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si 

Alman reisicumhuru Hindenburg 
Mareşal Hindenburg öldü 

gl 

\ Amerikalılara göre 

k M. Hitler tayyare ile hastayı görmek 
r. 

üzere Neodeke gitti .. - - _____ ........, __ 
Yeni bir reisicumhur seçilinciye kadar 

M. Hitler vekaleten idare edecek .. 
ul Neudeck : 1 ( A. A. )-Neşre-

edl <lilen sıhhi tehliğ : 
R.isicumhur Ilindenburgun 

gittikçe kuvvetten düştüğünü bil
ıtirmektedir . 

Bışvekil M. Bitler tayyare ile 
lmr.yA gelmiş<lir. 

Btrlik : 1 ( A. A. ) - Resmi 
menbalarclen alınan haberlere gö 
re Heisicumhur Hindenburgun 
sılılıatı dün akşMm daha ağırlamış 
değildi. Reisicumhurun halefi se 
çilene kadar vekalet meselesini 
feshedilmemiş olan kanunu esa 
sinin 51 inci madılesi şu suretle 
tesbit etmektedir: 

lmperatorluk reisi yerine, bir 
mani zulıurunıla, İmperatorlıık baş 
vekili geçer. Bu mani oldukça 
uzun bir zeman devam edecek 
olursa bir İmparatorluk kanu 
nu ile vekalet meselesi halledi
lir . 

Riyaset makamı inhilal etti
ği zaman da yeniden intihap ya

tsl pılıncıya kaılar bu suretle hareket 
di cılilir. 

Şu bale nazaran kanunu esasi 

u 

M. Dolfüs için 

" 
Ölen Almaıı relslcunılıuru 

Mareşal Hiııdeııburg 

mucibince Reisicumhur Mareşal 
Hindenburg sıhhi sebeplerden de
layı vazife~inden ayrılacak olursa 
M. Hider otomatik bir şekildu ve 
35 yaşından yukarı kadın erkek 
biltiln Almanlar tarafındrn yeni 
Reisicumhur intihap edilinciye 
kadar riyaseti cumhur vekaletini 

- Gerisi ikinci sahifede -

Ortaklardaki cinayet 
et~ 
·r İstanbıılda Sen Jorj kılisesin- Öldürülen !~PU. memu-

de dini bir ayin yapıldı 1 ru degılmış 

İstanbul : 1 (A.A) - Avusturya
nıo Ankara aefiri M. Boclıebergerin 

111 hıızurlarile ve bütün sefaret erkanı· 
ed om iştirakile bugün şebrimizdrki 
~ Sen Jorj kiliaeaiode feci ve zalimane 

bir sur~tte katlPdilmiş olan Avustur
ya başvekili müteveffa M. Dolfüsüo 
iatirabatı ruhu için dini bir ayin icra as 

ırrtl 
oluomu,tur . . 

Cumhuriyet hükumeti mümessıl
lerioden maada halen şehrimizde bu
lııoao beş büyük elçi , bilumum ?~ta 
elçiler , maslahotgiizarlar , ateşemılı
terler ve maiyetlerile beraber kooso· 
loslar hazır bulunmuşlardır · 

AYDIN : 2 ( A. A) - Viliiyet 
makamından bildirildiğine gört> İs
tanbul ve İzmir gazetelerinden bazı
larında Aydında bir cinayet serlev
basiyle çıkan bir yazıda 24 • 7 · 934 
tarihinde Ortaklar köyünde Ali oğlu 
Şükrü tarafından katledilen Süley· 
mao efendinin vilayet ıapu memuru 
olduğu ve vazifeye gittiği sırada kat· 
!edildiği gösterilmiştir . 

Halbuki maktul Süleyman efen· 
di iki sene evvel vazifeden çıkarıl
mış olduğundan o zamaod~oberi te· 
C..cilikle meığul olmakta idi . Hadi
se d~ bu yüzden meydana gelmiştir. 

M. Baldvin son beyanatile 
baklayı ağzından çıkarmış 

Vaşington: 1 ( A. A. )-"Reu
ter ,, ajanşı bildiriyor : 

M. Bıldvinin hava müdafaası 
" hakkında 30 temmuzde ve Avam 
Kamnasındı yapuğı beyanat İn
giltere hükumetinin uzun müd
dettir düşündüklerinin açıkça 
ifadesi olarak telakki edilmek
tedir. 

Londra iktisat koaferansı es
nasında Belçika ve Hollanda ile 
İngiltere adalanna karşı hava 
hücumlarına mani olmak için 
bitaraf mıntakalar tesisi hakkın
da bir planın M. Hulle izah edil
miş olduğu ifşa edilmektedir . 

M. Baldvinin beyanatı hu fik
rin inkişafı olarak telakki edil
mektedir . 

Rusya-Litvanya 

Birbirlerine çok sıkı bir 
surt>tte bağlı bulunuyorlar. 

Moskova : l ( A. A. ) - Lit
vaoya hariciye nazırı M. Losorai
tis refikası ile birlikte bugün 
Moskovaya gelmiştir . 

Moskova : 1 ( A. A. ) - Lit
vaoya cumhuriyeti hariciye na
zırı M. Lozoraitisin Moskovayı 
ziyareti münasebetile yazmış ol
duğu bir makalede " İzvestiya ,, 
gazetesi ezcümle şöyle diyor : 

Sovyet cumhuriyetleri ittiha
dının Sosyalist teşkilatı M. Lo -
zoraitisin muvasalatıııı muhab
betle selamlar. Sovyet Rusya ile 
Litvanya arasında on dört sene
denberi mevcut olan ananevi 
dostluk münasebetleri hiç bir 
zan. ufak bir ihtilaf ve niza ile 
hıleldar olmuş değildir . 

İngiliz parlamentosu tatil 
yaptı. 

Londra : l (A. A.) - Par la
mento dün öğleden sonra 30 teş 
rini evvele kadar tatil etmiştir. 

lstaobuldaki Avusıurya tebaası da 
kamileo merasime işıirak eylemişler
dir . 

Aiyoi müteakip sefir hazretleri 
Avusturya kosolo baoesinde tPhaad.aıı 
bir heyeti murahha•ayı kaba~ el°:'ış 
ve bu heyet kendisine hey~oı . tazıyeı 
eylemekle beraber bu şcll• cınayeı 
karşısında Avusturya vatandaşlarıma 
duydukları derin nefreıi ifade eyle
miştir . 

Suriyede kıtlık başladı 

el~ 
hı' 

Erzurumda asri bir mez· 
baha yapılacak 

ERZURUM : 2 ( A. A ) - Mez
bahanın toptan ihalesine imkan bu
luoamadığıodao perakende olarak 
yaptırılması kararlaşıırılmışnr. Yakın
da ioşaaıa başlanacaktır · 

Davis kupası 

'f enis maçını yine İngiliz
ler kazandı 

LONDHA : 2 ( A.A ) - Tenis 
maçları Perry logilıere 614 - ~/5-
6/9 ve 19/ 1:3 ilo Sbieldes Amerıkaya 
g•lip gelmişıir. Austio logilıere 6/4 
6/0 - 618 ve 6/3 ile Sidoey Wood 
Amerika ıı;alip gelmiştir. İngiltere 
·~ ıı;alibiyrl kazanarak Davis kupasıoı 
muhafaza Plmrkıedir . Amrrika yal
nız çifılerde Lir galibiyet kazanmış
tır. 

Otuz beş bin kişi açlık 
den Filistine hicret 

•• •• yuzun-
etti 

halebin bir mahallesinde bir evin 
önünde yine bomba patlatıldı 

Suriye muhabirimiz l Ağus
tos tarihile bildiri yor : 

Havran mıntakAsmda hu sene 
umumi kuraklık yüzünden müt
hiş bir açlık hüküm sürmekte 
ılir. Aç kalan halk Filistinu hic
rete bışlamı~ ve iki ay içinde 
buraya gidenlerin yekfuıu 30 bin 
kişiyi bulmuştur . 

Bu hicret meselesi gazetelere 
kadar aksetmiş ve hükumete şid
detli hücumlar başlamıştır . 

Meseleyi ört bas ederek ef
karı umumiyeyi teskin etmek 
için lıükumtt hemen Havran 
mühtaçlarma 3500 lira gibi çok 
az bir paranın dağıtılmasına ka
rar vermiş ise de hu kadarcık az 
bir para ile açlığın önüne geçile -

miyeceği şüphesizdir. Muhaceret 
devam etmekte ve Havran boşal
maktadır . 

Diğer taraftan Şam köyleri de 
bundan iyi değildir. O.olar da aç
lıktan muztarip bir halde kıvra 
nıyorlar.Bu fecaat yetişmiyormuş 
gibi hükumetin tahsildarları,jan
darmalan köylünün harmanında 
ancak yiyeceği kadar tutan buğ
daylarını haciz edertık hazineye 
para yetiştirmektedirler . Çünkü 
tam takır olan Şam hazinesi me
murların temmuz ayı maaşlarını 
ödeyebilmek için telgrafla kaza· 
!ardan para istemiştir. 

Evvelki gün Şam köylerinden 
toplanan iki bin kadar köylü 
hükumet konağı önüne gelerek 

- Gerisi UçUncUa shifede -

Sporcularımızın kafile reisi 

Cevdet Kerim bey, Moskovada yüksek 
beden terbiyesi reisini ziyaret etti. 

Verilen bir ziyafette hakkımızda 
sitayişkarane nutuklar söylendi 

Moskova : l ( A. A. )-Bede
ni terbiye yüksek meclisi reisi 
M. Antipav , Cevdet Kerim ve 
Fevzi beylerle sefaret memurin 
ve erkanını kabul etmiştir. 

Bu ziyaret esnasında hariciye 
komiserliği ve bedeni terbiye 
yüksek meclisi erkanı da hazır 
bulunmakta idi . 

