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ADANA : GüNLÜK GAZETE 

•• Bir Alman kuriyesi 
Viyanada ikinci bir Alman kuri• 

yesi daha tevkif edileli . Bunun üze· 
rinde de çok mühim bir vesika bu
lundu. 

ON BİRiNCİ YIL SAYI 2985 

Dünkü kamyon kazasında iki kişi öldü 
Hintli Şevket Ali 

Hilafeti satmak için Haydar Abat 
Nızamından on bin lira para almış. 

-·-- ~. ll!X 

o Bu sabş işinde Entellijans servis 
de mühim bi~ rol oynamaktadır. 

o 
" Hilafet ,, meselesi son gün menlardı istifa etmişler ve yalnız 

lerde yine alıv yilrümr-ğe haşladı. Hindistan bundan mahrum kıl-
u işi kurcalıyan İngilizlerin mıştır . 
eşhur casuslarından Hintli Mev- Artık sıra bizimdir bir kısım 

ana Şevket Alidir . Şevket Ali ; müslümanlarm hilafeti Mıaır Kra-
lındistandaki zengin islam mih- lı Fuat veya Hicaz Kralı İbnissu-
nceleıinden Haydar Abat ı· uda münaPip görmekte oldukla· 
amını ve yahut oğluuu Halife rını işidiyorum. Bize gelince, biz 
lan ettirmek ve bu suretle hila- Haydar Ahit Nizamının bu maka
eti temamen İngiliz nüfuz ve m• en liyik bir adam olduğunu 
daresi altında tutmak için çalış · israr ediyoruz. 
aktadır . Pariste çıkan " Lire- Haydar Ahit Nizamının hu 
oım ,, gazetesinin Hindistnndaki nutku mevcut müslümınlarden 

uhnbiri hu mesele hakkında bir kısmı tarafından " Yuhalar ,, 
azetesine çok şayanı dikkat bir la ve bir kıımı tarafından alkı§ 
ektup yizmıştır. Bu mektupta larla karşılanmışdır. 

toiliyor ki : Husmıi bir kaynaktan öğr .. n 
" - Uzun zamondonberi uyu- diğime görr, Haydar Abat Niza 

an hilafet mes~lesi son günlerde mı,MevlanaŞevkd Aliye onbin İn-
intli bazı müsliimanların te· giliz lirası vermiş ve lehinde pro-
bbüsile tekrar mt-ydona çıktı. pağanda Y" pmasını teklıf etmiş -
·nt müslümanlannın lideri ge- tir. 

inen Mevlana Şevket Ali Hin · Şevket Ali bu on bin lirayı al-
istanda uzun bir seyahat icra mış ve 935 senesinde Haydar .A 
erek , Haydar Ahit ızamı bat Nizamı vt:ya Veliahtını Halıfe 
inde hilif et propağandaları yap- ilan ettireceğini vadetmişdir. 

ıştır. " Bute " şehrindeki müs- Şevket Ali. hu hususda pro 
manlann önünde bir nutuk pağanda yapmak üzere 1akmda 

.. yleyen Şevket Ali ezcümle de· Suriye, Mısır, Filiatine bir aeya-
ittir ki : hat yapmak buralardaki müslö 

"-Biadistandaki müslüman manlın Nizamın halifeliğine ik-
r, dünyada mevcut mllslüman- naa çalışacaktır. Mumaileyh Su-
rın yarısını teşkil ederler . Bir riye, Mısır ve Filistindekinufuzu 
man Ceziretiilarapta ve Türki· sayesinde bu işe muvafık olaca 

ede kumlan hilafetin şimdi de ğına kanidir. . 
indistaoda kurulması lazımdır. Bu işin i~imle İngiliz " ente-
6tün İslim memleketleri bili- lijans servis ,, in mühim bir ıol 

etin nüfuzunJan muhtolif za- oynadığı muhukkaktır. 

ukurovanın Btlrüeek yaylası 

Torosları ağaçsız bir hıraç halin
den kurtarmak için ne yapmalı 

Bürücek yaylası, büyük bir 
istikbal karşısındadır • 

Bir kaç gündür Torosların ara- ı 
nda BürUcekteyim. Gözümün 
ünde yalçın dağlar, çamlar, 
reler, akar ıular kaynayıp du· 
yor. Serin bir hava ortasında 
r tarafta BozınU istasyonu ile, 
ğer taraf ta Gülek boğazı oosa 
yla tehirlere bağlı bulunuyo· 
Dl. 

Güntin hemen her saatında bu 
~lıhğı temin eden otomohi~ ve 
nıyon buraJara insan ve yıye-

k taşıyor. Ova şehirlerinde ıı 
klarm bunıltı• ·ı taşkınlığından, 
nlük çalışmılann yorucu te
rrürilnden bıkanlar kendilerini 
roslarm bu yemyeşil ve serin 
ğrına atJyorl•r . 
Fakat ... Tabiatın bu hinbir zen· 

liğiyle bezenmiş olan yerlere 
sam her an iç sızısı ile karşı-
taran manzaralar ve vakalar ol

azsa ... 
Biz, milletçe vurdum duym.z 

r miras yedi baleti ruhiyesi ta· 
yoruz. Bunu ıpıçık s6ylcmek 
ımdır : İdter geçmiş asırlaran 

ruhlarımıza sindirdiği likaydi yü· 
zünden olsun, isterse yurt sevgi· 
sinin, yurt güzelliğinin, tabiat 
zenginliğinin manuıoı ve değe· 
rini layıkıyla duyamamak eksik
liği sebebiyle olsun hanndığımız 
toprakların üstündeki hazinefori 
duygusuzca harcıyoruz . 

Size bir kaç görgömll söyliye
yim : Herif bilmem nereden kalk
mış Blirllceğe gelmiş.Yemyeıil or
manları bir kaç sepet üzüm alaca
ğım diye kesmiş,yakmı§,harap et 

mitOraya cılız bir kıç bağ çubuğu 
dikmiş, karıısına bir baraka çö
kertmiş ; ağaç se'gisinın, tıbiat 
güzelliğinin manasını kavramıyan 

ruhui;bu kıraç ortasında duygu
suz ve katı bir taş parça~ı gibi 
lakayt pinekliyor ... 

Ve yahut demirciye bıltasiaı 
yaptaran bir köylll baltasının ığ
zını ilk önce en körpe en narin 
bir katr.an veya ledin fidanının 
gövduind~ sınar, onu insafsızca 
devirir .. Buna kanmaz, bir parça 

- Gerisi UçUncU ••hifede -

M. Ruzvelt 
Alman Başvekiline 
taziyesini bildirdi 

Vaşington: 3 (AA) - M. Ro
usvelt , M. Bitlere gönderdigi bir 
telgraf ta memleketine hısrettigi 
uzun bir hayat yüzünden vatan· 

daşlara tarafından sevilen ve bü
tün dünya tarafından hüı met e 
nilen F eld mueşal Hindenlturgun 
ölümü haberi ile 88mimi bir su· 
rette milteessir olduğnnu bildir· 
mekte ve demektedir ki : 

Alman milletine bu büyük ka
yıptan dolayı s:ımimi alakamı bil
diririm. 

Bedin : 3 (A. A. ) - Bütün 
Alman kışlalarında Bitlere sada
kat yemini bir takım askeri me· 
rasime vesile vermiş ve bu mera· 
sim tsnat.tmda 1914 de umumi 
harbin ilam hatırası tf'zkar edil
miştir 

Viyana: 3 ( A. A. )- Avus 
tarya ~·zetcleri Mareşal Hinden
hurgun vefatını büyük bir teessür
le karşılamakta ve :müşarünlleyh 
in bilhassa askeri faaliyetini ha
tırlatmaktadır . 

" eues Viner Tagblatt,, Ma
reşal ın iifulünün gerek Almanya· 
nın ve gerek Avrupanın muk•d 
deratı Ozerinde haizi tesir olaca
ğını yazmaktadır . 

Bolu Hatkevinde 

Bir Tnrk hanımı mnhim bir 
konferans verdi 

Bolu : 3 ( A. A. ) - İstanbul 
Üniversitesi son sınıf hukuk tale
besinden Mediha hantm dün ge 
ce Halkevi aalonunda kadın ve 
erkek çok kalabalık bir dinleyici 
huzurunda [ memleket davasınd11 
madeni vazifelerimiz ] hakkında 
bir konferans vermiş ve şiddetle 
alkışlanmıştır . 

Bir vapurda yangın çıkh 

Zonguldak : 3 (A.A• - Romanya 
için közlü mıotakalardan kömür yük· 
liyen Yunan bandıralı 2000 tonluk 
mazotla müteharrik Arko Şilepinin 
makine dairesinde yangın çıkmit, iki 
makinist a&ır yaralanmıştır • 

Yangın söndilrttlmlit ise de zarar 
mikdan aolaıllamamııtır • 

Ereklide bir fabrika 
kurulacak 

Ereğli : 3 (A • A) menıucıt fahri· 
kasıoın yerini istimlak için kayma· 
kamhğa emir ve talimat gelmiıtir • 
Her tarafa çabuk yapılın bu haber 
üzerin., halk ıoror ve heyecan için
dedir , 

Muhafız gilcil bisik1etçileri 
Fatsada 

Ordu : 4 ( A.A ) - Mubafıı 
rlicü hiıikletcileri bu aabab Mat 
sekizde balina Amiml tezaburleri 
araımda F atıaya hareket etmiıler· 
dir . 

Fatsa : 4 ( A.A ) - Muhafız 
rücll bisikletlileri çetia bir yürü
yDıten sonra saat 17 de Fat11yı 

geldiler . Uzaktan biıilcletliler 
ve Fatsa ıporculan tarafından , 
ıebrc girerkea de kaymakam , 
belediye , C. Halk Fırka11 ıübe 
reiıleriyle kaza memurlara .,. halk 
tarafmdaa kar11lıam11lardır • 

Dünkü kamyon kazası 
Kamyon şoförile bir yolcu öldüler 

iki kişi de yaralandı 

Kazanan ne suretle vukua geldiği 1 

temamile tespit edilemedi 

Dıinkıi kazada ölen şoför 
Ahmet Şükrü efendi 

Dün Tütün inhisarı fabrikası 
civannda 5 Mayıs bahçesi önünde 
çok feci ve tüyler ürpertici bir 
kamyon kazası olmuş, iki kişi 
ölmüş ve iki kişi yaralanmıştır. 
Bu feci kaza hakkınd• edindiği· 
miz malumatı aşağıya yazıyoruz: 

Kazadan evvel : 
Şehrimiz ile Bürücek yaylası 

.arasında işlemekte olan ve ıoför 
Ahmet Şükrünün idaresinde bu
lunan [ Adana . 2 . T. ]kamyonu 
düa sabah içinde on Mr yolcu 
1le Adanaya gelmek üzere Bürü· 
cekten çıkıyor. Ve tabii bir Si:· 

yiale yolun• devam ediyor . 
Kaza oluyor : 
Kımyon Reji fabrikası civa

rında 5 Mayıs bahçesi önüne gel· 

Dünkii kazada ölen konduracı 
Adem usta 

diği bir sırada şoförün dikkat
sizliği neticesi sol taraf tekerlek
ler hendeğin tam kenarına geli
yor. Şoför direksiyonu kırıp yola 
çıkmak istiyor . İşte bu sırada 
kamyon arka ve yan taraftan o
lanca kuvvetile elektrik direğine 
çarpıyor ve anide de sağ tnrafın
dın caddrnia üzerine devriliyor. 
Şoför kamyonun alt ında kalıyor. 
İçindeki yolcular caddeye dökü
lftyor . Bu ani sademede r.olcu
lardan zavallı Konduracı Adem 
usta. ba§ı demire çarptığından 
nezfi dimağidea hemen ölüyor . 

