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15 Ağustos 1934 

ÇARŞAMBA l 
Hükumetimiz be yJlhk anayi pla 
nıoa göre şu günlerae bir kl mı yeni 
fulırikolorın t~metlerini atıyor 'c bir 

: ımoın da açıhş merasimini yapJ)Or., 

ADANA : GüNLÜK GAZETE 

Vekiller alatya üzerinden Sivasa gidiyorlar 
Çukurovamn zirai vaziyeti 
Vilayetimizde çeltik ziraati f evka
lade bir surette inkişaf etmektedir. 

Vekilier gelemiyorlar Almanyada pilebisit 
l af ın ve faliye vekillerine 

.Belediyemiz tarafından bir telg-

raf çekilerek bir koç gün Adana- Mücadele M. Gobelsin radyoda 
da kalmalarının rica edildiğini d• v • •ık l kJ Jd 
yazmı§tık . ver ıgı 1 nu u a açı 1 

~...,....--__ ......................... --~~ Bu davete karşı dün afıa ve· · .. ~_...., ___ _.,__. 

kili Ali beyden, Belediye reisli· 'o h·ı· . b" t 1 . Al .. Bu sene mahsul vilayetimizin her tara

fında çok bereketli ve verimli olmuştur 
ğine şu c·evap verilerek özür dilen· 1 a 1 ıye nazl~I, ecne 1 gaze e erin man 
miştir = l lar arasına nifak sokması zamanının 

Adana Belediye reis vekili 
Ziraat müdiirii Ali Kemal 1 

beyin rei liği alundn bulunan bir 
heyetin kazalarımızde Çeltik eki
len sahalarda yirmi ild gün ka · 1 
dar tetkikat yaptıktan sonra şeh
rimize döndüğünü ve tf'!ddkatına 
ait hazırlamış olduğu raporu vi -
Hiyet makamıııa 'erdiğini yaz
mıştık. 

Dün kendi ini gören bir mu
harririmize Ali Kemal hey vila
yetimizin zirai vaziyeti hakkında 
u maliimah vermiştir : 

Çeltik zer/yalı : 
- Yaptığımız tetkikatta bu 

ene Ceyhan kazasmdaüç sahada 
( 1180 ) , Kadirli kaza mda otuz 
üç ahadn ( 15840 ) , Kozan 
kazasında on bir sahada( 4205 ), 
Osmaniye kazasuıdo. bir sahada 
( 1000 ), Bahçanın Haruniye nn
hiyesinde Lir alında ( 400 ) dö
nüm olmak iizere hu sene vilô 
yet dahilinde ccmon ( 22620 ) 
düniim pirinç ekilmiştir . 

Bu pirinç sahalanndan toh 
minen ( 7 ,500,000 ) kilo kadar 
Çeltik ve ) n 4-3 milyon kilo 
kadarsafi pirinç elde edilecek
tir ki hu suretle vilii}etto piriaç 
yiizünden 450000 iln 600000 liro 
kadar bir varidat t11min edilmiş 

olacaktır . Pirinçlerin vaziyeti 
şimdilik şıyanı memnuniyettir. 

Kadirlide mevcut olan sular 
biitün Çeltik sah larına kafi ge· 
lememekte olduğundan temmu
zun onaltısmdanberi münavebe 
tatbik edilmckt(ıdir . Bunun için 
Çcltık sahaları iki kısma ayrıl -
mıştır . 

Su, kırk sekiz saat bir tarafa 
ve kırk sekiz sa ot diğer tarafa 
ver i1mckte<lir. Hatta hazan mü
navehe dahi kfifi gelmediğinden 
lıer Çeltik sahibi kendi sahasına 
gclı!n suyu sahanın kırk sekiz 
saat bir tarafına ve kırk sekiz 
saat de diğer tarafına vermek 
suretilo hususi bir münavebe tnt 
bik etmektr dir . 

Vilayette pirinç zeriyatı muh 
telif Si' beplor ve ekseriya haksız 
şikayetler dolayısile büyük müş
kii]atlar iç~risiıı<le yapılmaktadır. 

Bu holler hükumetçe tedbir
ler ittihazını icap ettirmektedir . 

Hububat malısuW: 

Hububat mahsulü ise vilaye
tin her tarafında bilhassa Ceyhan 
ve Kadirli kazalnrında çok here
kotlidir .Bural r<la vasati mahsul 

- Gerisi ikinci sahifede 

Fuat beye çoktan geçtiğini söylüyor . 
Mrhtya 14 : - Malatya-Si-

vas arısındaki inşaBtı görmek 
için lalatyadan Sıvas ıistikame · 
tine lıarck.-t zarureti hasıl oldu . 
Davetlerinize 1e:.:ekkür ederim . 
lterhangi bir fırsatta Adanaya 
gclmeğe çalışacağım. 

Nafıa vekili 
Ali ------------.......... ______ ~..:.-. 

Riflilerin • • re ısı 

Abdulkerimin Fransız 
arazisin~ grçr.ceği 

doğru değilmiş ; 

Pari : 13 ( A. A. ) - len
facia bulunan Hif reisi Ahdulke 
rimin l?ran 11. rnıntakasında ika 
met müsaadesini aldıgına dair 
olan haberler cloğru değildir. Se
lahiyottar mahafilde söylendiği 
ne göre böyle bir karar ancak 
ladrit hükumetiyle anlaşarak 

vcriltbilir. 
Halbuki Habat,Paris ve Mad

-rlt arasında hu husueta hiçbir 
müzakereye girişilmiş dağildir. 

Berlin : 14.( A . A . ) - 19 
1 

ağUstos reyiam mücadelesi dün 
gece saat 30,30 da M. Göbölesin 
radyoda Föylediği büyük bir nut
ku ile ıçılmışdu. 

Bu nutuk Almanyanın her tı· 
raftan neşrolunmaktadır. 

Diğer taraf tan M. Goering l\lü
nilıte, 1\1. Frick Kolonyada ve ı 1. 
Htss llreslauda birer ııutu~ söy

lemişleı dir . 

Gazeteler uzun makaleler ncş· 
rederek Alman milletini, devht 
reisi ve J,a., vekil se Hihiyetlerinin 
M. llitlerin şahsın.fa biıleşdiril 

miş olma~ını tasvihe <lavct etmek
tcdırlet. 

Berlin ; 13 ( A. A. )-Dahili 
ye nnzıu l. Prick "19 eğustos Ple

bisitinin manası,, unvaniyle bir 
makale neşretmişdir. 

.Mumaileyh bu makalede bil 
hassa şöyle diyor : 

Almanyadan clalıa demokrat 

lıanği memleket;vardar? Bir dik
datör her halde millete fikrirıi 
beyan etme ine ve kararını \'er
mesine miisaa<le etmekten çeki

nir .. Plebiı;ist ecnebilere fuhrer 
ile milletin bir ve beraber ve Al
man yada gayıi mesul bir dikta · 
torlüğiin hükllm sürmekte oldu-

ğu suıetindeki İddianın yanlış 
oldnğuou yeniden göstecektir. 

AJmen hükumeti millı~tin hU
yük bir ek eıiyciioin la vibine is
tinat etmek ve her . ene erbest 
ve gizli olarak onun reyine müra· 

cnat edilmektedir.Almanyaya dü,.· 
man olan ecnebi gazeteleri daima 
Almanya hakkında bethnhane bir 
takını şayialar çıkarmaktadırlar . 

Alman millrti 19 ağustos tarihin 
de bu şayiaları ortaya lıtan in tı· 
nkacıların yalan söylemekte ol
duklarını ve Almanlar arasında 
nifaka sokmak zemanlarınııı g<'Ç· 

ıniş olduğunu isbat edecektir . 

Rus -Japon münasebatı 

izm ·t kağıt fabrikası 
Fransada tren kazalarından 

ö enler ve yaralananlar 

Paris : 13 ( A. A. ) - Reemi 
maliimata göre Avinzon tren 
kazası netİc(•sinde 7 kişi ölmü!i 
ve döıdü

1 

ağır olmak üıere 31 
kişi yaralanmışur. 

Çok gerginleşti. Yakında büyük bir 
fırtınanın kopmasından korkuluyor. 

Şimdilik memleketin kağıt ihtiyacını yan 
yanya karşılayacak kabiliyettedir· . Halle·: 13 ( A. A. )-İki tre-

Japon &fkar~ umumiyesi Mançuride tahaffuzi 
harp yapılması lehinde bulunuyormuş! .. 

Lond a · 13 ( A A )-İngil- diselere karı::ı hazırlaıımaktadır. nin Halle ista yonundaki müsa- ' · · · :t 

~~----~--,·--------~--- 1 · · d t"reoin uzak ı:ıark vakayiine kar l\Iamafih şarki Çin demir)'Ol-< emesı ııetıcesin e bir makioist :t 
·ı b· k ı ı:ıı göster.mekte oldug"u alaka, mat larına veyahut Mançuriye mali ı o ır ac nı telef olmustur . 16 :t 

yolcu yaralanmıştır. Oo "yedisinin buatta mühim bir mevki i~al kiyet ihtilafın hakiki ebebı :de 
Bu yüzden yeni yeni sanayi 

şubeleri doğacak • ynrası ağırdır . e.tmeğe başlamıştır. , ğildir. Japonya : M nçuri, Moıı-
8&:r.ı gazetelerin Mançuriye bir golistan, dahili Çin ve H us Tür-

Sümer Bank tarafından İzmit
to açılacak olan kağıt fabrikası, 1 
beş senelik iktieat pıoğromının I 
mühim hir parça mı teşkil et
mektedir . Bu fabrika iktisadi 1 
bünyemizde ehemmiyetli bir boş
luğu dolduracaku . 

Bir günde sarf etli,qlmlz kağıf: 
Memlekette günde t'D nz 75 

ton kağıt rf ediyoruz . Kurula
cak fabrıka ilk sene içinde giin 
de 35 ton kağıt ynpacakur . Her 
giln 75 ton kağıt sarfiyatımız 
senede aşa~rı yukorı takriben 
5 milyon liramızın kcırşılıksız 
olarak yabancı memleketlere 
ğitmesiııi intnç etmektedir. 

