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ADANA : Güı'1LÜK GAZETE 

1 Mükellef amele 1 
Miikellef amele 15 ~yluldan hi

haren çalıştırılmak üzere yollara 
göndnilc-cektir . Misis ile Ceyhan 
arasındaki yolun tamirine çah~ıhyor. 

ON BİRİNCİ YIL SAYI 2987 

ef Mareşali Hindernbug bugiin gömülecek 
k rJ Büyük bir adamın 
aiıııl ölümü 

.J F1.,rll Cl'ltil 
acııe 

me) Ankara : 3 
ut Mt>şlııır Tımnı>nherg kahramam 1 

n nılı·ıı lııırg 87 ya~ırı ıla Cil{lii. H indt>n· 
2 ll'g yalınız Almııııya için clı>~il hü

<lüoyırnın biiyiik ıuhımların<lan bi.i· 
i iJi, o kazanclığı lıii) iik aı.kc•ıi 

Jeriıı kııvvt'lvr. f.evigisirıi ,Jerin Lir 
al',llZU VC lllllhahbet İçiu<le Olf'IDİe 

tİrıt' heğışlat1ıgı gilıi, Jüoya ~ullrn· 
n hozıı 1 rnaıuasrna Ja giiciin iio ilı

Udl J'lığıno,gl'çkinliğine roğmt'n çalışı-

. IJBlrd ıı. 
ğU IlinılcnlJUrgun iilümü A vrııpa 

>fihan politikasını yeni hir f'odişeye 
. 

0;11a eiirüklemiştir • 
1 ş Cihan efkarı , Avusturya haş
ııa\m Dolfiisün snikasti mesPlesi et

ında ehemmiyetli endişeler gPçir
kte oldnğıı bir l!lroda Lir de Hin· 
rıhıırgıın ölümile karşılaşmış ol

etm ' sulh i~iıı lıir talisizlik telaki
ıe uğrıımış Lulunııyor. 

Artık şimdi Almonyanın idare · 
ıi teınanıen Bitler Plinde tulu· 

ı 
.Ji' ve Cuuılıur reisli~i makamını da 
IJltiyen i~gal edcct'ğİne şüphe edil

tmektctlir. Bu i e siyasi cereyan· 
JçıJI ı lılislıiitün eksi maksatlara götü· 

l f=ek Lir clıep olarak görülmekte· 
Si r 

afe' ~saııen Bitler 30 haziranda ken· 
ve 1 fırkası olan Nazi te,kilatı içinde 
zılll~tıgı ~edit ve merhamet~iz temiz
ıcA'1c ameliyesinden sonra dünya ef· 

ı au~iyle çetin Lir çarpışmaya maruz 
(jldı . Hemen bu işlerin sıcaklığı, 

z. · )pları bozan vaveylası ortadan zail 
ır. ·padan Viynnada Nazil~r tarafıa

E ıÇ"ın Dolfiis iildiiriildli. Bu Bitlerin 
inine daha büyük bir mesııliyet 

er ~leui. 
Şimdi Almanyanın biitüo mukad

ll'Otl J iinya efkarının şedit aksüla
- f'elleriyle çarpışan IIitlerio elinde-

t' • 

Avrupa Hinılenburgu adeta Nazi 
1kila1tnırı taşkınlıklarına karşı bir 
nniyet supabı olarak görüyordu • 
ınıdi bl"rkesin gözii Lüyük bir dik· 
tt ve heyecanla Almanyamo üze
atle. ihtiyar Mart>şal bir semboldü, 
nun nüfuz \'e mulıuhbeti hir çok 
ylrrin ilui v~ya geriye doğru git
r.sine mani oluyordu . 

Vaziyetin tazeliı'!i vt> ayni zaman
' vuzuhsuzluğu karşı mda şimdiden 
r şey eiiylernek rııiiıukün dt'ğil. En 
ayük dileğimiz sulh adamlarının 

kkot ve hasiretlf'finin bütün bıı in · 
laplara kargı koyabilmeleri temen
ıidir, 

Dünya şüplıe iz LUyük adamla
n<lun birisini ka-ylıt'lti. llıı ise in
nhk ıınmına büyük bir zayiattır. 