Bunu müteakip bedeni terbi 
ye merkez enstitüsü talebesi zi
yaret edilmiştir . 

Cevdet Kerim hey dün M. 
Krestinski ve M. Karalıanı ziya
ret eylemiştir . 

Moskova : l ( A. A. )-"Ana
dolu ,, ajansının hususi muhabi
rinden : 

Moskova spor enstitüıünün 

senei devriyesi ve Lenin nişanı 
olması şerefine dün gece enstitü · 
de verilen ziyafete Türk sefareti 
11rkanile Cevdet Kerim bey de 
davet edilmiştir. 

Bu müesstseye Lenin nişanı
nın verilemesi mesaisile bütün 
ittihat dahilinde spor seviyesinin 

tekamülüne ve yükselmesine mü
essir oluşundandır . 

HQkumet erkanının ve yüz
lerce sporcunun iştirak ettiği bu 
ziyafet muhtelif eylencelerle gece 
ikiye kadar devam etmiştir . Zi
yafette söz söylüyen merkez icra 
komitesi katibi umumisi Y enit
ze, ittihat spor teşkilatı reisi İn. 
tipof, meslekler katibi umumiei 
Abolin, ittihat genç komünistler 
reisi Kosaref ve diğer hatipler 
nutuklarında Türkiye ve Türk 
sporculuğu hakkında çok sitayiş
kar sözler söylediler . 

Cevdet Kerim bey Türk-Sov
yet dostluğundan bahsederek he
yetimize gösterilen yüksek v~ 

samimi alakaya teşekkür etti . 
Cevdet Kerim beyin nutku 

ve hatiplerin Türkiye hakkındaki 
sözleri içteİı gelen bir alaka ve 
muhabbetle dakikalarca alkış

landı. Her tarafta büyük sami
miyet eseri görmekteyiz. Sporcu
larımız antrenmanlarla meşgul
dur. 

Suikast Berlinde hazırlanmış 
Avusturyaya gizlfce giren bir Koryenin 

üzerinde mühim bir vesika bulundu 

Almanyanın Viyanadaki istihbarat 
mi1messili tevkif edilei 

Viyana : 1 ( A. A. )-"Havas,. ı 
ajansı bildiriyor : 

25 Temmuz teşebbüsünün Al
man toprağında hazırlanmış ol
duğunu gösteren bir vesika A vus 
turya memurlarının eline geçmiş
tir. 

Üzerinde bu vesika bulunmuş 
olan gizli kuriye bir Alman pa
sııportunu hamil bulunuyordu. 
Halbuki ; Almanya, Almanların 
Avusturya ya gitmelerini menetmiş 
ve hatta bu memauiyeti teyit 
için bin mırk nakdi ceza koymuş
du. 

Kuriyenin ayakkaplarında bir 
nizılmname mü8veddei bulunmuş· 
dur. Bu nizamname Avusturya na
zilerinin hük4metin devrilmesi 
takdirinde takip edecekleri hıtti 
göstermekte idi . 

Viyana : 1 ( A.A. )-Emniyeti 
umumiye müdürü M. Steinhaeus 
ve polis milfettişi Gotzamn vazi
lerinden azledilmşlerdir. Maaşla
rı da muvakkaten üçte iki nisbe
tinde azaltılmıştır . 

Paris; 1 ( A. A. )-Alman me· 
nabiinden bildirildiğine göre Al
man istihbarat bürosunun Viyana 
mümessili dün akşam Heimweh
renler tarafından tevkif edilmiş 
ve bir kaç saat alıkolunmuşdur. 

Bu esnada muhabirin evinde 
taharriyat yapılmışdır . Bu tevki 

1 fin kanuni mi olduğu yoksa Heim
wehrenlerin kendiliklerinden mi 

yıpdıkları henuz belli değildir . 
Alman hükii.metinin Viyana 

hükumeti nezdidde bu bapta 
teşebbüsatta bulunması beklenili
yor. 

Pariı : 1 ( A. A. )-M. Bartlıou 
Avusturya maslahatgüzarını kabul 
etmişdir . 

Maslahatgüzar dün M. Dolfüs 
için yapılan dini merasime iş
tirakindeıı dolayı Frınsa ha 
riciye n.zırına teşekkür etmiş 
dir. 

M. Barthou Fransız hükume
tinin şubat 934 de yapılan beya · 
nattaki prensiplere sarlık kaldığı
nı bu beyanatı imzalıyan diğer ıiev 
!etler le ııkı bir temas muhafızı 
ederek Avusturyanın istiklalini 
muhafa için müzaheretini devam 
ettirdiği.ıi M· Biscbofta temin et
mişdir. 

Beıgrad : 1 ( A. A. )-"llavas,, 
lıildiriyor . 

Zagrebte çıkan yarı resmi" o
vosti" gazetesi İtılyının Avustur
yadaki bugünkü karışıklıklardan 
me~ul olduğunu iddia ederek di· 
yor ki: 

Çüakü M. Mussoliainin poli
tikası M. Dolfüse büyük hatalar 
yaptırmış onu soıyalistlerin mü
zalıeretinden mahrum etmiş ve 

M. Musıolini Avusturyanın akibe 
tini, tabii menfaatları olan küçük 
itilafın akibetine bağlamaktan me 
- Gerisi dördUncU sahifede -

Bir tavzih 
Tıirksö:,ü gazetesi nııidıirlıl

ğıiııe : 
Gazetenizin 15-7-931 tarih 

ve 2967 numaralı nüshasında ve 
birinci sahifesinio " Görüşler ve 
dilekler ,, sütununda Ceyhanın 
Camus ağılı ve civarında bulu
nan Veli ağa, Avcılar, Muhadler 
köyünde yirmi gün içinde sıtma
dan 14 vefiyat vukubulduğundan 
ve bu vefiyatın o civarda çeltik 
ekilmesinden ileri geldiğinden 
bahis bir yazı görülmüştür . 

Vilayetimiz Sıtma mücadele 
mıntakasına merbut Ceyhan şu
besi tabibi tarahndan mahallinde 
yapılan tetkikat neticesinde mez
kur köylerdeki vefıyat adeılinin 
20 günde değil iki ay zarfında 
ve Sıtma ile alakası olmıyan di· 
ğer hastalıklardan mütevellit bu
lunduğu ve Sıtmanın mevzuuba
his köylerde normal seyrettiği, 
sıtmadan vefiyat görülmediği ba
husus hu seneki Çeltik zeriyatı
nın dört senedenberi ekilen çel. 
tiklere nazaran köylere en uzık 
mesafelerde bulunduğu görül. 
mekle beraber bu köylerin civa
rındaki Kozana ait Tılan batak
lığının mevcudiyeti sehebile mev
zuubahis iddianın gayri verit bu· 
lunduğu ve Çeltik zeriyatına ka
nunun gösterdiği şerait dairesinde 
müsaade edilmiş ve mezru tar
lalar uzaklığmm kanunda tasrih 
edilen mesafelere uygun olduğu 
mahallinde yapılan tetkikat ne
ticEsinden anlaşılmış olmakla 
keyfiyetin bu suretle te ·zibiai 
ve gazetenizin ayni sahife ve ay
ni sütununa derci suretile tashi
hini rica ederim efendi . 

Vali Vekili 

Osman Nuri 

Kayseride yağmur 
ve seller 

Üç köyde çok büyük 
zararlar oldu. 

Kayseri : 1 ( A. A. )-Dün ge· 
ce hava birdenbire bozulmu~ ve 
şiddetli ve sürekli bir yağmur 
yığmaya başlamışdır . Yağmur 
şehirde tahribat yapmıştır . Fıkıt 
Talaş nahiyesinde, Reşadiye ve 
Akçakaya köylerinde çok şiddet· 
li dolunun tevlit ettiği Rel fazla 
zarar husule getirmişdir . 

Talaş nahiyesinde tesbit eılilen 
zararlar şunlardır-

ahiyenin Harman mahalle· 
sinde 110 eve su girerek evlerde
ki eşya ve erzakı temamen mah-

vetmiştir.57 evde 257 nufus iışeye 
muhtaç vaziyettedir. Sekiz ev ve 
üç garajı sel yıkmışdır . 70 bağ 
;.e ?abçe harııp olmuşdur. Üç at, 
uç ınek ve dört koyun telef olmug
dur.Beş tarlada buğday ve arpa 
yığınları işe yaramaz derecede su 
iginde kalmışdı~. İki ahşap köp
ru yıkılmış ve hır kıç köprü lcıs
men harap olmnşdur. Reşadiye ve 
Akçakaya köylerindeki zarar şun
lardır : 

4 evi su götürmüşdür. 3.ı ev ve 
iki değirmen su alUnda kalmış ve 
bütün erzak ve eşya mahvolmuş. 
dur. 

4 dana bir öküz, 13 koyun, 2 
merkep ve bir inek telef ve 80 
parça bağ Vt! bal-ıçe harap olmuı· 
tur. 21 evde 100 nufus iışeye 
muhtaç bir vaziyette kalmışdır. 
Bütün köy yollan ve telefonlın 
hasara uğramışdır . 

Hiçbir yerde insanca zayiat 
yoktur. 



Sahife: 2 ( Türk Sözü ) 

Buğday siyasetimiz 1 ŞEH.İ .a. HE.H. ı..E:n:i: 1 

Lrais~asetim~~bu~ycrh~mn __ A_•_e_r_B~i-~-,1-----G-----------~ çok mühim bir yer tutmaktadır azi heykeli için 
Ziraat vekaletinin şimdiki hal

de eline aldığı dört mühim iş var
dır: 

1 - Buğday; 
2- Silolar; 
3 - Enstitüler; 
4 - Pamuk ... 
Memleket çiftçisinin yaşaması 

ve yıkılmaktan kurtarılması em· 
rinde buğdayın ebemmiyeti hiç 
şüpho }Ok ki başlı gelir . Hattı 
bizim kınaatimi:ı:e kılır11, bu işte 
biraz geç bile kalınmıştır. Mama
fih, yine vaktı tamamen geçmeden 
hükumetimizin bu hususta aldığı 

tedbirleri eyi nazula kırşılamamağa 
imkan yoktur. 