Istilısnl Jwdreli ue iplldai 
madde: 

Şimdilik günde 35 ton kağıt 
çıkaracak olan fabrika her şey
den evvel eııede 3000 ila 4500 
ton kadar mihaniki hamur 'kul
lorıacnktır . Bunun için sencdo 
10,000 iln 15,000 metre mikabı 
odun sarf edilecektir . 

Bundan başka, fabrika çalı 
.. abilmek içiu 5000 ton kadar se
lüloz isteyecektir . 

clüloz, ilk zamanlartla ha
riçten gelecek, fakat kısa bir za -
moıı onro lüJo.r. fabrikasının 
ıu mlcketimizde kurulması za -

ruri olacaktır . Selüloz fabrika· Moskovadaki Türk işçileri İngiliz iktisat heyetinin izamı kistanını ihtiva edeçek bir As-
sınm kurulması suni ipek, film karannı memnuniytle karşılama- ya İmparatorluğu kurmağa çalışı · 
ve pelikül , Selüloit sanayiiııin ~foskova : 1•1 ( A. A. )-~fos- Jnrı maııidatdır. yor. 
de iokişafını zaruri kılacoktır. kova ve İvnnova mensucat fab- Fakat Rus-Japon gerginli ont Okonma, çok evvelden 

Harpte dumansız borıt istih- rikalarında icap eden mümare- ğınin bai@ olmakta olduğu endişe Japonyaoın Hindistana kadnr te . 
saliitı da selüloit fabrikasına is- seyi yapan on Türk amelesi Türk- çok Lüyüktür • vessü etmemesi için hiçbir se-
tina en yapılncaktır . stroi hesabımı yapılmakta olan 1 "Daily, Ekspres,, diyor ki : hep meveut olmadığını söylemi" 

Böyle bir fabrikanın kurul- men ucat makinalarınm montajı Asyada bir fırtına yapmak üze· idi . 
ması ile açılacak iş sahalarmııı ile istin& eyda eylemek üzere redir. Japonya Mançuride Rus nu· "1 ews Chronicle,, sulh için 
işlennıe ... i , yeni iş kuvvetlerinin Lcningrada gelmişlerdir. fuzunun ),ütün izlerini büsbütün endişe etmekte ve nizai J apoayn 
meydana çıkmasma vesile vere- İlk mensucat makinıHarı Le- silmeğe çalışmtJkla ve bunun için ııın artırmakta olduğundan şüphe 
cektir . Bu sanayi için<le , suni ningrattaıı 1,ürkiyeye savkediJmiş şarki Çin demiryolunun kontro ~dilmemek lazım geleceğim söy· 
ipeği Siinıcr Bank yapacak,fekat lmlunmaktadır · lünü tamamen eline gcçirm~ğe mcktedir. 

saydığımız diğer iJer hususi Sovyet tayyare filosn uğraşmaktadır. Hu gazete diyor ki: 
sermnyeler tnrafın<lao işletilecek- M.Harota, Husya tarafından Şayet hiı tehlike var iı:;e bu 
tir . Liyonda reddedilmiş elau Japon teklifi telıliktye vucut veren, her halde 

Bunlardan mada, ayni zaman- LİYON : 14 ( A.A ) _ Sovyet nin son teklif olduğunu söylemiş· Sovytt Husya değildir. Şarki Çin 
da 2000-2500 ton kadar da eski ta) yare filo u buraya gelrni ve M. dir. demiryollanmn satın alınmatıı 
kağtt,fabrHrn için iptidai madde Ht~ryo Belediye rei i ifotiyle heyeti ovyet gazeteleri Hus efkArı için yapılan müzakerelerde )a-
halini alacaktır . karşılamıştır. umumiyesini vahim lıir takım ha- j>onyamn tebndığı tavur bir ta -

Bfu k~ıt hbribfilnıo i~e~· r~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~ bmdü~n~lereyola~mk şe-
hilmesi için kaolin, rı>çiue , şap, kildedir. 

UZ\'İ boya vo kömiir de kullanı- 19 Ag" ustos .MalUm olduğu \'Cçhile Japon 
lucaktır. Fabrika senede 1000- tfkarr umumiyesinin en nufuzlu 
1200 ton kaolin sarfcdocektir . kısmı Mançuride tahaffuı.i bir 

Kaolin Kütalıyada ve Sılifke- Pazar gününden itibaren okurlarımıza harp yapılması lehindedir. ar 
de bol hol bulunmaktadır . Bu K D k ki Çin demiryollarındaki Hus ide-
uretle buradaki vatandaşlar için a r a i e n resine birbirini müteakip kabul 

de yeni bir iş esası kurulacaktır. Adlı güzel ve milli büyük hikayeyi sunacağımız. Bağ- ettirilmiş olan tahdidatm bir tolı -
Fabrika için 200- 250 ton da d h b k rik mahiyetinde olduğunu kabul 

rın a is, heyecan ve yurt aşkını taşıyan bu üyü !I'eçineye ihtiyoç vardır . Bu da etmek kolay değildir. Rusyanıu 
Bursa ve nta1yn lıavolisinde te- hikayeyi her halde takibe Hazırlarımız . milletler cemiyetine girmeğc ha-

- Gerisi dördUncU sahifede - - Gerisi UçüncU sahifede -

Yayla notları 

-2-
Biiriicc~e ait geçen yazunda, orn 

nın ihtiyar heyetine dahil Mücavir 
zade Mu tafa bey adındaki görglilu 
l'C muhayyilesi geniş bir zatla yap
tıttırn tema ton balı l'lmiş ve daha 
haşkll' onlatacaklarımı EOnrnya bırak
mJştıın . 

!Ben Bürücekte iken, im u ta· 
fa beyin, :Biirüceği imar hu u unda
ki görü ve düşünüş kabiliy ıioe hıty 
rao olwu ve h tta a~ ui mevzu et· 
rafında kt•nıli inden bir mulakot 
liitfetmesiııi dı• rica erıni§tim . 

lumailcylı, bu ricamo hafifçe bir 
güliim C'di ve burnunu sa~ ovucu ile 
yuvoşca ıvozladıktan ve clind ki köy 
lü cignra ındonda derin bir ueft>e çek 
tikten sonra düşiincelerin i ôyi<'l"<' 
anlattı : 

'' - Be berader ~ me elen hen 
Ahdulhamit zamonrnda 1a ıra koç
um • Orada, bir gün hn topraklıırın 
refnhn ve umrona kavuşacağım du 
şünerek şehircilik hakkında bir çok 
tetkikler yaptım . Hidivlerin ara). 
larmı dışarıdan temaşa eyledim ! Ka 
hire ve l kenderiye kaldırımlarında 
) ıllarca dola arak caddelerin na ıl 
açıldığım, yolcuların nasıl yürüdük
lt>rini, tramvayların nasıl kayıp git
tiklerini, arabaların na ıl dört nala 
koştuklorım ~yrettim . Zengin paşa 
kö klerini, Belediye parklarım, oka 
ta ki 1 ktrik lambnlorırnn na ıl ) a
nıp öodügünü alıcı ~özle mükrm· 
melen tetkik eyledim . 

c derainiz, her neden e, böyle 
medeniyet ve uıurao i~lerinc min· 
tarafıllah merakım \e - hııtıu öğun 
mek gibi olmasıo amma - bü) uk 
bir kabiliyetim var benim .. 

Bırak ki, şimdi adet ve talih 
ben ona da pek inanmam ) a, "" isP. 
onu ve din hakkındaki diğer telak
kilerinıi başka bir zaman İZ(1 nla
tırım ! - beni buraya ürüklcdı 
Bugün ha lıelihtisas llürücek lıt>ye 
rinde bulunuyorum. Vakift bura ı 
mu imar ve ihya ı için bir çok pro 
jeler hazırladım amma berader, ıne 
Plen nrkada~ları bu fikrime ÇM ir 

mek için zorluk çekmekte) im . "llu 
çemiz mü ait d~ğil,, diyorlar. Halbu 
lwnim düny.ıd kafoma girnıi n bi 
~ey var a o do, huda :ilim, u butçe 
lafıdır. Bütçe de nenin nesi berarler? 
düşiindüklcrini yap bir kere, bütçe 
arkadan gelsin ! 

Mest>len, istiyorum ki, Adana ile 
Bürücck arasında cidden zahmetli 
olan şu otomobil, kam)OD VC)a tren 
yelculuklarım tamamen kaldırayım 
Bunun için tosnrladığım proje ço 
miikemmeldir : 

Burada aça ağımız meydanın bi 
kenarına, geçende anlattığım baraı 
ve el ktrik aye inde, hü) ük hi 
osan ör kurmalı . Bu n aıı ör, yolru 
ları eşyalariyle birlikte bir lıaıuled~ 
ijU g~rduğün yalçm Hacın doğanın 
tepe ıne çıkarmalı, orada hetontlan 
genişçe bir ista yon meydanı gibi h 
şey yapmolı . ve buradan Adanada 
ki Cumhuriyet meydanına, bir metr 
kutrunda bir boru döşemeli . Boru 
nun içinde küçük raylı sandalİ) le 
olmalı . Borunun ağzında iıici ve t oı 
ci iki türlü kuvvetli tertibat bulun 
mah .. 

Şimdi ıue elen, Adann)a mı git
mek istiyor birisi; hemen Bürüc k 
meydorımdaki a an öro Liııdirip çı 
karmalı §ll t~peye . oradan, buyuk 
borunun ağzındaki sandnlİ)e) e otur 
tup elektrikli bir cihazla ba malı ku 
n~ğuna tazyiki.. İki .. dakikada; rap! 
<layı~ Adaunya giindermt'ii:o-adamı ... 

