

~- llllllllllllıll 

ıikini kabnl edecf'klerdir. 
Söylendiğine göre Ali kom 

eer geJecek cumartesi tekrar Şa 
mH gelerek 11 Teşıioisani müta· 
:reke bayramı merasiminde hazır 
bulunacak ve bundan l sonra ıia 
kabinede yapılacak değieikliklcri 
ilin edccekle,dir. 

Bununla berwber bugün bu
rada devnn eden bir pyiaye gö· 
re, kıbine değiıiklitini hazırla· 
makliçin şimdiden ziraat \'e tic•
ret veziril: Haci ı fabmut beyle 

ana ve&Maarif vezirlerine iııtifa 
ttklif edilmiatir.llllatta hu vezir· 
)erin iıtifalarıaı rr.isivilzcraya tak
eim etmi§ bulundukları bile söy· 
lenmektedir. 

Hiik(\oıet 19.ahafiliopden lflA 
haberlere göre.kabine değiıikliii 
şöyle olacaktır; 

Ziraat v llcartJt vezıır~Li iJga 
edileıek bu v-:zar .. tio itleri Nafıa 
ile lirleatirileceki ve bu her Uç 
\'ezarel ıimdiki Maliye veziri 
Hanri Hindiye beyin uhtesine tev
di olueacak, Maarif v,.zareti ise 
~ta Eyyubi beyin ubteıinde. ol 

. 

1 

1 

Firtik : 3 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK '\e KOZA 

~ 

C 1 N S t 
Kilo Fiyatı 

En az En çok 
Sarılan Mikder 

, __ K. s. K. ~Uo -.K ~, -~ --~~ = I=-"- :~ 

a~ıma ı ~amu . 
l>iyasa perln~ı ,. 37 37,50 
Pi~nsn temizi " . 

. 

İane i 39 40.2S 
lene l1 
};kt:ıprPS 41 
KIP\'lant 

1 -· . , o ~ 

YAPA<'il ' 
jj,.y11z 

1 1 1 Si,.eh 

Ç 1 C l T ' i .. 
"' ' 

Ek(lprt>s 
iııı}e 

1 

Yerli "\'emlik .. --ı:1s.s .. "Tohumluk., 
BUBUHAT 

Buj!rley · Kıhrıs 
Yerli -,. 

•• Men tane 1 -Arpa 
Faımlya • -
Yulıif ' < i -
Df'lice 

' Kuş I"'mi - -
Krtcn tohumu 
Ba

1

kla 
1 -

lSium , -
' 

,, 

UN 
., .... Salih Efenili -.!:: .Q .. 

JQ 111 "9lıız kırma --
>. ,. 

~= Simit -.. -c --· Cumbı,riyet o_ 
=iii 
~> - -
C'I ;:J " r-. v- 'J')oz kırma .. -

Alfa -.. 
Liverpul Xclgrafları Kambiyo ve Para 

8 I 11 / 1934 1§ Bankasmdan alınmı§tır. 
Sanı im Penft /C, SJ' 

Vadeli 6 ~48 
Lir<'l 

1 10~ Vadt·li 6 '.Ray§mark 48 50 68 

Hazır 6 79 Frımk"FranBız,, ı-8- s Sıt>rlin "lncilir.,, 

ı~:ı= Hint haaır 4 i 89 Dolar .. Amerikan .. 
N~vvork 12 l 22 Frank .. Jsvic;r•· .. 

m•k ilıere Adliye veuretiylcı bir 
ı Orta mektepte yedek 

leşth ilecc ktir. muallimlik Ali komser, sabık Vt-Zirlerdea -ve siyasi ricalden bir çoklanoı Maarif vekaleti orta tedrisat 
kebul r.derek, bu buıusl.,da mll· k•droıun• yedd' muallimlr-r k•-
talaalarını sormaktadırlar. bul etmej'e karar verdi . Yedek 

• mu•llim olank iki yıl •• alınanlat 

Meclisin bilimUıidet tecili ka- hizmet ettikten ıonn açılacak 
ran, bermutat Şam çar§ılHının kursa girerek imtihan edilrcekler 
k•panmasiyle lcarşılannııştır. ve muvaffak olanlar Hıl ma1•llim 

Emniyet dairesi sıkı tcdabir ol•caklardır . 
ittihaz etmiş bulunduğundan her Orta tedrisat kadrosunda 2500 
hangi bir gürültüye meydan ve muallimlık olduju halde timdi 
rilmiyeceği muhakkak görülmek- mevcut 2 bin muallim vardır. 
tedir. Beı yüz mUnbal bu yedeklerle 