Dünyanın ne kadar zor ve çe
tin bir buhran içinde yuvarlandığı 
malumdur . Dirije iktisat veya 
planlı iktisat rejimine girrn her 
memleket, milli mabsullerini mü 
d:.ıfaa yolunda, bilhassa şu son 
senelerde, türlü türlü tc:dbirler al
mış bulunuyorlar. Geniş bir ziraat 
sistemine malik lıulunan memle· 
ketimizin en mühim mahsulü : 
( buğday ) olduğunu hepimiz bi · 
Jıyoıuz. Ve yine biliyoruz ki : ye 
tiştirdiğini utamamak; ve bilhassa 
değeri fiyatına satamamak yüzün· 
den çifçi ve köylümüzün duçar ol· 
duğu felakd ve uğradığı zahmet, 
düştüğü yoksul vaziyet akıllara 
hayret verecek ve herkesi , her 
aklı başında olan ferdi bihakkin 
ve derin, derin düşündürecek bir 
mahiyet ırzeyleweğe başlamış 
tır. 

Türkiyemizde buğday milli 
mahsul telakki olunabilir. Çünkü: 
Köylümüzün en geniş mikyasta ve 
aiıbt bir kolaylıkla yetiştirebildi

ği mahsullerin başındı buğday ge 
liyor. 

Köylü buğdayını satamnsa ; 
arazi vrrgisioi, hayvan vergisini 
ve saireyi veremez Şehre ve kasa
baya inip alı§ vtrişte bulunamaz. 
Nizami içtimaili köyliiıüne ve çif· 
çisine dayanan bir memlekette, 
köylü ve çifçinin mübadele işin· 
deki yerini almaması, pek tabii 
c.ir ki, bütün içtimai sınıfları ve 
bütün halk kütlelerini müteessir 
eder. Bundan da pek büyük mıh 
zurlar tevellüt edebilir. 

Köylü ve çifçioin Türk camia· 
sındaki müstesna varlığını ve şe · 
rrfli mevkiini eyi takdir eden cum 
huriyet hükumetimiz, buğday me 
selesıni eline almak ve cezri su
retle halletmek mecburiyetini duy· 
du. Esasen, bu mecburiyeti; Fran
sa gibi, İtalya gibi, Amerika gibi, 
Macaristan ve Roma gibi bir çok 
mr.mleketlerin çok evvelinden duy
duklarını hepimiz görmiyor da 
değildik. Bizde de bu zaruret ilca· 
ailedir ki son kanun yapıldı. Ve 
tatbik mevkiine çıkanldı. 

Aceba , bu yeni kanunun te 
ıiri hayırlıJ mı , yoksa zararlı mı 
olmuştur ?. Muhakkak ki , bayırlı 
olmuştur . Köylü ve çifçi bundan 
· ılifade etmiştir . Etmedi ise ede
cektir . Kanun biaefıihi buna el· 
eriılidir . Onun , bazı ellerde , 
ınlıı tatbik edildiğine ; yanlış 
efsir edildiğine ; çifçi ve köylü 
leybine bir netice basıl ediyor
Uf gibi göründüğüne bakıp ta 
ldanmamılı .. Kanun , haddiza • 
ınde mükemmeldir . Zamanında 
apılmıştır . Hızır gibi çifçinin 
mdadına da yetitmiı;tir . Bunu an · 
amak için öyle uzun uzadıya kafa 
ormağa da ihtiyaç yok. Şöyle bir 
eyhan ve Tarsus topraklarına 
adar uzanıvermek maksadı temi · 
e kafidir : Bugün , mesela , Cey
an toprağında , Tahiriye taraf
rında buğday altmıt paradan , 
i kuruıtan fazla tat çatlasa et· 
ıyor , 

Dün Tarsustao gelen bir çilçi 
ile görüştüm: Efendi - diyordu
buradı piyasa çok yüksek l? .. Tar· 
susta , biz, arpayı da, buğdayı da, 
yulafı da , Adanaya nazaran - , 
çok ookıaoına sattık •. Buusı ne 
iyi memleket böyle ?... Ahiren , 
Konya ve orta Anadoluda buğda
yın S kuruta satıldığı da işittik . 

Demek oluyor ki : kanun ; tam 
zamanında yapılmıştır . Hükume · 
timiz , bu iıte de , geoit bir büs
nüoiyet göstermiş ve çifçinin im 
dadına koşmak istemiştir. Amma, 
bu vaziyetten istifade makaadiyle 
bazı kimseler müstahsil aleyhine 
hareket ediyorlarmış . Yine bu 
yüzden , memleketin bazı yerlerin· 
deki çifçilerimiz müteessir oluyor· 
muş . Bu kabahat ; ne kanunun , 
ne de vazii kanunundur , Bence ; 
hiikiımetimizin tuttuğu ve gütmek 
istediği buğday siyaseti yerinde
dir ve memleketin yüksek menfa 
alleriae uygundur . Ve katiyetl~ 

iman etmişimdir ki : çifçiye bu 
dar zamanında yardıma koşmığı 
vazife bilen ; onun elem ve iztı 
upları ile candan alakadar olan 
bu hükümel; son kanunun tatbiki 
esnasında meydana çıkan zorluk
ları ve tatsızlıkları yenmesini de 
bilecek ; ve köylümüzü muhakkak 
oisbi bir huzura kavuşturtacaktır. 
çünkü ; bu memlekette köylü ve 
çifçi sınıfının huzur ve neşesinin 
kaçması , çalışma ıevkınıo azal
ması , ve yaıama kudretinin 11r
sılması , - bütün içtimai sınıflar 
için - , geyet derin manaları ba -
izdir de ondan . Biz , kendi hesa · 
hımıza , hükumetimizce takip edi· 
leD buğday ıiyaaetioin doğrulu · 

ğundao emin olarak, aadece , onun 1 
tatbiki esnasında çıkan zorluk ve 
aksaklıkların ortadan kaldırılması 
muvafık olacağı kanaatini taşıyo
ruz . 

Mıdenoğlıı 

Ragıp Ziya 

Mareşal Hinden
burg öldü 

- Birinci ıahifeden artan -

deruhte edecektir. 
Berlin: 1 ( A. A.) - Alman 

istihbarat bürosu bildiriyor : 
Reisicumhur Mareşal Hinden

burgla son defa görüşmek üzere 
tayyare ile Neudeke giden Başve
kil M. Hitler hastayı ziyaret et
miş ve gerek şahei ve ger~k bü 
tün Alman milletinin samimi sıh· 
hıt temennilerini arzetmişdir , 

Bedin : 1 ( A. A. )-"Havah 
ajansı muhabirinden : 

M. Hindenburg eudeck Şa 
toıunda sakin bir uyku ile uyu
maktadır. Bu 87 ya§ındaki ibtiya· 
nn hayatını daha ziyade uzatmak 
için artık ümit beslenmemekte· 
dir. 

Berlin : 2 ( A. A. )-Reisicum· 
hur Hindenburgun ailesi efradı 
bu sabah saat 5 te yatağının baş 

ucuna çığınlmıştır. Fakat Reisi
cümhur kendilerini tanıyamamı§· 
dır. 

Saat 5/45 te neşıedil~o bir 
tebliğde Reisicumhurun temamen 
kendini kaybettiğini bildiriyor. 

Berlin : 2 ( A. A. )-11/10 da 
Mareşal Hindenburg vefat etti. 

Baytar müdtir'üğü vekılliği 

Vilayetimiz baytar mlidürü 
Adil bey yarından itibaren bir ay 
lık mezuniyeti kollınacığından 
kendisine bu müddet zarfında mü 
cadele baylan Veliyettio bey ve· 

ı · kalet edecektir . 

Arkadaşlariyle birlikte dun 

tevkif edildiler - -
Hadırlıda bundan bir kaç gün 

evvel büyük bir kavga olmuş Man 
sur oğlu topçu alayında asker Bi· 
lalın attığı bir kurşunla ayni köy
den Selim Sabit efendi omuzun
dan ağır surette yaralanmış ve 
hastaneye götürülürken ölmüştü. 
Yakalanıp adliyeye teslim edilen 
asker Bilal ile Süleyman oğlu Mus· 
lafa, Yusuf oğlu Recep , Salih , 
Mahmut ve Mehmet oğlu Salih ile 
Bilalın karısı Fatma, Salih karısı 
Lütfiye ve diğer bir Fatma ikinci 
istintak dairesinde iki günden 
beri devam etmekte olan istic 
vapları bitmiş ve üç kadından 
maadası yani yukarıda adları ya
zılı altı kişi bıkkındı dün tevkif 
kararı verilerek hapishaneye gön· 
derilmişJerdir. 

Bunlardan •~ker Bilal askeri 
tevkifhanesine gönderilmiıtir. 

Daimi encümen 

Daimi encümen dün öğleden 
evvel vali vekili Osman Nuıi be 
yin reisliği altında toplanmış ve 
idarei bususiyeye bağlı dairelerin 
basılacak defter va kağıtlarını iha· 
le etmiştir. 

Rasih zade Feyzi bey 

Hastalığını tedavi ettirmek ü
zere bundan bir müddet önce Is· 
taobula gitmiş olan tüccardan Ra· 
sih zade Feyzi bey arkadaşımız 
lamamiyle eyileşek şehrimize dön 
müş ve bir hafta kadar kalmak 
üzere dün Gülek yaylasına git -
miıtir. 

Münir bey 

Cumhuriyet müddei umumisi 
Münir bey bir •ylık mezuniyet 
müddetini geçirmek üzere dün 
Bürücek yıylaıına gitmiıtir. 