Sonra , yine meselen Adauodan 
biri i Bürüceğe mi gelmek istiyor • 

Kolay; bu borunun Adanod ki tarafı 
doki m nııırlımunzn müracaat etmel 
onlar orada ayni andalynya oıurtm 
lı o adamı . Bize bir zil i :ıreıi .: B 

Mlmmw 
- Lut/en sahifeyi çeviriniz-



Sahife: 2 

Başvekil Dr. Von Şuşnig 1 

1 

1 

M. Dolfusun ölümiyle biten isyan ve ihtilal i! 
hareketi hakkında izahat verdi 

1 

Yeni Avusturya hükumeti hangi ! 
yolda yörüyecek miş ? 1 

Viyana . 9 [Huıuıi] - Yeni 
Avusturya Basvekili Dr. Voo Sc
huscnigg (Ballbausplatz • Ballbu 
meydanı) odaki tarihi binada , ae· 
lefi Dr. Eugelbert Dolfuısun öl 
dürlildüğü yerin yanındaki geniş 

salonda matbuat mümessillerini 
kabul ederek Avusturya işleri hak 
kında beyanatta bulunmuştur . 
Asker tavırlı , genç ve dinç bir a
dam olan Dr. Von Scbuscbnigg , 
gazete müm~asillerine isyan hak· 
kında izahat verirken sesinde son 
hadisatın heyecanı b~lli oluyor ; 
ve biç bir jeıt yapmamHıoa rağ· 
men bu heyecanı etrafındakilere 
de sirayet ettirebıliyordu • 

Dr. Von Schuscbnigg gazete 
cilere evveli Dollfussua National 
Sozialistler tarafından katli ve o
nu takibedeo vakayi hakkında bü 
kumetin uzun boylu tahkikat yap· 
!ırmakta olduğun söylemiş ; ve iş· 
bu tahkikatın neticelerinin pelı 
yakında dünya efkarıumumiyeıine 
arzedileceğini vadetmiştir . 

Bu vaitden sonra Başvekil Voo 
Scbuschnigg , beyanatına devam 
ile diyor ki : 

25 Temmuzda Ballbaus mey 
danında cereyan eden hadisatın 
bir kaç yüz kişi tarafından hazır 

laomıı mevzii bir hareket olmayıp 
hötün Avusturya dahilinde yapıl 

mak istenilen muazzam bir isyan 
planının bir parçası olduğu bügüo 
katiyttle aolaıılmıştır . İsyanın e· 
lebaşılaıının gayeıi Baıvekil Dol
fuasu öldürdükten sonra Avuıtur· 
yanın muhtelif yerlerinde ayni gün 
ve ayni seatte isyan çıkararak ıilib 
kuvvetile hükumeti ele geçirmek 
idi . Nitekım (lnnsbruclı.) da da 
polis binbaşısı (Hickl) ayni gün ve 
ayni saatde katledilmitli ki bu ha· 
reket Tirol nazilerine iayanın bış· 

ladığını tebşir eden bir ifaret o 
larak kabul edilmişti . 

Baıvekil bu izahatı verdikten 
sonra , Bıllhausplatzda işlenen 
cinayetin isyan etmiş ordu ve po· 
lis ~fradı tanhndan yapıldığına 
dair ecnebi gazeterde intişar eden 
) azıları tekzibetmiş ve binaya zor 
la giren 144 isyancı içerisinden 
ancak 12 ıiniıı hakikaten büku 
metin inzibat ve müdafaa kuvvet· 
lerine mensup polis ve askerler 
olup diğerlerinin ne ordu ve ne 
de zabıta ile alakaları olmayan 
kimseler bulunduklaıını bildirmiı· 
tir . 

Şimdiye kadar yapılan tabki· 
kat ve tetkikatdao anlatıldığına 
göre :oollfuss 10 15 santimetre 
meHfeden vurulmuş ve bu cir.a · 
yet daha evvd düıünülerek hazır 
lanmıştı . Suikastçıların "Dollfuas 
kıçmağa teşebbüı ettiği için ken 
iıini vurmağa mecbur kaldıkları,, 
ıeklindeki iddiaları hakikıtden 
pek uzaktır . Çünkü Dollfu11un 
kaçmağa teşebbüs ettiği kapı ki-

radaki emici cihazı işletmeliyiz ve ;
roop ! diye zahmetsiz , külfetsiz , 
korkusuz ve ucuzca tepedeki istasyo
na g~lmeli ve oradan da asansörle ver 
elini Bürücek <•imalı !. .. 

Nedir şimdiki maskaralık ... Lan
gır langır saatl~rce otomobil veya tren 
yolculuğu ... Bu medeuiyeı asrında 
bunlar ayıptır bize .. Beu otuz yıl ön· 
ce Mısırda iken mektuplar içio böyle 
boru usulü yapıyorlarJı . Şimdi her 
halde adamları ve hatta hayvanları 
nakletmek için bu boru sistemi ora· 
da da ilerilemişıir sanırım ! 

Hulasa aziz heraderim; Bürücek· 
ıiıeri ımdiki bu yolculuk eziyetle· 
rinden kurtarmak için tek bir yol 
ar bence ; o da , her işimiz gibi : 

- Borudıır ! ,, 
Bu mülakatın gerisini ba~~a za-

an yazarım . 
Mimnun · 

' 1 
!itli olduğundan Bapelcili cair eı- ı 

mele suikutçiler için pek kolay bir 
işti . H.lbuki ıuikHtciler B•,ve· 
kili öldürmeğe evvelden karar 
vermiş olduklarınd•n onu derhal 
vurmaktan ÇPlciomediler . Benim 
kanaatime göre bu cinayet evet· 
den düşünülerek karar veı ilmit ve 
plaa dahilinde yapılmış bir ittir . 

Y •ralanan Bııtvekilin bekim ve 
papas İHtediği hılde bunlırıo gel 
mesine müsaade edılmt-diği de tel· 
kikat neticuinde ıolaıılmıştır . 

Asilerin serbest bırakılacağı· 
oa dair hükumetin verdiği ıöze 
gelince , benim poli•e bitıben o 
gün verdiğim tııbriri emirde "Asi
lerin hiç bir kan dökmedikleri tak· 
tirde ıerbeıtçe çıkıp gitmelerine 
müıaadc edilmesi., şa ... hatan bil 

diriliyordu . Halbuki asilf'r Başve· 
kili öldürdüklerinden bu vadin ifa 
sına iınkiin kalmamış demek
tir . 

Baıvekilin katlini takip eden 
günlerde Avuıturyanın bir çok yer 
)erinde, bilhassa ( Karaten ) le 
( Steiermark ) da ve ( Oberöıter 
reicb; ıimali Avusturya ) nın bu 
duda yakın yerlerinde büyük u 
yanlar çıkmış iıe de ordu ve poli· 
ıin şiddetli hareketleri sayesinde 
çabucak baatırılabilmiştir. Vıla
yetlerdeki bu ısyanları idare eden 
ele bışılar, Hilere Viyanada ya 
pılmak istenilen darbei hükume 
tin muvaffakiyetle neticelenerek 
hükumetin çoktan Naziler eliue 
geçtiğini söyliyor ve böylece asi
leri ıert bir mııkavemete teşvik 

ediyorlardı. Polis ve ordu tarafın 
dan dağıtılan ve esir edilen asiler 
bazı yerlerde müteasaıp köylüle 
rin linç hücumlarına maruz kal 
mışlaısa da hükumet huna mani 
olmuıtur. 

Şimdi; eğer bu suikast ve İs· 
yen h11eketleri muvalfakiyetle ne· 
ticelenmiş olsaydı acaba oe ola • 
caktı ? Sualine gelince; sizi temin 
ederim ki üç beş aaat geçmeden 
Avusturya bir cebenneme döne 
cek; ve gerek dahilden ve gerekse 
hariçten ortaya atılacak bir çok 
silahlı kuvvetler birbiri)le çarpı

şarak m~mleketi tam manasiyle 
bir hercümerci idaresinde bıra
kacaklardı. ltalyaolarıu iıyan ~s 
nasında kuvvetli askeri hazırlık· 

tarla hudutta hücuma müheyya 
beklediklerini hatırlatmak, Avus 
turya için doğacak akihatleri iza 
ha lıiifidir sanırım 

Yeni hükumetin halka karıı 
olan vaziyetıoden ve kabintnin 
müstakbel siyasetinden bahseder· 
ken Dr. Von Scbuscbnigg, di · 
yor ki : 

Biz bülıiimeti, en buhranlı bir 
zamanda, sabık baıvekilin bir e 
maneti olarak el~ aldık. Biz bugün 
tarihe geçmiş olan Dolfusa ism;nin 
gösterdiği yolda ileriliyecek ve 
onun vasiy!llini yerine getireceğiz. 
Gayemiz memleket dahilinde sulh 
sükun ve adalet kurmağa çalış · 
maktır. Biz gerek dahili ve gerek 
haıici türlü harbe aleyhtarız ve 
memleketle silahlı bir mücadeleyi 
intaç edecek her hareketi derhal 
boğmağa çelışacağız. Buna rağ 

men cebir ve tiddeıten çekinmek 
ve mümkün mertebe kanun dahi
linde hareket etmek istiyoruz. 

Diktalorluğuo Avusturya için 
ideal bir hülıümet şekli olıııadı 
ğını biz berkuten eyi bıliyor ve 
bir an evvel balkın icraatımız bak· 
kındaki rey ve fikirlerini anlamak 

(Türk Sözü ) 

Dr. Schachtın yeni 
vazifesi 

"T. d ımes,, en : 

İlı.tisat Nazırı Dr. Scbmittin 
geçirmekte olduğu mühim has 
talık dolayisile kendisine mezu
niyet verildiği resmPn bildirilmiş
tir . 

İktısat Nazareti Re:chsbank ı 
Müdürü Dr. Sclıachte verilmiştir. 
Büyük bir iş adamı olan Dr. Kurt 
Schmitt İktısat Nazırlığı vazife
sini 29 Haziran 1933 te N ısyonal 
lıderlerinden Her Hugenherı.,rin i~
tifası üzerine almış ve çok müş
kül zamanlardı vazife başına geç· 
mişti. asyonal soıyalizmin ilk 
kargaşalık senesinde Allianz Si 
gorta Şirketi Müdürünün ortodokH 
iktiaadi işlerinin idaresinde kar 
şılaşt.ğı müşkülat göz önüne ge· 
tirilebilir. 28 Haziran 1934 te, ye
ni nazifeye başladığından bir sene 
sonra temizleme harekatından iki 
gün evvel Dr. Schmitte ba 
yılma hastalığı arız olmuş ve 
Temmuz hidayetinde m~zuniyet 
alarak vazifeden ç~kilmiştir. 