• doldurulacaktır . • • 
Müeccel mecliı 

.. 
Subhi re ısı 

Bereket Bey, Fren uz Hariciye ne- bir ketumiyet muhafaza edilmek.-
zaretioe, ""'yan ve Meh'usan mec tedir . 
!isleri reislerine hir~r telgraf ç.e· Dö Martel'hı siyasi zevetla te 
kcrek meclisin ıecilioi prott-ıto maslara başlaması kabinede de 
etmiş vcJbir tahkik heyeti gönde dt-hr:İ§ikliğin vukuuoa ioarl't'sayıl-
rilmesioi isttmiıtir !!!? maktadır. Mamafıh veziyetio bir 

"' kaç güne kader aydıolanac•ğı *. 
V ıtani fırkanın öne gelenl~ri muhakkektır. 

pazu günü akşamı Faris Huri be.- • • • 
yin evinde bir toplantı yaparak M elisin hıltimllddct tedl edil· 
mecliein lt<'ili kararı üzerinde mtııl dobyııiyle bütç,.de bir yOlc 
konuşmuşlardır. Bunlar v~iyeti olan Meb'u mu§larının kesilme· 
bir kerre daha tetkik ederek He· 

lr si etr•fında kuvvetli bit oayia var-
is Haşimületasi heyin imza iyle 
Ali komsuin beyaaatlertna mu· 

Chr. Re mi m•kamat hu tayial•-
rı ne ttk:ıip ve ne de tasdik: etme· 

kahil bir~beyanname neıredecek mckle beraber maa§ların kesil· 
lerdir. meıioe kuvvetle intizar edilmek 

• •• tedir. 
Meclisin tecili kararı, Hılep • • 

tc sükunetle ve omqy, ailkmekle • 
am üniversitesi 

karşılanmııtır. 
talebeleri, 

fa\cUltelerf! devam ve diploma ril· 
Haleplılu bu· mecliıin fe•hini 

:ıaten ötedenberi iıtenıekte olduk· 
ıumunuo f 1Zlalığını protesto için 

lrrıodan bu hadiıe oolHa tabii 
umumi bir grt!V yapmışlar ve Ma· 
arif vezirini ziyaret ederek .,bu 

görlinmO§tllr. 
dönmllt 

bu reı-hnlerin bugiinkü buhranla 
L6boandaao buraya flenk bir tekılde inirilmesioi iıte-

,bulunan Hanano bey de tecil ka mitlerdir. 
tan h•kkıada~:fikrioi soranlara • biç bir cevap vermemiılir. • • 

• Neşredilen bir iıtatistiğe gö· • • 
Suriye mcıclııinin bilimüdd•t re .. g~~an J>eı yıl içind~ Su,iyeden 

tecilinden ıoora yUce komser .lh. Tur~ıyt!yc v~ Türk.iyeden Suriye· 
nin önümüzdeki haf ta içinde mü· ye ıhraç e~ıleo C§Y• luymetleri 
him ııiyaai kararlar beklen- ıuclur: 

mektedir. Bu kararlerın ihtiva , 1929 Hneıtindc Türkiyedeo . . ettıtı mevat hakkaada çok ııkı -Lulfen firilyl çevlrlnlı -



1irtlk · ıf , C ,r 
1Pamak ve nebati yağlar sanayii Doktor 

Tlrk Anonim şirketinden : 
( Adanamızdaki Belçika ve Şinasiler fabrikaları 

çalışmağa başlıyor ) 

(Çekme ücretlerinde rekabet kabul etmez 

tenzilat ve teshilat ) 

Kozadan çekileePk pamuğun beher 'ilosn 

iane kiiıliisiinden çekilec~k pamuğun beher kilosu 2 
.. 

Kiil iyeıli mal getirecek çifçilerle dalı ı miisait şeretil teshil olunahili,.. 

FabrikP larınuzda maki ııeler üzarind~ bir çok maddi fed~k fır lıklarla yaplığmuz 

tadil~l neticesinde pa mıktan en çok baş bulmak inıkfuum lemin ettik. . Pamuğun 
tl\ safıudaki mükemmeliyeti ve işlediğimiz pamuk larrla ki scariyP-Lİ anl<1ma k için bir 
le<·rübe kafidir . 

Ad na çifçisine hizmet gayesini istildaf edrn bugünkü çahşrnannz muht~rf.m 
müş eriJerimizi memnun ederse Bunu bir mu\'affakıyet hileceAiz. TeşkiJMınıızdHki 
Y farli ve Am~rikan çırçırları emrinize «lmAdedir . 