Ali Saip bey 

İstınbuld~n gelerek Ceybana 
gitmiı olın Urfa mebusu Ali Saip 
bı:y şehrimize dönmüıtür. 

Maliye şub&lerini teftiş 
---- -----

Defterdar Halil bey dün ma· 
liye şubelerini teftiş etmiıtir. 

Ahmet Remzi bay 

Bir aydanberi mezuniyetle ıeb· 
rimizde bulunmakta olan lıtanbul 

Pazar günü Turhan Cemal beyin reis
liğinde bir heyet İsfanbula gidiyor. 

Ulu Gazimizin Cumhuriyet 
meydanına dikilecek olan Heykel
lerinin kaidesini gönderilen re
simlerdeu birini seçmek üze-re ev· 
vcJki gün Hat OD altıda abide ko· 

misyonunun belediyede Vali Veki
li Osman Nuri beyin reisliği al· 

tında toplaodıkını ve bunlardan 
birini seçip yakında müt~abbidioe 
ihale edileceğini yazmıştık • 

Bu komisyonda heykeli yapa
cak olan Heykeltraştan modeller· 

de hnırlanmış olduğuna dair 
gelen mektubu okunmuş ve bunun 
üzerine mode fi yerinde tetkik 

ve yapılmasına izin vermek üzere 
lıtanbula bir heyet gönderilmesi· 
ne karar verilmiştir . 

Gidecek olan bu heyet bele
diye rrisi Tıııbao Cemal beyin 

1 
riyasetinde ve daimi enciim~n aza 
sındao Fahri , belediye azasından 
Hakverdi zade mühendis Ziya ve 

nıfia bat vekili mühendis Ziya bey· 
lerden mürekkeptir . 

Heyet pazar günkü trenle Is. 
tanbula gidecektir. Gidecek olan 
bu heyet heykelin dökülmesine 
nazaret edeceği gibi seçilen ka· 
ide için de mütehassıslarla ve ala · 
kadar sanatkarlarla da görüıecek· 
tir . 

Heykelin kaideai için lazımge · 
len taşler Toprııkkıledeki taşocak 
farından getirilecek ve kaidenin 
biran evvel yapılmasına çalışılacak 
ve bu suretle halkımız 29 teııini 
evvel Cumhuriyet bayramında 

Büyük Gninin Cumhuriyet mey
danında yükselen timsallerini gör · 
müş olacaklardır . 

Bir kamyon kazası oldu 
içinde bulunanlardan üç kişi hafif 

yara ile kurtulabildi 

Evvelki gece Taşköprü üzerin · 
de bir kamyon kazası olmuş ve i 
çinde bulunan altı yolcudan üçü 
hafıf bir surette yaralaomıılardır. 
Bu !.aza hakkında aldığımız mılu· 
matı yazıyoruz : 

Şoför Mehmet adında biri kul· 
!anmakta olduğu kamyona on ye 
di çuval buğday yüklüyor ve içe
risine de altı yolcu bindirdikten 
ıonra Sirkenli köyünden Adanayı 
hareket ediyor . Taşköprünüı:ı ü
zerine geldiği sırada tamir edil
mek üzere ıağ taraftan açılmıı o
lan çukurda bir tehlikeye mey· 
dan vermemek için direksiyonu 
kırarak ıola saymak istiyorsa da 
kamyonun sağ t.raf ön ve arka 
tekerlekleri bu hoıa geliyor ve ba
muleai pelc fa.ıla olduğundan 

bu çukura devriliyor ve bu devıil
meden yolculardan Mehmet , Mü· 
kremin ve Vahap adında üç kişi 
yarılanıyor . Hadiseden haberdar 
olaıı poliı derhal oraya yetişerek 
şoförıi yakalıyor ve yaralıları bir 
eczaneye naklettirerek ilk tedavi· 
lerini yaptırıyor. 

Yapılan tahkikattı şoförün dik· 
katıiıliği görüldüğü gibi kamyona 
da haddinden fazla yük yüklen
miştir 

Açılan çukurun üzerinde lam· 
ba olmakla berıber belediye tara
fından oraya bekçi olarak konul · 
muı olan Yunus o sırada orada 
bulunmamıştır . Çukurun etrafında 
çakıl taşı ve toprak yığını buluıı · 
duğu halde ıoför bunu evvelden 
fark edememiş ve işte kaza bu su
retle olmuıtur . Devrilen kamyon 
dün öğleden sonra çukurdan çt· 
karılmıştır • Yaralıların yarası ba· 
fiftir . Diğer yolculara ve şoföre 
bir şey olmamıştır . 

Şoför Mehmet kaza esnasında 
içinde on dört lirası bulunan çake 
tinin Lekçi Yunuı tarıifından çalın· 
dığını şikiyet etmesi üze.cine o da 
yakalanmış ve yapılan araştır 

mada caket, Yunusun sakladı· 
ğı yerde bulunarak alınmııtır . 
Fakat paralar bulunamamııtır • 

Zabıtaca her iki cihetten tahki
kata devam olunmaktadır . 

Cumhuriyet müddiumumi muavin - -----------------------·---
leriodeo hemıebrimiz Ahmet Rem· 
zi bey dünkü ekspresle İstanbu 
la gitmiflir . 

Dairelerde çalışma saatleri 

Vilayetin verdiği bir emir üze· 
rine dünden itibaren bütün daire 
lerde çalışma saatleriain ıabahle
yin saat altıdan bıılıyarak öğleden 
ıonra saat on dörde devam edece 
ğioe dair tebliğat yapıldığı dün 
yazılmıştı . 

Bu tamim buı devııire vaktın 
grç olmasından tebliğ 'edilemedi
ğinden dün mesai eskisi gibi öğ
leden evvel ve sonra yapılmıştır • 
Bu emir cumartesi ııünündeo iti. 
bareo tatbik edilecektir . 

Belediyede maaş verildi 

Belediye memurlarının ığuı
toı ve müıtabdimlerinin temmuz 
maaşları dün belediyede tamamen 
verilmiştir . 

iskan müfettişi geldi 

Gayri mübadiller iskin müfet
tişi Sait bey lstanbuldan ıehrimize 
gelmittir. 

Elektrik şirketi komiserliği 
vekiıliği 

Adana elektrik Türk Anonim 
tirketi komiseri Hüıeyiıı beye bir 
ıy izin verilmiştir . Keodiıine bu· 
rada bulunamadığı müddetçe na 
fia bış mühendis vekili Zekai bey 
vekalet edecektir • 

lzin verildi 

r:, 1 
Hava tarassudafı ı 

1 - DünAdınada zevalden 
sonra sıfıra indirilmiş tazyikı 
nesimi 754,3 milimetre olup en 
çok sıcak 35,5, en azı 25 santi
grattı . 

Rutubet vasati % 68, olarak 
kaydedilmiştir. 

2-Hava, kısmen bulutlu geç
miş rüzgar zevale kadar şimal· 
den hafif zevalden sonra cenu 
btan mütehavvil süTati sa· 

Cepden para çalan sabıkalı 1 niyede 6 metre olarak ölçülmüş· 
diir . 

Sabıkalılardan Baıo adiyle ıöb Askeri hava rasat istasyonu 
:-~~~~~~~~~~----

Doğumevi ebesi Hadiye ha
nımı onbeş gün izin verilmiştir . 

ret bulan Mehmet Emin oğlu Nuri, · 
Zeydao oklu Mehmedin cebinden Almanyada 
yankesicilik suretiyle beş lirasını 
çalıp kaçmıı ise de yakalanmıt· 
tır. 

Ne hakla girmiş ? 

Abdullah oğlu Mustafa adında 
birisi Ahmet oğlu Mehmet adın 
da birinin geceleyin evine girdi· 
ğioden yakalaomış ve hıkkıı:ıda 

kanuni takibata başlanmıttır. 

Millet mahkemrsi işe 
başladı • 

Berlin : 2 ( A. A. ) - Millet 
mahkemesi dün ilk defa olarak 
Prusya Diyet meclisi binasında 
toplanarak devletin emniyetine 
karşı suikast hazırlamak cürmü
ne ait muhtelif işleri tetkik ey
lemiştir . 

.. - -

Oz dilimizle 
Gazimize bir Tolga 

Selam sana Kurulta. 

Bağrı yarıık ulusa e11 ö11ct'9 İ 
fcol j$V 

Öğıil verdin /ıcr işle ö11 bııPülC 
duıı savıor 

Kararı/ığı sen yırllııı, 'fii n 

ışık seıı s ar 
Engelleri kaldırd111 Amaçı=:tr 

yol IJ!~r 
Bize Dumlııpııııarda Bengi zl 

yu s• 11 suıııer 
Askerler aınaçı11ıı Akden ar. 