Bu akşamki gazeteler muma· 
ileyhin altı ay sonra vazifes•ne 
avdeti ümidini izlıar ediyorlarsa 
da asyonal sosyalizmin önümüz· 
deki altı ay içinde iktisadi buhran 
la: karşılaşıcağı muhtem~ldir. Bu 
müşkül devre zarfınd .. ix lısadi si· 
yasetin Dr. Schachtın dinde kal· 
ması manidardir. Dr. Scbachtın 

en son mühim icraatı Dawes ve 
Yoang istikrazları da dahil olmak 
üzere Almanyanın bütün harici 
b0ırçlarına ait nakli transferleri 
tehir etmek üzere Haziranda ver 
diği karardır. Almanya hükiime· 
ti hiç olmazsa Dawes ve Young 
borçları tediyatına devam etmek 
suretile hu kararın hükmünü te· 
mamen kabul atmemiş oluyor . 

Bu tayinin ehemmiyeti. tim 
diye kadar Reiebsh.nkın siyase· 
tini t•nzim eden Dr. Scbachtın 
Bitlerin emri altında milli iktisat 
diktatörü olma11nd11hı; çünkü İk
tisat Nazırının diktartörlüğe mü
sait kudret vardıt. 

Mumaileyh Reichsb.nk Müdü
ıüsıfııtile Alman)anın malik ol
duğu mahdut ecnebi nutkunu 
idare ile muvazuftır; Dr. Sch· 
mittin helefi ve iktisat nazır veki-

ŞEHiR HABERLERi 

Hilkat garibesi kız 
çocuğu 

Mermerli mahallesinde oturan 
Kandiyeli Nuri ağanın karısının 
alelacayip şekilde bir kız çocuğu 
doğurduğunu dün şehir haberleri 
sütununda yazmıştık. 

Bu kız çocuğu henüz hayatta
dır. Yalnız doğduğu dakikadan
beri süt emmemektedir ve sık sık 
nefes almaktadır. 

Nuri ağa bı.ı kız çocuğunu dün 
memleket bastaneıine götürmüş, 
operatör Nuri beye göstermiştir. 

Bugün bu kız çocuğuna hastanede 
ameliye! yapılacaktır. 

lstanbul yüksek orman 
mektebi 

İstanbul yüksek Oormaa mek
tebine bu sene alınacak talebeler 
için kayt ve kah .. t şartları ıöktör· 
lüktea Maarif müdürlüğüne göo-: 
derilmiştir . 

Aydın sanatlar mekte
bine girecekler 

Aydındaki Sanatlar mektebine 
girmek için Maarif müdürlüğüne 
ilk mektep mezunlarından şimdiye 
kadar dört ve Ankua:laki inşaat 
usta mektebi için de bir efendi mü· 
racaat etmiştir . 

Bir kaç gün için daha bazı 
mezun talebenin müracaat edecek· 
leri zannolunmılctadır . 

Müracaat edenlerin imtihanları 
20 Ağustos 934 Pazartesi günü 
Erkek lisesinde yapılacaklardır . 

Bu sene Aydındaki 1&oatlar 
mektebine viliyetimizden yalnız 
aört ve Ankıhadaki inşaat usta 
mektebine de bir efendi alınacı · 
ğıodan imtihanda kazananlar bu 
mekteplere gönderileceklerdir . 

Çarşı şubesi tahsil 
memurluğu vekilliği 

Çarşı şubesi tahsil mtmurluğu 
vekiletine muamele vugisi me· 
muru Sami bey tayin edilmiştir . 

Memduh bey 

Tuzla inhisar muhafaza amırı 
Memduh bey, bundan bir kaç ay 
önce vazifesinde ihmal tcrıhi gös 

tererek suiistimale meydan ver
mek ıuçiyle muhakeme altına alın 
mıfh. Uzun zamaodanbeıi devam 
eden bu adli takibat nt>ticesiode 
mumaileybin mesuliyetini icap et
tirecek biç bir hareketi görülme 
diğin<len dün beraet etmiş ve in
hisarlar idaresi tarafından tekrar 
eski vazifesi batına gönderilmiş 
tir. 

li sıfatile Alm,nyanın harici mem· 
leketlarden ithal edeceği hım 
maddeleri temin ttmekle de mü 
kelleftir.:Resmi tebliğde .zikredil· 
diği gibi milli ıktisdt siy~setinin 
muhtelif şubelerine ait olan bu 
iki vazife bir şahsın eline tevdi 
edilmiştir. Aceba Dr. Schachtın 
canlı ve enerjik şahsiyeti, şimdi
ye kıdal' bankacılık ve siyasi iş 
lerde olduğu gibi önümüzdeki 
aylar zarfıdda iktisr t siyasetinde 
de kendini gösterebilecek mi ? Memduh beyin bu üzüntülü 
_____________ ,_ itten alın akiyle çıkmHıodan biz-

de memnun olduk. 
istiyoruz. Ümit edrrim ki halk ile 
ride kendisine verilecek haktan 
istifade edecek- ve icraatımıx tas 
vip eylediğini cihana ilin ede
cektir. 

Biz memlekette adalet ve mü· 
ıavat kurmak istiyoruz. Amelenin 
köylüye ve her ilıisiııio birden tt· 
birliye düıman gözüyle bakıp muh 
telif aınıfların birbi•ine karıı kin 
besledikleri seneler artık acı bir 
mazi olmalıdır. Biz gerek amele 
ve köylüyü, ve herkesi ıehirliyi 
temsil eden bir hükumet olduğu 
muzı inanıyoruz. Bu iddiamızı ame 
lenin mevcut haklarından biç bi 
riıine dokunmamakla ispat ede
ceğiz. Biıı balılıyı haksızdan, doğ· 
ruyu yalandan ve idealciliği şar

lataolıkt•n ayırarak halka doğru 
yolu göstermek istiyoruz. 

Yürüyeceiimiz: yolun adıeı kim 
oe koyarsa koysun; gayemiz açık 
ve temizdir : Biz sevgili vatanımız 
Avusturyanın kurtuluş ve refahın· 
dan başka hiç bir ıey iıtemiyo -
ru.ı. 

Bir günde iki hırsızhk 
vakasi 

Hasan oğlu Hayrettin arka -
daıı Mem:iş oğlu Muri ile birlikte 
yanında çalışmakta olduğu kah· 

veci Şükrü oğlu Saidio çekmece 
sinin kılidini zorlamak ıuretiyle 
içeriıioden bet lirasını ve İbrahim 
oğlu Mehmet te Yıldız parkı ci 

varında uynmakta olan lıbak ça. 
vuş oğlu İbonun ayağındaa bir 
çift kıındura1101 çaldıklarından ya· 
kalanmış ve haklarında tutulan 
tahkikat cvrakiyle birlikte cum
huriyet müddei umumiliğioe tes· 
lim edilmişlerdir. 

Kumar oynarken 
yakalandılar 

Mehmet oğlu Bekir, Ahmet 
oğlu Mehmet ve Mustafa oğlu 
Ahmet adında liç kişi, Ali efen 
dinin dioginde z11la kumar oy· 
narlarken yakalanmıtlardır, 

Romanyanın iktisadi 
vaziyeti 

" Near East,. dan : 

Devlet bankasının, Romanya
nın 1934 senesinin üç aylık itba · 
lat, ihracat ve ecnebi tediyatı bek· 
kıodaki ıaporu, kat'iyen ümit ve· 
rici mahiyette değildir. Romanya 
nın münasebatta bulunduğu mem· 

leketler ve bilhassa İngiltere aıa· 
sıudaki ticari muvazene memle· 
ketin aleyhine netice vermiştir . 
Normal bir ıene olsaydı bu neti 
ce büyük bir müşkülat tevlit etmi
yebilirdi; çünkü ticari muvazene 
senenin mütebaki kısmında hu
bubat ihracatı boşlayıoca, yeni 
dea temin edilehiürdi. Fakat bu 
sene maatteessüf bu gibi ümitler 
yoktur. Buğday rekoltesi ancak 
memleketin ibtiyaçına kifay, t ede 
cek kadardır . Şu halde yegane 
ümit Mıaırda kalıyor. ilkbaharda
ki fena havaların tesirinden kur 
tulan mısır mahsulü, yaz vaktı mü 
sait cereyan eden havalardan müs
ttfit olmuştur. Elde edilecek re· 
kolte, memleket ihtiyacı-ı temin 
ettikten madda mühim bir miktar 
harice gönderilecektir. 

Hükumet 1933 senesineden 
elde kalan Mısır mahsulünün ihra
çıoa müsaııde veren bir emirname 
çıkarmak üzeredir . Netice itib.ri
le bu seneki Mısır mahıulünden 
endite edilmiyor . Bu suretle pek 
yakında mühim miktarda ecnebi 
pnasımn mtmlekete gireceği Ü· 

mit edilmektedir • Bu vaziyet , Ro· 
manya maliyesinin çarklarına biç 
olmazsa biraz yağ temin etmiş o· 
lacaktır . 

Fransa va İngiltere ile ticari 
münasebetleri kolaylaştırmak üze 
re müzakereler yapılmaktadır • 

Fracsa Romanyadan mühim 
miktarda zahiıe , lngiltere de zahi
re ve keş~ste alacaktır . Aolaııl· 
dığıoa göre bu müzakereler müsa
it bir ıekilde ilet lemektedir . M. 
Tataresko ıezabatinin nıeticesio
deo memnuu olduğunu bildirmiş 
tir . 

Çukurovanın 
zirai vaziyeti 

- Birinci sahifeden artan

bire yirmi olarak kabul edilabi· 
lir. 

Bazı yerlerde deıtelerin bala 
kaldırılmadığı görülmüştür . Mev 
cut harmanların hayvanla çıkarıl 

ması mümkün olamadığı gibi kafi 
derecede patöz de yoktur . Buğ· 
day fiatının dütkün olması yüzün
den patözcüler harmanlara yalılaş· 

mamakta veya mahsulün yarısını 
istemek gibi ağır şartlar derme· 
yan ettikleri aulaşılmıtktadır . 

