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-- Abide komisyonu 
Dün belediyede toplandı . Kaide 

planlarını tetkik ve bunlardan birini 
I ~=çti . Bu kaide bir müteahhide ilıa· 
~ edilt"cektir . 

ÖN Bffi1NC1 YIL-SAYI 2983 

•
1 Alman hücum kıtaatı vazife başına çağrıldı 

k o 
alı Reisicumhur Hazretleri 1 

ı 
1~:l>olmabahçe sarayında dil kurul- ll 

~:ur tayı işlerile meşgul oldular. 
-

lza yazılmak üzere verilen müddet 
a~ 15 temmuzda nihayet buldu. 

İstanbul : 31 (A. A.)-Reisi
unlumhur hazretleri Dolmabahçede 

· ~il işleri ve dil kurultayının ha· 
ğtJırJıklarile meşgul olmuşlardır . 
• 
0 Başvekil Pş. Hz. Salih Pş. 

rı ~e Abüüllıalik beyi yattıkları 
88 ıastahanede. ziyaret etmişler ve 

leisicumlıur hazretlerinin yakın 
lukalarını, mulıabbt!tli temenni -
erini tebliğ eylemiştir . 

İstanbul :·31 ( A. A. )-T. D. 
C. C. unıumi katipliğindı:>n : 

18 Ağustos 1931 de toplana
ak olan Türk dili kurultayına 
za olarak gelecek zatların 15 

. emmuz 1934 nkşnmına kadar 
i 051 nüracnatları ve bunlur arasında 
ğııllturultay<la tez irat etmek isti
uly enlerin de yine o tarihe kadar 
) ezlerini göndermeleri lüzumu 
nesllİr kaç defa ilan edilmiş olduğu 
oil'lalde hem kurultaya azalık hem 

le tez için hala müracaatlar ya
>ılmaktadır. Tayin edilen müd· 
ht geçmiş,uzak yerlerden posta 
'elmesi için bırakılan müsaade 
le bitmiştir. Bundan sonra ku · 
rultoy azalığı ve tez için müra· 
taat edilmemesi ricn olunur . 

Gazi flz. 
Kurultaya aza ve dinleyici 

olarak adlarıoı yazdırmış olan 
zatlara ayrı e.yrı cevap vermek 
imkanı yoktur. Her birine mah
sus girme kartları hazırlanmak
tadır . Bunlar hazır olunca ne 
zaman ve nerelerden alınacağı 
aynen ilan edilecektir . 

vusturya askeri divamharbi 
ar 

hr" M.Dolfüsü öldüren Planetta ile ar
ure 

kadaşını ölüme mahhum etti 
datl 
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Alman gazetesi ; İtalya ile dostluğun 
nihayet bulduğunu yazıyor . 

4, Viyana: 31 ( A. A. )-M. Dol ı 
ıeun katillerinin muhakemesine 
l sabah saat9/30da devamedilmiş· 
ııiştir. Tıbbı adli ile silah muta· 
lassısınınf a<leleri dinlenmiştir .Bn 
iadelere göre kurşunlar maktu
ün başından on be§ santimetre 
nesafaden attlmıştır. Ameliyat ile 
~ı. Dolfumo bayatı uzatılabilir 
dise de hu çok elim şerait içinde 
raki ol::ıhilirdi. 

Müdafaa vekilleri hükumet ile 
tsiler ara8ında vaki uzla~may& ile 

dılİİ sürerek ademi nıesuliyetkararı 
stemişlerdir . 

~ J~f Müddeiumuminin müdahale. 
ıi üzerine divanıharp bu talebı 

9re<ldetmiş ve muhakemeye devam 

!ylemiştir. 
ef Nilıayet mahkeme M. Dolfu

ımn katili olan Planetta 'yı ve şe
~ bl iki cürmü Holzweber'i ölüme 

ınalıkfim elmiş<lir. 
Hükümdeu evvel Plımetta öl

lürmek istemediiTini söylemiş ve " . M'adam Dolfüsten af talep etmış· 

~~ir . . . . 
d Ilolzweber ise demıştır kı : 

. RI Kan döküJeceği.oi bilmiyor
rıttlum. Rintelen gelecek ve h~.zi 

~ haşvekfilette bulacaktı. Ben mun
~asITan vatanperverlik hissiyle ha· 

reket ettim . 
durO Viyana : 31 ( A. A. )-Planetta 

ile Halzweber idama mahkum 

ha,; 

edilmişlerdir. Planetta hiyaneti 
vataniye ve M. Dolfusu katilden, 
Halzweber yalınız hiyaneti vata
niyedeo dolayı mahkum olmuşlar· 
dır. 

Washington : 31 ( A. A.) -
Avusturya buhrcinının Avrupada
ki melhuz neticelari hakkında 
Amerika hükumetinin endişe 
leri artmaktadır . Bu endişelerin 
başlıca iki sebebi şunlardır : 

İtalyanın müdahalesinde gay
ri kabili içtinap nazariyle bakıl 
maktadır. Çünkü, Avusturya hü
kumeti milli sosyalistlere hakim 
olmıyacaktır . 

Diğer taraftan Avuıturya,dev· 
letlerin teşebbüsü üzerine M. Von 
Papenin Viyana sefirliğine tayi
nini kabul etmiyecek olursa Al
manya kendisini tahkir edilmiş 
addedecektir. 

Amerika hükumeti bu iki ih
timalden hangisinin daha vahim 
neticeler verebileceğini düşünmek
tedir. 

İtalya, Avusturyaya asker gön· 
derdiği takdirde Yuğo"lavyantn 
harekette bulunması için İngilfa 
]er ve Fransızlar Belgrat hüku
meti nezdinde müessir olmakta 
iseler de Yuğoslavya kıtalaranm 
hudutta taha~şut ettiği anlaşıl
maktadır. 

- Gerisi üçüncü seıhifede -

Hükumetimiz 
M. Robinso'nun ailesine iki 

bin lngiliz lirasi verdi 

··--LONDRA: 31 ( A.A ) - Avam 
kamarasıuda sorulan bir suale ceva· 
hen M. Eden Türk hükumetinin mü
teveffa M. Robinsonun ailesine bir 
meblağ vermeyi derhal ve kendi ar· 
zusiyle teklif ettiğini ve 2,000 İngi· 
liz lirası verilmiş olduğuna bildir· 
miştir. 

M. Baldvin 
İngiltere hududunun Ren 

sahillerinde başı adıgınt 
söyliyor -LONDRA : 31 ( A.A ) - Avam 

kamarosındaki beyanatı esnasında M. 
Baldvin İngiltere hudutlarının Do· 
uvresi de de~il bundan böyle Ren 
sahillerinde başladığını söylemi§tir. 

Matbuatın talakkisine göre bu 
beyanat 1918 den heri harici siya· 
set hakkında söylenen sözlerin ~n 
vahim ve en cesurane olanıdır . 

Bu Leyaoat ayni ~amanda Alman
yaya da bir ihtar mahiyetindedir . 

Isparta halıları 

Beynelmilel lzmir sergi -
sinde teşhir edilecek. 

Isparta : 1 ( A. A.) - Bey· 
nelmilel 9 EylUI İzmir panayı· 
rında bu sene İsparta halıları 
mahsulatı. ve diğer sanayii için 
büyük bir pavyon tesisi evvelce 
kararlaştınlmıştı . Dün halıcılar 
birliği idare heyetinin Ticaret 
Odasİnda yaptığı toplantıda pa
nayırda halılarımızın çok zengin 
çeşitlerle teşhiri hakkında ko· 
nuşmalar ynpılmış ve esaslı ted· 
birler alınmıştır. Panayır işlerile 
meşgul olmak üzere ayrıca bir de 
komisyon teşkil edilecektir . 

........ 1 

Almanya reisi -
cumhuru~ 

Sporculanmız dün geldiler Yeni tayyarelerimiz 
:-ıo ağustosta adkonma 

merasimi yapılacak İstasyonda hararetle karşılandılar 

Torosspor 

İzmire ğiden @porcularımız 
dün sabah saat 10/13 treniyle 
şehrimize döndüler. İstasyonda 
kalabalık bir sporcu ve halk küt-

lesi tarafından heraretle karşılan 
dılar. 

** 
Torossporumuzun bu İzmir 

seyyehatı fevkalade mühim ve çok 
değerli bir muvaffakiyetle dolu 
unutulmaz bir hatlra olmu§tnr. 

Torosspor İzmirin Altay, Al· 
tınordu ve Karşıyaka gibi üç kuv· 
vetli takımiyle üç maç yapmak 
üzere 10 temmuzda buradan ha· 
r~ket etmişti. 

Daha evvelde işaret edildiği 

üzere hu nisbeten uzun yorucu ve 
meıuliyetli seyahat, ancak şahsi 
gayretlerin, kuvvetli iradelerin 
mahsulu olmuştur . Evvela : hun
dan dolayı sporculanmızı tebrik 
etmeyi vazife biliriz . 

Doğrusunu spylemek lazımsa 
spola az çok alakası olanlar, ilk 

Türkiye-ita lya 

lalamımız 

1 -· -

Zonguldak ; 1 ( A. A. )-Zon· 
guldak, Ereğli ve Bartın tayyare· 
leri.ıin 30 ağustos zafer bayramı 
günü yapılacak olan " ad komeı ,, 
meraıdmi münasehetile tayyare 
cemiyeti Zonguldak şubesi büyük 
bir tesit proğramı hazırlamakta
dır. 