PlllJUf erı 
iil Kalak, lculak karışık, Avrııl 

ya bir vur " 
Yere göğe bıı ( Çın ) 111 ne 1'er 

ğıırııı duyur an 
Varlığımızı kurtardın, yen1°' 

rilı yarat 
Eski larilılerlc de bize bizi ıö 

[O i 

Tekke, Mekke, Medrese, .. I 
karası nele ft 

Yasağıtıla lwpatluı, kalkaP k 
kalO Y 

Dedin larilı ile Dil, benlf~e 
. damgası _v 
içi dışı göslercn, bir kılık ~r 

nası ır 

Varlığımızın temeli Kıiliılr ·r 
Benli~ ış 

Özbeğllğl koruyan, erdemll~or 
erkekli~ 

Gökçül gözle en önce sen d 
kım~ıın yara _'.l 

Bilenleri lopladıtı Oıdll için g. 
ro zı 

Ulu Gazi seninle, biz seni ·y 
öğiirıılf 0 

Senin yıice katında baş ke~r 
relc yıiğıinı1r 

Özge dilden Öz dili lwrlaracO 
kurııll ' 

di 

Bıı caııkıdan doğacak öz Tı1flt~ 
lıiğe Yum. ole lı _ 

Sel<1m sana Kurultay yeni d nı 
ğan 1'ıılıın • ' 

Selcim sana ey Gazi sana cal' 
dan bin Ohk .:r 
Malatya MebutO 

Dr. HiLMi 
Son kıt'a Kurultay Marşı oırJr 

üzere bestelenecekıir . P. 
Bu yazıdaki öz Tilrkçe sö:ı:l,ec 

rin bugUnkU dilde kartılıkları : to' 
Tolgay - Manzum meıhiye . in 
Kurultay - Şüra, akademi pıt' 

lis . çl 
Ulus - Millet . •0 
Öğüt - Nasihat, yol gösterPlf~ lı 

umut, bilği vermek . Y 
Eogel - Maoia . 
Amaç - Hedef, maksat . 
Savaş - Mücadele, muharebl'tz 

uıtraşma, didişme . t 
Dumlu, dunlu - Soğuk, serin "n 
Bangi su - Abıhayat, dirim sil' ld 

yu. 
Kalak - Domuz burnu, kibir 

gurur taslıyan, şi~inen, öfkeleneıı-n 
azamet ıaslaklarının vaz'u tavurları • m 

Çın - Hak, hakkaniyet, kudrel· 111 
Varlık - Mevcudiyet, istiklôl• ,

0 
yaşamak hakkı . 

Y asağ, yasak - Kanun . 
Kaıkao - Kat'i emir . 
Kalatmak - Tahrip etmek, slY 

küp almak. r 
Benlik - Şuurlu, şumullü, iliıP~ 11 

bir bilgi ile kendisini bilmek . 
Kılık - İnsanın iç yüzü, hilk•' 

ti, sireti, yaradılışı, maneviyatı . d 
Kültür - Bir milletin ilim, sa· 1 

nat ve marifet, bilgi kudreti, maoe· z 
vi yüksekliği . 

Özbeglik - Memleketin isıiklii· ı s 
li, başlı ba ma buyrukluğu . 

Erdemlik - Fazilet, sanat mari· l 
fet, ilim sahibi olmak, olgunlaşma1' ~

Gökçül - Semavi, kutsi, gö1' 11 

mavi . ra 
Bilge, bilem - Alim, müıehas· 

sıs, erbap . s 
Öğünmek - Benimsiyerek s•· 

vinmek, temeddüh, kendi kendiııi 
metetmek. ' 

Yüce - Yüksek . 
Kat, kıt - Huzur, nezd, yan . 
Yüce kat - Yüksek huzuru ali. 
Baş kesmek - Büyüklerin hu• 

zorunda baş eğmek . rd 
Yüğünmek, yükünmek - Hür

met ve ıazim ile eğilmek . 
Özge - Başka, yabancı , 



Hikıiye : 

Sessiz Ev 
Kasabaya inmek için bir eski 

öllCt'vin öcünden geçilirdi . Niçin bu 
ol #V beni mıbzunlaştırıyor ; bü· 

11 bıfÜk knpııı niçin kalbimi kanalı 
savıordu? Niçin olduğunu söylemek· 

fı n acizdim ; bununla beraber bu 

11 s arap bina bana ürperti veıiyordu. 

lan bir fahişeyle evlendiriyoraunuz 
1 

Söylediğimi isbat da ederim : İş 

( Törk Söd ) 

Temsil : SON 
Halkevi HABERLER 

Temsil şubesi evvelki gece l _iıııılİİlliiiıııııiııiııııılııiiıı ____ _ 
muvaftakiyetli bir müsa • 

mere verdi 

Çartanbı günü akşamı Hal 
kevi temsil şubesi gençleri halka 
Yıldız parkında eyi bir gece ya· 
şatıılar. 

Konyada 

Aüyük bir bataklık sıtma 
mücadelesi tarafından 

kurutuldu • 

Sahife : 3 

Adana Borsası Muameleleri 

CİNSİ 

apıma ı pamu 
Piyasa parlağı ,. 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane n 
Ekspres 
Klevlant 

Beyaz 
Si ah 

PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 

En az 1 En çok 
S. K. S. 

30 

32,5 35 

YAPAGI 

Satılan likdar 

Kilo 

açıtrafında nihayetsiz bir sessizlik 
ol arardı ... Lüzumundan fazla bir ıcı· 

11g ıizlik .. Yoldan geçenlere köpek. 
sufller bavlamıyor ; tavuklar ıes çı · 
en armadan kıçı,ıyorlardı . Evini 

te mektuplar : Okuyunuz 1 .. Kı· 
zın ailesi meseleyi biliyorlar . Ü· 1 

nu bana vereceklerini vadetmiıler· 
di . Ama oğlunuzun kızlarını sev· 
diğini ve onu alacağını anlıyalıdan· 
beıi , ne ailesi , ne kız artık beni 
istemiyorlar 1 Halbubi ben baıka· 
sının metresi olan bir kadını kim· 
se zevceliğe intihap etmez zannet· 
miştim . 

Saat dokuzda küçüklerin on 
yıl marıiyle başlıyan müsamere 
çok güzel devam etmiş, bilbısaa 
zeybek danauıda küçükler çok mu 
vaffak olmuş ve alkışlanmışlar · 
dır. 

Konya : 2 ( A. A. ) - Konya 
mıntakası sıtma mücadele cemi· 
yetince 20 mayıs 934 taıihinde ku· -.~-------.---·-Ç~İ_G....,..İ_T __ ~--------ı 
rutulmasına başlanılan lsQO hek· kspres 

lCJllf ~ri~~~e i.s: .en ~fak bir ses , gü· 
vrıııültu bıle ışıtılmıyor ; bir hayvan 

Mektupları muayeneden geçi · 
ı en Metr Estev : 

tar vüsatındaki eflatun bataklığı 
açılan 7 kilometre tul ve 3-5 

metre arzındaki kanal ile ·kamilen 

iane 
erli emlik., 

" 
"Tohumluk,. 

HUBUBAT vurPngırağı bile duyulmuyordu 1 Peo· 
ne erelerde beyaz perdeler ; baca· 
yıır an çıkan duman olmasa bu eve 
en/D"triik denilebilecekti . 

- Peki 1 , - dedi . - Şimdi 
iç•ri giriniz de bir kadeh ıarap içi· 

" Yarım Osman,, piyeaini tem
sil eden gençler dakikalarca alkış· 
!anmışlardır. 

Göze çarpmıyacık kadar ız 
olan hatalar müıteanı amatör ge· 
nçlerimiz rollerine tamamiyle inli· 
bak etmişler, bilbusa Suat, Ay· 
baıı, Ezber , Salabıttin, Vecihi, 
Gani beyler çok munffak olmuş· 
!ardır. 

2 .3 kurutulmuştur. Civarında bulnnan ı-.,.B,...u""'ğd"'"a-y--.K""ı..,.b_n_s __ -,--,..---.-.--·--..---------1 
25 köyün sıhhatını ihlal eden bu 
vasi bataklığın kurutulması saye· 
sinde hem civar halkının sıtma
dan kurtulması ve hem de çok 
kuvvetli ve müobit bir araziden 
sevgili köylülerimizin istifadesi 
temin edilmiş ve hatta şimdiden 
düne kadar içine insan girmiyeo 
bir arazide köylülerimiz sapanla
rını kullanmağa başlamışlardır. 

ard Dün , öğle vakıı kasabadan 
blz/Aönüyordum. Güneşten sakınmak 

[O io duvar boyunca , çitlenbiklcıin 
c, "lgesinde yüıüyordum . Yolda 
nele Etlik binasının öniinde süküti u 
ka~klar bir arabaya saman doldu
alo yorlardı . Kapı açık kalmıştı . 
ellll~cçerken içeıi bir nazar attım . 
gası _vluoun dibinde , arkasında kısa 
ık " entari , bacağında yırtık pırtık 
nası ~r don , batı elleri içinde , geniş 
/lıif r taı masaya dirseklerini daya· 
nllk ış akpak bir ihtiyar adam otuıu· 
mll~ordu · Durdum . Uşaklardan bi 

kll~ 
eli~ - Sus 1 ; -- dedi ; - gördü· 
ara n bu adam bizim efendimizdir ... 
çili ğluııun fellketioden beri hep bu 

rO ziyetıedir ... Bu sırada , siyahlar 
eni Ymiı bir kadınla küçük bir çocuk 
nılf nımızdan geçerek çiftliğe girdi· 

ke r · 
nıtr Uıak ilave ile : 
ıracd - .... Hanımla küçük oğlu ka· 
ruII : - dedi : - Kiliseden avdet 

diyorlar . Zavall kadın oğlunun 
Tılfltibarındın ıonra böyle btrgüo 

ole liseye gider ... Ah 1 Möıyö : Bil 
I d niz ne elem , ne keder ! ... Baba 
ın , ölen evladının elbisdeıini gi 

0ıtfor . Arkasından çıkarmak , at· :k ak kal:il değil !... Deb , deb 1 

b 
,'lirü be "Kınalı 1,, 

ut . 
MI Araba hareket ettı . ben daha 

1,Jr çok ıeyler öğrenmek istiyor-
0 llm . Beni yanına almasını ara· 
öı:ı,.cıya söyledim . Bu acıklı hiki· 
rı : nin ıonunu arabada , samanların 
e . inde öğrendim . 