Kaza duyuluyor : 
Kaza derhal eski istasyon Ka

- Gerisi ikinci ••hifede 

Moskovada ilk maç 
Sovyet Rusya takımı milli takımı· 

mızı 0-3 sayı ile yendi •. 

Cevdet Kerim bey Türk milletinin 
selamını tebliğ etti •• 

İstanbul : 3 ( A. A. )-"Tas" 
Ajansı ile hasıl olan bir itilif n
zerine Moskovadaki futbol maçı· 
nm tafsilatını büyük Moıkova 
radyosu ile Anadolu Ajansı mu
habiri Ni1azi beyin okuması te
karrür etmiştir. Bununla üçün· 
cü defa olarak tekerrür ettiğimiz 
bu tecrübe yine muvaffak\yetle 
neticele.ımiştir. Muharririmizin 
biraz eüratle söylemesine rağmen 

etrafiyle zapta çalıotığımızsözlerini 
aynen not ediyoruz: 

Sabıhtanberi Moskova bir 
bayram günü yaşıyordu . Küçük 
büyük herkefl 11hada yer bulabil
mek için bilet telaşında idiler.Ma
ça daha iki saat varken tramvay· 
lar hıncahınç .tolu bir halde stad
yuma akın eden on bialerce kişi· 
yi taıımakla meşguldu. Caddeler 
kılabalıktan geçilmez bir halde 
.di ı . 

Boausi otobüslerle stada gel
digimiz vakıt oyuncularımız der
hal soyunma odasına çekildiler. 
Onlan bırakarak biraz tribünlere· 
ve kalabalığa baktam. Bıı tribün
de Türk sefareti heyeti, diğer se
faretler erkinı, bütün spor teşek
külleri rüesası, Karahan ve Suriç 

yoldaşla bir çok hükômet erkanı 
yer almıılardı. Stad baıtanbaıı 
Türk ve Sovyet bayraklarile ve 

iki memleketar aundaki dostluğu 
canlandırın afiıler ve levhalarla 
süılenmişti. 

Maç Z1man1 geldiği vakıt sa
baya evveli Moskova takımı çıktı 
Bizimkiler de bunu takip ettiler 
ve şiddetle allcı§landılar. Mosko
va namına güzel bir nutuk irat 
edilerek takımımıza bir büket 
hediye edildi. Bunu müteakip ça· 
lınan istiklal martını herkes 
ayakta dinledi. Bizim takımımız 
namına takım kaptanı Fikıet bey 

güzel bir nutukla mukabele etli. 
Bir büket verdi ve ahali taraf m
dan oiddetle alkışl.ndı . Takı
lumımız sahaya şu şekilde çık· 

tı : 
Avni, Nuri, Yaşar, Fikret, 

Esat, Necdet, Sait, Muzaffer, Şe
ref, Reşat. 

Hakem Mustafa beydi . 
Ayonal8,25 geçerek haılandı. 

İlk dıkikalarde bizim takımımız 
arka arkaya lıöcumlar yapmağa 
hışladı. Fakat Rus müdafaası ni
hayet topu kurtardı. Seri bir akın-ı 

- Gerisi lklncı ••hlfede - 1 

Bir kariye daha 
yakalandı. 

Bu Kuri venin de üzerlnde ., 

mühim bir vesika bulundu. 
t i IH 

Viyana: 3 ( A. A. ) - "Havas,, 
ajansı bildiriyor : 

Lintzden bildirildiğine göre 
2 Ağustos tarihinde yeni bir AI .. 
man kuriyesi daha tevkif edil
miştir . Bu kuriyenin üzerinde 
bundan evvel Kollorschleg de 
tevkif edilmiş olan kuriyenin 
üzerinde çıkan talimatı ikmal 
eden bir takım talimat bulun· 
muştur .Bu talimat bilhassa Liatz · 
de bir takım harekat yapılma81Dı 
istihdaf ediyoıdu. Orada umumi 
mehani aziler tarafından iogal 
tdilecok ve bu esnada asiler or· 
duyu varoşlarda tutacak idi. 

Kuriye tevkif edilir edilmez 
Liotzin bütün meşru kuvvetleri 
meseleden haberdar edilmiş ve 
müteyakkız huluumağa davet 
olunmuştur . Bir çok kimseler 
tevkif edilmiştir . Her tarafta sü· 
kfuıet hüküm sürmektedir . 

Viyana : 3 ( A. A. ) -Avus
turyanın yüksek kilise erkinanıa 
M. Fon Papenin Bcrlin sefirliği· 
ne muhalefet etmeleri meselesi 
hakkında nim resmi "Reinspost,, 
gazetesi Roma muhabirinden al
dığı bir haberi neşretmf'ktedir. 

Bu haber vaziyeti oldukça 
mükemmel bir surette hülita ve 
tavzih etmektedir . 

Bu haberden anI.şıldığına 
göre Vatikan tamamen Avustur
yaya ait bir m estle olan bu it• 
ne yakından ve ne de uzaktan 
müdahale etmek niyetinde de
ğildir . 

Bununla beraber Papanın et· 
rafında bulunan kimseler Avus 
turya piskoposlnrınıa hususi mü
kilemeler esnasında Avusturya 
zimıımdarları mabafilinde M.Fon 
Papen hakkında Avusturya hü
kumetince verilecek agremana 
dair bazı ihtirnzi kayıtlar ileri 
sürmüşlerdir . 

Viyana : 3 ( A. A. ) - Nazi 
tethişçilerinden olup 25 temmuz
da İnnsbruck emniyet müdürü 
miralay Hikli sırtından üç kur
~unla vurarak katleden Vurnig 
ıdama mahkum edilmiş ve hü
kUm dün akşam adliye sirayı 
avlusunda infaz edilmiştir . 

V umigin suç ortağı olup 20 
sene hapse mahkum edilea Me
ye.' .hafi celsede sorguya çekil
mıştir. Meyer Nazilerin Avustur
yadnki faaliyeti ve Viyana asile
rinin almış olduklan emirler 
hakkında heyecanlı ifşaatta bu
lunmuştur. 

Londl'.a: 3 ( A. A. )-Roma· 
dan gelen haberlere göre A vus 
turya ve İtalya hükumetleri Al
manyanın son suikatlerdcki suç 
birliğini tespit eden dosyayı dev· 
)etlerin Berlia hükumeti nezdin
de bir teşebbüste hulunmağa ka
rar verdikleri takdirde esas ola • 
rak ele almaları lizımgelect:lp 
mutalaasıoda bulunmaktadırlar. 

Bu hususta İngiltereain vazi
yeti Avam Kamarasında Sir Jon 
Simonun tarif ettiği şekilde kal· 
makta devam ediyor. İngiltere 
hükumeti bu yolda bir teıebbüae 
giriımeğe h1Zırlanmaktıı değildir 
ve böyle bir şey düşünmemekte
dir . 



Sahife: 2 ( Türk Sözü ) 

\ Moskovada yapılan ı 1 Lüzumsuz gün&ş b 
\ ilk maç ~-~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~i~~ yosununfel~ketle~ 

İstanbul Üniveısitesi }"'en Fakülteei I ___ ı t ı b ı V · · · f1I 

Ameliyat ile güzelleşme . 
Doçentlerinden : l . D l . l s an u nıversıtesı v 

Dr. Kazım lsmail 1

1 

e inen sol açıklara bizim kaleönü- 1 evam saat erı ve memur ar ·, Dünkü kamyon çt"nteleriaden Dr. A. 9 
ne geldise de hücum neticesiz heyla Bey tarafıod' ~ 

• ------
1 

kaldı. Yedinci dakikada bizim bir Dündeo itibaren bütün daire· 1 kazası Bizim memlekette güne§ i ı 
Hilkat inaanlau birbirinin ayni bulmuıtnr • M ~seli doğmalık ben 1 hücum~~uzu. fovulle durılular . lerde mesai saatler~.~in sabahleyin yolan mektepliler ve genç k-ıi 

yaratmıyor . Ruban olduğu gibi ler , şiılcr, kiseler , yüzdeki, du- . Fakat liıkredın çektiği serbest altadao ~~şlıyarak ogl~?eo ıonra [ - - arasında adeta bir moda hi.ikd'. 
cismen de beıer kütlesi arasında daktaki çatlaklar tamir edilmekte 1 vuruşu kaleci kurtardı. Oyun saat oadorde kadar bılafasıla ae- -Birinci sahifeden utan - nii almıştır. Kendi bünyele • 
namütenahi şekil ve nevilere rast ve yerleri hemen biç belli olma- bir az mütevazin bir şekilde de · kiz saat olarak vilayetçe tesbtt ve ragoluna haber veriliyor . Kara mukavemet d erecelerini bilIII 
geliyoruz • BOtün bu hudutsuz kol- maktadu . Kua parmaklaran sui vam ettikten sonra nihayet ~fos · tamim edildiği yazılmıth . gol amiri k~yfiyetten emniyet atıldıkları bn tehlike hazan 
leksiyon arasanda güzel ve çirlcin ıekilleri , fazlR adetleri, yapııık ı kova takımının sağ açığı güzel bir Evvelce yedi saat çahımakta müdürlüğünü Vts Cumhuriyet neticeler vermektedir. Güne§ 
ıekillerinin tefriki , medeni insan lıkları, bacakların eğrilikleri , ayak· akınla indikten sonra tam vaktın· ve öğleyin yemclderini yimek im · müddei umumiliğini habenlar yosu diye hir usulü sıhhi var 

güzünün en tabii bir vasfı olmuıtur. ların bozuk ıekilleri, fena karın· da mükemmel bir pas verdi ve kioını bulan memurin böyle ıekiz ttmekle beraber karagoldaki po· Fakat bunun ilk çıktığı zaDI 1 

Güzeli tanımakta ıahsi inhimak lar hep amaliyat ile düzelir . sağ içleri güzel bir şutla hunu go· ~·~t bilafasıla ve sıcağın en ıiddet · lis memurlarını alarak vnka ye- lar<la ki genişliği kalmamı§ 
ve itiyatlarm büyük rolü olmakla Bu suretle fenni cerrahide (es · le tahvil etti. Bu suretle mağlup lı bar zamanında çalıımaktan çok rine yetişiyor. Ve yaralılara Mıem· Şimdi dalıa mahdut bir sab 
beraber ekseriya iyi ve güzel llze· tetik cerrahi) ismiyle yeni bir ib. vaziyete düşmekle beraber for . müteessir olacaklannı söylemekte leket haı;tahanesine nakhttiriyor. inhisar etmektı:dir . Zira ' 
riodeki doğru hükümler , normal tisaa şübesi bile tecHÜs etmiı bu ve derimiz derhal hücuma geçti- ve bu devam saatinin biç olmazsa bu feci kazadan haberdar olan za · diye kadar güneş banyosu n 
mubıkemelerin ekseriyetini topla· lunuyor . Bidayeten bu ameliye ler. başka vilayetlerde olduğu gibi hltai belediye müdürü Memduh, züoden görülen felaketler pek •lı 
yanlardır . leıe yalnız yüz ve vücutleıin gil· Bir çok akınlar yaptılar. Fa Hat altıdan on üçe kadar olmasını Ve temizlik işleri müdürü tur. 