Halkın sabırsızlıkla ve heye
canla beklediği 30 ağustos günü 
tayyarelerimize " ad koma ,, me
rasiminden sonra büyük deniz 
'eğlenceleri ve tenezzühleri yapı· 
Jacaktır. 

Cüzzam hastahğı 

S•hhiye vekaleti tekzip 
ediyor 

zamanlarda böyle bir seyahatın ANKARA : .31 ( A.A ) - Sılı· 
aleyhinde idiler. Çünkü ötedenbe· hat ve içtimai muavenet vekaletin· 

İz den : 
ri herkesin kulag"ı " mir takım- 29 Temmuz tarihli Son Posta 
ları İstanbuıun meşhur takımla· gazetetıinde İstanbulda tam iki yüz 
rt kadar kuvvetlidir.,, propagan- Cüzzamh hastanın serbest dolaştığı 
dasiyle doğmuştur . Binaenaleyh hakkında hiç bir esasa istinat etmi-
sözde Türkiyenin belkide dördün- :yerek ne§redilen havadis temamen 
cü beşinci derecedek' Çukurova asıls!z ve uydurmadır .. ~erilen hu 

' 1 malumatın yalan olduğu ılan olunur. 
sporcularının bin bir fedakarlık-
la; hiobir zahmete katlanarak İz. Almanyada 
mire gidip boy ölçüşmeye kalk- Hücum kıtaatı vazife ba
ması manasızdı . 

Maalesef böyle düşünenleri şına çağırıldr · 
miz pek çoktur. Fakat bütün bu 
kötü telakkilere rağmen sporcu 
larımız kararlarından , dönmeye 
rek gittiler . 

Altınordu ile yapılan ilk maç
da yenildiler. Bu netice seyaha
tm aleyhinde olanları harekete 
gdirdi ve onlara : 

-İşte ! . Dediğimiz çıkıyor ! 
Dedirtti. Halbuki tam mana· 

sile reklam edilmiş bir takımla 
yapılan bu maçın 2-3 gibi bir 
netice vermesinde pek de fevka· 
ladelik yoktu . 

_.,....__ 

Berlin : 1 ( A. A. ) filli 
Sosyalist hücum kıtnları erkanı 
harbiye reisi 1\1. Lütze neşrettiği 
bir emri yevmide hücum kıtala.
rının mezuniyetinin bittiği ve 
Milis hizmetlerinin başladığını 
bildirmiştir . 

M. Dö Valera 

Kral için yapılacak merasi
me iştirak etmiyor 

ll c " 
Londra : 31 (A.A) - M. Baldvin 

avam kamarasında M. Dö Valeranın 
kralın tahtına çıkmasının 25 inci yıl· 
dönümünü tesit için yapılacak mera· 
sime · iştirak etmesi için vaki ricayi 
reddetmiş oldujtunu beyan etmiştir . 

Arasındaki ihtilaf dostane 
Mar(lşal Hindenburgun sıhhi bir surette halledildi . 

vaziyeti kötüleşti • 

İkinci K. S. K. maçı gerilen 
sinirleri düzeltti . Toros bunda 
galip gelmişti . Her maçta , ev
velkinden daha iyi oynadrklarını 
söyleyen sporcularımızın yükse
len manevi knvvetleri gibi Ada
nndakilerin de takımlarına inun. 

Söylendiğine göre i\l. dö Valcra· 
!1'':1 bu imtinaı katiyen kralın şalısmı 
ıstıhdaf etmem(jkte, ancak siyasi bir 

Mareşal Hlrıdenburg 

Berlin: 31 ( A. A. )-Alman 
ajansından : 

Bir kaç aydanheri mesane· 
sinden rahatsız bulunan Reisi· 
cumhur mareşal Hindenburg eyi· 
leşmiş ve vazifesini vücutça ve 
fikirce salim olarak görmeğe ha§ · 
lnmıştır. Daha dün kendisine ve· 

- Gerisi ikincı sahifede -

Ankara: 31 ( A. A. )- Hari
ciye Vekaletinden tebliğ edilmiş
tir : 

Zeytunhurnu önünde vukuu 
yazılan müessif hadiseye dair 
Türkiye Hariciye Vekili doktor 
Tevfik Rüştü beyefendi ile İtalya 
büyük elçisi Lojacono hazretleri 
arasında cereyan eden samimi 
mükalemede iki tarafa ait ma· 
kamlarınca kendi memleketle· 
rinde hu hususta yapılan tahki -
katların vardığı neticeler hakkın· 
da mütekabil beyanattan hadisede 
gerok yelkenlilE>rio kara suları· 
mıza dahil olmasında ve gerek 
sahil muhafızlarımızııı hareka · 
tında suiniyet olmadığı anlaşıl 
mıştır. Bir kaza eseri olarak ve 
fat ettiği anlaşılan müteveffanın 
rakip olduğu geminin mensup 
bulunduğu Bari şehrinde müte · 
veffanm istirahati ruhu için ya· 
pılacak ayine ailesinde ve mulıi· 
tinde hu kazadan dolayı hiç bir 
meraret eseri bırakmamak arzu. 
sile oradaki Türkiye konsolosu· 
nun vaki dostane daveti üzerine 
iştiraki takarrür etmiş ve bu su· 
retle hadise dostane münasebette 
bulunan memleketler arasında 
cari olan usule uygun bir zihni· 
yctle kapanmıştır . 

- Gerisi ikinci sahifede 

Sqğüt gölgesinde: 
K. O. 

takım amillerden ve iki memleketin 
hali hazırdaki münasebetlerinden mül
hem bulunmaktadır . 

Sıcaklar ve ihtilallar .. 
Sıcakların insan sabrım yiyip bi-ı 

tirdiğine hiç şüphe yok ... Bir demir 
parçasının hile sıcağa yüzü yok. Ne· ı 
rede kaldı ki insan kafası buna daya· 
nabilsin .. 

" Viyanaoın küçük Napolyonu ,, 
adını alan Dolfüs sıcakların bütün 
dünyayı kavurduğu bir güode Başve· 
kalet dairesinde asiler tarafından öl· 
dürüldü. 

Sıcaklarla hu vakanın ne müna· 
sebatı var diyeceksiniz değil mi? .. N~ 
garip bir teeadüf ki; dünyanın bir çok 
mühim vak'a ve ihtillalr.ri sıcakların 
şiddetle hüküm ıürdüğü temmuz ayın
da olmuştur . 
Şu halde Dolfüs de bir güneş çarp· 

masına uğ'ramış, insanların kurbanı 

sayılabilir .. Sıcakların insan sabırla· 
rını tükettiğine şüphe yoktur . 

Londrada çıkan "Daily Express,, 
ıı;azetesi bir çok mühim ihtilallerin 
Temmuz ayı içinde olduğunu tesbit 
temiştir. 

Büyük Fransız ihtilalinin başlan· 
gıcı olan '"Bastil ,,in zaptı 14 Tem
muz 1789 da olmuştur. 

Borbuu ailesi tahtlarını 1830 Tem-

~uzunda kaybettiler . Bizde meşru· 
tıyet 23 Temmuzda oldu, Çar ailesi 
1918 Temmuzunda kurşuna dizildiler. 
Amerikanın istiklali 4 Temmuz 1776 
da tesbit edilmiştir . 

İspanya ibtilah 1930 Temmuzun· 
dadır. 

Cenubi Amerika bu hususta çok 
şayanı dikkattir. Panama,i Oroguvay 
istiklalleri 4 Temmuzda. Venezeella· 
nıu 5 Temmuzda olmuştur . 

Kolumbiya ve Arjantinio milli 
bayramları 18 ve 20 Temmuza isabet 
eder . Peru ve Ekvatör istiklal bay· 
ramları 24 Temmuzdadır. Çin, Mon· 
gol , Sovyet Cumhuriyeti milli bay
ramı 8 ev Liberya zenci hükumeti 
istik1ah 26 Temmuzdadır . 

İnsan bir çok tarihi vakaları hu 
suretle ara§tırıp bulabilir. 

Bu yılın Temmuzu da Dolfüsü 
avladı, şimdi dünya bu vakonıo ehem· 
miyeti karşısında muvazenesini boz· 
mamağa çalışıyor . 

Şu halde taclar, tahtlar, mühim 
siyasi adamlar için Temmuz tekin ol· 
mıyan, uğursuz bir aydır .. Yoksa her
kes için mi ? ... 



Sahife : 2 

İnsan 
il il 

gucu münasebeti le 

Bir hekimi~ sağlık öğütleri 

Demirden doba dayanıklı , fa
kat bir çiçek gibi nazik bünyeniz 
Hrdır . Sağlım ana ve babadan 
doğan çocuk , dünyaya büyük bir j 
güç sahibi olarak geliyor . Bu ço· 
çoğu kendi cürmünde demirden 
yapılı bir makine ile karşılaıtııır

sanız , görürsünüz ki, bu inıan 

yavrusu , herhangi bir makineyi , 
dayanıkça;,geride bırakacak bir ya
pıya maliktir . 

Geliniz , bir insanın midesini 
düşünelim : Kenarları bir portakal 
kabuğu kadar ince , içi bot bir 
torba gibi olan bu uzuv , bir in 
sanın günde vaıati bir buçuk kilo 
yiyecek yediğini farzedersek , in
san yetmiş yaşına geldiği uman . 
tahminen 50,000 kilo yemeği e
ritwiş, üğütmüı olacaktır lıi , bu 
miktar , yemdk tam , orta halli 
1000 adam demektir. Demek ki 
yetmişlik bir adam , yam yam ol 
saydı , kendi gibi , tam 1000 kişi
yi yemiş olacaktır . 