Pr~~e makinelt'ri : EhvPu fiyat ve nnıv~ftk şt>rililile balya yapma~ta ve işh·

rıırnzı taktir ed~n rniişıerilerimiz fırsattan istifadt'yt~ ko~ıııakıadu· . M ruzatımıı111 
doğruluğunu isbal içiıı f<ıhrikalarmuz daima saygı df>ğ+>r halkı ı.ıza açık olup 
Belçika r ·brikalar11nııdaki müdüriyet dairPSİ daha fuzla her tiirlii malumat ver-
meğf~ hazırchr . 4576 23-26 

_____ B_e __ l_e_d_i_y __ e __ i_l_i __ n_l_a_r_ı ___ I 
Belediye riyasetinden : 

Belediyemiz için, asfalt yol in~aatında kullanılmak üzere 1-3 san
tim kutur eb'atlında taş kıran ve elek tertibatını havi bir konkasör 1 
kAnunuevvel 1934 tarihine müsodif cumart0si günü A<lona belediyeıi · 
daimi encümoninde kapalı zarf usulile salın alınacaktır . Taliplerin be-
}e,Jiyemizc müracaatları.4680 26 - 31- 4-9 

Adana Orman memurluğundan: 
Adet 
648 
102 
815 

4 
5 

34 
34 

4 
238 

74 
5 

247 
63 

Kilo 

730 
20 

12860 
20840 
13023 

Cinsi 
Çam kereste 
Çam ve Katran topak 
Çam mertek ve baıkı 
Ardıç kozık 

Meşe yuvarlak 
Çam ıaban oku 
Çum düg-en tahtası 

Ekmek tahtası 
Kozma ve bel sapı 
Çam dilme 
Ardıç ceviz lata 
Sakız tahta 
Çam tahta 
Çam kömür 
Çam çıra 
Çam odunu 
Mahlut odun 
Mahlüt kömür. 

( ALKOPAN CEVAT) 

Uuş ve diş ağrıları; romntizma 
ve 8iyatik .sancıları için kullanılan 
ilaçların en faydalı ve en tesirlisi
dir. 1-6-12 adet kaşelik oriji-
nal madent kutularda her eczane
den ısrarla arayınız umumi satış 

ve tevzi merkezi belediye civarında 
kimyager Ahmet Rıza beyin (Yeni 
eczane) sidir. 10 

Kiralık hane 
Eski istasyon karakolu arka -

sın<la ve istasyon anbarı karşısınp 
müstakil . Su ve elektri~i içinde 
2 - 3 - ve 4 odalı evler kiralıktır. 

Müracaat - Mezkur evlere ve 
yahut eski istasyon karakolu kar-
şısında berber Mahmut efendiye. 

6-6 4695 

A. Melik --... 
idrar yolları hastahk-

ları mütehassısı 
Behıoukluğunu yeni usullarlo. 

pek çapuk ve kati surette tedavi 
eyler. 

Adres : Namıkkema l İlk mek-
tebi karşısı . 4706 5-26 

Fransızca ders 
Namıkkemal mektebi l:ıaşmu

allimi Ömer bey tarafından Tica
ret mektebi, Lise n Orta mektep 
seviyesinde olanlara ücretle Fran
sızca ders verilecektir. Şuaiti öğ
renmek istiyenler kendisine müra-
caat etsinler.4723 1-5 

i
l 

Halkkevi dersaneler I 
·ı komitesinden : 

Hanımlara ve erkeklere Türkçe 
1 yozıp okuma ve hesap <:kutan der 
j s n('lMr}o daktiloğrafi, Fransızca ve 

İngilizce ılusaneleri başlamıştır. 
Kaydolmak istiytrnler Namıkkemal 
mektebine müracaat einıolidirler 
Bütün dersler parasızd ır. 4724 

1-10 

Tarsus belediye riyasetinden • 
Yeoi yaptlan şehir sinema ve 

tiyatro binası makine ve tefcrruıı
tile beraber, belediyeler müzayede 
ve münakasa ııizamnam~si ahkA.mı 
mucibince kopalı zarf usulile icara 
verilecektir . lhaleıi 2 inci teşrin 
ayının 25 inci pazar günü saat 14 
de yapılacaktır . Talip olanların 
şartname örneklerini belediyemiz
den aramaları ilOn olunur.4722 

~-12-16 

Adana memleket Hastanesinden: 
Sayhan vilayeti Adana Memleket 

hııstaoesi için 9439 lira bedeli tah 
minli yeni bir Rontken makinesi 
kepalı ıerf usulile satın alınacak

t r . 
ihale 934 senesi birinci kAnunun 

yirminci perşembe günü saat 16 
da Seyhan vilAyeti Encümen dai
resinde olacaktır . İhaleye iştirAk 
ve şartnamesini görmek isteyen
lerin İstanbul ve Seyhan VilAyet · 
leri sıhhat ve içtimai muavenet mü
ılü rlüklnine müracaat etmeleri. 