Belki "Platon,, ua dediği gibi zelliği , muhit lerioce ehemmiyetli kat Mosk<ıva müdafaası bunların temenni etmektedirler . F~rit beyler de zabıtai belediye Aklına gelen güneş ban~ 
güzel bir fikir, bir mefhumdur. telilkki edilmiş Hnatkirlar iltifat neticelenm•sine meydan bırak Vali Vekili Osman Nuri beyin memurlarını alarak vako yerine yapoyor. Görülen en büyük f,.ı. 
Ve naat ihtisasın ötesindeki bu ediyordu . H•lbuki son zamınlar· mıyordu . Bu ••heple bu ı.zyık· memurların bu çok haklı dilekle gidiyorlar · ketl.rden biri de böyle usııJllt hakikatı taklide sayedir • Güzelli da , muvaffakıyetlerin ıe .. li elli · la gol çokarmağa muvaffak ola rini ehemiy•tle nazarı dikkıte ala Bu sırada Cumhuriyet müddei - güneş banyolau yapıldıktan ... 
ği hakikat ıahasma koymayı mev- ğini görünce kusurunu düzeltmek madık . • caklarıuı umuyoruz . mumi'muavinlerioden Şeref ve ad· ciğer vereminin başlamasıclır MP 
zu edinen estetik sanatı da bu iti- için cerraha müracaat edenlerin 28 inci dakikada ruslar yine idare heyeti azahkları li kısım rciı:;i birinci komiseri Fik· ta başka bir ı;1eldi marazive se ,-
b,rladır ki felsefi ilimlerden çok· adedi gün geçtikçe artm•ktıdır . sağdan hücum ettiler. Yine sağ ri beyler de geliyor ve hemen tah· oluyor, yani İıaşka uzuvl~re İ 
mışhr . E•ya ve hadiseler arasın açık temiz bir pasla topu ortaladı Kangal kaymakamı Zeki, Afur· kikata başlıyor ve bir müddet son· şua sebep oluyor · ıt ~ Eıtetik ameliyelerin bazıları Ad d · b l Gu··n·ı;; banyosu, b'ır lıekı' ..ı 
d d 

· · · o ı k h" ~·e kale · 'k' · k d l ca kaymakamı Mehm t A 'f ra em uıtanın cese inı e edi· "• ~ 
a aıma ıyı ve g ze arama , ıç kan1ızdır . Yüı cildindeki beyaz • · mıze ı ıncı sayı ay o un e rı ve 1 ıüphesiz bir tekamül misalidir • du. Mudurnu kaymakamı Necip bey yenin cenaze arabasile memleket tavsiyesiyle ve göstereçe~ıi us 

lekeleri renkle ştirmek için hasto · 
0 2 

b t h · -ıh · ki yapılmaktadır. Nı"tekı'm ha''a 
M b

'ti' • k t d t · t' v ı lerin vilayetimiz idare beyetı' aza· as a ınesı gusu aoesıne na et 
u ı nıo vu uı ı , mevcu a ı a· nıo tabii olan cildinin rengine mü- - vazıye ın agır o masına ~ 

d f k 
._ k v k 1 ki t y· d'ld'kl · d h"I' tiriyorlar . Kamyonun irinde bu sıcak ve sıcahrın çok hükum p 

rasın a te ri yapmama~ , mu a· şabih mabluller kullanmak • bazı ragmen ı. ımımız yine çalışmağa ı arına a ın e ı ı erı a ı ıye " 1 
b l d l b 

k"l r d 'I" t b'Jd' · ı . lunaıı ve fakat bu feci kazadan sagw (. üğü bir saatte olmcmak şar 
yese ile hUkiim çıkarmamak da leke ve kabarcıkların izalesi için aş a ı. yapı an ir kaç hücum ve a e ıo en vı aye e ı ırı mış· sırf gu"n•Qle ue onun ı'nı'ka"s _Attf 

b·ı k b l ·ı•w d l"l k d M ff · ş tir. olarak kurtulan yolcuların ifadesi ~:. • ....,. ı mu a e e gera ıge t a et etme cereyanından İstifade etmek , bazı esnasın a uzı erıo ve · ere- alınıyor • şuaile tedavi usulleri ve 1 

icap eder • nabiyelerdeki kılları düıürmek gi· fin Lir şutu avuta gitti . Katil Bayezidin muhekamesi .ı 
H Ş fı - h t h d -1- mUoryomlar m evcuttur. BuP'ln 

İtle bunun içindir ki fennin b' unu müteakip Ruslar taar· o or as a ane e o uyor : ı ·· Karısı Fazileti öldürmekten B d 1 k I d günr~ten sırf bAzı kemik tiib' 
rok iptidai bulunduau, binaena K 1 ıuza geçtiler vemüdafaamız topu aşın an, ıo o undan, vücu u ... 
lcyh güzellig-i temin için pek az ve k b k anca 11ı.orneye at.bildi. d nuo mu e ı yer erıo en e emmı-
" • an ı ameliyat olarak yüze en k 1_ suçlu ve mevkuf V aoh Bayezidin ··ht ı·f 1 · d h · külozü gibi vakalard• haki~.~ı 

ço tat i oluuao göz kıpaklı.rı , J> l k l b k uruşmHına dün ağır ceza mabke- eti' tt 1 b b' göstereceği müddete büyük ı p 
aaite malik olduğu zamanlarda bi · d d ._I 'us ar çe güze ir ·orner d 'I ı sure e yara anıp aygın ır ve u a& ardaki buruıuklukların k .

1 
ıu· d f mesin e devam oluomuş ve evvel- halde memlekt hastahanesine oak fadeler edilmektedir. Bu bir 

le mu"tekamil ba•lar güzel ' güzel· . ld . b k 1 f ç~ tı er. m.u a aamız hunu kafa- 1 . h k lu" t·da"ı'dı' r. ır ııa sı , urun ve u a;ı;,ın ena •e· ce ev eoıple urounu estı'kt ~, • 
lik 1 

- · d ğ 5 ır Q•}' la uzakl ıı.t mak ı"sterk.e t en !edilen ıoför Ahmet Şükrü de biç ~ 
mevzu arı uze-rıo e u raımı•- k'll · · h'b,.ı K ~ ·~ " n °~ b d v k • l 'k hl Zevk ı'çı'n yaılılmamaktad•• 7 ı erıoı taı ı uir . cndili;ı;,indeo sonra oşa ıgı arısıy e oı a arı b' 'f d d b' ~ lardır . "Platon • K-ant • Aristote,, a yanlış bir falı-o ile kalemize gıw. ı di ır ı a e verme en ıraz sonra ö\ü. D . . . hh .J fena şekilde bulunan bir kulak ve o!up olmadığının Ceyhan nüfus cnıze gırmenın sı i şeJ'ı 

un fikirleri bala revaçtadır . ve bu suretle aleyhimize üçüncü d . . d 1 yor . . d h" . d b ~~ ya burunun tasbibi için pek ala aıreaın en sorulmasına karar 1 tın en ırı e anyo esnaP"". t 
Fen ve sanat ilerledikre güıtl b'" ı b' ı· gol kaydedilmiştir · v rı'I ·1 d 11 Halle heyecan içinde : yorulmamak ve azam-1 y"'n .... 

T oy e ır ame ıyat yapılabileceği t mı ve urutma ıgostos ... ~ 
lik mefhumunun realıze edecek gibi üzcriade meseli kanseri çıkar Birinci baftıtyımın bundan son· 934 tarihine bırakılmışhr . Kaza tehir içinde duyulur duyu atten fazla kalmamaktır . D' 
vesait te artıyor. Ancık bp aaba- mak için Lir ameliye yapılmış bu - ta devam edeo oyunu tarafeynin On seneye mahkam oldu lmaz ~alk heyecan ve teessür için banyolarından asıl edilecek • 
sındaki güzellikle halk arasındaki lunaa burun ve ya kulaktı kalan mütekabil akanları ile geçtiıe dt: de kalmıt ve bir çok kimseler me fade de budur . Yoksa saati 
güzelliğin telakkileri arasında ba- b 

1 
~ . ki' . 