· oıe' İsmi Jeandı . Yirmi yaıında , 
çlü , kuvvetli , açık yüzlü bir 

~tnç kız gibi uslu bir köy delikan
roıf lıydı . Çok güzel olduğundan bü 

kadınların üzerinde gözü var
. Onun lıe aklında fikrinde yal· 

rebl'lz bir kadın, - Liçe D'arlesda 
. t geldiği şık bir küçük Ar lesi· 

.;1 :~•n vardı . Çiftlikte önceleri bu 
ldınla Jeaoın münısebattı bu· 

ibir ınası boşa gitmedi . Bu kadı· 
enell-n kokettir diye adı çikmııtı . 
!arı· mra ıileıi başka taraflıydı · 
dr~~ illa Jean bu kadını istiyor da iı· 

tiki' '.or 

- Vermezseniz ölürüm - dı
rdu. 

k, sii' Neyse istediğini yııpmağa ka· 
mııl verildi . Düğünleri , ekinden 

ra olacaktı . 
ilk,. Bir pazu günü bütün aile av· 

da yemek yiyordu . Bu hemen 
, sJ· r düğün yemeği gibi bir ş~ydi · 
ane· :t yoktu . Bununlt beraber mü· 

adiyeo sıhhatine içmişlerdi ... 
tikli· ı sırada ıokak kapısının önünde 

. adam belirdi : Titreyen bir 
rı• 8 ~ ale Metr Estevle görüşmek iste· 

~~~ lini söyledi. Estev yerinden kal 
rak dışarı çıktı . 

bas· - Metr Est•v , siz oğlunuzu ı 
sene benim metresim olmut o· 

8t' ~----------------------4inİ Cankı - Şiırii, we~veret, meclis, 
ianıı . 

Yum - ğur, saadet, meyme· 
n · ikbal . 
aH. Olcay - ,, ,, " " 
bu• Tulun ey - Bedri tem, ayın on 

rdü. 
ür· Olıkay - Taktir, aferin, yaşa, 

1, sağ ol, alkıg . 

niz . 
- Teşekkür ederi~ . Susuı· 

luktan ziyade iıtirabım, kederim, 

~ar . 
Böyle diyerek çekilip gitıi . 
Estev avluya avdet elti ; yerine 

geçti . Yemek neşe içinde ıona 
erdi ... 

Ayni günün akşamı babn ogul 
beraberce kırlara gittiler . Dışarda 
geç vakte kadar kıldılar . A~dtt 
ettikleri vakit anneai onları hala 
bekliyordu . 

İhtiyar adam oğlunu anasına 

doğru iterek : 
- Hanım , - dedi ; - oğlu· 

ou kucaklıı. Çünkü oğlun çok bed · 
baht ... 

O ğünden itibaren Jean artık 
o kadından bahsetmedi I· Mama· 
fib onu hala seviyor ; batta baş
kasının kolları araaıoda görmek 
onu nazarında büyülüyor ; baıka 
bir sevda ile ona bağlanıyordu . 
Yalnız haliodeıı bahsetmek için 
fazla mağrurdu ve bu gururdu ki 
zavallının intiharına sebep oldu . 
Bazan bir köşeye çekiliyor , gün · 
lerce hareketsiz kalıyordu . Bazen 
gazapla çapasına 1arılıyor . Yalnız 
başına on gündelikçinin işini yapı· 
yordu ... Aktamları Arlet yolu bo· 
yunca uzanıyor ; ıehrin ı;r5kyllzll· 

ne ince şelcillerini çizen çan kule
lerini görünceye kadar yürüyor ; 
sonra geri dönüyor daha ileri git· 
miyordu. 

Genç adımı böyle her ıo me· 
yus ve kederli gören çiftlik balkı 
ne yapacağını bilmiyordu . Her · 
kes bir felaket olacak diye titriyor· 
du ... Bir gün , gözlerinde , yaşlar· 
la oğlunu süzen annesi : 

J•an , bala istiyorsan alalım 
" Onu,, sanı .. - dedi . 

Metr Estev hicabından yüzü 
kıpkırmızı , başını önüne in diri· 
yordu . 

Jean başile hayır iıareti yaptı 
ve çıktı ... 

O günden itibaren genç adam, 
babuiyle anasını temin ve teskin 
için , yaşıma tarzını değittirdi , 
şen görünmeye çalıştı . Yeniden 
balolara , meyhaneye k6y eğlen· 
celerine devam elmeğe başladı . 

Babası oğlunun iyileıti~ini u· 
mu yordu . Annesi iıe korku için· 
de , Jeanı daha sıkı bir nezaret al· 
tında bulunduruyordu ... J~anla 
Kade gece , böcekliğio ittisalinde 
bir odada beraber yatıyorlardı , 
Biçare ihtiyar anne odalarının ya
nına yatak yaptırdı .. Böceklere 
bir şey olabilirdi ... 

Seıı·t · Elni yortusu geldi. 
Çiftlikte büyük şenlikler ya· 

pıldı ... Bol bol şarap içildi ; fi. 
şeokler atıldı , ateşler yakıldı ... 
Yaıasıo Sent-Elna 1 Elelc tutuıa 
rak delice danslar edildi ... Kade 
yeni büliizuou yaktı ... Jean hile 
meıut görünüyordu : Annesini de 

1 
dansa kaldırmak istedi. ihtiyar ka· I 
dın saadetinden ağlıyordu . 

Gece yarısına doğru herkes 
odasın• çekildi . Herkesin uyku 
gözünden akıyordu .. Jeın ise uyu 
mak istemtyordu . Kade , onun 
bDtün gece hıçkırdığını söyledi . 
Ah 1 sizi temin ederim ki onu vu-

Yarım Oımandan sonra En
ver bey kemanla iki güzel parça 
çalmıştır. 

Türküstınlı kardeşlerimiz çok 
alkışlanan yerli havalar söylemiş· 
!er ve tekrar ettirilmişlerdir. 

Bunu Ayhan beyin uzunca ve 
gülünçlü bir monoloğu takip el
miı ve proğram nihayet bulmuş· 
tur. 

Dün akşamki temsil muntuam 
bir sahne tertibatı olmamasına rağ 
men cidden büyük bir varlıktı. 

F erakatle çalıoan bu amatör
leri kutlarız. 

Bir vapur karaya oturdu 

Lizbon ::2 (A.A) - Rııy Bar· 
bosa iımiadeki Brezilya vıpuru 

Leixeı yakınında karaya oturmuş· 
tur. Tahlisiye gemileri 40 yolcuyu 
kurtarmağa muvaffak olmuştur.Di· 
ğer yolcularla mürettebatın da kur· 
tarılmasına devam ediliyor. Ge · 
minin batmasından korkulmakta· 
dır. 

Yunan tayyarecileri 
Sofyada 

Sofya: 2 ( A.A) - Yunan 
askeri tayyare filosu lıtaabul , 
Bükreı ve Belgradı ziyaret ettik 
ten sonra buraya gelmittir . Filo
da ondört tayyareci vardır . 

rau kaibine eyleımesi kabil olmaz 
bir yara açmıştı 1 • 

Ertesi 1abah ihtiyar an• erken· 
den , birinin koşarak odasıadaa 
geçtiğini duydu. Zavallıcığın içine 
doğmuşlgibi : 

- .lean ıeo misin ? - Diye 
!ıaykırdı . 

Jean cevap vermedi . Merdi
venleri indi . İhtiyar kadın yatağın· 
dan fırladı ı 

Jean nereye gidiyorsun ? 
Jeao aamınlıjra çıkmııtı. Anne· 

3si de peşinden .. 
Oğlum , Allah •ıkına ?. 
Genç adam içerde kapıyı ıür

meledi . 
-Jeıo, ancığım cevapversenel 

Ne yapacaksın ? söyle bana 1 
ihtiyar kadın , karanlıkta , el 

yordamile kapının mandalını bul 
maia çalışıyor . Kulağına cevap 
olarak açılan bir pencerenin sesi: 
•e bir lahza sükut, ıonra anne ve 
ııenç .. 

Betbaht genç kendı:~keodine 
düşünmüş olmalıydı : • Onu çok. 
pek çok seviyorum .. Yaşamaktan· 
ıa ölmek Hlidır .. • 

O gün , kasaba balkı böyle 
sabaha kadar , Metr Eıtev'io evin· 
de •cı acı feryat edenin kim olabi
leceğini kendi kendilerine ıordu -
lar. 

Aşkını her feyindeo Dstün tu 
tan genç, aylardaoberi göz kapak· 
!arının üıtline çöken bu rüyadan 
sonra daha temiz bir bayata bat· 
ladı • 

Japon başvekili 
Deniz konferansı hakkında 

beyanatta bulundu 

Tolcyo : 2 (A.Aı - M. Okada 
"Royler,, ajansının bir muhabirine 
beyanatta bulunarak demiıtir ki: 

Deniz siliblarıoın tahdidi çok 
şayanı arzudur. Fakat buna en 
kuvvetli bahriyeye malik devlet
ler başlamalıdır. 

M. Okada cezri ve ani tabdi
data intizar edilmemesi icap et 
tiğioi söylemiş 1935 deniz konfe
feraoaının akamete uğrıyacağına 

inanmadığını, bilakis konferansın 
muvaffakiyetle neticeleneceğini 

söylemiştir. 
M. Okada ifeıaileria sayısını 

tespit etmek için her devleıi.ı ıe 
refine zararlı olan bir:aiıbet uıu
lüoden daha eyi usuller buluııması 

lazım geldiğini bildirmiştir. 

M. Okada hüklimetla Vasbiog
ton muahedeıiain feıhi hakkında 
henüz biç bir karar vermemiı ol
duğunu, Japoayanın ticari sebep 
!erden dolayı bahrimuhit ıdılan 
Gzerlndeki maodılarını muhafaza 
edeceğini bildirmiştir . 

Nihayet dünyanın muhtelif nok 
talarındaki ticari müşlcüllerin mü· 
tekabil imtiyazlarla ve uzlııma 
fikriyle halledileceğini zannetti· 
ğini beyan ttaıittir. 

Baldvinin beyanatı 
Belçikada büyük bir mem

nuniyet uyandırdı 

Brükıel : 2 (A.A) - M. Bald· 
vinio ( lngiltereoin müdıfaasıaı 
düşllodüğllmDz zaman artık Douv· 