----~-·-···----

LortBeatty 
hıziyt·tin bir tehlike arz 

~~1'
1 

mekte olduğunu söylüyor. 

Londra : 5 ( A. A. ) - Mılli 
alıhriyc haftasının başlangıcına ri

~Ret eden ı;aluk halıriye birinci 
VO ordu Lort Beatty Portsraytta 
dff-ıemleketin vcsaitinin nokijanlı 

tna <luir bir nutuk irat etmişdir. 
lumaiJcyh demiştir ki : 

Rus alimleri ı Hindenburg T annenbergde gömülecek 
Türk dili tetkik C•·miyf>ti 
toplantısına iştirak ettilt•r, --lstnnbul : 5 ( A. A. )-T. D. 

M. Bitler, Hindenburgun ailesiyle 
1 bu hususta mutabık kaldı 

T. C. Umumi katipliğinden : 
Jtdnci Ttirk dıli kurultayı 

hazırlıkları merkez hürosu hu 
gün umumi katip İbrahim Necmi 
beyin reisliği altında Çanakkr.le 
mebusu Ahmot Cevdet,Ordu me
busu Ali Canip ve doktor Saim 
Ali beylerden mürekkep olarak 
toplanmış öğleden evvel ve sonra 
kurultay için gelen tezkerelerin 
tetkiki ile mPşgul olmuştur . 

-----~------

M. Fon Papen elan başvekil muavin
liği vazifesini mahafaza etmektedir. 

Öğleden sonra toplantıya Rus
yodan gelen profesör Samoilo"iç 
ve profesör Mesainof iştirak 
etmiştir . 

M. Samoiloviçin Altınordu 
adlı · lisaniyat tetkiklori lıakkıo
doki tezi de okunmn§tnr . 

Merkez bürosu Fıalı giinü tek
rar Rus profeı:ıörlorinin huzurile 
toplanacaktır . 

Güreşçilerimiz 

Moskovada yaptıkları mü· 
sabakada birinciliği 

kazandılar. 

.Moskova : 5 ( A. A. )- Hu 
susi spor muhabirimiz bildiri· 
yor: 

Dünkü yüzme musahakala
rında puan hesabilf!ı ikioci olduk. 
Vaterpoloyu kaybettik . Güreş 
musabakalarmda Çohao Meh
met, Saim , Mustafa ve Hüseyin 
Galip g<"ldilor. Neticede gör~şlori 
4-3 kazandık. K enan da musa
baka harici galip geldi . 

M. Bilin 
Bcırlin : 5 ( A. A. ) - Alman 

istihbarat bürosu tarafından teb 
liğ edilmişdir : 

M. Bitler ; Mareşal Hinden 
burgun ailesiyle mutabık kalarak 
müteveffa Reisicumhurun Tan· 
denbHg muharebesini teyit eden 
jeneraller kulesine defnedilmesi
ni emretmiştir. 

Bu kule bir türbeye tahvil ol'u
nacaktır. 

N cudeck : 5 ( A. A. )-Mare
§al Hindenburgun cesedini hamil 

Reyiam ve Fransız gazeteleri 

Sarda yapılacak reyiim bir riya
dan başka bir şey değilmiş ! .. 

--~~------·---------~~ 

Sulhun muhafazası için Fransa ile İtalya
nın birbirile anlaşması lazımdır • 

Paris : 5 ( A. A.) - 19 Ağus
tosta Almnnyacla yapılacak olan 
reyiıimdan bahseden " Petit Jour 
nal,, diyor ki : 

Bitler icraatını tasvip etmesi 
için millete müracaat ederken 
hiç bir tehlikeye maruz bulun
mıyor . Bu rcyiam bir riyadan 
başku bir şey tltğildir . Çiiokü ; 
Fulırer lıilPli kağıtlarla oynuyor. 