1 
. . . vaziyet değişmedi ve devre O 3 a · Ağrı dağı isyan barekataoa it· safenin uzaklığına rağmen kaza denizde yorulup bu bünyevi 

zı farklara tesadüf tdilmektedir. oı ugu suı şe ı ıza e ıçın cıva· leybimize bitli . k ld rındon veya vücudun başka bir ta.· . d d lirikten suçlu ve mevkuf Ercişli yerine gitmiılerdir . · ııvemetin aza ığı zamanları ü 
Bu fark ekseriya gu .. zellik irin "ıocı evre e takımımızda Al' v 1 Ah ı k d Ôleııler ve yaralananlar ·. gu"ne~ı·n rok şı'ddetlı' bı'r an 

T yerinden kemik , kıkırdak, cilt t b ddül-t ld R l ı og u met e iiç ar a ıfı bak- :ı 1J Yalnız çebrenı'n ı'otı'hap edı"Jı'şı'nden · e ' a yapı ı · eıat so a- ._ d - bk · Öl Ad t • d 1
- kumlar u··zerı'nde f ena bı'r ak r parçalar, çıkararak bu yerlere ek· kt ._ 1 k F alD a •gır ceza ma emeaınde en em ua a arasta a 1LOD· 

dog· maktadır . Halbuki güzellik çı an çı11;arı ara yerine ikret d 1 d b' · duracılık yapmaktadır . Otuz sek"ız mel }'aparak gerı'rmek a ... de"ı: 
lemek suretiyle yapılan ameliyeler t' k h . k . evam o unan uruşma ıtmıı ve :s- .., 

vücudun bütün ' aksamı arasında geç ı ve mer ez mu acım mev İl · b 1 d A k k 1 d d b ı· ı· yu"k bı'r tehlı'keye atılmak hep bu estetik , kozmetik cerrahi . d R 'h . 1 F k f un ar an bmel on sene ağır ır yaş aran a ar : a ım , se ım 
bir ıekil ve nispet müvazencsinin metotlardır . oı e ası ışgı ketti. i retidn or· hapse mahkum olmuş ve diğer üç ve bütün arkadaşlarına kendisini mektir . H Ple yorgun iken 
doğurduğu heyeti umumiyedir . vete geçmesile a mlaıımız aba suçlu bcraet etmiılerdir . Beraet sevdirmit küçük bir sanatkardı . usulü tedaviden çekinmek ten 
Ve eo iyi güzel ' en çok tabii ' ta · Vucuttaki büyük sui ıekiUerin ziyade canlanmağa başladı . Fakat d 1 1 En büyügw Ü onhir yacmda b·• ço · lazımdır . Zica vorgunluk e~ 

tasibbi için yapılan büyücek ke Moskova lak mı b t hl. ke • .. c en ıuç u ar der bal serbest bara- y .. ., J biıta yakın olao güzeldir . 1 u r ı yı gor· kılmışlardır . cuğu vardır • sıııda bed~n mukavem eti m1J 
mik •meliyeleri iıtisna edı'lirse du-öij ı'çı'o F kr tı' s k k k t Tabiaten güzel olan , güzel do· • 1 e 1 1 11 1 mar e 1 · Şoför.Ahmet Şükrü evvelce polis kat bile olsa kırılmış demc1' 
denilebilirki cilde münhasır olan ediyordu . Tarafımızdan yapılan zmır sergisi ve y d ğan bir insan bayatta ea büyük bir ameliyeler l<ü~ük , ~hemmiyetaiz bu ilk tehlikeli hücumlar Ruslar tüccarlarımız memuru idi . Bilibere şoförlüğe azın güneşten istifa • Y 

hazineye malik olmu• demektir . d intisap etmiıtir . Evlidir ve bir ço· mek için hafif elbiseler ' 
., itler ir . tarahodan hsildikten sonra 10 Mütenasip , canlı sıhhatli , temiz Şehrimizdeki sanayi ve ticari cuğu vardır . m llk ve sabah serinliğinde g .. 

bir vücuda malik olmak cidden Bu ameliyeler bermutat mev· dakika kadar oyuna bir durgunluk müesseselerin de 9 Eylülda lzmirde Şoför Koço Hayrinin yarası biraz yürümek maksnda k" 

yüksek bir kazançtır. Fakat bu ki zii uyuşturma ile yapılar · Bizzat geld~~ndan sonra· ıkı' taraf ta a- açılacak olan beynelmilel sergiye yüzünden ve gi?zünüa üzerinde ha- Hundan edilecek istifade d 
fi doğil onu muhafaza ve ve idame am~liyatın buakacağı izin hiç bel · iştirak etmeleri lüzumu iktisat ve· fiftir . çoktur . İnsanı yormıyacak 
etmek lazımdır . Gençliği ve gü- li olmaması için •k yerlerinden , çaldılar · gol çıkarmak neticeyi ya kaletindeo vilayete bildirilmiştir . Diğer yaralı çörekci Ali oğlu rahatsızlık vermiyecek bir 
zelliğı muhafaza usulleriodeo hah saçla kapıla kısımlardan istifade lehlerine olarak veya lehimize o- Sırrı bey lbrahimio: sol ayaiı kırılmııtır . en tabii ve muvafık bir 
ıetmeyi başka bir ynzıya bıraka· edilir ve bilhassa tam istenilen şe· larak tadil etmek için iki takım da Memleket hastanesinde tedavi hareket demektir. Sırf zevk 
rak burada bilhassa çirkinlikleri kil vermek için ölçüye çok itina büyiik bir kuvvet ile oyoiyorlardı. Mezunen lstanbulda bulunmak· altındadır . retinde yapılacak banyoya 

edilir . Fakat hücum bathnda bütün gay· t I 'I" d k k izale ile güzelleşme usullerini söy· a o aıı vı ayet aimi encümen baş çı ar en ve giyinirken gün a 
lemek istiyorum. Hülisa bn küçücük ameliyelerle retler neticelenmeden ayni netice kitibi Sırra bey şehrimize dön . Kamyonda kimler vardı? vücuda aksi kafi ve muvafık 

büyük jşler görülebilir . Tatbikat ı ile yani 3 O mığlubiyelimizle bit- mllıtür • Maliyrnin fabrikalar üzerine Bu ufak tenbihten vücut bil 8 
Bir iosan ya viladi olarak ku · h h f 5 kontrol olarak tayin ettig· i F abri 

1 h tt h b 
. b' u ale geldikten sonra sokaklar· 1 • ıtma mücadele ta- bir zindeg~ i ve ruhta büyii1' 

sur u veya aya a er angı ır d 
1 

d Rus ta'-ımı canlı , '-uv.,etlı' ve beyin valı.deıı' Su .. nnı'ye ı'nh'ısarlar ı 
l b

. . k" 
1
.• 

1 
a yüz erin e , gözlerinde yamn " " " bipligv İ . • şetaret husule getirir . Bu JJ 

suret e ar çır ıa ıge musap o muı 
1 1 1 

el seri bir oyun gösterdi . dairesı memurlarından Cemal be· 
bulunu An

'za 
1 

llcud ç k yumru ar a gezen insan arı , u · banyolardan edilecek en bil .1 
r · n n ' un a 1 d kl Takımımıza gelince ilk devre· Şehrimiz sıtma mücadele dok· yin validesi Elmas hanımlarla aey-ı_ I ] • d b 

11
. a an çatlak,, ~rJDıklan yapışık istifedo de bu zindegvt ve ntŞ 

vbel11;apa 1 yer eran e ' e 1 veya garip çocuklan 'görmemek lazım. de yediği gollerden sonra kendi· torlutuna Dursun bey kazası biiku· yır teaviytci Hüsnü oğla Ahmet 
e irıiz oluıu bittabi darecei ehP-m· dır • Bunlar bermutat izale edilme· sini toplamıı ve g~çen senekinden met doktoru Mustafa Sırrı bey tayin efendiyle karası Vahide hanım ve 

miyeti üzerinde haizi tesirdir . Me· l'd' B b b daha güzel bı·r oyun go"stermı'• ı'se edilmiştir . iki çocux.u, bakkal Ömer onlu 
1 ı ı ar • unun aritiode uruşu_ğıın, ır ~ • 

se i vücüdün kapa ı yerlerindeki bozuk bir kısım cildini düzeltmek, de Ruslrın canlı müdafaası karşı- ------------- Bahri, bakkal Ahmet oğlu Mıb-
yara yerleri ' çukurluk ' renk bo- güzel olmak isteyen bir insanın stnda bir netice alamamıştır . bahtiyar olmak iıteriz. Bizim spor· mut, Malatyalı Hasan oğlu Meh· 
•ukluğ e a· n .. culanmız bu telakilerin ı'kı' mem- B 1 
.. u v s ıreye nazara yuz ' hareketi de biç garip değil , çok yarin gürt!f ve yüzüclllük var· met. un ara bir şey olmamıştır. 
el ' kadınlarda kollardaki leke ' tabiidir . dır . Yurdumuzu hürmetle selim· leket arasındaki dostluğu takviye Kazanan neden ileri geldiği ta-
ben yaralarıJ daha çok haizi ebem- tarız. etmekte olmaaından dolayı bah· mamen tesbit edilememiştir. Tab 

· t · 1 · " ı kk'l tiyardarlar. mıye tır . çtımaı te e ı ere naza ,. 1 kikata devam olunmaktadır. ı , Moskova: 3 ( A.A) - "Taı,, B d b k b J k 
ran bu iıte cinsi fark da methal- un an aş a u sr.ne ı mü 
dardır . Mueli : Ayoi bir ariza Hava farassudah ı ıjaosının bir muharririne beyanat lakatlar ayni zamanda spor ıaba-

ta bulunan Cevdet Kerim bez fÖy· ı d k' t "b 1 • • • • ı erkekte olur1a ehemmiyetsiz , kil· ın ı ı ecru e erımızı zengın eş-
1 D Ad d le demittir : t' kt d' H f b le dında mühim addedilir. Halbuki - ün ana a zevalden ırme e ır. er tara ta ize artı 

f . d" .1 . 'k Ktsa bir fasıladan ıonra tek· göıterı'lmı't olan eyı· kabule.en do· 
·ı b" ı ı k l" d ç· sonra sı ıra ın ırı mış tazyı ı n ı men oy e o mama azım ır. ır · rır Sovyet Ruıyaya geldigw imiz • layı tı~•ekkür ederiz. 

k. ı .. t · nesimi 751,9 milimetre olup en ...,. ın o an ' goze mayup eıır yapan den dolayı bahtiyarız . İokılipçı Cevdet Kerı'm bey ve beraber· 
h ._ d d d k k d f çok sıcak 36,2,en azı 23,4 santi· er şey "a m a a ' er e te e e ve miUiyetçi Türk genrliğinin ve 1 • d k' T " k 1 

d V b 1 
· l 

1 
grattı . " erın e ı ur sporcu ari son gün-

na ır • e un arın ıza esi çare e- bütün Türk milletinin selamlaranı lerde ileride yapılacak telakkileri 
ridi aramak bir medeniyet alamet· Rutubet vasati % 61, olarak getiriyoruz . Tas ajansından bu 1 hazırlamakla meşgul olmuşlardır . 
dir · Çünki medeni insanlar evve kaydedilmiştir. dostluk hislerini inkılapçı Ruı ge· 1 2 Agustoı akşamı 150 Türk 
la kendine ihtimam etmeyi , ken- 2 - Hava , _açık geçmiş nçliğioe ve ruı milletine- iblağ et- misafiri Gorki ismini taııvab kül · 
dini sevmeyi bilmelidir · rüzgar ~zevale kadar sakin , meıini rica ederiz. Türk efklrı u· tür parkını ziyaret etmiılerdir • 

lıte doğmalık veya sonradan zevalden sonra ceoubu garbideq mumiyeıi ve Türlıc devlet adam- Gnndüzün Türk ıporcuları başla-
kazanıimış olan bu çirkinliklr.riıı sürati saniyede 8J5 metre olarak farı bizim Rusya ıeyabatimize bil· rıoda Cevdet Kerim Bey olduiu 
kek çoğu son ıenelerde cerrahın ölçülmüşdür . yük bir alaka gösttrmiılerdir. halde atletizm müsabakallrında 

hazar buluomuılır ve dinamo stad· 
yomunu 1ıezmi1lerdir • 

iıtigal ıabası içine girmiı , ce;ra· Aıkeri hava rasat istasyonn Türkiyeye avdetimizde orada 
bın bıçağı estetik sanatta da yer - Ruı sportmenlerini ıclimlamalda 