Bu adımın yüreği , yetmitine 
gelen bir insanda tam 280 milyon 
litre kaoı bir yandan alıp öte ya· 
na almıştır . 

Bu adam , yetmiıine kadar , 
eğer bir soba olarak kullanılsaydı 
hemen hemen 54.000 litre ıuyu 
fıkır fıkır kaynatacak bir sıcaklığı 
dışına vermiş olacaktır . 

Ya , bu adamın gözü kuvvetli 
bir fotoğraf makiııesidir. Bilseniz 
göz henüz teyide miibtaç ve fakat 
ıımumiyetle kabul edilmiş olan bir 
nazariyeye göre tıpkı fotoğraf ma· 
kinesinde olduğu gibi bakılan tey· 
lerin resimlerini alır . Bir kitap 
okudutunuz zaman yahut gözüııü · 
zü etrafa §Öyle bir gezdirdiğinizde 
gözümüzde çıkan ve derhal kay· 
bolan binlerce ve binlerce resimin 
nasıl olup ta bu kadar kısa bir za. 
man:la çıktığını bir kere düşün· 

dünüz mü ? Bu kadar hızla i1 gö 
ren bir fotoğraf malcineıi ver mı ? 

Bilirsiniz ki ağır yükaleri kaldı· 
rao bir vinç , kömürün yanmasın· 
dan hasıl olan buhar veya elektrik 
kuvvetile it görür . insan da ken
di vücudunda kömür yakar , çalı
fır . insanda da bir vinçte de iş 
gören kuvvetin adına "mibaniki 
kuvvet, . deriz . Bu kuvvet inıan 
ve hayvan vücudunda gayet ida 
reli bir surette meydana gelir . 
Ve bu adale lcuneti ne işler gör
mez ? icabında dat devirir ve çok 
geç yıpranır . 

İstanbul Üniversitesi profesörlerinden: 
Kemal Cenap 

"işleme tarzı,, gösterir ki , bunla
ra ilim dilinde "Fonl<.siyoıı . Fon· 
ction,, denir . Bu F onkıiyonlar o 
tarzda yapılmıştır lci , bütün işle· 
tuesi anca~ bayat ışığının ıönme

sine çalışmaktır . O ışığı söndüre
bilecek her hangi bir tesir kar· 
şısında tabiat , fonksiyonu derhal 
düzeltecek tertibat almıftır . He
pimizin bildiğiniz bir misali ala
lım : Midenb: , bığırsağınız bozu
lunca , kusarsınız , sürgün olursu 
nuz . Bu suretle fenalıkları ataraı· 
DiZ , 

Tabiat , size verilmi olan baya 
tı saklamak için var kuvvetile ça· 
lıııyor . Yardıma koşmak , sizin i· 
çin faydalıdır · Daha çok yııaraı
nız. 

İıısan aklı , bu çalıtmıda tabi· 
ata yardım etmek için dütünmeyi 
emreder · İlk insana bile bu fikir 
gelmiştir ve bundan , gi.tikçe ge· 
niıliyeo '· Sağlık bilgisi,, meydana 
çıkmıştır . 

lık inHn, yaratrldıktan ve ken
dine "Beıı,, dedikten ıonrı , vÜ· 
cudundaki bu büyük kuvvetleri 
hi11etmittir . Ve o kuvvetleri sak 
lamayı düşünmüıtür . Bundan da 
"Sağlık bılğisi,, çıkmıştır , D. mek 
ki bu bilgi ve saglık kaygısı bete· 
riyet için yeni bir şey d-ığildir. Bu 

bilgi , beşeriyet ilerledikçe oounla 
denk olarak ilerledi ve bu asırda 
kemaline VAtdı . 

Atalarımız Türkler , kendi sağ· 
lılclarına çok ehemmiyet verdiler . 
Orta Asyadan kalkarak dünyanın 
dört yanına iılcmış olan biz Türk· 
lerin ilim ve aıbhıt tarihindeki rol· 
!erimizi bir tarafa bmıkalım . Y o 
kın tarihlerde yıne biz Türkler da
ha Avrupada düşllnülmemiıken ge· 
niş halk hamamları , hastaneleı 
yaptık . Açık bava oyunlarına e 
hemmiyet verdik , atlarda uçtuk , 
cirit oynadık , ıpora kıymet ver· 
dikti . Demek olur ki', •ağlık dü 
şüncesi , yukarda da işaret etti 
ğimiz gibi beşeriyetin en eski bir 
müesse1eıidir . 

Osmanlı taribinio ıon "Gerile· 
me., devrinde kafalarımıza "Sağlık 
bilgisi., ne dair biç bir terbiye ve· 
rilmezdi . Karabaş tecvidinden 
başka şeye vakit bırakmazlardı • 
Mraela ben ve benim neslim , an 
c.k Tıbbiye mektebinde idi ki , 
"Sıhhat koruma,, deraleri almıya 
baılamıştık . Bir içtimai hayatın 
gücü , ferdi kuvvetlerin hasılası 

Ya , İosen beynine ne dersi
niz ? Akıl ve fikir kaynağı olan 
beyin insan beyninin doğurduğu 
harıkaları düşünüııüz . Bu kuvvet ne 
müessirdir . Bakauınız bir kaç 
kelimelik bir hitabe , öazan bin· 
terce ve yüz binlerce ve batta mil. 
yonlarca insan kütleıini , tek bir 
gaye gibi birlirine baglar •ve ye· 
rinden oynatır , Dışudan göze 
görünmediği halde , kafa tasının 
içinde yanın ve yakan , tutuşan 
ve tutuşturan in11n beyninden çı 
kan bir felsefi fikir , mesela , ma
butlara inanış , milyoalarlı insan 
ayni fikir ve ayai emel etrafında 
toplamıyor mu? Hırıstiyaolık na
mına yApılan "ehli salip-puta ta
panlar,. akınları "İlayi kelimetul· 
lah,, namına İslam harpleri ve bü
tün bu büyük hareketler ve sar
sıntılar , hep beşer fikrinin insaa 
toplulukları üzerindeki sabbar te· 
ıiıiadeıı baıka nedir ? Eskiden 
tşer dirmağı ancak "dünyanın ye
di acibeıi,, denilen ıeyleri doğur· 
muşken bugunkü ıanıt ve bilgi 
binlerce harika doğurmuyor mu? 

olduğunu bilen Cumhuriyet zimam· 
darlarımız bir taraftan topluluğun 
bir taraftan da ferdin 11ğlığına: la
zım gelen ehemmiyeti verdi . Bu 
büyük işi , onu salahiyetler ve mo 
vaffıkfyetlc baıaraulara bıraka · 
lım. 

Bu kadar kuvvet ve kudrete 
mılik olan inaan vücudu , insan 
azası bütün ainat erbabını Örnek 1 
olacak binlerce ve yllz binlerce 

Azizim köylü : Seninle baı ba 
şa kalalım , eski sultanların ıeri 
leme ve geriletme drvırlerinde se· 
ni cabil bırakmak içiıı elden ge· 
len yapıldıydı . Senin aziz kafanı 

meıgul edip , Hna kendilerinin 
yaptıklarını düşündlirmemek için 
kafana hurafeler doldurmaya ça
lıştılar . Y nık ki bunda muvaf· 
fak ta oldularC!ı • Eğer bu hurafe · 
ler seııin ve ailenin sıhhatine do 
konmasaydı belki sadece bir bil· 
giıizlikten ibaıet kalırdı. Vakıa 

bunu da sana yakııtırmazdık am 
ma , yapılanlar hem sana , hem de 
evine , barkına , çoluğuna , çoçu· 
ğuna , fenalık getiriyor . Bu kış , 
ne yaptım bilseniz . Mahallemiz 

de Anadolunun bir gürbliz Türkü O· 

turur. Bu genç, inanın , bana, yüz
lerce kilo ağırlığında yükü elma 
ıepeti taıır gibi taşır . Günüa bi· 
rinde bu adamın bir çocuğu doğ · 
du . Ortelık kar, kıyamet . Çocuk 
daha haftalık iken , açık bir ara- ' 

( Türk Sözü~) 

L H.AHEil.LEı:kI -
Abide komisyonu Vilayetimizde yetişen hububat 

Sporcularımız 
dün geldi 

- Birinci sahifeden artan 

Dün Vaıi v• kili beyin riya· 
setinde toplandı. 1934 senesinde ne kadar yer ekildi 

ve ne kadar mahsul alındı ? 

ma kuvveti gittikçe artıyord ı .ıı 
Sporcularımız son Altay maçJrm 
da 1-1 berabere kalmışlsrdı 
Biz İzmirdeki bu maçların t 1 e 
biyet veya mağlubiyet netice~zi 
üzerinde söz söylemeyi lüzuıf 
buluyoruz . 

Cumhuriyet meydanına diki
lecek Reisicumhur Gazi Hazret· 
lerinin heykellerinin yapılması 
bir Türk heykeltra§tna ihale edil
mişti.Dün saat onaltıda Vali ve
kili Osman Nuri heyin reisliği 
11ltında belediyede toplanan Abi
de komisyonu müteahhit hey· 
keltraş tarafından gönderilen ka· 
ide planlarını gözden geçirmiş 
ve bunlardan birini heykele ka
ide olarak seçmiştir . 

Bu kaidenin inşaatı bir mü 
teıhbide ihale edilecektir . 

ihtikar komisyonu 

Yakında faaliyete geçerek 
tt'tkikata başlıyacak 

Ölçüler ve tartılar kanununun 
tatbikinden sonra bilba;sa yiye· 
cek fiyatlarında ihtikar yapıldığı 
görülmüş ve bunu tetkik rtmek 
üzere vilayetin emriyle belediye 
rrisi Turban Cemal beyio reisliği 
altında bir komisyon teşkil edil
miştir. 