4682 26 -31-4-9 

Emniyet müdürlüğünden : 
Yar başı mıntakasında sahipsiz 

olarak bir miktar para bulunmuş
tur . 

Sahibi çıktığt takdirde paramn.. 
cins ve seri No:sunu öğrenerek da 
iremize mürocaat etmelcri:ilAn olu
nur . 

1 
1 

9 Mezat varakttsında dahil VA yokarda yazılı on sekiz kalem em -
vali mazbuta açık artırma ile 4-11-934 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle 24- 11-934 cumo~tesi günü saat 14 de kadar satlığa çıka
rılmı~tır. Emvali görmek ve ihale şeraitini öğrenmek isteyenlerin Adana 
Orman muamelAt memurluğuna müracaat etmeleri ve taliplerin son 
ihale' günü Adana hükumet konağında Orman iılaresin<lo toplanacak 
satış koınısyonuna g··lmeleri ilAn olunur. 4725 9- 12-15-19 

Zayi muayene kağıdı 1 

Suriyeye göoderileo e§ya kıymeti 1 
4 milyon 932 bin 281 liradır. 

Bu müddet içinde Snriyeden 
Türkiveye l milyon 380 hin 420 
liralık mal gönderilmiştir. 

1920 de Türkiyeden Suriyeye 
4 milyon 96.!J bin 858 liralık mal 
girmİ§, Suıiyeden 754 bin 456 li 
ralık mal gönderilmiıtir. 

1931 de Türkiyeden 4 milyon 
647 bin lıtılık mıtl ıirmiı, .Suri-

yeye 980 bin liralık değerinde 
mal gönderilmiştir. 

932 aenuindt'! Türkiyeden 3 
milyon 144 bin 144 lirahk mıl 
gelmif, Suriyeden Türkiyeye 1 
milyon 115 hin liralık mal gön · 
deri lmittir. 

933 te Türkiyedeo 3 milyon 
450 liralık mal girmiş ve Suriye· 
d~n 688 bin 300 lirılık mal gön 
derilmiıtir. 

Zayi muayene kağıdı ! 
Belediyeden ııl<lığım terazi ve 1 

dirhem muayene kAğıdını zayi ey- j 
ledim. Yenisini alacağımdnn bük- 1 

mü kalmadığını ilan eylerim.4727 

Tarsus kapusunda fi
kerci ve bakkal 

Halil 

Senelik muayene müracaat kA
ğtdımı zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan htikmü yoktur.4726 

88 Numaralı dükkAnrla 
manav Hafız 
Mehmet oğlu 

Hasan • 

Hizmetci kadın • 
Ev hizmetini görür bir hizmetçi 

kadına ihtiyaç vardır. Matbaamııtt 

müracaatları . 

Asri sinemada 
8 Tt'~riııie,·vt>I pnşt> nbe günü akşamından iıilıarerı 

Neron - Kovadis 
Mümessili : Emil Jannings 

Tarilıi munzzam filim 

ilAveten : Fok• Jurnal 

Cuma günü iki matine ikide J.öı tt(~hirinci matine DötkılP 

ikinci : matine cı Neron » 

Büyük Yugoslavya kralile Fransa hariciye nezırınll rbl 
dünyanın her tarafında çok ılerin ' nefret ~ uyandır•• ,,.14'S• 

bütün ttıferruat ve tafsilAtile pek yakwnJa ( Asri 
mada) görtıceksiniz. 

FOTO 

COŞKU~ 
~ 

Agf a," filmlerinin her çı 
-ze::::; 

Dünyaca meşhur ( A G F A ) filmleri~" 
ze&l bulunur . Fiyatlar, diğer biitün marktı 
O.ur . -"' 

Amatör _işleri an kısa zarll• 
. 

Atölye fotografları, vesika resiınlef'I; 
dismanlar. 

1'alebed~n tenzildllı ta · 
rlf e ile ücret altmr . 

a•o 
FOTO COŞKUN : 

Y •I Cami Civarı 

Siz da bir tay-

ya re p i y a n g o 

bil&ti ahnız . 
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