Maarif müdürümüz gitti 

Vılayetimiz maarif müdllrü Yu· 
ous Kizım bey b!r aylık meıuni 
yet müddetini grçirmek üzere 
Kayseriye gitmiıtir. Yunus Kazım 
bey oradan Ankaraya gidecek • 
tir. 

izin alanlar 

Memleket hastahanesi opera· 
törü Nuri beyin izni yirmi gün da· 
ba uzatılmıı . Ceyhan Kaymakamı j 
Hayri beye bir ay ve trahom has
tahanesi eczacısı Hakkı beye on j 
bet gün iıio verilmiıtir · 

Ticaret odası bati 
katipliği 

Ştbrimiz Ticı1ret ve Saoıf 
dası bat katibi Hilmi pıı• 
Eylül 934 tarihinden itibarell 
zif esinin nihayet bulacaiı ve 

ne tayin edilecek olan baı ki 
Ankarada iki ay müddetle st 

rcceği ve bu müddet esna 
baı katip vekilliğine oda me 
larındao birinin tayio edılme a 
hiliye vekiletinden vilayete 
rilmittir • 

Kozan ve Bahçe k a 

makamları 

Kozan kaymakamı islim 
bey Ürküp kazası kaymaka 

na ve Bıabçe kazası kaymakaı:o• e 
ni bey de Sulha kazaıı kayı:ll 
lığına naklen tayin edilmifl 

Kozan ve Bahçe kaym 
lıklarına kimlerin tayin edild' 
henüz belli detildir. 



Fotoğr • 
arı 

af 

d111J Andre odasında tarih vazife
eş 'i hazırlıyordu. Kulağına yüre 
kı ri ezen bir seı geldi, ayıklara-

'kJJl,1 ucuna basarak koridoru geçti. 
• er,.vganıa koptuğu odanın kapı 
ıluı a kadar gelmişti .. 

f Bir çocuk için ana, baba kav 
eş fını şahit olmak kadar feoa o-

var ı bir şey yok. O sabah yint- bir 
all11tına kopmuştu. Aaıdıe annesi 
ışd ... 'd" d • sesını ışı ıyor u : 

saba' B k h . .,i# - a u pıs f'arışın kadının 
:,; ;toğrafına arhk bundan sonra o 

u k nla yaşıyabilirsin. Beni boşa 
e 'lısın ... 

nyd .~od.renin tüyleri ür~erdi. Çok 

Fransızcadan 
K. O. 

- Hayır anne bu benim için 
zevkli bir eğlence- olmıyacak, beni 
en çok sevindirecek olan şey se· 
nin saadetindir .. Belki babamla 
gitmekle sana faydah olacağım. 

- Bana faydalı mı ?. Sakm 
her zaman olduğu gibi aramızı 

bulmağa uğraş yavrum .. On üç 
yıldır hayatım zehir içinde geçi
yor. Fakat bu kimin hatası ... 

- Biliyordum anne.. Biliyor· 
dum ... 

- Evet her şeyi biliyorsun •. 
Perdtleri kapa, karanlıkta kalmak 
istiyordum.. Başımateş içinde .. 
Haydi sana uğurlar olsun yav • 

{.~kur kı bu kavgayı bızmectiler .. ruru .... 
suJıltmemişlcrdi, onlar apartımının 

0 ,Rıhtelif yerlerinde çalışıyorlardı ... 

1r S Babası kuru, sert bir sesle ce
seiı'P veriyordu. 

0 iO - Polis sarışın kıdıoı benim 
ctresim sanıyorsun . . 

kioJl Hayu, hunu sana anlatayım. 
ustJlıa büyük bir terzihaneoio fabri
va fımız mamulatından bir kt1maşla 
~ptığı elbiseııin modt!li. Bu ka 

şaı~n da bir mankea, onlar gönder· 
ed~işler .. 

ve f Kumıtşm desenlerini tauıma
utt'ın mı? .. 
tiibt - Şüphesiz kumaşı tanıdım . 
ki~ehii o kadana bu kumaşı elbise 
k 1 

lpma k için siz takdim ctmişsi
bit ~zdir .. 

.ı 1 - Bu ne iıhmakca düşüoce ! 
tau1 

eti - Çabuk çekil buradan l... 
ş ~ - Nasıl. .. Pekala .. Memuuni

aas ,etle ! 
1;d Andre oda11oa kitaplarının au 
k jllla döodü ... Mevzuubahs olan bu 

1~rışm kadmı tamamen tanıyordu. 
at~ pr güo; babasiyle bu kadını kol 
Vl 1 b' v d k k .. l 1 • ır magza an çt ar en gor-
ar ;nştü. Birbirlerine pek aııkane 

a~J.ir şekilde sokulmuşlardı. 
a Andrenin çalııtığı odaoıa ka et8 

k ısı açıldı. Babası içeri girdi. Mös-
a ö Briaut kırk yaşlannda, kırmızı e: ~nkli, iri cüsseli bir adamdı. Oğ 
e e~na hitaben : 

mlJff - Bu hafta güzel çalışho .. 
e1'°'eni bugün öğle yemeğine lokan· 
adcı faya götüreceğim .. 
gif - Teşekkilr ederim. Baba fa · 

e güsı'tat annem .. 
kafi - Annenin bışı ağrıyor muş. 
e d'felcmiyecek, sen bilirsin .. İster 
cak lllnenle kal.İstersen benimle gel.. 

ir ol Andre bir lahza düıündü, öğle 
ir t emeğini yemek için evde an 
vk ~esiyle kalsa, hiç ıüphesiz eyi o-

[_:; ~cakh .• Fakat babasının o sarışın 
~hIJtl~dın)a birleşmesine fırsat ~erecvcği 
fı~-~ıo. Babasiyle beraber gıtmege 
hiJYfarar verdi. 

yü1'f - Babacıiım bugün öğle ye 

1 

u .. '.Jıeğioi seninle yiyeceğim .. Bu be· 
buJ~r k · d' k ,. ı ço sevın ırece .. 
eş..J B · d' l k · . _,,. - en şım ı traş o ma tç.ın 

at•ir tere gidiyorum. yanm _saat 
tonra seni alacağım.ıoora Boıs de 
rer dolaşırız çünkü hava iıJmağa 

,~;ok ihtiyacım var .. 
D•J' • k ' '.J'l O; koridordan geçer en ışı;.ıı 

ıaşaı> .1~ - l · areP ~n kastiyle yüksek sesle soy ekn~-
ftOrdu. " yetişir bu evden çe tı · 

J v~s~iın ,, Audre aralık kapıyı şiddetle 
• tıjFapadı. 
"' 

5 ,ı1_ Süratle annesinin odasına koı 
~na ~· Annesi bir eivaoın Ü.zerine ka· me 
~etİ aomıı yatıyordu. Gözleri Kıpkır· 
bte ~uıı olmuştu. 

- Anne hastayımış sın .. Ba· 
klbam söyledi .. Öğle yemeğicıi de 

raloızca odanda yiyec.,kmiş sin .. 
:>yle mi? .. 

im f Madam Briout otuz beş yaşla 
kaııı1'•hda güzel bir kadmdı. İçini çe
lurııJ erek cevap verdi : 

rJJI~ - Ben b•banla gidemem yav-
;;,,,-4-um .. Bu bana güç ~elecek . Sen 
ruı•~it, bundan çok memnu{l ofaca 

~ildi,ım . 

Andre sessizce annesini ku · 
cakladı, sonra elbiselerini geyin· 
mrğe gitti .. Biraz sonra babasiyle 

otomobilde idiler, Hava fevkali 
d e güzeldi . • otomobille , 
baha oğul ormanlıkta dolaştılar bir 

kır lokantasına oturdular. Yemek
lerini yiyorlardı. Andre bahasına 
bir çok gülünç hikayeler anlatı

yordu. 

Lokanta pek kalabalıktı. Ma· 
salar neşeli, şık insanlarla dolmuş-

tu .. Môsyö Btiaut gözleri birden· 
bire bir masaya dikilip kaldı, yü· 
zü buruştu, elleri titremeğe baş 

ladı. Eliodeki bardağı masanın ü 
zerine koydu. H•fif bir sesle mı· 
rıldandı : 

- Ab 1. Acayip ... 

Bir çift genç karşı masada o
turuyorlardı. Andre yaveşca o ta 

rafa döndüğü zaman sabahki kav· 
gaya sebep olan sarışın kadınfn 

genç bir erkekle neşe içinde yi-

yip içtiklerini gördü.VeO zaman ba
basının grçirdiği ani heyecanm 
manasını anladı .. 

Mösyö Briaut heyecan içinde 
söyleniyordu : 

-Ab şirfınh 1. bir aşkıla 1. 
Kafası kırılası . Küçük aşifte .. 

A.ıdrenin içi altüst oldu .. Mös
yö Briaut bir iskandıl çıkarabi

lirdi. Ya yanandaki oğlu?. Fakat 
o sükut etmeyi tercih etti.. Derhal 
garsonu çığırdı. 

- Birar. meyve .. Kahve ıonra 
da çabuk hesap .• Buradan aüratle 

uzaklaşmak istiyordu. Andre ba
basıntn bu şiddetli can sıkıntısı 

karşısında susuyordu. Yalnız onun 

elini avuçları içinde tatlı bir ne 
vazişJe okıuyordıı. 

- Baba .. Dedi. Sana; çok sev
diğim bir fotoğrafı göstereceğim. 

Bu fotoğrafı büyüterek odamdaki 
ocağın üzerine koymak istiyor
dum. Bunu aerede büyütürler ba· 
na ıöylermisin ?. 

- Pekili .. Bu nasıl fotoğraf.. 
gösterir misin? 

- fşte, annemin, güzel anne· 
lik fotoğrafı .. 

Oau sen bir yıl ev,el onun yıl 
döoümünde yaphrmıştın.. O za· 

man bundan ne kadar memnun 
olmuştu. Ne kadı r mesuttu. Ben 
de çok mesuttum .. 