roı aahillerioi değil fakat Reni 
dütüaüyoruz 1 ] tarzındaki sözleri 
Belçikada büyük bir memnuniyet 
uyandırmış büliln gazeteler tara 
fındao kaydedilmiıtir. 

Matbuat bu sözlerin Sir Jobo 
Simonun 15 gün evvel Belçika 
arazisinin lamamiyetiniıı İngiltere · 
oin emniyeti için esaslı bir unsur 
olduğuııa dair büyük bir meta · 
ııetle yaptığı beyanatı kuvvetlen 
dirdiğini yazmaktadır. 

Cazeteler Belçikanın biç bir 
vakıt Lokarnonuo kefili olan lıı
gilterenin sözünden tüpbe etme· 
diğini ilave etmektedirler. 

lngiliz Kolumbiyasında 
yangınlar 

Nelson : 2 fAA) - (lngiliz Ko· 
lombiyui) Nelsoa ile Birleşik A
merika hudutları arHındı uzanan 
erazideki orman yangınlarını s6a· 
dürmek için yüzlerce tönüllll ça· 
lıımaktadır • 

" 
erli 2,25 2,75 

" 
Men tane --Arpa 2,12,5 2,20 

Fasulya 
Yulaf 2,40 2,42,5 
Delice 

Keten tohumu 2,25 6 
Bakla 
Si sam 
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Suriyede kıtlık başladı 
- Birin el sahi{ edcn aria11 -

Reisicumhuru görmek istemiş
lerse de polis tarafından meno
lunmuşlardır . Köylüler : 

" Acız ! Ekmek isteriz ! Bize 
km k .. f e e varınız . ,, 

Diye bağırarak hükumete hü
cum etmişler, fakat derhal yeti
şen suvari, jandarma kuvvetleri 
tanfından dipçik ve sopa ile da. 
ğıtılmışlardır . 

Bu elim manzara Şam ahali· 
sini çok müteessir etmiş ve bun· 
lara iane toplayarak açlıktan 
kurtarmak için bir komisyon 
teşkiline teşebbüs edilmiştir. 

İktisadi buhran , hububat fi· 
yatlarının düşüklüğü , bunlara 
rağmen aşar belasının halii sekiz 
sene evvlki nisbet dairesinde ve 
maktuan tahsili, vaziyeti çok fe
niılaştırmaktadır . .. . 

Maliye Vezar11ti, memurların 
temmuz ayı maaşlartnı ödeyebil 
mek için merkezde kafi miktarda 
para olmadığını nazırı dikkate 
alarak bütün maliye muhasiplik· 
lerine gönderdiği bir tamimle 
kaza merkezindeki mal sandık· 
!anadan para istemiştir . Kaza 
ve sancaklardan istenen para mik
tarı şudur : 
Homuı 35 bin Suriye lirası, Ha

ma 30 bin , Fırat 25 bin , Cezire 
25 biıı , Havran 10 bin , Doma 
ıs bia , Ezra 5 bin, Zübdıni S bin 

Cirod S bin lira . 
Bu kaza ve aancak merkezlerin· 

den bir kısmı iıtenilea parayı gön· 
dermiş , diğer bir kısmı da met'
cut olmadığından göoderilemiye· 
ceğioi bildirmiştir . 

Hicazdan Mıııra giden Suriye 
vatani lideri ve Humus mebusu 
Hatimülatui bey[ Arap imperator· 
luğu ] hakkında beyanatta bulu. 
narak ezcümle demiıtir iti : 

« Siyasi bir Arap imperator· 
luğu tesis etmek muhaldir. Bütün 
Arap memleketleri ecnebi istilası 
altındadır . 

Bu istiladan kurtulmak müm . 
küo olsabile onları siyasi manada· 
birleştirmek mümkün değildir . 

Dil ve din birliği olmakla beraber, 
her memleketin kendine göre bir 
emeli ve bir inkiıaf arzusu vardır. 
. Binaenaleyh ; düşünülen Arap 
ımperatorluğu iktisat ve bara im· 
peratorluğu olabilir . 

Ben bu fikirdeyim ve kim olur· 
sa olsun siyasi bir Arap impera· 
torluğu tesis edilebileceğioi ka · 
bul edemiyorum . ,, 

• 
Halepte evvelki gece saat 8,30 

da Sait , lsmail ve Rüştü Kethüda 
ağaların evleri önünde küçük bir 
el bombaaı patlamıştır . 

Hidiıe mahalle bekçisi tar•· 

- Lütfen say{ eyi çeviriniz -



~Pi ife : 4 

Suikast berlin
de hazırlanmış 
-Birinci sahifeden artan -

nederek Pelamete ermesine mani 
oldular. İtalyı, Avusturya mese· 
lesini inhisarı altına almak ve hu. 
duttaki kuvvetlerinin kafi oldu 
ğunu söyleyerek Berlin hükılmeti 
ntzdinde yapılmasına hazırlanı
lan müdahaleye iştirak etme
mekle ağır bir bir hata işlemekte· 
dir. 

Viyına : 1 ( A. A. )-Planetta 
ile Holzweher son dakikaI.rında 
kuvvetli bir sesle ; [ Yaşasın Al· 
mP.nye, yaşasın Bitler ! ] diye ba
ğırmışlardır . 

Mahkumların zevceleriyle son 
defa görüşmelerine: müsAıde edil 
mişdir.Biri katolik, biri protesto 
olan mahkumlara bu mezheplere 
mensup papazlar dini telkinlerde 
bulunmuşlardır . 

Bt:rlin ; 1 ( A. A. )-"Havıs,, 
ı jansı bildiriyor : 

Alman mehafili Avusturya 
hükumetinin M. Von Papenin Vi
yanaya tayinini kabul edeceğini 

zannetmekte ve Avu~turya sefiri · 
nin Berline dönüşünü Viyana hü
kümetinin iki memleket aruındo 
tabii münasebatın tekrar tteısüsü 
nü aızu ettiğine bir işaret gibi te· 
lakki etmektedir. Bununla hera 
her Avusturya hükumetinin M. 
Von Pepenin kabulünü bazı şart· 
lara talik etmek ihtimali olduğu 
da ihsa etmektedir. 

M. Von Pepenin vızifesi sa 
dece hiç bir tereddüt ve şüpheye 
mahal bırakmıyacak şekilde fev· 
kalade murahhas ve orta elçi va
zifesi olabilecektir. 

Avusturya mestle&inin karşık 
lığını anlıyan ve başkaca kırışık-

lıklara sebebiyet vermek istemi yen 
Alman hükumeti söylediğine gö
re bir buçuk sencdeoberi Avus· 
turyayı karşı takip edilen siyaseti 
de doğru bulmamaktadır. 

Roma : 2 ( A. A. ) - Avus
turya vaziyetinin eyileşmesi do· 
1ayısile hudutta tahşit edılmiş 
olan İtalyan kıtalarının geri ılı
nacağı ihsas olunmaktadır . 

Viyana: 2 ( A. A.) - Avus · 
turya istihbarat bürosu Belgratta 
çıkan Vrr•me gazetesinin Carint· 
hiede yeniden musademeler vu· 
kubulduğu hakkındaki haberle· 
rini tekzip ttmektedir . Mezkur 
büro bütün Carinthiede sükunet 
mevcut olduğunu ve son asilerin 
31 temmuzda ya silahlarından 
tecrit edilmiş olduklarını yahutta 
hududun öte tarafına geçtiklerini 
bildirmektedir . 

fında n karakola haber verilmit , 
tahkikata ecnebi mahkemesi ve 
müstantık el koymuştur . Bomba· 
yı atın bulunamıımııtır • 

* 
Bazı ulemanın müracaatı üze· 

rine Halep valisi islim kadınları· 
nın Aziziyedeki belediye bıhçui
ne ırirmeıini ıureti katiyede me· 
netmiştir . 

• 
Irak petrolları şirketi geçen 

perşenbe günü, Trablusşım lima
nıııa ikinci defa petrol akıtma ame 
liyesi yapmıt ve 1000 ton bam 
petrol, mühendislerin tayin ettik
leri müddet zarfında akıtılmış
tır. 

Şirket mühendisltrinden biri
nio beyanatını göre, ham petrolu 
safi petrol yapmak üzere Avrupa
ya nakli eyliil ayında başlıyacak
tır. 

* 
Irakta Didenin garp cihetin· 

de mühtndisler tarufından yapı

lan araştırmalarda çok kuvvetli 
iki petrol damarı bulunmuştur . 

.. . 
Mısırda hükumet erkinı arı-

Tarsus Amerikan Go lege 
Amerikan erkek lisesi 
Tedrisat l Teşrini evvelde baş

lar. 
Tam devreli lise dduğu Maarif 

VekAlelioce tasdik edilmiştir. 

Türkçe, logilizce, Fransızco o
kunur . Ticaret dersleri vardır . 

Leyli ücret 220 lira, Nehari üc· 
ret 40 liradır . 

Fozla malümat için müı.lürlüğıı 
murocaat . 4379 3 - 3 

Posta telgraf başmü
dürlüğünden : 

Kolordu civarında 

Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

En heyecanlı programlarından 

- Frankişt ayn
YAHuT 

( Canavar yaratan doktor ) 
FİLİMİNİ TAKTİM EDİYOR 

Bu filmi görmemek bir mahrumiyettir . Fır
satı kaçırmayınız . 

ilanları 1 Belediye 
-~---.-ıl 

Belediye Riyasetinden 
Darülaceze ve emrazı zühreviye hastaıı 

için odun, kömür ve kuru erzak 
satın alınacak 

Darülaceze ile emrazı zühreviye hastanesinin hir senelik 
kömür ve kuru erzak ihtiyacının açık eksiltme suretiyle satını 
sına karar verilmiştir . 

ihalesi Agustosun 14 üncü Salı günü saat on beşte yapıl* 
d.an tali~lerin o gün Belediye encümenine vo şartnamelerini gör' 
tıyenlerın ıle Beleı.liye yazı işleri kalemine muracaatları ildn olo 