Bu komiıyon önümüzdrki haf· 
tadan itibaren faaliyete gtçerek 
tetkikata başlıyacak ve ihtikar ya· 
pılau maddeleri tespit edtcek · 
tir. 

baya koyarak , Kadıköyündeıı Üs· 
küdara , bir saatlık yere , çscuğuıı 
"Yıldızına baktırmaya., götürüyor. 
Yıldızına bıkılan bu yavru , gidit 
gelişte souk alıyor , hastalanıyor 

ve zavallının bayat yıldızı ıörıüyor. 
Buna yanılmaz mı? Hayat ve ıağlık 
bu kadar baıit diişüncrlere feda 
edilir mi ? 

Köylü böyle ise itiraf etmeli 
3ki, şehirli de boş ve boş duruyor 

mu ? Ne gezer .. 
Gü.ıdüz, hayatını kazanmak 

için didinen, akşam olunca dın
lenmesi lazım değilmi ? Evet, fa. 
kat ya lıalo vat, ya eğlrnce var. 
Onu ne yapalım ? Hem sonra adı
mız"gayri medeni,. çıkar.. Bu bal 
inHn için kirlı mı, zararlı mı ? 
Ben, bekim olduğum için her gün 
görüyorum ki zararlı. 

" Dünva derilerini unutmak 
için,, o kadar büyük iş gördüğünü 
yukarda söylediğim midenize at· 
tığınız ispirtonun seğlığınızı ne 
kadar bozduğunun farkında mısı 
DiZ ? 

Vakıa ispirto, insana yarar mı, 
yaramaz mı ? Meıelesi bir ilim da
vasıdır. Vücutta, kömür gibi yanar, 
az olursa faydası bile vardı.r Fakat 
fenalığı o kadar çoktur ki, biç çe
kinmeden onun faydasından vaz 
geçiniz, demek yanlış olamaz. 

Alabildiğine yemek yemeğe 
ne diyelim ? Bilseniz ki bu da ıizi 
adeta zehirler. Her gün seve seve 
yediğimiz ıeylerin içiade mide · 
mizin, kara ciğerimizin uğraşıp, 
uğraşıp fenalıklarını düzelteıne

dikleıi öyle zehirler var ki.. Hele, 
etli yemekler, elinde iğne. ta§ıyın 
ve size onu araura sokup duran 
hakiki dostunuz gibidir. Bu, cil
vtli iğnelerle uğraşan mideniz, 
icara ciğeriniıdir. İğneler çoğa
lırsa ıize yazık olur. 

Onun içindir lci eğer sıhhat 
kaideleri ıize : 

1 - Az fakat özlü ve yetite• 
cek kadar yeyin. 

2 - Erken yatın, erken kal. 
kın. 

3 - ispirtolu içkiler, ya biç 
içmeyin ya pek az için. 

4 - Açık havada ve güneıte 
gezin. 

Şehrimiz ticaret ve Hnayi o
dası tahmin bürosunun 1934 se
neeinde pamuk, buğday , arpa, 
yulaf ve suHmdao başka Seyhan 
vilayeti merkez ve mülhakatında 
yetişen diğer hububat ve zabireye 
dair hazırladığ• ikinci rapora na
zaran : 

15970 hektarlık sahaya çavdar 
ekilmiş ve 16970 ton ılınmıştır. 

2231 Hektarlık sabaya karışık 
hububat ekilmiş ve 2331 ton alrıı· 
mıştır. 

5023 Hektarlık sahayı mısır 

ekilmiş ve 5023 ton alınmıştır. 
3218 Hektarlık sabaya darı 

ekilmiş ve 3539 ton alınmıştır. 
2030 htktarlık sabaya pirinç 

ekilmiş ve 7105 ton alınmııtır. 
114 Hektarlık sabayR kuş ye

l mi akilmiş ve 134 ton alınmıştır. 
105 Hektarlık sahaya bakla 

ekilmiş ve 73 ton alınmıştır. 
142 Hektarlık sabaya burçılc 

ekilmiş ve 156 ton alınmıştır. 
82 Hektarlık sabaya Böğrülce 

ekilmiş ve 82 ton alınmıştır • 
78 Hektarlık sabaya Bezelye 

ekilmiş ve 78 ton alınmıştır . 

Un fiyatlarında 

ihtikar olup olmadığı 
vilayetçe tetkik edilecek 

Ticaret ve sanayi odası reisli
ği tarafından fabrika sabipleriııin 
piyasadan ucuz buğday alarak 
Un torbalarını fazlaya sattıklarına 
dair vilayete bir tezkere yazıldı

ğını ve vilayetçe de: bunda ib 
tiki.r mevcut olup olmadığının:tah
kik edılmeıi için tezkerenin bele 
diye reisliğine gönderildiği yazıl · 
mııtı . 

Belediye reisliğindeıı vilayete 
gönderilen ceyapta Ur. fiyatlarında 
ihtikar mevcut ise iddia mıkamı · 
nın muhtekirler ,hakkında men'i 
ihtikar kanununun tatbik edilmesi 
için tahrik edilmeai lazımgeleceği 
bildirilmiştir . Vilayetçe bu bu· 
suata ihtikar olup olmadığı tetkik 
edilmektedir . Alınacak neticeye 
göre kanuni muameleye teveısül 

edilecektir . 

Belediye intihap cetvelleri 
hazırlanıyor . 

Belediyede intihap cetvelle
rinin hazırlanmasına ba§lanmış· 
tır. Daktilolar mahallelerde tes· 
bit edilen müntehiplerin adlarını 
deftHlere geçirmektedirler . Bu 
cetveller 15 Ağustosa kadar biti
rilecek ve 1 Eyliilda mıhallelere 
ve icap eden yerlere asılacak ve 
1 teşrini evvelde intihaba başla· 
nacaktır . 

Milli emlak müdürlüğü 

Açık bulunan viliyetimiz milli em· 
lak müdürlüğüne mıliye tabsil me 
murlarından Merzuk bey tıyin edil· 
mittir. 

5 - Yıkanın, daima temiz o· 
lun. 

6 - Neıeli olun, gam tutma-
yın. 

7-Vücudunuzu ve kafanızı çok 
yormayın. 

Diyorsak bunları inanın ve 
ıadece inanmakla kalmayın, bu 
kaideleri tatbik edin. 

Unutmayın ki : 
Ferdin ıağlıtı, büyük milleti

mizin varlığıdır. 

2689 Hektarlık sabaya Fasul· 
ya ekilmiş ve 2489 ton ~ıınmıştır . 

1104 Hektarlık sabaya Merci· 
mek ekilmiş ve 331 ton alınmış 
tır. 

923 Hektarlık sabaya Nohut 
ekilmi§ ve 646 tonu alınmıştı . 

191 Hektarlık sabaya yer Fıstı 
ğı ekilmiş ve 100 ton alınmış 

tır . 
907 Hektarlık aabıya Pata· 

tes ekilmiş ve 907 toa alınmııtır . 
7 Hektarlık sabaya Hiot yağı 

nebati ekilmiş ve 8 ton alınmıştır . 
299 Hektarlık ubaya ay çiçe

ği ekilmiş ve 149 ton alınmıştır . 
110 Hektarhk ırıhaya Soya fa. 

sulysı ekilmiş ve 33 ton alınmış· 
tır . 

26 Hektarlık saha ya Keten e· 
lıilmiş ve 20 ton alınmıştır . 

1472 Hektarlık sabaya soğan 
ekilmiş ve 1766 ton alınmıştır . 

458 Hektarlık sahaya Sarimsak 
ekilmiş ve 229 ton alınmıştır • 

Bu raporda gösterilen Pirinç 
ve Yer Fıstığı tahmini , diğerleıi 
tamamen katidir , 

Katil Bayezit 

Hakkındaki kararın anlatıl

ması cumartesiye kaldı 

Karısı Fazileti öldürmekten 
suçlu ve mevkuf olup geçen celse
de iddia makamı tarafıodan ölüm 
cezasına çarpılması istenilen Vanlı 
Bayezit hakkındaki karar dün öğ· 
leden evvel ağır eeza mahkeme· 
sinde anletılacaktı • 

Fakat ; Bayczidın Faziletle ev· 
li olup olmadığının nüfus dairesin· 
de mevcut kaydının çıkarılması 

için yazılan tezkereye cevap gel· 
mediğindeıı ve Oımaniye mahke
mesindeki evvelce mahkiımi) etine 
dair olup istenilen karar ıureti de 
gönderilmediğinden kararııı anla 
tılması 4 agustos 934 cumartesi 
güoüne bırakılmıştır . 

Dairelerde çalışma 
sa atları 

Bugünden itibaren bütün dai
relerde çalışma ıaatları sabahın 
tam alı11ından ögleden sonra ıaat 
on dörde kadardır . 

Bu suretle memurlar bila fası· 
la sekiz Hat çalıımıı olacaklardır. 
Bu müddet içinde işlerini bitire· 
miyen memurlar ayrıca saat on ıe· 
kize kadar çalıı•caklardır . 

Bu devam 11atları dün vilayet· 
ten bütün dairelere bildirilmiş 

tir . 

Agustos maaşları vt>rildi 

Defterdarlıkça memurların agos
toı maaıları dün kimileıı veril
miştir . 