Siz birbirinizi sevdiğiniz zaman 
ben ne kadar bahtiyar oluyor ve 
ıeviniyordum .. 

Mösyö Btiaut fotoğraftan zi
yade oğluna bakıyordu. Yavrunun 

gözleriode seıJSiz bir yalvarma o 
kunuyordu.. Mösyö Briaut o sa· 
bab gaçen vakayı oğlunun öğren-

miş olduğunu gördü . • Kızardı .. 
Oğlunuo elini avuçları içinde sık
mağa başladı .. 

- Evet yavrum .. Bu fotoğraf 
çok .• Çok güıet ... Bunu burıda 

bana gösterdiğine ne kadar eyi 
yaptın. haydi kahveni çabuk hişir. 
Derhal eve döneceğiz ... 

( Türk Sözü ) 

Çukurovanın Bürücek yaylası 
1 
1 

- Birinci salılf eden artan - i 
gövdeye daha musıllat olur. Onu
da yıkar ve .• savuşur gider. 

Ve yahut da, bir kaç avuç çav 
dar ekeceğim diye en gür orman
larla süslü bir sahaya canavarca 
ateş verir, yem ye§il bir koruyu 
yangın meydanına çevirir ve kör 
olası kursağtna gir~cek bir iki 
lokma çavdar ekmeği için yur· 
dun hah• biçilmez servetini kül 
ve duman eder ... 

Buna benzer misalları çoğalt
mak mümkündür. Fakat eminim 
ki bu satırlarla tasvirine çalıştı
ğım faciayı yine bu satırları oku
yan her hangi bir adama bütün 
ıztarahile duyurmak imkansızdır. 

Devletio bir orman teşkilatı 
var. Ormanlarımızı devlet vası

talaıile korumak için her ytl 
milyonlar harcanır . Muhafaza 
memurları, müdürler, müfettişler 
ve devlet bütçelerinden maaş 
alan kafile kafile memurlar, mü
dürler ve müfettişler de var. La
kin ben öyle sanıyorum ki bu 
kadar geniş teşkilata harcanan 
bütün bu paralar, devletin umu
mi hizmetleri arasında yapılan 
masrafların en verimsizi, en boşa 
gideni ve en maksada uygun ol
mıyanıdır . 

Bence, bugünkü orman teş
kilatımız olmasa ormanlarımız 
belki doha az tahrip edilir ! 

Şimdi bu vaziyet karşısında, 
yurdun güzel parçelarıni bu tah
rip salgınından kurtarmak için 
ne yapalım ? Gazeteler sütunla
rında ormanlarımıza mersiye oku
mak veya orman teşkilatının fay
dasızlıklarını sayıp dökmek,mak
sadı şüphesiz ki, temin etmez . 
Buna yeni esaslar ve namuska · 
rane cezri tedbirler belki çare 
olabilir . Fakut yin~ fikrimce , 
bütün bu devlet icraatından ev 
vcl yurttaşa eğacı sevdirmek, or
manların - Yurt sevgisi bakı· 
mından - değerini ve manasını 
anlatmak ve hu maksat uğruna 
geniş mücadeleye giri§mek la
zımdır . Bu mücadeleyi de ben , 
Halkevimizin önayaklığı ile ku
rulacak bir teşekkülün hısbi ve 
fedakar faaliyetinden bekliyorum 

... 
* * Yukarıda Toroslar için umu-

mi bir bakımdan mutalaa yürüt
tüm. Şimdi de Bürücek içia dü. 
şündüklerimi anlatayım : 

Bürücek öyle ıan1yorum ki , 
yarın bUhaısa Adananın en uygun 
bir aayfiye yeri olacaktır. Vesaitin 
kolaylığt , mesafenin yakınl1ğı , 
mevkiin güzelliği itibariyle bu • 
halla katidir bite .. Şimdiden Bü 
rücekte bir köy teıekkül etmiıtir. 
Heyeti var , karagolu vır , telefo · 
nu var ... Köy kanununut1 geniı 
salahiyet verdiği Bürücek ihtiyar 
heyeti biri kıç yıldır buraya iyi 
bir şekil vermek , şehirden gelip 
yazı geçirmek için burada barı· 
nanların heme11 bütün mede-oi . ih
tiyaçlarına cevap verecek icraat 
etrafında didinmekle meşguldür . 
Bunla11 görüyorum , Fakat ben İs · 
tiyprum ki Bürücekte yepyeni bir 
sayfiye ıehrioiu ilk temeli kurul
duğu bu yıllarda köy heyeti yarın 
için hurarııtt bıyatiyle alikelı bir 
takım esasları şimdiaen tatbik et· 
ıin . 

İlk hatırıma gelen şey ; Bürü· 
cekte alclitlik bağ , bahçe , ekin .. 
Gibi binnetice oımanın tahribine 
varan faaliyetleri katiyen ya -
ıak etmelidir • Üç btş kütüklük 
bağ ekeceğim diye buranın yegi· 
ne hayah ve manası olan güzelim 
yaşh ağaçları öldürenlerin caniya
ne arzuları behemhal ve çok kae\ 
tekilde reddedilmelidir . Sonra , 
Bürücckte yer çevirmek , ev yap 
hrmak , su getirmek .. Gibi itler 
bir düzene konmalıdır. Bunun için 
de Bürüceğin şöyle kaba taslak bir 
hududu ve o hudut içindeki arazi-

ain bir haritası hazırlanmah • 

Rasgele her adım , istediği 
yerde dilediği kadar yer çevirip 
ona temellük edemiyecek şekilde 
bir usul ve nizam konulmah . Çün· 
kü bu oldum olasıya işler ekseriya 
kaş yıpayım derken göz çıkarma 
gibi neticeler vermektedir . 

1 
1 

Daha sonra , Bürüceğin resmen 
bir köy halini almıf olduğuna gö · 
re , burada ev yaptıranların biıer 

tapu senedi almaları ve mallarına 
temellük etmeleri tabii ve zaruri · 
dir • Şimdiki şeklile burada mas 
raf edip le ev yaptrranların huku 
ki vaziyetleri çok manasızd•r • 

. 

Eğer işittiğim doğru ise , bu· 
rada yurt yaptıranlara tapu senedi 
"~rilmemesinin sebebi bilmem 
hangi kanunda şöyle bir maddeni n 
bulunmasa sebebiyle imiş : 

Devlete ait bir gayri mamur 
toprağa sahip olabilmek için e~ 
velemirde o toprağın imar edıl· 
mesi lazımdır . lmann manası da 
" orada bir tek ağaç bırakmam;1k 
ve toprağı ekilip biçilecek vaziye -
le ıokmak ! » hr . 

u 
k· 

Ve ne gariptir ka, şimdiye ka· 
dar burada yurt yaptaranlann tap 
alamamalarınm sebebi de çevirdi 
leri kısımdaki bütün ağaçlara kesip 
yok edememeleri imiş ! 

Tekrar ediyorum, bu işittiğim 
doğru ise dünyada bundan mana 
ıız ve bundan sakat bir düşüne e 

e . 
' n· 

Ü· 
i-
. 

I• 

olamaz. Şu halde, ortada böyl 
bir kanun hükmü mevcut iken 
ne köylünün ormana ateşleyip ke 
disine bir kaç avuç toprak temia 

etmek i~temesini, ne de bizzat B 
rücekte bir çoklanoın yaptığı g 
bi, ormanı kesip bağ yeri yapma 
ıını mazur görmek icap ederi B 

r· naenaleyb ilk önce hakikaten va 
sa, bu manasıılığın kaldırılma 

için kuvvetli bir teıebbüse giriş 

il 

. 
mek zaruridir. 

n 
e· 

Bürüceğin mühim dertlerinde 
birisi de gerek Pozantı istikam 
tinde ve gerekse Gül~k iıtikame 
tindeki şöse üzerinde bazı köpr 
lerin tehlikeli bir vaziyete girme 

Ü· 

si 
meıeleıidir. 

ve BDrücekle Pozınh araıında 
Bürüccğe nisbcten yakın bir ye 
deki çürük köprünün tamiri iç 

Adana nafiasmdan bir fen mem 
runuo ıoldijioi ititlim. Fakat G 
lek iıtikametiade ve Gülek boğ 
zınıo Tarsus tarafındaki melh 

lindeki köprü hakkında Mers 
vilayetinin mtni mini bir alakas 
rica edeceğim. Çok az bir ma 

rafla bu koca yolun ellemmiy 
tini ve itlekliğini azaltmamak k 

r-
ia 
U· 

Ü· 
a-

• 
in 

1Da 
s-

e · 
a 

bildir. 

rü· Gelecek mektubumda, Bü 
cek yeni ihtiyar heyetinin icra 
ve düşünceleri h •-;kında edio 
ceğim malumatı b fdirmeğe ça 

atı 

e· 
lı 

şacağım. 

• • 

Ali Kemal bey 

itik Bundan onbeı gün evvel çe 
ekilen yerlerde tetkikatta bulu 
mak üzere Ceyhan ve Kadiri 
gitmiş olan Ziraat miidiirü Ali 

n-
iye 
Ke· 

mal hey Kozanda tetkikahna de vam 
etmektedir • 

ka· Ali Kemal bey bir kaç güne 
dar şebrimzle dönecek ve tetki 
tına ait bızırhyacağ.ı raporu v 

ka-
ili· 

yete verecektir • 

Bisikletten düşerek öld Ü 

sik-Fırka karargahı civarında bi 
letçi Hacı dün saat onıltıda bi 
letle ıiptillidea gbçerken dGım 
ve ölmüıtür . 

Bunun kalp dnrmasıadan 
dllğü uanedilmektedir • 

sik· 
üt 

öl-
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Sicilli ticaret ilanı 
Adana Ticaret va Sanayi Odasından : 

Esas mukavelenamelerinin zirinde isim ve hüviyet ve ikamet· 
gih adresleri ve iştirak hisleri yazılı Adenada döşeme mahallesin· 
de kAin millt mensucat çırçır, iplik ve bez fabrikası memur ve iş· 
çileri tarafından merkezi Adanada olmak Uz ere ( Milli mensucat 
fabrikası memur ve işçileri mes'uliyeti mahdudeli kooperatif şirke· 
ti ) unvan ticarisi ile tetekkUl edip iktisat Vekaleti Celilesince tas· 
tik buyurulmu, olan işbu istihlak kooperatif şirketinin esas muka· 
velenamesi Ticaret kanununun 300 Uncu maddesi mucibince sicil· 
h ticarete kayt ve tescil edildiği ilin olunur . 