Bu vaziyet iıe bu sene vilaye· 
tin her tarafında bilhassa Ceyhan 
ve Kadirli kazıılarında harman iş· 

!erinin çok geri kalmasını mucip 
olacaktır . 

Pamuk mabsulıi : 

Pamuk mahsulü de vilayetin 
her tarafında iyidir . Kozanın ce 
nup mıntıkasında pamuk mahsu 

llinün daha iyi olduğu görülmek
tedir . Ceyhan , Kadirli kazalarile 
Ceyhan kansının şimal kısmı , 
Kadirli ve Kozan kazalarının , 
Ceyhan kazasına mücavir cenup 

mıntıkasında on bin dönüm kadar 
bir sabada Helyotis denilen hışe
reoin kurdu bura kozalarında e 
peyce tahribat yepmıştır . 

Bu tahribat üç bin dö11üm ka· 
dar sahada yüzde seksan , üç bin 
dönüm kadar sahada yüzde elli , 
iki hin dönüm kadar sabada yüzde 
yirmi beş ve iki bin dönüm kad11 
sa.ııada da yüzde beş ili on dere
cesindedir . Bu kurt merkez kaza· 
da Sarıhamzalı köyü civarında 

mahdut bir ubada görülmilftür , 1 

Kongre münasebetiyle ~ 
tunlok,Nihat imzası taşıya•' 
dikkatle olıumağa başladııJI 
bat b ~ yin kim olduğunu bir a 
kestiremedim. Bu arkadaşııl Ja 
kalen yerinde yazdığı bu yı t 

nim değil her sporcuouo lıv 
dikkatini celbetmiştir. Çünkt 
birini lıakip eden satırları i 
mi bir ifade n~ yazılmış ve • 
lcket sporcularına lazım gel'iı 
lar gösterilmiştir. B 

Filhakika ibat beyin o 
diği gibi bir kaç sene evvel ~e 
seciyeşine yakışmıyan çirlci'Jla 
reketleri gözümüzle gördiiııJ R 

ouo yegane amili kulüp idıl 0 

leri idi ve ne yazık ki başta ~ 
taka olduğu bat1e bir türlü )ıör 
re ketle mani olunamıyoı Ju. 
çen senedenberi mıntaka b*n 

ç~lış_'.°~ ve bu ç~rkin har~~ 
rın onune geçmış ve ÇuJır 

sporunu diğer memleketfeJ11 u 
tanıtmıştır. Bunun da sebebi c 
takanın başıoda,çok eski bit 

cu ve her hareketinde dürü9]4 
kıymetli Çoşkun beyin bul 1 
sıdır. Bunun y•oındı yirmi ~u 
denberi usanmadan spor i,l W 
aldığı vazifeyi layikiyl.ı ifil)" . 
lışan Kasım Zeki beyin bulıı~: 
da bu muvaffakiyette imıl oll p 
tur. Şimdi bu arkadaşlllrın 1?er 
ayni kuakterde üç arkadıtt 
ilive edersek biç şüphe yokjl d 

Çukurova ıpoıu bir kat değil Jİ 
kat dwba yükselir ve hariç ti. t 
leketlntı kendisini daha eyi ıın 
nıtmağa muvaffak olur. 1, 

Nıhat beyin söylediği gibi c 
maçlarında bir proğram dab11• 
çalıımıyan ve beceriksizlik .~k 
teren futbol heyetine çok dı• P 
etmek lazımdır. d 

Bana kalırsa yeni futbol i 
yetiııe her kulüpten birer kif r 
malıdır. Ve bu alınao ar~ad•d 
da burada mevcut olmaİıdııV E 
O zaman her şey yolunda gicl'f d 

Bir çok dedi kodular kap• .. 1 

olur ve Çukurova sporcuları hlı 
spor seciyesinin, ahlakının iJlıu 
tını kendi nefislerinde tekasııl'c 
tirerek istikbale doğru aıiJ gr 

dımlar atarlar. Nitekim biı '. 
cularımızıo son muvalfakiyııli~ 
!erinde bunu ıezmeğe b-' 
lamışız bile : Yakın bir zaııı 
komşu vilayetlerde yaptıklar'._.; · 
lar Çukurova balkının ve spv·, 
larıoın göğsüııü kabartacak B 
ticelerle tetevvüç etti. na 

işte hunun içindir ki bıŞI g 
gelecek beyl'tlerio çok teıııil a 
kulüpçülük ziyniyetioi kaldır~ru 

·ll'ID 
vicdanlarına tevdi edilen "''- . 
bitaraf olarak görebilecek •·JJ

1

ş 
daılardan mürekkep olm.....-T 
zaruret görüyoruz • 

Benim kanaatime kslırsa 1, : 
taka heyeti şöylece teşekkül 1 

lidir : Coşkun , Kasım Zeki • ~ 
bi1&rlar müfettişi Muhtar . Jl--1 

ve Şakir Bozdoğan beyler . 

Fut bol heyetine gelince O 

şöyle olmalıdır : u 
' 

Necati , İdman Yurdıı ııı' ı' 
kaptanı Kemal , Mersin ld·.ı 
Yurdondan Edip , Seyh••'""1 

Nusret , Adana spordan Halil 8 

hat . ra 

Atletizm heyetine geliııl~l 
Riza Salih , Cahil Zeki , Tor ,, e 
Salabatıin , Adana spordan r 
met Hicabi , Ethem , 

ır 

Cuma günü murahbaılatıt' 
arkadaşları ıeçmeleıini , k• v 
rine teveccüh eden bu yold• ıİ'f' 
malarını ve yeni gelecek bey• 

Çukurova spor ışlerini bekleO y 
şekilde düzeltmelerini eski_ J 
sporcu rubile kendilerinden :il" 
lerim. 

Senıl~ 
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Adana Borsası Muameleleri 
ı _ P A M U K ve K O Z A 
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Kilo Fiyata 
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1 K. __ _ş. K. S. ; ·· Kilo 

Satılan Mikdar 

anununun esır erı .. 

illi Sosyalist hükfımetinio 
ehemmiyet atfettiği husus

an birisini de nilfus meselesi 
teşkil eylediği evvelce yszıl
vc nüfusu arttırmak ayni za· 
da işsizlikle mücadele - mak
İ[e bir 11evlenmeği kolaylaş -

1 
nan 36 büyük şehrinde 1934 se· : 

Ormanlarda çıkan yangın Bern elçisini milletler cemı
büyilk bir afet halini aldı. l yetine komiser tayin ediyor 

"-Kapımah pamu~ ı ====~•=~==~=====• 
Piyasa parla~ı ,, 31 ı-----ı----------

Piyasa temizi ., 
iane 1 33 

a kanunu,, neşreyledıği bil
işti . 

ugünkü Almanyada gerek 
nmeler gerekse doğumlar bir 

evveline nisbetle hayli art 
ardır . 
Resmi Prusya matbuat dairesi 
ne~riyatın• göre Prusyacla (nü-
100,000 den fazla) 36 büyük 

rde yapılan letkikatta 1934 
sinin ilk üç aymda vukubulan 
nmılerio 1933 senesinin ayni 
detindcki evlenmelere nisbd 

1, 892 yahut yüzde 52,5 fazla 
nduğu tesbit edılmiştir . Bu 
eye göre vasati olarak bir ıe 
1,000 nüfusa isbat eden ev-

eler 1933 senesinde 6.8 den 
de 9,5 e çıkmıştır . 

1933 Senesinin ikinci yarısmda 
umlarda baılayan yükselme 

senesinin ilk ~ç ayında dahi 
İni dabı kuvvetlice takip eyle
ir . 
Prusyınm bilumum büyük şe
rinde 1,000 nüfus başına do
nisbeti 1933 senesinin ilk 3 

da 14,0 iken 1934 senesinin 
zamanında 16,7 ye baliğ ol

tur . 1934 senesinin ilk üç a
n her birindeki inkişafa gelin 
000 nüfus baıma doğumlar 
cı kanunda 15, 7 iken Şubatta 

ve Martta ise biraz daha ar-
17,9 u bulmuştur. 

rusyanın yalnız 36 büyük şeb 
e 1934 ıene1ininin ilk 3 ayıo
• doğumlar 1933 yılının ayni 
esine karşı 9,954 vaka yahut 

de 23,4 fazla olmuıtur 1 
Evlenmelerde ve doğumlarda 
dedilen bu müsait inkişafın 

ı başında ölüm vakalaranın 

lı az bulunduğu anlaşılmışbr • 
un en miibim lftlebi olarak , 

1 en kışm hafif geçmesı dolayısı 
rip ve sair..e gibi soğuk alma
miitevellit öldllr'licü hastalık- ı 

o pek gerilmiş bulunduğu gös
lmektedir . Filhakika Prusya-

nrsioin ilk üç ayında kaydedilen 
olüm vakaları 1933 seoesioin ayni 
müddetindeki ölümlere kıyasan 
6,382 yahut yüzde 12,8 noksan 
bulunmuştur . Bu suretle ölüm va
kaları yüzde 1,45 den yüzde 1,23 
e gerilemişlerdir . 

Bundan başka yeni doğan ço
cuklar arasmdaki vefiyat ta baylı 
gerilemiştir . Bilumum şehirlerde 
ki çocuk ölüm vakaları gt'çen sene 
yü ıJe 9, 6 dan bu sene yüzde 9,0a 
düşmüştür. 

Berlin şehrtoio nufus hareke
tioe gelince , buradaki vazi -
yet senelerden beri ilk defa 1934 
senesi başından itibaren müsait 
bir inkişaf almıştır . Daha evvelki 
seneletde Berlin'in ölüm vakaları 
daima doğum,ardan fazla bulun 
makta idi . Nisan 1934 e ait bir 
iıtatisıike nazaran , bu ayda 13,3 
doğum rakamına karşı yalnız 12,8 
ölüm rakamı tesbit edilmiştir . 
Bir S"oede 1,000 nufns başın:t 
hesap edılen bu rakamlar nisan 

1933 te doğumlar için 9,0 ve ölüm
ler içiu 12,4 idi. 