Fakat lüzumlu bulduğud d 
nokta şudur : İzmir takımla~in a 

Çukurova takımları arasında l lit 
bir sınıf farkı yoktur. e 

Demekki: arkasında kuv • .. 
bir desteği olmıyon rokla~~çu 
geç silinmeye mahkumdur. rrJ 
kim bizimkiler,gözlerinin önil a 
g~rilen bu reklam ptrdesini Y~ 
attıkları zaman arkada kendi sı 
rinden farklı kimseyi göreıneıl ki 
ler, senelerdenberi kulaldarı~k; 
doldurun ses; hep reklam pe k 
sinden sızıyormuş . se 

Yabancı memleketlerde 
bancı takımlarla karşılaşan 
hepisinde galip çıkan takıınljltme 
mızı karşı uyanan inauışlarıııı. 
bu son İzmir seyahatile ve bil~ 
hassa bu seyahatin lehindeki fi al 
ticelerile bir kat daha kuvvetlııDnu 
miş oluyor . Bravo ! Çukuro~' Md 

l ı a sporcu ar .•.. 

Almanya reisi 
D: 

cumhuru 
- Birinci Sahifeden artan "' l 

rilen raporları dinlemişti. Fa~~-~ 
bir kaç gündür ahvali sıhhiY'~ı 
sinde müşahede edilmekte ol 
zaaf dün gece arttı. Bu zaaf ııtl 
reşalın ihtiyarlığı hasebile ci!l ~ 
endişeler uyandırmaktadır . IJ''~ 1 

torlar her gün muntazam ra rın 
neşredeceklerdir . lnd 

Berlin : 31 ( A. A. )- " I:ltdu 
vos ,, ajansmdan : 1 g 

Başvekil M. Hitler reisicul 
burun ahvali sıhhiye i lıak B 
daki endişeli haberler üzeri4la 
bütün nazırları Berline da ıya 
etmiştir . ez 

Londra : 31 ( A. A. )-"it' 
ter ,, ajansı Berlinden haber all,,m 
yor : a 

Reisicumhur Hindenburg~ 1 
sıhhi vaziyetinin ciddi endişol '/Zır 
uyandırdığı resmen bildirilme ııın 
tedir . 

isyan suçlularının 
duruşmaları 

Ağrı dağı isyanına iştiraktJ.şti 
suçlu ve mevkuf yirmi altı kişioi1 • 
duruşmalarına dün öğleden ev · k 
ağır ceza mahkemesinde dev•-'a 
olunmuş ve bazı suçlular hakkıP a 
da cevapları gelen talimatnameıtl• ş 
okunmuş ve cevapları gelmiyeO tı, 
!erin tekidine karnr verilerek dıı-'0E 
ruımaları başka bir güne bırakıl 

r 
mıştır . b., 

Mehmet Hulusi bey ası 

Ankara Evkaf müdürlüğii~1 
·B 

naklen tayin edilea vili.yeti~ 1~i 
Evkaf müdürü Mehmet Hulusi 11'" .. 

. '! , ,,1181 dünkü Kayserı treııı e yenı vaı 

fesi batına gitmit ve istasyond1 I' el 
f d • t' ıs ı 

bir çok dostları tara ın an ugu lili 
lanmıştır . tb 

Hava farassudatı ~ 
Şakir Bozdoğan bey 

r 
ıy 

] 1 - DünAd .. nada zevaldeıl ın 

. sonra sıfıra indirilmi§ tazyi1'1 dı 
Kanara müdürü Şakir Bozdo 1 nesimi 753,9 milimetre olup ell e 

ğan bey bir ay mezuniyetle bugün , çok sıcak 36,2, en azı 24 santi ' 
İstanbula gidecektir. Şakir beye 

1 grattı . 1 1 

burada bulunmadığı müddetçe ka- Rutubet vasati % 74,5olaralı' kı, 
nara baytarı Sadık bey velıi.let 1 kaydedilmiştir. eli 
edecektir. 2-Han, zevale kıdar e1'· B 

• A • • • • • • ı seriyetle bulutlu geçmi§dir · 
Vılayetımızde dırlık düzf'nlık rüzgarzevıle kadar sakinzevald• 

Geçen ıon yirmi dört ıaat için ·I 
de ıehir dahilinde ve köylerde biç 
bila vukuatı olmadığı polis ve jııı
duma raporundan anlaıılmııtır . , 

sonra cenubu gırbiden sütati ı•· 
iyede 8,4 metre olarak ölçülmiif e 
diir . ya 

Askeri hava raeaı istasyo~ 1 



Hatıralarm uyanması 
~~------··------~~-

r"d Cabriellc Diseur banyonun ka· ı rr ~Slıll İtti kocası henüz traşıoı bi· 

Fransızcada il 
K. O. 

( Türk Sözii ) 

SON HABERLER 
1 

Ziraat vekalefimiz 1 

1 3dJlrmemiıti. Ooa ıeıleodi. 1 
r - Diseur L Luci şimdi lf.Ie-

• ~n elti. Pariıe geliyor.. Yemeği ceJ. 1 • k . zım e yıyece mrf. 
u - Çok ali .. Çok eyi .. 

teu düflere bağlıdır. Kim bize iza 
e1ebilir ki Bir kadını severke_o 
derhal diğerini seviyoruz ? Kim 
izah edebilir ki ansızın bir çehre 
nin hakimiyetine düşebiliyoruz?. 

Bazın katı bir felaketin görüo· 
dügü yerden saadet doğabilir . 

Vilayetlerde geçen sene inühim 
mücadele faaliyetlerinde bulundu 

1 
ı 

uıd Alt-xandre Diseur 55 yaşla · 
laf.da işi yolunda muhtelif iş ev 

rınde meclis azası, zeki iş biiir, 
il ütefekkir bir adamdı. 

vvf. Karısı; 40 yaflarmda sarıtm, 
JJI Jiçük yapılı saçlarına henüz ak 

. ~şmüt güzel, güleç yüzlü, nük
niildan bir kadmdı. 

Y" Çocukları olmamı,tı, artık ol
(JiJı8Sını da düşüamiyorlardı. 

eıJ Cabriellin, Luci Maindre ço 
,JJJ"kluk arkadaşı idi. Kocası öl -

0~kten sonra Bruooya çekilmişti . 
lneriya otomobiJle Parise inerdi. 
~vimli bir kadıncağızdı. 

n Luci gelir gelmez hemen öğle 
ı~meğine oturdular. 

1ııı Diseur kar1S1nm arkadaşını 
e iJAn derece nazikane kabul etti . 
i ııakat yemekte öyle uzun uzadıya 

etle&>nuşmadı kahveler içildikten son 
v•~ derhal od111na çekildi. 

Madam Maindre arkadaşına sor· 
il : 

-Kocanda bir hal var .. Fıkri 
İr şeyle meşgul.. Canı bir şeye 
kılmış galiba ?. 

~ - Hayır .. Hiç bir şey yok .. 
a1'>•wl~ız senden bir şey rica cde
iJ;gım. bir kaç gün seninle bera-
ollr Buooya gelmek istiyordum. 

f1I' - Fakat bu meseleyi sen ko
id~na söyledin mi ?. Biliyorsun ki 
İ)t4niaı evim senin evin demektir .. 

3~rinci defa görüyordum ki ko · 
lndan ayrılmak iıtiyor sun; ne 

· ıJfdu aranızda ufak tefek ıeyler 
1 geçti ? ... 

u'I - Emin ol biç bir şey gt:çme· 
~ Bu kasa ayrılıktan Alexaodr 

uiAla mütee11ir olmıyacalc, insanıu 
o.'1fıyah her gün omuz omuza geç 

ez ya !. 
l{f Madam Maindre fazla bir ıey 
aıı.rmağa lüzum görmedi, bazı Şt>y 
ııl.nıak için çarşıya ç1kh. Dönüşte 

gl~~adııışıoa uğradı. O çeotalarıoı 
0 ıJ:zu lflmıştı. Mösyö Diseur karı 
~ ilan bn ani hareketini gözlerin-

n anlamak istiyordu. Fakat Ca· 
trielle eüratle dışarı çıkh .. 

* *. 
Aradan yirmi beş yıl geç · 

ktJşti.. 
ioİ- Diseur o zaman 30 yaşlarlllda 
".ii. Babası ölmüt geniş bir servet 
",.,.-akmıştı. Genç adam itlerini yo· 
kı11"1a koyduktan sonra Amerika· 
el,., şarkta uzun ıeyahatler yap -
eır•ttı. Hayatın bUtfin güzelliğin -
dsı-tb serbeatce istifade ediyordu. 
kıl Eo soo Avrupaya döamüş ve 

t müddet Londrada kalmıştı. O 
bar yerlerde dolaşmayı onlann 

Y asında yaşamayı çok seviyor · 

ü.,e" 
• i- Bir gün mt-şhur bir F rausız ar· 
.1°1>' i Londranıa maruf yerlerinden 
l • . d 
aıi,tıHinde bir konser verıyor u . 
c11lıeur bu fırsatı kaçırmamıştı. Bu 

0 
r-'islin adı Paulioe Vercot idi . 

u tiliY. gazeteleri mütemadiyen bu 
thur sanatkar kadından bah 
iyorlardı. 