" Ere Nouvello ,, diyor ki : 

sındaki rabıtaları sıklaştırmak 
için bu vaziyetten niçin istifade 
etmemoli ? Avrupanıu emniyeti 
ancak Ak<lenizin iki büyük mil
letinin vahim nıes~leleri göz kırp
maksız\n derpiş etmeleri ve İtal
yanın meşru temayiilatı il~ Fran
sanm mukaddes hukuku nazarı 

itibara alınmak şartile cesurano 
hal suretle arumaları sayesindo 
temin olunabilir . 

Fransa ile İtalya arasında sa -
dece hissi bir ittihat dElğil men . 
f aat esasına müstenit ittifak mev· 
zuu bahistir . 

tabut pazartesiye kadar orada kal 
mak üzeıe müteveffanın çalışma 
odasına nakJeJilmişdir. 

Mareşalın sağ elinda mareşal
hk esası sol elinde ise bir gül de
meti vardır. 

Cenaze Sen Jan Şövalyeleri
nin geniş beyaz mantosu giymiş 
dir. 

Bir çok köylülerle daha başka\ 
ziyaretdler Neudecke akın edi 
yorlar. Resmi sıfatlı zevat ile sa- 1 
mimi dostlar Neudeck köylüleri 
ve gazatocilercleo maada · cena
zenin yanına kimseyi bırakmıyor
lar. 

Neudeck : 5 ( A. A. }-1\fare
şal Hindcnhurgun cenazesi pazar
tesi gece yatısında Neudeckd~n 
kaldırılacaktar. Tabut bir top Ara
basının üzerine konacak ve evve
la hayvanlarla sonra da bir trak
törle çekilecektir . Holıenşteina 
varmazdan evvel Mareşalin eylUl 
1914 te TanenLerg muharebesini 

- Gerisi dördüncü sahifede -

Litvanya hükumeti 

Alman gazetelerinin mem
lekete girmesini menetti 

KAUNAS : 5 ( A.A ) - "Elt11,. 
ajansının haber verdiğine göre Lit
vanya hükumeti aleyhine propaganda 
yaptıklarından dolayı 2.5 muhtelif Al· 
ınıın gazetesinin sene sonuna kadar 
Litvanyaya girmesi yasak edilmiştir • 

M. Musolini 
40 saatlik hafta mesaisi hak
kında beyanatta bulundu 

M. Musolinl 
Loodra : 5 ( A.A ) - " Sunday 

chrooicle ,, gazetPsiode intişar ,.den 
bir makalt>sinde M. Musolini 40 saat
lik haftaoın hararetli bir avukatı ol· 
duğunu göstermiştir • 

İzmirde 

İlk kuru üzüm mahsu
lü Borsada satlldı 

-~-
1ZMIR : 5 ( A.A ) - Piyasanın 1 

açılması için borsada lıP-Ş altı bin çu
val üziinıün hulunmoı:;ı lazrnı iken 
mtW('Ut iki yüz çuval üzerine ani 
bir kararla piyasa açılını~ ve dokuz 
kuruştan onahı kuşura kadar Aatil
m1şl1r • 

Geçıı:n sene ilk piyasa gi.in ii on 
kuruştan on sekiz otuz paraya kadar 
satılnuştı . İlk üzüm A vrııpoya ih
raç f'dilm«"k üzere Felemenk bandra
lı Trito vapuruna merasimle yüklen· 
miştir . 

Zile va Yozgatta 

ilk mahsul piyasaya indirildi 

ZLLE : 6 ( A . A ) - Kazanın 
her tarafında hasat başlamış ve yeni 
mahsul piyasaya gelmiştir. Buğday 
kilosu 2,75 - 3, 25; arpa 1,75 - 2; 
siyah hn~baş kiJosıı 10 - 10,50 ku· 
ruş arasında satılmaktadır . 

YOZGAT : 6 ( A.A ) - Vilaye· 
tin her tarafında harmanlara ha~lan· 
mıştır . Satış için getirilen yeni huğ· 
day piyasada 4,30 kuruşa satılmış
lar • Bn yılın mahsulü çok iyi ve be
reketHdir. 