Bir sene evveline nisbetle nisan 
1934 teki cvleomeler dahi fazla 
bulunmuşlardar . Bu evlenmeler 
den 2072 si hükumetin mali yar
dımı ile aktedilmiş ve yJ1pılan yar
dım 897,200 mark tutmuştur. 
Mart 1934 te ise yalnaz 156 evlen
mede hükumetin yardımmdan is 
tifade ('dilmiş ve vardımlana ye 
kfıou 00,506 mark'a baliğ olmuş
tu . 

Doğumların artmasıaa rağmen 

Berlio ve civarının nufusu seneler
denberj ilk defa olaıak 4,200,000 
den aşağı bulunmuştur . FaJbakika 
Büyük Berlin'in nufusy nisan 1933 
le 4,260,995 iken nisan t 934te 4 , 
198, 104 ten ibaret idi. BunuoJ eo 
başla sebebi , liükfımetio balkı tek
rar şehirden köye almak yolunda 
aldığı tedbirlerdir . Y abudiler ara
..ın~aki mübıceretin dahi bunda 
müessir ol<Juğu şüphesizdir . 

Berlin'in oufus bareketlerindeo 
dikkate değer diler bir nokta da, 
balkın uki ve merkezi mahalleri 
terkederek şehrin muhitine doğru 
çekilmek istemesi cereyanıdır . 

İzmir : 13( A. A. )-Ödemiş, 
Bayındır ve kasaba kazalarının 
müşterek hudutlarında büyük bir 
orman yukgını çıkmıştır . Onbeş 
kilomt!tr" murabbalık bir sahayı 
kaplıyan bu yangın bir afet ha
lini almış, bir çok köyler tehli
kı:ıye düşmüştür. Bütün köylerle 
yaylalardan ve ovalardan kafile
ler halinde hnreket eden halk 
kitleleri yangını söndürenlere 
yaıdlma koşmaktadır. 

:Ayrıca asker kıtaatı da hare· 
ket etmiştir . Yangın mahalline 
giden Vali Kazım paşa , yangını 
söndürme amdiyesioe bizzat ne· 
zaret etmektedir . 

Tire kaymakamı Gafur bey 
tertibat alma amiri tayin edil
miştir. Gece yangın mıntakasın. 
da si ray ete mani olmak için ter . 
tibat ile iştiğal olunmuştur.'Mlk:
tarı henüz belli olmamasına Jağ
men zarar pek mühimdir. 

Denizli halkevi 
Temsil şubesi kazalardaki 

turnelerini bitirdi 

DENIZLl : 14 ( A.A ) - Kaza 
ve nahiyelerde halka temsil vermek 
tetkikat yapmak ve yoksul çocuklar~ 
sünnet etmek üzere dört gün evvel 
yola çıkan balkevi gençleri bugün 
Drnizliye dönmü§lerdir • 

Bu st'yabatta Tavas , Acıpayan 
kazalariyle Kızılca, Boluk ve kızıl
hisar nııhiyeleriode verilen temeiller-

1d~ i4600 ki§İ bulunmo§tor. 
26.5 fakir çocuk sünnet ıedihni§ 

ve bir kısmına giyeC'ek ve arma~an 
v~rilmiştir • 

Kaza ve nahiye ahalisi balkevi
nin bu ziyareıindf'n çok memnun ol
muılardır. 

Aksarayx h~lkevi 

Temsil şubesi tarafından 
muvaffakıyetli bir mü

samere verildi 

AKSARAY : 14 ( A.A ) - Hal 
kevi teroeil komite ·inin hilaliabmer 
menfaalıoa verdiği 11llüeamere pek 
muvaffakıyodi olmu§tur • ( Erge
nekon ) temsil edilmiştir . Program 
zengin ve seyirciler çokıu , 

akırköy bez fabrikası ~ Rus Japon münasebatı 
Kütahya imam ve 

hatipleri 
Bı.kırköy bez fabrikasmın iusa· 
a 1933 senesinde başlamıştır . 
gram muciaince 1934 senesinin 
at , Mart ve Nisan aylarında 
upadan gelen makioeler yer

oe yerleıtirilmiş ve yeni fabri
işlemeğe hazır bir vaziyete ge · 
mit hulünmaktadır . 
esisat moderndir : 
Bu suretle evvt>lee3,000 iğ iken 
crre 10,000 iğe iblağ olunan 
ırk6y bez fabrikası mümasil 
i müe11esata normal vllsatte , 
ern tesisatiı, rekabet kuvve
haiz ·bir fabrika haline girmil 

llnmaktadır . 

abrilca neler yapacak : 
imalatı , ciheti askeriyenin pa· 
lu kumaı ibtiyaçlarrna kifayet 

ariyle cevap verebileceği gibi , 
•s•da da eski imalatından faz 
larak ince patıska , desenli 
ler ve pamuk elbiselik kumaş 
racıktır . 
Kuvvei mubaı:rikesi şimdilik 
ir elektrik ıebekesindcb alına
ise de ica bıada müstakil bir 

vei muharrikenin tesisi için de 
rn gelen tedbirle' ittihaz edil
bulunmakhdır . 

Yılda 9 milyon kumaş : 
Bakarköy fabrikasınan hali ba
a ve gece gündtiz çahımak 

- Birinci Sahifeden artan -
zırlanmaktı olduğu ve uzak şark· 
ta serbest kalabilmek için garpta 
bir takım misaklar aktelmekte 
bulunduğu suretindeki Japon 
iddiası ufak bir tahlile bile mu 
kavemet edebilecek bir iddia de
ğildir . 

Hakikat şu<lur ki,Rusya Ce 
nevrede hazır bulunmtıkla Japon
yanın kemli ihtiyariyl1-; kaip et 

miş olduğu Leynelmil,. l imkanla· 
ra sahip olacağı ve Japonyanın 
cilian e.fkan umumiyesine ikinci 
defa olarak meydan okurken bi~ 
rsz düşünmesi lazım geleceğidir. 

Yalnız vazife esnasında 
sarık saracaklar 

.. o" 
KÜTAHYA ; l4 ( A.A ) - Kü

tahya İmam ve batapleri aralarında 
vndiklf'ri bir karar neticesi olarak 
müftiliğe muracaat etmi~ler ve bun
dan sonra yelnız vazife esnasında sa
rık saracııklarıoı ve sair zamaolarda 
diğer vataoda§lar gibi eapka ile ge· 
zeceklerini beyan etmişlerdir • 

Amerikada kurakl.k 
525 milyon dolarlık yardım 

kafi gelmiyor. 

suıetiyle •enelik istihsali 2 ;uıilyorı Vaıhington ; 13 ( A.A. )-Re· 
metredir . En son sistem makine - isicumhut M. Ruzvelt birleşik 
lcrie teçhiz e:dilmiş olmnsına bina- Amerika hükumetleriaıde hükum 
eu htt istibsıl ayni mesıi ile ima- stiıeo ~msalsız kuraklık dolayi-
lat kalitelerini temımen imal ede· siyle hasıl olan vaziyeti tetkik et 
bileceği gibi iktisadi sabada çalış- mck üzere yardım idaresinin er-
ma halinde de ıenede vasati ola- kanini içtimaa aavet etmişdir. 
rak 3 milyon metre halk ihtiyacı Kuraklıktan müteessir olanla· 
için patıska ve ine" Amerikan be- t ra t&hsis edilen 525 milyon dolar· 
zi ve muhtelif piyasa bezleri ima· hk kredinin kafi gelmiyeceği an· 
line muktedir olmaktıır • laşılmışdır. 

48~0 insan geçindlreceldlr : Hükumet yeni ihtiyaçları tet-
Üç posta ile mesai halinde se- kik edecek ve ziraat mahsulleri 

nelik istihsal 12 milyon meheye fiatlarınıu yükselmesine mani ola 
baliğ olacaktır . Takviye edilecek eak tedbirleri alacaktır. 
fabrikada azami istihsal halinde Hükumet ayni zamanda ekin 
1200 amele ve buna tekabül eden )erin tahdidi proğramını da tadil 
4800 kiti geçinecektir . eyliyecektir . 1 

W AŞİNGTON : 14 ( A.A ) "Ha-
vas,, ajanemın istihbarattna göre A· 

merika pek yakında hali hazırdaki 
Bera elçisi M. Higoer Vilsonu cemi
yeti akvam nezdinde komiser tayin 
edecektir. 

Halihazırda Cenevre ceneral 
konsolosu bulunan M. prentiss Gül· 
bert Amerikaya dönecektir • 

Bu karar tarihi addedilmekle 

iane il 
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olup Amerikanın Avrupa ile olan r. , ,_. ,. 1 ,_ " • , 

münMe~tl~e veAvro~nbyiioın ~-~~~~~~~-.~~~H~U~B~P~B~A~T!~~~. ~~~~~~~~~ 
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Hamburg va ,, Mentane ~ l ' • ' ~ " 

1

' ~: 

A t d d Arpa r'"'' ı . ı 2,60 ı 2,65 • 
ms er am a Fasulya , .. k. _-

Beynelmilel tenis ve atle
tizm müsabakaları yapıldı 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 

2,55 2,Ş7,5 -~ 1 

fi ' 

. 

l 

r·ı - . 
1 
J 
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manya tenis ~1>İypnluğ&1 fU s~ '=.::::c- ~= --~-=-·~ U N . [ V~rgi dahildir • ] 
retle neticelenmiştir . **** Salih Efendi ~ ~ 705 ıı 

1 ... 

Tek erkekler maçında Amerİ· .!:: .ı:ı ı ' r ~ 1 
" ı 585 -- .a "' o·· k =~ 

kah hurvele karıı 6/2,161,6/4 , ile ~ E uz ırma ,. 460 ..:! Alfa ,, .....,. . ' 805 • 
Almaayah Voo Kram galip gel- ~i ~ ... .,. , Cumhuriyet 705 
miştir • r-.. ~ "* ,, , 585 

Çift kadanlar maçında İngiliz °' c.r ---:.D,,,...ü_z_,k_ı-rm_a_..:..:,. ______ A'4607.'il-..,,..._-1----------

Mis Dearman ile Mis Lyle 6/4,6, AJıa ., 805 f 

6/2 ile Fransız Mile . Adamof ile Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
Hol1aadah mile kükerkl mağlup 14 I 8 I 1934 İş Bankasından alınmı§tır. 
tmiılerdir . Santim Pene _i'-":---:--:-i-~-..:...--___,,_..,...K;:,;;·~__:S~. 