Pauline Vercot kolunun altıo
bir kemanla sahneye çıktı. Ar· 
ında beyaz bir kadife elbise 
dı. İnce endamı şayanı hsyret 
ecede güzeldi. Sa<lt-, zarif bir 
essürnle etrafını selamladı. Saç

ı sade bir şekilde taranmıştı. 

a1' kışı şayanı hayret derecede ca
eli ve alnı yükaekti. 
Bir çok maruf parçelar çaldı . 
Diıeurun bütün gençlik hara-

i bıtLDa toplaomışlı. Saboe ara
da hemen çiçekciye koştu. Bir 
et gül yaptırdı kartını arasına 

yarak san~tkara gpndt-rdi. 
lo11nların bayatı çok kerre 

Alexsaodre ve Paulinrin yü· 
reklerini sevgi ateşi sarmıştı . 
Fakat onların btrrleşmelerioe im 
kan yoktu , çünkii Paulioe fakir , 
bacakları tutmaz bir gençle evlen-

mişti. Pau\irıenin hu bahtsız gençten 
ayrılmasına imkan yoktu . 

Oobeı yıl .. Paulioe ile Alexao
drenin Londrada tamştıklarmdao 
beri on beş yıl geçmişti. O zaman 
hu büyük sanatkar konser vermek 
üzere bir yıl için Amerikaya çağı· 
rılmışb . 

Ah bu ayrılak .. Eğer ben bir 
aynhk heykeli yapmak isteseydim. 
Onun eline bir kase dolusu gül 
verirdim , bu onunla şiddetle ya· 
nan batıralarımızm üzerini yavaı 
yavaı örtsün ve söndürsün .. 

Alexaodrenin arkadaılara artık. 
bu serseri hayettan vazgt>çmesi 
için lazımgelen teşebbüsatta hu
luod ular . Onun bayatını baştan 
tanzim elliler . 

O Gabrille evlendi birbirlerini se· 
viyorlar , birbirlerine börmet ve 
muhabbetle bağlı bulunuyorlardı. 

On yıl saadet ve sükunet için · 
de geçti .. 

* ...... 
Gabrielle akşam yemeğinden 

sonra, bu kısa ıeyahah niçie yapma 
ğa mecbur olduğunu arkadaşına 

anlatıyordu : 

-Ben her ıeyi biliyorum! . O 
meşhur kemancı kadın tamamen ko 
camın kalbioi doldurmuştu,bir gün 
gizli bir çekmecenin gözünde onun 
bütün mektnplarını ve fotoğrafıoı 
buldum . Bu roman bendeo evvel 
başlamışta , bundan şikayete biç 
hakkım yoktu . Düokü gazeteler 
bir meşhur kemancı « Paulin Ver
cot ,, un öldüğünü yazıyordu . Ar· 
tist içiu bir çok sütunlar doldur
muşlar , bayatından bahsediyor
lardı . Bu arada kocamın da adı 

geçiyordu . Bunlar bir hatıranın 
canlanmasına sebep oluyordu . 

Görüyordum ki kocam kendi
sini zor zaptediyor, yüzüm güclük
(e gülüyor , o hayatımızın uzun za 
mao devam eden intizamım boz
mamağa çalışıyordu . 

işte aziz Lucie 1 
Bana öyle gtliyor ki , eğet 

hayatımda böyle heyecanı , güzel 
bir sergüzeşt geçirmif olsaydım , 
sonradan'.da bu heyecanı bu ser
güzeşti yaralan İnsanın ölilmünil 
duyduğum zamun her ıeyin yeni· 

den canlandığını hisseder ve mutlak 
bir sükunet ve yalnızlık isterdim .. 

Ben buraya onu bir takım mec· 
buıi görUoüşlerden kurtarmak için 

geldim o hu sırada ölünllo mektup 

lariyle • resimleriyle haş haşa kal. 
mık arzusu içindedir. Ben kıskanç 
değilim geçmişe Bit bu mağmum 
şeylerden bana ne ?! 

Söyle , Lucie !.. 

Haklı deA'il miyim ? .. 

Sıvas - Erzurum 
Şimendifer hattınınn tetki ... 

katına başlandı 

Erzurum : 1 ( A.A ) - Yeni 
iaşa edilmekte olan Sivas Erzurum 
ıimendife, hattının Erzurum ge 
rcrgabını ve istasyon mahallini 
tesbit etmek üzere tir ketler kon · 
trol Müdafaa ve Nafia Vek&leti 
Bat müfettişi ırelmişler ve tetkika · 
ta batl•mıılardar . 

~-· .. ··· ~-------- . 

Ankara : 1 ( A.A ) - Ziraat 
vekaletinin muhtelif mücadele 
faaliyeti etrafında şu maHimata al
dık : 

\ 

yüz~e. 85 i kurtsuz olarak elde edil
mıştır . 

Yaban domuzlarının fazlı ke
safet gösterdikleri vili~etlerde teş . 
kilit yapılarak muzır hayvan mll
cadelesi icra olunmuş 53,796 do 
muzla 68953 adet sair muzır hay
van ve 238,65 i adet te muz1r kuş 
itlaf edilmiıtir . 

Aynizamanda bu mücadeleyi 
teşvik için avlanan domuzlımn et 
ve derilerine avcıların menfaatine 
olarak dahilden ve hariçten müı· 
teri tedarikine çahşılmaktadır . 

Bu sene de domuzlano fazla 
bulunduğu vilayetlerde daha vasi 
ve şümullü bir şekilde mücadele 
yapılaçaktar. 

Bunun için icap eden tedbirler 
alınmışbr . 

Farelerle de geçen sene 25 vi· 
layette 78,516 hektarlık arazide 
mücadele yapılmış ve bunun 48,-
373 hektarı temamen temizlen
miştir . 

ihraç elmalarımızın içerisini 
delip bozmak suretiyle piyasadaki 
revacıOLİı ~azalmasına sebebiyet 
veren elma iç kurtlarının im~ası 

için geçen sene olduğu gibi bu 
sene de elma rnıntakalannda mü · 
cadele yapılmıı ve bu mücadelede 
309,184 elma ağacı iliçlanmıştıf • 

Bu suretle elm• mahsulünün 

Muğla halkevi 
Gençler F ethiyede samimi 

bir suretle karşılandılar 
-~·-

Fethiye 1 ( AA) - Muğla 
Halkevi gençleri dün Karagedik 

mevkiiode bulunan Krom madeni 
fabrikasını ziyaret etmişler ve 
fabrika memur ve müstıbdimioi 
tarafmdan karşılanmışlar ve izaz 
edilmiılerdir . Halkevi gençleri 

fabrikayı gdzmişler ve geç vakıt 
Fethiyeye dönmüşlerdir . Bu gece 

F etbiye geoçleriyle Muğla gençleri 
Eğe kulübünde topl•narak görü 
feceklerdir . 

Slnopda 

Halk evi daktilo şubesinden 
mezun olan hanımlarımız 

Sinop : 1 ( A.A ) - Halkevi 
kurslar şübesinio daktilo kursuna 

devam eden talebelerm imtihan· 
lart yapılarak muvaffak olan oobeş 

hamın kıza ehliyetoımeleri ve bu 
vesile ile de davetlilere çay ziya
feti verilmiıtir . 

Muhafızgücü bisikletli· 
leri Giresunda 

Giresun : 1 (AA) - Muhafız
gücü bisikletçileri dün saat 16 da 

Giresuoa g"ldiler . Şehirden on 
kilometre uzakta Belediye C. H. 
F. ve Hallcevi reisleri jandarma 
kumandanı ve memlt!keİ sporcula-

rı tarafından karşılaamıı şehre gi· 
rerken bir bölük asker ve halk ta-

rafından şelamlanmııt1r . Burada 
şebir namına güçlüler reisine b\r 
han~m huaf4ndao gqzel bir btlea 

verilmiştir . Bisikletlilerimiz yariaki 
perşenhe günü Orduya hareket e
decelderctir . 

Bir ç.ok meyve ağaçlarının yap-
raklannı yemek suretiyle meyve· 
lerinin dökülmeıine ve binnetice 
ağaçlann kurumasına ıebep olan 
ve ipooomot nama verileıı ağ hö · 
ceklerile mücadele yapılmıf ve 
ceman 737,462 ağaç ilaçlanmııtir. 

Fındık mmtakalarında fmdık
larımızın imarları mücadeleaine 
giriıilmit ve bu meyanda 32,348 
hektar fındıklık imar edilmiıtir . 

Daneleri delmek ve çüriltmek 
suretiyle zeytinlerde tahribat ya· 
paiı sinekle bazi mıntakada müca · 
dele yapılmaktadır.Şimdiye kadar 
453,250 ağaç ılaçlınmııhr • 

lstaobul ve Bursa dut ağaçla· 
rına musallat olan Diyaspis na· 
mıodaki haşere ile de mücadele 
yapalmaktad1r . Şimdiye kadar 
335,919 ağaç ilaçlaamıtlır . 

Memleketimizin bir kısım vi · 
layetlerini tehdit eden çeliirgelerle 
yapılan devamh ve muntazam mü
cadele sayesinde cenup vilayetle· 
rimiz temameo çekirgeden kuıta
rılmıı ve önümüzdeki ıene için 
tehlike berteraf edilmiştir • 

Bu sene zufmda 207 hektar 
çekirg~ li arazi kısım ıürdürmek 
suretiyle temizlenmit ve ilkbahar
da inficar eden sürfelcrdcn49,908 
kilosu müc•dele neticesinde itlaf 
olunmuştur . 

Avusturya askeri 
divaniharbi 

-Birinci sahifeden ertan-

Bazılarınin telakkkisine göre 
Avusturya Von Papenin Viyana 
sefirliğine tayinini kabul etmez 
se neticeleri çok vahim olabilecek 
bir Alman Avusturya ihtilafı çı
kacaktır ve Mareşal Hindenhurg 
ve başvekil Bitlerden sonra Al
manyanın en yüksek makamını 

işgal eden zatıa karşı yapılacak 
bu hareketten Fransa2 İtalya ve 
İngiltere mesul olacaktır. Ame
rika hükumeti katiyen seyirci va· 
zi yetinde kalmaktadır. 