Sicil numarası : 173 
Sicil tarihi : 2 - 8. 1934 

Mukavelei esasiye metni 

Umumi Ahkam 
Mdde: 1 

işbu mukovelenamenin zirinde isim, hüviyet ve ikametgah adresleri ve 
iştirlk hisseleri yazılı Adanada Döşeme mahallesinde kain Milli Mensucat Çır· 
çır , iplik ve Bez Fabrikası mühasebecisi İbrahim, işletme muhasebecisi Fuat , 
Muhasebeci muavini Sabri, işletme muhasebesinden Mümtaz, başmakinist Malı-
mut, iplik usta başısı Şükrü , Dokuma usta başısı Hacı Mehmet , tamirhane 
usta başJSt Ethem ve idare memuru Talat efendilerle bilahare işbu mukave-
lename ahkimını kabul ve Kooperatife iştirak edecekler arasında Merkezi 
Adanada olmak üzre (Milli Mensucat Fabrikası Memur ve işçileri mes'uliyeti 
mahdudeli Kooperatif şirketi) namı albnda mahdut mes'uliyetli bir istihlak Ko-
operatif şirketi teşkil edilmiştir • 

Madde: 2 

Şirketin mevzu ve maksadı : her nevi erzak ve mevaddı iaşeyi ve her 
nevi istihlak cşyasınt mübayaa ve bunlardan münasip gördüklerini imal ve is-
tihsal ederek ortaklanna satmakbr . Şirket sermayesinin kifayeti halinde he-
yeti umumiye kararile şirket azasından gayri müstehliklere sabş yapılabilir . 
Ve Adana şehri dahilinde şubeler açılabilir . . 

Madde: 3 

Şirketin müddeti : Otuz seaeden az olmamak üzre gayri mahduttur . 

Madde : 4 

Şirketin sermayesi : Şirketi tesis edenlerle sonradan dahil olacak or-
takların iştirak hisselerinden terekküp eder . miktarı mütahavvil ve gayri mah 
dut olup askaii haddJ üç bin Türk lirasıdır • 

Madde: 5 

Bir hisse bedeli beş Türk lirası olup her şerik istediği kadar hisse mü 
bayaa ve mevcut hissesini tezyit edebilir. Ancak bir hissedarın yüzden fazla 
hisıesi olamaz . 

Mabde: 6 

Hisse bedelleri berveçhi zir iki tarzda ödenecektir : 
( A) Şirketin resmen teşekkülünden itibaren bir sene zarfında hissedar 

yazılacakların hisse bedelleri iştirak tarihinden itibaren on ay zarfında ve on 
müsitle ödenir . 

( B ) A fıkrasında yazılı müddetten sonra hissedar yazılacaklann hisse 
bedellerini tamamen ve naktcn ödemeleri şarttır . 

Madde: 7 

Her şirketin hisse ve hukuku hisse senedi yerine kaim ve Ticaret ka-
nununun tarifabna uyğun bir cüzdanla temsil ve hissedar tarafından tesviye 

- .. -Lut{ en say/ eyi çeviriniz 



f ı-1 ife : 4 

ve istirdat olunan mebalit ile iftirtk hisaesinde wku bulacak tebeddülat tarih 
sıruiyle cüzdana keyt edilerek şirketi tl!msil eden zevatla hissedar tarafından 
imza olunur. Cüzdanın ziyaı halinde Şürekl defterindeki kuyuda ıröre bir 
nuıhai saniyesi verilir . 

Madde: 8 

iştirak hisaeleri ortakların harice olan borçlanna mukabil haciz ve fu· 
ruht edilemiyecefi gibi bqkalannada terhin olunamaz . lıtirik hisseleri Koo
peratife merhun hükmündedir . 

Madde: 9 

Bir şerik şirketteki hissesinin tamamım veya bir kısmını idare meclisinin 
vereceti mezuniyet üzerine ve ancak şirketin bir azasına devr ve ferat ede· 
bilir. Devredilecek hisse' bedelinin tamamen ödenmiı olmasa prtbr . 

Madde : 10 

Hisseler ırayri kabili tecezzi ve inkisam olup şirket bunlara birden 
ziyade sahip tanımaz . 

Madde : 11 

ihtiyat sermaye: Tahsili kabil olmayacak matlubat ile şirketin karplıksız 
düyununun ve tahakkuk edecep her nevi zararlann itfasına mahsus olmak üzre 
bir ihtiyat sermayesi teıkil edilecektir. Bu sermaye : 

( A) Şirketin safi kazanandan her sene yüzde yirmi nisbetinde tefrik 
edilecek meblat 

( B) On beşinci madde mucibince şirketten aynJan şeriklerin ittirlk 
hisselerinden tenzil edilecek yüzde beşler . 

( D ) Şirket namına wkubulacak her nevi teberruattan terekküp eder . 
ihtiyat sermayesinin haddi hamisi bet bin liradır . 

işbu sermaye dahi şirket menfaabna ve şirket muamelahnda itletilebilir. 
Madde: 12 

ihtiyat sermayesi şirketin fesh ve tasfiyesinden mukaddem ırayri kabili 
inkisam olup ortaklann hiç birinin bu sermaye üzerinde hak ve tasarruf iddea
sma haldan yoktur . Şirketin tasfiyesi halinde işbu ihtiyat sermaye elli ikinci 
madde ahklmına tevfikan tevzi olunur. 

Hlssedarhk hak ve mes'uliyetleri 
Madde : 13 

Kooperatife iştirlk edebilmek için Milli Mensucat Fabrikasında veya 
işbu firkette daimi veya muvakkat olarak memur ; müstahdem komisyoncu 
bulunmak ve işbu mukavelenamenin ahkamına kabul etmek şartbr. Hissedar 
olmak evsafını haiz kimselerin refakalarile reşit ve mümeyyiz çocukları ve bi
rinci derecede akrabası dahi şahıslan namına hisse alabilirler . 

Madde: 14 

Hissedarlann adedi gayri mahdut ve hissedarlık sıfat ve hukuku müsavi 
ve şah.sidir. Hissedarlar şirketin muamcllt ve taahhüdatından dolayı ancak 
ittirik hisselerine müsavi bir meblat kadar mes'uliyet kabul ederler. 

Madde : ıs 

Kendi arzusile Fabrikadan alakası kesilen bir şerike şirketten de istifa etmiş 
nazarile bakılır. Gerek bu suretle ve gerek dotrudan dotnıya şirketten istifa 
eden terikin şirkete borcu varsa mahsubu bil'icra iştirtlc hissesi yüzde beş 
noksanile kendisine ret olunur. Ancak takvim senesinin sülüsaru pçdikten son
ra kendi arzusile fabrikadan allka11 kesilen hiuedann takvim senesinin niha
yetine kadar şirketteki hissedarbtanın devamına cevaz vardır. Meşru ve makul 
bir sebep tahhnda Fabrikadan aynlanlar veya idari ve inzibati bir sebeple 
Fabrika tarafından vazifelerine nihayet verilenler Kooperatiften aynlmak iste
~edikl~ri t~tir~e hi~darbkla~ d~va~ eder. Şirketten aynlmak istedikle11 tak· ı 
tirde biuelen balA tenzıllt kendilenne ıade olunur . Vefat wkuunda da ayni . 

ahkam caridir . ' 
Madde : 16 

Şirketin eaas mukavelenameaine ..ve heyeti umWDiye mukarrerabna ve 
dahilf talimabna riayet etmeyen, şirketin menfaatlan aleyhinde hareket eden bir 
hissedann ilk içtima edecek umumi heyetin tuvibine arı edilmek fal'liyle ıir
ketten ihraana idare meclisinin sallhiyeti vardır. Bu taktirde ihraç edilen şeri
kin hissesi yüzde beı noksanile kendiaine ret ve iade olunur. Ve itbu yüzde 
bq ihtiyat akçuına nakledilir . 

Madde : 17 

Hissedarbjı devam eden bir şerik şirketin sennayesi haddi asgariyi mü
tecaviz bulunmadıkça hisaesini tenkis ve kısmen firketten istirdat edemez . 

idare Mecllsl 
Madde ; 18 

Şirketin bütün umur ve muamelib beş kişiden mürekkep bir idare mec· 
lisi tarahndan tedvir olunur . 

Madde : 19 

idare meclisi Azası hissedarlar aruandan heyeti umumiyece üç sene için 
intihap olunur. Müddeti biten izasırun tekrar intihabt caizdir. ilk idare meclisi 
izumı şirketi tesis edenler intil:ıap edecek ve bunlann müddetide üç sene 
olacaktu . 

Madde : 20 

idare meclisi izası ilk içtimaJannda bir Reis ve bir Reis vekili intihap 
ederler. idare meclisi Reisi gerek müddei ve gerek müddeialeyh safatile huzuru 
hakimde firket namına müdafaada bulunabilir . Ve vekil tayin edebilir. Reis 
vekili mecliain kitabeti vazifesini de ifa eder . 

Madde: 21 

Heyeti umumiye ıçtimalannda idare meclisi Azahjına seçilenlerden sonra 
en çok rey almaş olan iki zat yedek aza intihap olunur. Meclisi idarede inhil11 
vukuunda bunlar kazandıklan rey sırasiyle izahta ıeçerek muayyen müddeti 
ikmal ederler . 

Madde: 22 
idare meclisi şirket muameWının icraya müteallik kısmım içlerinden veya 

hariçten maaşlı bir müdür ve yahut ayni sıfat ve saWıiyeti haiz mes'ul bir 
memura tevdi edebilir. Müdürün veya memurların tayin ve azli ve ücretlerinin 
tayini idare meclisine aittir . 

M.dde: 23 

idare medİIİ balan heyeti umumiyenin karar ve temibile temettüden 
UadileriDe aynlaclk hiueleri hariç olmak üzre fahrryen ifayı vazife edeceklerdir. 

Madde: 24 
idare mecliai en az on beş fiinde bir defa ve hasının yansından fu

luile içtima ederek mevcudun ekseriyeti aruile karar verir . Ve mukarrerab 
muwtd•k defteri mabausuna yazdır. 

Madde: 2S 
idare Meclisi : Şirketi haricen temsil ve maksadı firkete müteallik her 

nevi umur ve muamellb hukukiyeyi icra eder. Şirketin menafüne muvafık bul
dufu buauaatta sulh ve tahkime de mezundur. 

Madde : 26 
Şirket tilmlna tanzim edilecek evrakın muteber olmasa için biri Reis veya reiı 
veki& olmllk ibere iki aza tarafından miiftereken imzalanmq olmasa lhunchr. 
Sallbiyettar imal• lirkillerlerle ....- Ye tamim edilir. 