Vadeli 1 - 1 - .--:- Lirf't " İtalya ,, ı 10 78 
Muhtelif çiftler maçında Al· Vadeli ~ -1---,;WICR~ay_ş,...,m,....a--rk,....,.:"....,.A-""ım'---an-.,-- 48 26 

manya ıamkiyonluğunu haiz Von· ı--H-a-zı-r------ı---ı---1 ı Fraok"Fransız,. 1 8 30 
Kram ile Alman Mme. Sterling -, ı--~•·--1_...,Snt,er,h_·n-::-'-=-·I_a.::.ai-:li7-z'::!..~--ı-~632 

Hint hazır • "' 6/2, ve 6/4 ile lngiliz Mr. Türkcy Dolar "Amerikan,, rnı 14 
Nevyork F - k "I ile Miı Skriveoi yeomiılerdir . ran • sviçre,. 40 90 

Çift erkekler maçmı Çekoslo- ' 

vakyulı Vodıcka ile Kaskaya kar•• 1 ( d 
6/2, 6/1 ve 6/3 ile lspaayala Mayer ~~~-i ! .. ere e 1 Polislere de tacavu-
ile AYusturyah Kuist k.ıaamlŞlır - ;: r. L 'u - zatta bulunmuş 
dır . ı .r Gök gilt ültnler,i ve şimşek- - -

Amıterdam : 14 ( A.A) - ı ,, lerle kanşık yağmur'ar ' Sabıkalılardan kulaksız Mus . 
Dün icra oluoan beynelmilel atle- tafa rezalet çıkaracak derecede 
tizm oyunlarraıa neticeleri ıunlar- yağdı • · aarboı olup siptilti pazarmda Ha-
dır : ~- 1 Ha dede oğla Cemilin zorla yüz 

460lnetrede galip Hardln (Ame- Loı!drL; 13 ( A. A. ) - Dün elli kuruş parasını aldığından ya· 
rika )100 galip Berger( Hollande), Londrada .v~ İngil.~ereni.~ .. d~h~ kıtlnmıf \te k1trakola götilrlllür-
200 galip Bcrger ( Hottaadi ) .'~ bazı avalısmde gok gutultusu . ken polis memurlarına da baka
yOksek atlamada Consoa ( Amen - .~ v~ 1Jmşekle karışık f evk.alade r rtt ve tecavuıatta bulunduğun· 
ka ) , 800 m!?trede istman ( Ame • ııddetlf yağmurlar yağmıştır.Bir ::. dan bu iki suçundan d la bak· 
rika) , 5.000 m~treae Lovelok çok evlere yıldırım düşmüşse de ı kıada zabıt t t 1 ° yı h . · 1/n"f . , u umuş ve cum ura-
( Yenizelind ) , uzun ata-mada . ru USÇJl zayıat yoktur . Fırtına yet mflddeı· um ·ı·•w. •1 
Pikok ( Amerika ) , 5,000 ,metre· 1 esna8lnda Essekste iki otobüs miştir. 

umı ıgıne verı · 

de Dusocioski ( Polonya) , 100 çarpışmış yolculardan 43 kişi az 
metrede manialı Berad( Amerika) - çok yaralanmıştır . ' 1 r H~va tarassudah Alfonsun oğlu 
Bir otomobil kazası netice
sinde Avıısturyada öldü ------Londra : 14 ( A.A ) - Sabık 

ispanya kr11h Alfonsun katibinin 
Royter • ajansı muhabirine bil

dirdiğiµ,e göre babasiyle birlikte 
Avusturyada seyahatta bulunan 
kralın dördüncü oğlu 19 Jl'flOda 
Preoı Gon:ıalo vefat etmiştir . 

Prens Goazalo bir otomobil 
kazasını müt~akip arızi bir basta -
laktan ölmüştür . 

Londrada 
İşçilflrin oturduğu mahal
lede ojr tayyare meydanı = 

yapllacak. 

ı . 

Pragda 
~. 

Alman elçisi gazetelerin 
neşriyatını protesto etti 

Prağ: l*,I ( A. A.) Alman 
elçiliği mi yakınlarda Marksist 

gazetel~rle 'Pr~ ycrleşmif olan 
Alman mubaeirJerinia gaz«ilele- · 

rinde man hükumet adamla
nna ve Almanyaya karşı y•pılan 
t~cavüz ve iftiralnn şiddetle pro 
testo etmiştir . 

Bir Alman torpidosunun 
battığı yalanmış • 

~~-

Berlin : 14 ( A. A. )-Bir Al- " 
man torpido muhribinin Rugen 
adasa civarında batmış old~uoa 

dair bazı İsveç gazetelerinde in 
tişar etmiş olan haber salahiyet-.....,_ 

Londra : 14 ( A. A. )-Lon- . tar bir menbaclan tekzip edilmek-
dranın City denilen iş mahalle· , tedir · 
sinin ortasında bir tayyare mey. 
danı yapılması düşünülmektedir. 
Bu hususta bir proje hazırlan
ması mütehassıslara t~vdi edil
miştir . 

Bu projeye bir çok kimseler 
rAğbet gösteriyorlar . Tayyare 
meydanının inşası ticareti mühim 

Sanayici: ' 

29 Birinci teşrinde Ankara 
da açılacak sanayi sergi.~lne iş
tirak et Muracaat müddeti 1 
Eylülda bitiyor . 

surette inkiı;ıaf ettirecek mahiyette M·ıı '~ ·k · f :ı , __ ı !_!_ tısat -~e _ tasarru cemiveıi 
telakki olüfünaktaCJır • 

1 - Dün Adanada zevalden 
son~a sıfıra indirilmiş tazyikı 
nesımi 734,3 milimetre olup en 
çok s'ıcak 35,5,en azı 24 santi
grattı • 

Rutubet vasati % 84 olarak 
kaydedilmiştir. 

.. 2A-Hava az bulutlu geçmiş, 
ruzgar zevale kadar sakin, zeval. 
den sonra cenubu garbi den sü-rati 
saniyede 10 metre olarak ölçül
mü§tür. 

Askeri hava rasat 

Kolordu 

ietasyonu -
• cıvarında 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

Meşlıur Kızıl Saçlı büyük ar· 
tlst '' Katara Bov ,, mı en güzel 
eseri . 

Çılgm Kız 
.Filmini takdim edecektir • 

İLAVE: 

Dünya havadisldri 



f rıl ife : 4 

lzmit kağıt 
fabrikası 

-Birinci ••hifeden •rt.n -

derik edilecektir . 
Bu f ıhrika için senede 250-

300 ton şapa da ihtiyaç vardır . 
Şibin Karahisardan temin olu· 

nacaktır. 1 
Senede 13 bin ton kadar da 

kömür sarfolunacaktır . 
Fabrika kaça malolacak ? 
Makine ve inşaat bedeli bir 

milyon beşyüz elli bin liradır . 
İşletme sermayesi iki milyon 
üçyüz bin liradır. Fabrika senede 
üç milyon liralık ciro yapabile· 
cektir. 

Fabrika neler yapacak? 
Çizgili, zımbalı, gofre kiğıdı, 

zarf, kese kiğıdı , bilet , masra 
yapacaktar. İlk seneler için va
sati olarak yapılicak mikt.r 
~udur: 
2000 Ton Her nevi karton 
4ü00 ,, Sargılık kiğıt . 
2700 ,, Yazı kağıdı ve baskı 

kiğıdı. 
1800 ,, Orta nevi yazı ve baskı 

( TUrk SözO ) 

K•Y•DEL.ICN 
11Azazu 

il;:i NİZ 
va: 

HER YERDE ARAYINIZ 
~r-;;.(1'\ 

• 

SIC!/HLl/RDR MiDE ue 

B!IGIRSllJ<lllRIN/Zll ÇOK 
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DIKKl/T ET#EK LllZl/1'10/R. . .. 
BUNUN /(UN KOHKHl/OR~. . 

"KRYRDElEN GFIZOZU.>> JCJNIZ 
~fJlll/J#' HEM SERiNLİK f.JEHIR fİE/11-

DE BESLER. 

kiğıdı. ____________________ ıııııi'-ı. _______________ .;.. _______ ~~----lmllll!l----~~--

40 " Sünger kağıdı . 

10540 
Niçin kağıt fabrikaıı kurama· 
mıştık ? 

Memleketimizde ilci defa kiiat 
fabrikaaı açmak için teıebbüı edil 
miıtir . ille teıebbOs on sekizinci 
asırda Damat lbrabim Paıı tara· 
fından bir kiğıt fabrikHı açılmak 
ıuretiyle başarılmak isteamiıtir . 
Fakat bu fabrika uzun zaman ça· 
lıtmaya imkan bulamamııtır . Oa 
dokuzuncu 11rıa- ıoa ıenelerine 
dojru da Beykoz' da bir lciğıt fıb· 
rikaaı açıldı . F akıt bu fabrikan1n 
yaşama11 devletin iktisat politilraaı 
yüzUnden imlcin11zdı . Beykoz' da 
açılan fabrilca memleketi bir yara 
mlıtemlike bıline lcoyaa yabancı
ların kapitülasyonlara dayanan it· 
balitma mukavemet edecek bir 
halde detildi • Bunua için bizde· 
ki kiiıt fabrikalarının taribiade 
lzmit fabrikHı bir dönüm noktaıı 
olac.akbr . 

Ne kadar tıçL çalııacak ? 

Muhterem halkımıza müjdeler 

ECE SUYU 
Sathğa çıkarıldı 

Hakikaten hütön suların Ecesidir. ( *) Amanus dağlarının yalçın ka
yaları arasından köpürerek fışkıran bu çok kıymetli suyun asıl adı 
" Ayran bo.ş punarı ,. diye ön almış iken sıhhat ve ictimai muavenet 
Vekalet celilesi tahlilden sonra bu suya "ECE ,, ismini uyğıın ve ya
kışır görmDıtür . Vekalet celilenin resmi raporu aşeflıda yaııhdır . 
Muhtel'em halkımızın mezkftr resmi raprru bir kerre okumo.ları kl\fidir. 