Ancak Amerikanın her ne 
oluna olsun karışmamak yolun · 
daki azmine rağmen yeni bir Av· 
rupa ihtilafının Amerika da dahil 
olduğu halde bütün dünya üzerin 
de vahim tesirler yapacağı kıbul 

-
edilmektedir. 

Viyana : 31 ( A. A. )-İyi ma
lfunat almakta olan bir menbadan 
bildirildiğine göre N ızi isyanının 
tenkili esnasın•la takriben iki hin 
Nazi Yuğoılavyaya iltica etmiş 
tir . 

. 

Ber lin : 31 ( A. A. ) - Alman 
matbuatı İsveçin başlıca muhafa· 
zakar gazetesi ohın"Svenska Dag· 
bladet,, in Avusturya hadiseleri 
hak.kında n~şrettiği bir makaleye 
büyük bir ehemmiyet v~rmekte
dir. Heyeti umumiyesi itibariyle 
Almanyanın pekte lehinde olmi
yan hu makalede deniliyor ki : 

Avuıturya münakaş~lannın 
verdiği hararet içinde yalınız mil 
li sosyalistlikten bahsedildi ve 
İtalyanın ayni derecede Avustur 
yanın dahili işlerine karışmış ol
duğu unutuldu. Avusturyıda ya · 
pılacak başlıca şey M Mussolini· 
den mUıaheret ve belki de para 
yardımı gört!n Heimwebrlerin 
kaldırılarak yerine jandarma ve 
polisi ikame etmektir. Bu suretle 

1 

Sahife: 3 

Adana Borsası Muameleleri 
. 

PAMUK ve KOZA 
-· 

Kilo Fiyatı . 
C t N S t En az Eo çok Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
..Kapı malı pamuk 
Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi 

" iane I 
lane ll 
Ekspres rı 

Klevlant ~ ,, 
- -

YAPAGI 
Beyaz 

1 ) 1 Si1ah 1 
ÇİGİT : 
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HUBUBAT 

Bu~day Kıbrıs 2,75 3 
Yerli 2,22,5, 2,30 -

" 
" 

Mentane ' 
Arpa i 2,15,, 2,30 
Fasulya , 

Yulaf 2,35 2,45. 
Delice 
Kuş yemi 
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Bakla 
Si sam 
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İtalyaya Avusturya araziei üzerin- maktadır. 

de müdahale imkanı kaldırılmış Londra: 31 ( A. A. )-Avım 
olur. kamarasında muhafazakar mebus· 

Viyana: 31 ( A. A. )-Kahine lardao Codfrey Nichols<ın, Sir 
bugün toplanarak son isyana işti· Jobn Simonun Alman hükumeti· 
rak edenforin bir nezaret kampı- ne, Avusturya hadiselerinin tasvip 
na konularak mecburi hizmete ta- etmediğini bildirip bildirmediği· 
hi tutulmalarına ve bütün asile- ni sormuşrlur. 
rin emlak ve emvalinin müsade Nazır sualin tahriren'vcrilmesini 
re@ine karar vermiştir. rica ederek meseleyi talik etmiş· 

Paris : 31 ( A . A . ) - Yeni tir . 

Avusturya kabinesintn süratle te- Viyana: 31 ( A. A.) -Adliye 
şekkülü büyük bir memnuni- nezaretinde dolaşan bir şayiaya 
y1:t uyandırmıştır . göre müddei umumi adliye na· 

M. SchuRchnigin mevcudiyeti zınna şubatta tevkif edilen Sos-
M. Dolfusun eserinin devamını ve yalist şeflerin tahliye edilmeleri 
sağlamlığına temin edecek bir neticesine varan bir rapor ver-

amil telakki edilmektedir . mi§tir. 
Gazeteler yeni kabinenin uğ- Tahliye edilmeleri istenenler 

uyacağı müşküllere rağmen bey · arasında V iyananın sabık beledi-
nelmilel vaziyetin mahsus suret- ye reisi M. Seitz, mebus Danne · 
te salah bulacağı mütaleasını ser· herg ve jeneral Koerner vardır . 
detmektedirler . Askeri mahkeme Viyana ile 

Berlia : 31 ( A. A. )- Havas bütün vilayetteki asileri muha-
ajansı muhabirinden : keme edecektir . Dün askeri 

Matbuat Yuğoslav sefaretinin mahkeme .M. Dolfusu katletmek-
tebliğini liayecanlı bir şekilde neş- ten suçlu Otto Planetta ile bsş · 
retmekte ve bunun M. Mussolini- vekalete karşı hücumu idare eden 
ye bir ihtar olduğunu söylemek- elektrikçi Holzveberin muhake-

tedir. mesile meşgul olmuştur . Malı-
"Der Deutche., gazetesi Al- ' keme reisi jeneral Obervege hu 

man-İtalyan dostluğunun niha· celseye riyaset için miralay Ka-
yet bulduğunu haber vererek: di - bini memur etmiştir . Sorguya 

yor ki: çekilen suçluların Viyanalt ol-

İtalyanlar bize Venedik komod- dukları anlaşılmıştır . Planetta 

yası ile bir hayal vermeğe çalış- 35,Holzveber 30 yaşındadır.İkisi 
tılar. Asırlardft.aberi olduğu gibi de evlidirler ve şahsi geçinme 

1914 ağustosunda ve 1916 ihane- vasıtahrı yoktur . 

tinde ve bugün olduğu gihi!La- Planetta M.Dolfusu öldürmek 

tin lıtin olarak kalmaktadır. niyetinde olmadığını fakat mü· 

Diğer taraftan Berlin gazeteleri daf aa mecburiyetine kaldığını 
şubattı· olduğu gibi tenkil işinin söylüyerek Nazilerin her zaman 

fecaati üzerine israr etmekte, kullandıkları müdafaa sistemini 
Schuschnig kabinesinin istikrar· kullanmıştır . 

sızlığından ve kabinede çıkan re· Müddei umumi bu tarzı garip 
kabetlerden bahsetmektedirler. bulduğunu söylemiştir • 

Roma; 31 ( A. A, )-İtalyan Celse suçluların avukatlarile 
gazeteleri, Almanyanın halihazır- konuşabilmeleri . . 

tatil edil-ıçm 

da Alman-İtalyan dostluğunun mi§tir . 

ne gibi şeraite ~ahi bulunduğunu Belgrat : 31 ( A. A. )-Carin -
bilmemekte olduğunu yazmakta thie ve Styriedeki Nazi asilerin 
ve Naziler Almanyasının kendi - son mukavemetleri dün akşam 
sinin bir husumet tedberi içinde saat 16 da hükumet kıtaotının 
alınml8ma mani olmuş olan İtal· galebesile nihayet bulmuştur.300 
yanın buJhayarhahlığını hatırlat - - Lütfen sayfeyl çeviriniz -



~rl.üe : 4 ( Tfirk Sizfi ) 

Asi kamyonlar içinde hududu 
geçmişler derhal silahları alına
rak bapsedilmitlerdir. 

Dün akşam nazırlar meclisi 
Belgrattı toplanarak bazı mülte· 
cilere yapılıcak muameleyi mil 
zekere etmiştir . 138 Nazi Vanj
diae sevkedilmit oraya gelitleri 
bu kOçllk tarihi kasabada büyük 
bir beyecıa uyandırmııhr. 

K•Y•DICL.EN 
11Azazu 

/!= ı 

Naziler, üniformalırı, miifer
leri ve kollarında kamali baç it•· 
retleri olduiu bılde gelmişlerdir. 
içlerinde iki de Almaa vardir • 
Mülteciler hududu zırhla otomo
biller, mitraly6z ve silahlarla geç
dii.lerini ıöylemiılerdir . Bütün j 
silahlara Yuıoslav memurlnı ta
rafındın abnmııhr. Akibetleri bak-, 
kuıda sorulan ıuallere bepıi Ber· 
linin Almaayaya gönderilmeleri j 
için mOdıbale edeceği cevabıbı 

wermektedirler. 

-,. ,,.,.--_·:/ ' J<l'\Tt:( 1 S 1 Z <.. ' 4' ~~ § 

Belııad : 31 (A.A) - Siyaai 
mahıfil yeni Avuıturya kabhıe~i
nin Dolfuuuz bir Dolfuu kabi
nesi olduğu ve ayni siyaset hathnı 
muhafaza ettiği kaaaatindedirler. 
Scbuacbinı temayOIUnün hal -
JID taraftarı olan Stabrbemberg te · 
mayüllae ıılebe çalmıt olmaaı 
memnuniyetle kaydedilmektedir. 

Fakat matbuat Scbuıcbnigde 
mazisini ve krallık taraftarlıiı ka· 
naat 1 erini batır lı tmaktadır. 

Viyenı : 31 (A.A) - M. Sc
buchni1gin teklifi üzerine reisi· 
cambur M. Mildas ııığı Av&Astur
ya valisi Josepb Reitheri ziraat 
nazırı ve bu güne kadar yukan 
Avuıtur)ada emniyet müdiirü o· 
lı• Hamı Hammereteia Equordu 
e naiyet aezartti müıteıarı tayin 
etmiıtir. 

Dolfuss lrabineaiade hariciye 
müıteıarı olan M. Tauıcbaitz yeni 
hariciye aazm Berıer Valdeng 
yazifesine baıler baılamaz Avus
turJaaıa e,rlin aefaretiae gide· 
cektir. 

Loadra : 31 ( A.A ) - Millet· 
ler cemiyeti icra komitesi Avaı · 
turyanıa vaziyetini tetkik etmit· 
tir. 