23-27--1-6 

Mirza çelebi mahallesinden geçen laö• 
inşaatı münakasaya konuluyor 

1 - 935 senesi için başmüdü
riyetimizin ihtiyacı olan muhtelif 
ebat ve evsafı 1187 adet çıralı 

karaçam direk Adana yeni istasyon 
civarını.la teslim suretiyle ve müna
kasa lı;anunu mucibince l 7 - 7 -
934 tarihinden itibaren ve 5 . 8 - ilave : t ıünya havadisleri Hayvan pazarından ve mirza çelebi mahallesinı.len geçen 

!ağamın temdit inşaatı kapalı eksiltme suretiyle yoptırılacaktır. 
keşfi bin yeı.li yüz yirmi üç 1723 lira olan bu inşaatın ihalesi A le 
sun 14 üncü Salı günü snat on beşte yapıhıcağından taliplerie ll 
muayyen saate kadar tekliflerini Belediye encümenine vormeleri m 
~e ve keşfi görmek istiyenlerin de ynzı işleri kalıımine murac la 
ıldn olunur • 4364 23-27- 1- 6 lli 

934 tarihinde saat 15 te verilen be- • . _ 
ı.lel muvafık görüldüğü takdirı.le --
ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle münakasaya konulmuştur . 
Talip olanların şartnamııyi görmek 
için Seyhan posta ve telgraf baş 
müı.lüriyetlerine muracaatları ildn 
olunur . 4350 

17--22 28-3 

Tarsus belediye riya
setinden: 

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

27-30-3 4374 

Adana gençler temsil 
mahfelinden : 

28-7-934 Cuma günü y.ıpılan 

umumi toplantıı.la ekseriyet bulu
namamıştır. Kot'i neticeye varılmak 
İçin 3-8-934 Guma günü yine top 
laııtı y apılacağını.lnn mahfele mu
akyyet azal arın saat 9 da teşrif

leri ildn olunur. C. 3-3-

Talebe velilerine 
müjde! 

ikmale kalan lise, muallim mek· 
tepleri ve orta mektep talebelerini 
yetiştirmek için [ riyaziye. fen bil

gisi, biyoloji, fizik, kimya ] dersle
ri vermekteyim . Arzu buyuranla

rın erkek lisesinı.le A. N. remzine 

muracaatları .. c. 

Zayi nüfus ciiz
danı ve senet 
Ağustosun birinci günü Btıledi 

Devlet demir yolları Adana 
işletme müfettişliğinden : 

Fevzi paşa Diyarıbekir hattında Frat ile Yolçatı ve Yolçatı - El
eziz arası 11 - 8 - 934 tarihinden itibaren işletmeye açılacak ve her gün 
Mersin - Fevzi paşa - Malatya ve mütelı.abilen işletmekte olan muh
telit trıınler her gün Malatya - Elaziz _ Malatya arasında işliyecek
tir . Malatyaya saat 13,45 te varan 1008 tren Malatyadan 14,40 ta ha
reket ve saat 20,20 de Elazize varacaktır . Kezalik 1007 tren Elazizdeo 
8, 10 da hareket ederek s:ıat 13,50 de Melatyaya gelecek ve 14,30 da 
Malatyaı.lan Fevzi paşa ve Mersin istikametine devam eı.lecektir . 

Devlet demir yollarının umum şebekesinden Elnzize kadar yolcu 
ve her nevi nakliyat yapılacaktır. Keyfiyet muhteren halka ildn olu-
nur . 4389 3-5 

adana Şehir Stadyomunda 

Denlzllll ıneşlııır Denıirkıraıı Hasan pelıllııan 

Bu giinü saat onaltıda meşhur Demirkıran Hasan ve arkadaşları 
~1ithat, Süleyman ve Tekirı.laglı Hüseyin pehlivanlar tarafından alaturka 
ve alafranga güreşler yapılacaktır , Bu güreşe arzu edenler girebile -
cektir . 

Bir haftadenberi şehrimizde bulunan Hasan pehlivan tarafından 
ayrıca karnının üstünden otomobil geçirmek ve göbeğinin üstüne değir. 
men taşı koyarak seyre şayan nıımaralar gösterecektir. 

Muhterem halkımızın, bu yiğitlerin maharetlerini görmeyi kaçır-

mamalıdırlar. 4377 

ıa 

za 
il" 

,--------------------------~ 
Çiftehan Kaplıcası Türkt~!~ 

nin karlsbad'ıdır ~ 
m 

Tesisatı sairede başka eyi bir oteli hususi bunyoları er~ 
kadınlar için gazinoları mükemmel bir bakkaliyesi ucuz ve ne6dr 
mek veren lokantası furunu ve temiz berberi varılır . Elektrik11 

vir edilmiştir . Yakında radyoda konacaktır esbabı istirahat rıı a 
meldir . ÇIFTEHAN istasyonuna iki daıtika mesafdı.lcı.lir şiınel 
navlunları yüzı.le 1:ılli tenzilAtlıdır . e 

Torosların semopaya şahikaları altında tabiatin azamet~ ı~· 
zelli~i karşısın~a. çam ve. a~dıç kokusuy~a muattar. serin. bir hafi d: 
de ı.lınlenmek ıstıyenler ıçın en güzel lıır sayfiyedır . Fıatlar ıel 1 
icabatınu uyğun bir şekihlo hattı osğariye inı.lirilmiştir . el~ 

Oda ücretleri Banyo ücretleri 

Otel odaları 
Taş odalar 
1 inci barakalar 
2 inci ,, 

" 

kuruş 

200 
125 
75 
50 

Hususi 
kuruş 
30 bİ 
15 
50 

Umumi 
kaplıcada kal
mıyanlardan 

14 - 20 

Adana Ziraat mektebi kayt 
kabul şartları 

lü 

l - Orta mektep tahsilini ikmal etmiş olmak . 
2 - Çifçi veya erazi sahibi veya çocuğu olmak ve bu h 

evrak ve ve8aikiyle isbat eylemek . 
3 - Sinni ( 19 ) ı.lan yukıırı olmamak . 
4 - Alel ve emrnzdan salim olmak . Ve her türlü zirai efll 

yutı icraya muktedir bulunmak . 
5 - Mektep şehadetnamesi Turk tabaası olı.luğuna ı.lair b 

yet cüzdıtnı, sıhhat ve trahom raporu hüsnühal mazhatası üç fo~ 
raf ve vesaiki vermek . 

ye civarında İçerisinde birinci no 

tflr~ren ya.~tdırılmış 220d~iralık senetle r 
nu us cuz anım ve ığer evrakım ı 
bulunan cüzdanımı çaldırdım . 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

--" 

6 - Mektep leyli ve meccani olduğundan bilamazereti ~ 
rua mektebi terk etmiyeceğin1 ve ettiği takdirde mektepçe kePJ 
ne yapılmış olan masrafı teı.liye edeceğine ı.lair kdtibi adillikten 

1
11u 

saddak numunesi veçhile kefalet senedi vermek . in 
7 - Talip olanlar ( 20 ) Eylüle kadar mektep müdüriyetiıı'f 

istiı.la ile muracaat edeceklerdir . 'U 
3-17-2 4386 ıir 

Nüfus cüzdanımla senedin yeni
lerini a!Acağımdan çalınan nüfus 
cüzdanımla senedin h1Jkümleri ol-
madığını i!Aa eylerim . 4387 

Reşat bey mahallesinde 300 te· 
vellütlü Zeydan oğlu 

Hacı Mehmet 
'l' ııııııuııııuuııııııı ııııaıuıınıı 11111JJ111111u;~ııııruıı nıı,.ııııııııııııııııııı11111 ı1\ 

1 bu gece nöbetçi 1 
jj E 

1 eczane İ 

'
!Yanı istasyon civarındal 

1 Vatan eczaııesidir ili 
1 1H"1tluıırıııııuı111ııııw ıuııu11~1ııııımıuın11-ıııwıııııınm11ıımnu111I 
J ııadıki ihtilaf bit bir devreye gir 

1 miştir. Bazı vezirler makamlarına 
ı gelmemektedirler. Vrziılerin bu 

hareketi istifa manasını vermek
tedir. Kabinenio iıkıt edilerek 
baıı tadilatlı yeniden ttıkili söy· 
lenmektedir. 

iğ 

3 Aylığı üç, 6 aylığı altı, yıllığı on iki liradır. 
1

r------------------'. Y 

1 

Mu .. ılde ld M .. ·d 1 j.; Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. ., açı ı - UJ e açı (r 
Şehir abonelerimizin gazeteleri ı Asari perükıır ve saç boyası salonu muhtıırem ııı

1

: 
hususi müvezzilerimizle her gün sa- ı' terilerimizin arzularına muvafık olarak oçıldı. 

Modaya muvafık hanım ve beylerin saçları kesi 

bahleyin erkenden istedikleri yere 1 her renkte tiplerine muvafık saçlara sabit boya Ü 
lir . Arzu edilen saçlara lepiska ve sarı renkler , 

bırakılır• ~ehir İC, İn aylık abone bir lir. Ve şişe ile her türlü saç boyası satilır. 
0 

"16 ıaf 

lairdır. 

* • * 
ADRES : Beylere malısus salon Belediye karşısında . T 

Harıınılııra ıııalısııs hususi ~alon Bl'ledlye karşı 08 
da Ellıamra sineması sokayıııda ayrı da/redif .-ş 

Bir defa konacak ilanların üçüncü ve dör- Cuma günleri salonumuz açıktır. 438 
dUncU sahifelerde her satırı on kuruştur. Rek- ı ·------------·- ./ 
lam 111 .... :ıiyetindeki devamlı ilanlar için ayrıca Umumi neşriyat müdii

11
:; 

pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. Melınıel Nurellln Adana Türk sözü matba 
·z 