Kolordu civannda 

Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

En heyacanh programlar1ndan 

- Frankiştayn -
YAHUT 

( Canavar yaratan doktor ) 
FİLiMiNi TAKTİM EDİYOR 

Bu filmi görmemek bir mahrumiyettir . Fır
sat. kaç1rmayınız . 

l16va : llünya havadisleri 

Himayei etfal çocuk ba·ı 
kıcı mektebi 

Himayi etfal Cemiyeti Umumi 
Merkezinin Ankaradald çocuk ba· 
kıcı mektebi Teııiaievvel iptidai•' 
rmdı derılere tekrar bt ılayıcak · 
ıır . Mektep leyli ve meccanidir . 
Ameli ve nazari tedrisata iki H· 

nedir • 
Mektebi mavaffakiyetle bitıre· 

rek ıahıdetname alanlar Himayei 
etfal müeueıelerile , diğer müeı 
aeaelere ve ailtler J•Dıaa çocak 
balcıcalık ve bHta bakıcılık itleri 
ile yrrleıtirilir • 

Mektebe , ilk mektepten pba· 
detaame almıf veya orta mektrp
lerle liselerde ttbail ıörmüt 18 
den 25 yaıına kadar evleamemİf 
hanım kulu kabul edılir . Orta 
mektep veya lise tabıilli banım 
kızlar tercih edilır • 

Mektebe kaydedilmek için bir 
istida ile Ankarada Himayei etfal 

Cemiyeti Umumt Mukni reiıliti· 
jine müracaat edilir . Nllfuı cllz 
danı , mektep ıabadetname veya 
ta1dikaameai , hOınObal mazbata
•• , ııbbat ve aşı raporu ve liç fo. 
tograf g6aderilır . Kaydı icra edi· 
lenlere keyfiyet bildirildikten ıoa· 
ra gelinir . 1-3 

Tarsus Belediye Riya
setinden: 

Yeni yapılaa belediye ainemuı 
için teferrüatiyle beraber bir adet 
sesli sinema makinesi kapalı ~rl 
usulile münakasaya çıkarılmııtır . 

Ağustosun 22 inci Çarıanba gü · 
nü saat 15 te ihale edilecektit. Ta
liplerin şartnameıioi belediyemiz
den istemeleri lüıumu ilAn olunur. 

5 - 12 4391 ,. 
Madde : 'l7 

Sayhan Daftıdarlllından 
Teşkil4tı ahire dolayısiyle Ka

lekapı ve Maliye şubeleri birlrşti

rilmiıtir . Bu ıube eski kemeraltı 
şubesi binasında Kelekapı şubesi 
olarak bulunmaktadır . Çarıı şube
si esiri binosmdadır . 

Mükelleflerin vergi tahakkuk 
ve tahsil işleri için ıevvela doğru
dan doğruya yazı ile veya söz ile 
Maliye tobeleri beş memurlukları· 
na muracaat1arı lAzımdır . 

Yalnız muracaatlarına mütıal

lık tikAyetleri olur ise Varidat ta
hakkuk müdürlüğüne ve defterdar
lığa bildirilmeleri ilAn olunur . 

4392 

Posta ve telgraf baş
mUdUrlUGUnden : 

1 _ Geçen seneki!aylık ücreti 
94 lira olan Adana iataayon arası 
posta nakliyatı 20 • 1 - 934 T.den 
itibaren münakasaya çıkarılmııtır . 
Verılen bedel muvafık görüldüRü 
takdirde 8 -8 - 934 T.de saat 15,30 
da ihelı>si icra edileceğinden talip 
olanların şartnameyi görmek ve 
pey sürmek üzere Seyhan P. T. ve 
telefon başmüdiırlöğil!ıe muracaat-
ları il4n olunur . 4357 

20-26-31-6 

Talebe velilerine 
mUjde ! 

ikmale kalan lise, muallim mek· 
tepleri ve orta mektep talebelerini 

yetiıtirmek için [ riyaziye, fen bil

gisi, biyoloji, fizik, kimya ] dersle
ri vermekteyim • Arza buyuranla-

rın erkek lisesinde A. N. remzine 

muracaatları . . C. 

Usulü dairesinde şirketin defterlerini ve ortakların kayıt ve hesaplarına 
tutmak, Şirketle ortaklar beynindeki muamelit ve münuebab idare eylemek, 
esas mukavele abkAımnın ve heyeti umumiye mukarrerabnın tatbik ve icruını 
temin etmek, miadında firket bilinçosunu ve e9'vanterlni tanzim ve heyeti umu
miyeyi içtimaa davet eylemek, her senei heubiye DibaJetiade firketia ticari 
ve malt vaziyeti hakkında heyeti umumiyeye rapor vermek, firketin ıuddr ve 
manevi fevaidini mucip her türlü tetet>büut ve mnmaele.lerde bulunmak ve 
ıtrketin dablll idareline ait tılimatnameler yapmak idare Mecliliain vezaifi 
cümlesindendir. 

Madde: 28 
idare Meclisi : Esas mukawlmame ahkamına ve beyeti mnumiye mukar· 

rerabna riayet ve tevfiki harekete mecbur ok> muamellbn hüsaü idare ve 
ifuandan, defatir ve hesababn intizamandan, firket meaaurlannm if8yt vazifele
rinden ve firketin her türlü hukuk ve menafiinin hüsnü idare ve muhafaza. 
sından müteselsilen mes'uldurtar. 

Madde: 29 
Bill mazeret üç müteakip içtimada isbab vilcut etmiyen Meclisi idare 

azasa istifa etmiı ad olunur. 

Murakıplar 
Madde : 30 
Umumi heyet hissedarlar atuandan veya fiireklnan pyrisiftden olmak 

üzere bir sene müddetle bir veya 6ç murakıp intihap eder. Ve her_blrine mene
de yüz lirayı pçmemek 8zefe matu ücret tayin eder. 

Gerlal yarın 

Muhterem halkımıza müjdel 
ECE SUYU 

Hakikaten bütün suların Ecesidir . Amanus dağlarının ya 
yaları arasından köpürerek fışkıran bu çok kıymetli suyun aa 
" Ayran bat punarı ,, diye ön almış iken sıhhat ve ictimai mu 
Vek4let celilesi tahlilden sonra bu suya " ECE ,, ismini uyğıın 
kıtır görmüıtür . VekAlet celilenin resmi raporu aşağıda ya.1 
Muhteı·em halkımızın mnkilr resmi reprru bir kerre okumaları 

ECE suyunu büyük bir iştiha va lezzetle içecl ksiuiz. ECE 
nu bir def1t içtikten sonra başka suları behemehal unutacaksınıı 
kü cidden latif, hafif ve temizdir . AJni zamanda çok hazimlid' 
saat zarfında Acıkmak isterseniz yemekle bera her iki kadeh Ece 
kafidir . 

TOPTAN SA TlŞ YERi : Yağ Cami civarında helkecil 

şısında ( ALI N ASIBI > Eczanesidir . 

Yetmit bet kiloluk büyük damacana yQz yirmi - 120 
ruıtur. 

Kimyevi muayene ve tahlil raporu sureti 

N. 
Görünüş 

Renk 
Koku 
Tadı 

Teamül 

Berrak 
Renksiz 
Kokusuz 
Ldtif 
Mutedıl 

Kaleviyet ( 100 sm. 3 suya 
N / 10 llCI mıktarı > 

sarfolunon 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 

Uzvi maddeler için sarfolunan 
Müvellidülhumuza Litrede 

Sülfat ( SO 4 ,, 
Klor 
Nitrat 
Nitrit 
Amonyak 

( cı > 
( NO 3) 
( NO 2) 
( NH3) 

" ,, 
., 
., 

0,35 sm. 3 
2,5 

0,3 mg. 
0,0023 gr. 
0,0050 gr. 
0,0050" 
Yok 
Yok 

Sıhhiye mD•t•t• 
A. llüsamt•ltln 

. 
Adana erkek lisesi müdürlüğünd 

A : Kaylt ve kabul : 

1 - Lisemizde Ağustosun 20 inci Pazartesi günü talebe 
ve kabulüne başlanacak ve bu muamele 30 Ağustos P"rşembe 
akşamı bitecektir . 

B - Mezuniyet imtihanları : 

1 - Mektebimizin 1934 Eylül mezuniyet imtihanları 1 
Cumartesi günü baılıyaook 20 Eylül Peı ıembe günü bitecektir • 

2 - ikinci devre tabii ilimler zümresi im\ahanı 13 Eytül P 
Le günü, riyazi ilimler zümresi imtihanı 16 Eylül Pazar, Edebiyat 
resi imtihana 19 Eylül Çarşamba günleri ve diğer d~rs zümreleri 
imtihanları da bunların arasında ayrıca teshil edecek günlerde 
lacaktır . 

3 -- Birinci devre riyazi ilimler zümresi imtihanı 1 Eylül 
martesi, tııbif ilimler zümresi imtihanı 4 Eylül Salı. Türkçe zümresi 
tihanı 20 Eylül Perşembe günü ve diğer ders zümreleri şifahi im\' 
lan da keza bunların arasında tesbit 11dilı>cek günlerde yapılacak 

C : ikmal imtihanları : 

Mektebimizin her iki devre yoklama sınıflarına mensup ta 
nin ikmal imtihanlarına 22 Eylül Cumartesi günü başlanacak v• 
Eylül Cumartesi günü nihayet verilecektir • 

D : Yeni sene: 

1 - Mektebimizde yeni sena d*'rslerine birinci Teşrin Paza 
günü başlanacaktır . AlAkadarlara tebliğ olunur . 4300 

TUrkiyede KostUmlUk Kumaş 
Rekorunu Kıran 

Yiiniş 
MENSUCAT FABRİKASI MAMÜLATI 

Adanade Satlşa Başladı 

Satlş yeri : Güzel Adana Pazarı 
2 - 26 

Devlet demir yolları Adana 
işletme mUfettifliğlnden : 

4381 

Fevzi paşa Diyarıbekir hattanda Frıt ile Yolçata ve Yolçat& 
aziz arası 11 • 8 - 934 tarihinden itibaren itletmeye açılacak ve h 
Mersin _ Fevzi 'Pata - Malatya ve mütekabilen işletmekte olan 
telit tr"nler her gün Malatya - Rlaziı - Malatya arasında itlij 
tir . Malatyayo saat 13,45 te varan 1008 tren Malatyadan 14,40 !J 
reket ve saat 20,20 de Elazize varacaktır . Kezalik 1007 tren Elaıı 
8,10 da hareket ederek saat 13,50 de Malatyaya gelecek ve 14,3 
Malatyadan Fevzi pata ve Mersin istikametine devam edecektir • 

Devlet demir yolJarının umum ıebtkeıindeo Elazize kadar 
ve her nevi nakliyat yapılacaktır. Keyfiyet mohteren halka il4n 

nur. 4389 3-5 

Umumi neıri,.at m 

Mehmet Nllrettln 
Adana Tttrk söztt ma 