Komite hadiselerin ehemmi· 
yeti karıısıada lngiltere bükümt1 
ti•İD koaaeyin mOıtacilen toplaa. 
ma11aı talep etmeai temenniaiade 
buluamuıtur. 

:SAF 1 ŞEKERDEN -
ue 

K~YADELEN: 
~UYUNDRN 

• 
YAPILMIŞTIR 

Tarsus Amerikan Go lege 
Amerikan erkek lisesi 

Tedrisat 1 Teşrini evvelde boş
lar . 

Tam devreli lise dduğu Maarif 
VekAleıince tasdik edilmiştir . 

Türkçe, lngilizce, Fransızca o
kunur . Ticaret dersleri vardır . 

Leyli ücret 220 lira, Nehari üc
ret 40 liradır . 

Fazla malumat için müdürlüğe 
muracaat. 4379 2-3 

Adana gençler temsil 
mahfelinden : 

28-7-934 Cuma günü yapılan 
umumi toplantıda ekseriyet bulu
namamıştır. Kat't neticeye varılmak 
İçin 3-8-934 Guma günü yine top · 
lautı yapılacağindan mahfele mu
akyyet azaların saat 9 da teşrif
leri ilAn olunur. C. 2-3-

Müjde açıldı - Müjde açıldı 
A 11ri perükAr ve saç boyası salonu muhtl"rem müş
r&.terilerimizin arzularına muvafık olarak açıldı . 

Modaya muvafık hanım ve beylerin saçları kı:ısilir ve 
her renkte tiplerine muvafık saçlara sabit boya yapı · 
lır . Arzu r,dilen saçlara lepiska ve sarı renkler veri 
lir . Ve şişe il~ her türlü saç boyası satihr . 

ADRES : Beylere mahsus salon Belediye karşLsmda. 
Hanı~lara mahsus lıususi salon Belediye karşısın
da Ellwmra sineması sokağtndf!. ayrı dairedir . 

Cuma gllnleri salonumuz açıktır • 4382 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

3 Ayhğı ilç , 6 aylığı altı , yılhğı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerimizin · gazeteleri 
huausi mD.vezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

• • • 
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-OIKKFIT ETNEK LllZl/110/R. 
BUNLJN İÇÜN KOHKHROHti . .. 

" HRYADElE,N r;RZOZf-! J> 1(111/Z 
..._.0.,~ HEM SERiNLiK tJEHIR HEM

DE BESLER. 

Kolordu civannda 

Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

( Amerikanın meıhur 
içki kaçakçısı ) 

- OLKAPON -
Hayatını gösterecektir 

llAva : 1 tiinya havadisleri 

Posta ve telgraf baş
mÜdUrlUGUnden : 

1 - Geçen seneki aylık ücr~ti 
94 lira olan Adann istasyon arası 

posta nakliyatı 20 · 7 - 934 'r.den 
itibaren münakasaya çıkarılmıştır . 

:verilen bedel muvafık~görüldü~ü ı 
takdirde 8 - 8 - 934 T.de saat 15,30 
da ihalesi icra edilaceğinden talip 1 

olanların şartnameyi görmek ve 
pey sürmek üzere Seyhan P. T. ve 
telefon başmüdürlüğüne muracaat-
ları ilAn olunur . 4357 

20-26-31-6 

Posta telgraf başmU
dUrlüğUnden : 

1 - 935 senesi için başmüdü
riyetimizin ihtiyacı olan muhtelif 
ebat ve evsafı 1187 adet çırah 
karaçam direk Adana yeni istasyon 
civarımla teslim suretiyle v& müna
kasa kanunu mucibince 17 - 7 -
934 tarihinden itibaren ve 5 · 8 -
934 tarihinde saat 15 te verilen be-
del muvafık görüldüğü; takdirde 
ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle münakasaya konulmuştur . 
Talip olanların şartnam11yi görmek 
için Seyhan posta ve telgraf baş 

t müdüriyetlerine muracaatları ilAn 

Talebe velilerine 
mUjde 1 

ikmale kalan lise, muallim mek· 
tepleri ve orta mektep talebelerin( 
yetiştirmek için [ riyaziye. ren bil

gisi, biyoloji, fizik, kimya ] dersle
ri vermekteyim . Arzu buyuran!a

nn erkek •lisesindo A. N. remzine 

muracaatları .. C. 

,111111111-lllllllM _ ___ , 

olunur . 4350 

17--22 - 28-3 

- -

Tarsus belediye riya
setinden: 

11234,, teneke benzin ve "212,, 
teneke gazyağı ve 23 teneke vagon 
yağı kapalı zarf usulile 20 gün 
müddetle münakasAya konulmuş
tur . 934 senesi Ağustos nyının 12 
inci Pazar günü saat 15 te ihale 
edilecektir . Taliplerin Tarsus Bele
diyesine muracaatları ildn olunur . 

27- 30 - 3 4374 

1 
bu gece nöbetçi 1 

ecza ne ---------Bir defa konacak ilinlar1n UçUncU va dör
dUncU Sl!hifalerda har sallrı on kuru,tur. Rek 
lam 111-..liyatindakl ~avamll ilAnlar için ayrıca ı Yeğcamli civarında 

_P_a_z_a_r_ll_k_r_•_P_•_h_r_v .... e_•_n_u_c_u_z_b_i r_f.iy·a~t·i·s_t_e_n_i_r-· _ _, 111~,~-~!~1~,:::tcl nesidir 

1 Kaçakçılar vatan 
l .__ __ h_a_in_i_d_ir _ ___. 

ilanları 1 Belediye ! _____ ___..... 

Belediye Riyasetinden 
Darülaceze va emrazı zühraviye hastane 

için odun, kömür ve kuru erzak 
satln ahnacak 

Darülaceze ile emrazı zühreviye hastanesinin bir sen elik 
kömür ve kuru erzak ihtiyacının açık eksiltme suretiyle satın alın 
sına karar verilmiştir . 

ihalesi Agustosun 14 üncü Salı günü saat on beşte yapılaca 
dan taliplerin o gün Belediye encümenine ve şartnamelerini görme 
tiyenlerin Je Belediye yazı işleri kalemine murocnatJan ilAn olunur 

23-27 -- 1 -6 4362 

Mirza çelebi mahallesinden geçen laGa 
inşaatı münakasaya konuluyor 

Hayvan pazarından ve mirza çelebi mahallesinden gecen um 
!ağamın temdit inşaatı kapalı eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 
keşfi bin yedi yüz yirmi üç 1723 lir~ olan bu inşaatın ihalesi Ağ 
sun 14 üncü Salı günü H&t on beşte yapıhıcağından taliplerin o 
muayyen saate kadar teklifierini Belediye encümenine vermeleri şı 
me ve keıfi görmek istiyenlerin de yazı işleri kalemine 
ilAn olunur. 4364 23-27- 1-6 

Adana Ziraat mektebine mülha 
çiflik makinist mektebi kayt 

ve kabul şartları 
- ilk tahsilini bitirmiş olmak . 

2 - Türkiye Cumhuriyeti tabaasındau olmak . 
3 - Yaşı ( 15 ) teo aşağı ve ( 16 ) dan yukarı olmamak . 
4 - Göz ve vücut hastalıklarından salim ve makinistliğe 

kavim olduğunu hekim raporu ile isbat eylemek . 
5 - Köy, çocuğu çi(çi çocuğu almak ~eyııhut bir imalAtha 

de yahut çirtikte mc1kinistlik, demircilik, tornacılık gibi sanatlar 
hirıne çalışmış oldoğunu vesaikiyle isbııt etmek . 

6 - Tahsil esnasında bilamozeret mektebi terk eylediği 
clirde kendisine yapılacak bilumum masarıfatı tediye edeceğine 
kdtibi adillikten musaıldak kefalet senedi getirmek . 

7 - Mektebi bitirdikten sonra, köyünde, çiniğinde veya bU 
bi yerlerde sanatle çalışacağını taahhüt eylemek . 

8 - Talip olanlar ( 20 ) Eylülo kadar mektep müdüriye 
bir istida ile ve üç tane fotoğralıyle birlikte muracaat edeceklerdir 

4384 2-17-2 

Adana Ziraat Mektebi mUdUrlUGUnden 

Mektebimizin Mayıs 935 gayesine kadar ihtiyacı olan et, ek 
yoğ, pirinç vesaire gibi erzak 21 Ağustos 934 tarihine tesadüf e 
Sah günü saat on beş buçukta ihAle edilmek üzere münakasaya 
nulmuştur . 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün mektep müdürlü 
iştirak edeceklerinde mezkftr günde VilAyet Ziraat müdürlüğü od 
da komisyon mahsusuna müracaatları ve temioat akçalarını yatır 
ları . 4383 2 - 12 

FOTO 

---

COŞKUN 

Adanamızın bu en kıdemlive en mükemmel 
toğraf atelyesi nihayet beynelmilel bir ıö 
haiz olan .. A G FA .. Fabrikassnın filimlerini 
muhtelif cins kiğıtlarını da getirtmiştir. 

o • o 
En mükemmel vesaitle mücehhez atelyele 
de en mllşkilpesetleri dahi memnun ede 
resimler yapılır. Vitrine bakmak sözüm 
doğruluğunu isbata kafidir. 

o • a 

AMA TÔR iŞLERi AZAMI iTi
NA VE SÜRA TLE Y APILJR 

VE HEMEN ERTESi GÜN 

TESLlM ED1UR. 

Umumi neıriyat mildi 
Mehmet Nurettin 
Adana Türk sözü mat 
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