ECE suyunu büyük bir iştiha va lezzetle içeceksiniz. ECE suyu· 
nu bir defa içtikten sonra başlia suları behemehal unutacaksınız . Çün
kü cidden latif, hafif ve temizdir . Ayni z11manda çok hazimlidir . iki 
saat zarfında Acıkmak isterseniz yemekle beraber iki kadeh 'ECE içiniz 
kafidir . 

TOPTAN SATIŞ YERi : Yağ Cami civarında h4'lkeciler kar

şısında ( ALI NASiBi ) Eczanesidir. 

Yetmit M• kiloluk bOyOk d•m•c•n• yoz yirmi - 120 - ku
ruttur. ---------Ece Türkçe kraliçe 9 

r 
H H 

l 

ı Posta ve telgraf baş
ı mUdUrlUğUnden : 
1 J - 12 · 8 · 934 T .de ihale 

1 

edilmek üzere münakasası bir haf
ta müddetle temdit edilen 1187 
adet karaçam telgraf dir11ğine veri
len bedel fazla görüldügünden 13 -
8 • 934 T.den itibaren bir ay müd· 
detle pazarlığa çıkarılmıştır. Talip 
olanların Seyhan P. T. baş M. ne 
muracaatları ilAn olunur • 4428 

15-19-23-26 

Seyhan Cumhuriyet müddei umumili
llndan : 

Katil maddesinden 6 sene 3 ay 
müddetle ağır hapsa mahkOm Ada
nanm madt1 ma çiftiğindeıi Haıaa 

oğlu Kasıma mahkumun oğlu Hü· 

ıeyin kartsa Zahideoin vasi tayin 
edildiği sulh hakimliğinin 1218/934 
tarih ve 1375 No.lu tezkeresiyle 1 

1 

bıldirmiş olmakla keyfiyet il4n olu- 1 

nur. 1 

il 8e1 e diye 

Belediye Riyasetinden 

Kanara baytari laburatuvarı için alat, 
vali baytariye ecza ve mefruşat satın 

Belediye kanarası Baytarı lilburatuvarı kin isimleri 
ve mikdarı şartnamcsınJe yazılı alllt ve ede vatı bu ytn riye 
mefruşat kRpalı zarf usuliyle satın alınacnktır . 

İhalesi Ağustosun 28 inci Salı günü r;aat on beşte i 
ğinden taliplerin o gün Belediye enciimenine Ye şurtnamel 
istiyenlerin de Belediye yazı işleri kalemine muracautlorı ll 

7-16-20-27 

adana kız muallim mekt 
müdiJrlüğünden 

Kilo 

2250 
23500 

140000 
11200 
3800 
2700 
1250 
1000 
300 
300 

1400 
4000 
2700 
6500 

Adet Cinsi Kilo 

Sadnyağı 1700 
Dört yılJız undan ekmı:.k 700 

Meşe o.tunu 
Koyun Eti 650 

Şeker ( yerli kesene şeker ) 700 
Maraş pirinci 
Zeytinyağı 

llalis Edirne Peyniri 
İstanbul Makarnası 
lstaohul şehriyesi ( Arpa•) 
Sabun 
Patates 
Süt 

32000 
Yoğurt 

Yumurta 

Mektebimizin Eylül 934 tarihindAn Mayıs 935 gayesine 
kuz aylık . 

1 - ihtiyacı yukarda cins ve miktarı yazılı erzak ve 
1 8 934 tarihinden itibaren dört defa gazete iie ilan edilru 
münakasaya konulmuştur . 

2 - Taliplerden şeraiti anlamak isti yenler her gün sa a& 
ikiye kadar mektep idaresine muracaat etsinler . 

3 - Yevmi ihale 22 - 8 - 934 Çarşamba günüdür . fhal• 
arif miidüriyeti dairesinde yapılactıktır . Talipler o gün sas 
yüzde yedi buçuk teminat akçalariyle birlikte gelsinler . Mu 
teminat akçası için banka mektubu almamış ve yahut vezne 
nu ibraz ~tmiyenler münakasaya iştirak ettirilemez ildn ol 

1-8-15-22 
Kiiıt fabrikaaında ıimdilik 

300 itçi çalııaeakhr • Halihazırda 
yüksek ihtiaaa işlerinde ecnebiler 
vardır • Fabrika müdürü kiğd mD 
bendiıidsr • Bir de Türk müben
diai hunlarla beraber çalıımak · 
tidır. 

A 
B 
A 
Markalı 

A 
li 
A 
Markalı Posta ve telgraf Baş-

.t 
, ı 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartı _ _ 

Auopa'da , kağıtçılık tabıil 
etmelcte bulunan 3 talebemiz mev 
cuttur . Bunlar , memlekete dön· 
dükten ıonra yilkaek ihtisas vazi· 
ftleri de Türklere geçecektir . 

f Kongreye davet 

T. L C. 1. Çukurova mıu· 
t~kffsı merkez hP-yetinden : 

17 ağustos 934 cuma günü 
saat 10 da Adana Halkevinde 
toplanacak olan mıntalca senelik 
kongresine selihiyattar kulüp 
murahhaslarının gelmeleri rica 
olunur. 

... F 
A A 

Dıinyamn en maruf ve son çıkan Elektrikli hamur yoğur
ma maklrıaları - komple olarak . 

45 kiloluk Adana teslimi 325 lira 
525 ,, 
650 ,. 
750 " 

100 
175 
250 

,, 
,, 

" 

I 

,, 
" 

" 
•• ,, 

Satış yerinin merkezi: 
Mersinde E O. G. BERTAMlNl 

T•• H•n No. 18 

Adana şubesi : 
A. Brazzaf olll ııe Barabicli 

Osm•nh B•nk•sı k•"ıaınd• 

Bedellerinde müşterilerimize kolaylık olmak üzere müsait tak· 
aitlerle verilebilir . 4403 4 - 5 

Seyhan maarif mUdUr· ..,..-....-... ........... ~----------...._-~ 
IUOUndan: 

Ankara uslA inşaat mektebi ile 
Aydm sanat mektebine bu sene de 
musabaka ile talebe gönderilecek
tir. Müsabaka imtihanı 20 • 8 · 934 
Pazartesi günü saat IO da Adana 
Erkek Lisesinde yapılacaktır . 13 
yaşından küçük 17 den büyük ol
mayan ve ilk mektep mezunu bulu
nan talebelerin nüfus tezkeresi, 
ilkmektep şehadetnamesi, aıı şeha
detnamesi ve üç kıta kertonsuz fo
toğraflarını bir istillaya raptederek 
vilAyet makamına muracaat etme· 
leıi lüzumu ilan olunur. 4401 

8-12-17 

Müjde açıldı - Müjde açıldı 

A sari perükAr v& saç boyası salonu muhterem müş
terilerimizin arzularına muvafık olarak açıldı . 

Modaya muvafık hanım ve beylerin saçları kesilir ve 
her renkte tiplerine muvafık saçlara sabit boya yapı· 
hr . Arzu '3dilen saçlara lapiska ve sarı renkler veri 
lir . Ve şişe ile her türlü sac boyası satilır . 

ADRES : Beylere mahsus salon Belediye karşısında. 
Hanımlara mahsus hususi salon Belediye karşısın
da Eihamra siııeması sokağında ayrı dairedir . 

Cuma günleri salonumuz açıktır • · 4382 

m üdürlUGU ndan : 
Bat müdüriyet merkezlerinin 

senei haliye beodiye ihtiyacı olan 

2500 kilo sicim 250 kutu kırmıı:ı 
mum, 500 kilo ambalaj, 500 kurşun 
mübayaası lazım geldiğinden 2 Ey
lül 34 Pazar günü ihale edilmek 

üzere 13 - 8 - 934 T. den itıbaren 
20 gün müdıJetle münakasaya çıka
rılmıştı r . Talip olanların P. ve \el
graf Baş M.ne muracaat eyleme-
leri . 4427 15· 19-23 

Vatan Eczanesi 
Kuru köprüde bulunan ( Vatan 

Rczaneai ) bu kerra sıhhat ve içti
mai Muavenet VekAletinin emriyle 
Yeni otel civaranda köşe başındaki 
dükkana taştndığını muhterem hal-
ka ilAn eyler. 4417 4 _ 5 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Hizmetçi kadın 
aranıyor 

Evde hizmet etmek için bir ka
dına ihtiyaçvardır • Matbaamıza 
muracaat edilmesi. 

~~------··----------~-
3 Aylağı ilç , 6 ayhğı aiti , yıllığı on iki lira 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli z 

Şehir abonelerimizin gaz 
hususi müvezzilerimizle her 
bahleyin erkenden istedikte~ 
bırakılır. Şehir için aylık abo ~~ı 
lairdır. di. 

Çı 

Ja 
le 
şe 

k 
laı 

ha 

• • • 
Bir defa konacak illnlaran üçUncU 

dUncU sıııhifelarda her sallrı on kuruş 
lam nı.:liyatindaki davamh ilAnlar içlfl 
pazarhk yapıhr va an ucuz bir fiyat ist 

Urfa belediye riyase- ı 

tinden : ı 
Tutarı 19866 lira 82 kuruıtan 

ibaret olan Belediyemizin sinma ve 
müştemildtının noksan k4lan inşa
atı kapalı' zarf usuliyle 20 gün 
miıddetle münakasaya konulmuş
tur . Taliplerin yüzde 7,5 muvak
kat teminatlariyle irş!latın m<:su)i
yetini deruhte edecek bir mühendi
sin taahhüt vesikasının hamilen 
ihale günü olan 25 - 8 - 934 Cu
martesi günü saat 14 te Belediye 
encümenine göndermeleri ve daha 
fazla malftmat!almak istiyenlerin 
Belediyeye muracaaılora il4n olu-
nur. 4406 9-16 

Muhtelif vakıflar• 
yerlerde kAin 4 kıta 1 
934 tarihinden itib 
müddetle icara verilfll 
8 - 934 tarihinden iti 
müddetle müzayedeye 
tır . ihalesi 23 · 8 -
günü saat l O dadır . 1' 
kaf idaresine muraca• 

Umumi neıriyıt 

Melımet N uretllfl 
Adana Türk s()zİi 

nıi 