Bursa kasapları 

Tayyare Cem yetine teber
ruda bulundular· • __ .,.__ 

Ankara : 6 ( A. A. )- Bursa 
kasaplan 934 Ağustos iptidasın
dan başlamak üzere mezhalıo.da 
kesileceK her büyük hayvondon 
beş, koyun ve keçiden iki, kuzu 
ve oğlaktan bir kuruş Türk Tay
yare Cemiyetine teberrü ede
ceklerdir . Teberrularının se
nelik yrkunu 1200 : 1500 liraya 
baliğ olacaktır. 

Türk Tayyare Cemiyeti hu 
dPğerli vatandaşlara teşekkür et
miştir . 

r-- , 
KaracaoOlan dilinden 

l:ırdeıim Feril Cellle 

Ilgıt ılgıt esPn sehe.,. yelinden 
Ben yar;min kokusunu almm 
Yaylalarda mor sümbüller açınca 
Yarin zülfü yere düşmüş sanırım. 

Lalelerde yanağmın alı yok . 
Me; valarda dudağının balı yok 
Sırma saçlım ceyrana benzer crı çok 
O lıaçar ben ardınca yaltıarırım . 

Suna boylum sevsiıı diye naz eder 
il içinde uğrun uğrun göz eder 
Giil memeyi koklamazsam söz eder 
Koklaymca darılır ŞCJ.§ kalırım . 

Yarin hııyu böyle silrer giderse 
Ben sevdikçe o bana naz ederse 
Ya§ım kırk beşten doksana yeterse 
Sanmayın sakm dostlar uslanzrım. 

Çcır,daroğlu der ki kırıldı sanm 
Geçti baharım , tiikenmektP. yazım 
Amma söziin doğrusu, bu şahbazım 

Ben ülsem de sevgidm ho~·lanmm. 

Bulgar dahili istikrazı 

Tahvilleri halk tarafından 
faz' a bir rağbet buldu. 

Sofya : 5( A. A. ) -Başvekil 
M. Gueorguieff matbuat mümes
sillerine beyanatta bulunarak 
mütedalıil hazine borçlarının te· 
diyesi için aktedilmiş olan yüz 
elli milyon levalık dahili istik
raz tahvilleri için dört yüz yet
miş milyon levalık talep olduğu
nu beyan etmiştir . 

Mumaileyh m1=1mnuniyete şa· 
yan olan hu neticenin hükôınetin 

sarfetmekte olduğu faaliyete karşJ 
halkın ve kredi müessAselcriniu 

İ emniyet ve itimadına delalet et
mekte bulunduğunu söylemiştir. 

---------------------------------------------------------
Devlet Demiryollanmız 

20 Ağustostan itibaren fevkalade ten
zilatı. bir tarife tatbik edecek 

Bu biletleri taşıyanlar istedikleri 
yerlere gidip gelebilecekler 
Milli istihsal , milli ticaret ve 

milli saoayi münasthetlerini ko· 
la) lıştırmak ve ç·~ğaltmak ve hal
kımızı memleketi tanıtmak gaye· 

lerini ı4Özeten Devlet Demiryolları 
idarrKi ( llelk ticaret biletleri ) 
namı altında 20 ağustos 934 tari· 
hinden itibaren maktu ücretli ve 
fevkalade tenzilatlı yeni bir tar&· 
f e tatbik edecektir . 

1 
müd<letçu Devlet Demiryolları 
üzerinde hiç bir munzam iicret 
vermeksizin diledikleri istika-

?1~Ho , diledikleri istasyonlarda 
ınmek ve durmak hakkını lıoiz
dirler . 

Ticaret biletleri hamillrri ha
reket ve yolculuk esnısm<la lıi-
l~tlcrin~ istasyonlara kayıt veya 
vıze ettırmek mecburiyetine tabi 
d ... ğildirler . 

Yirmi sene evvel Almanların 
pı ttJlt'ıııdcn gemisini yakalamak için 
. ·• -'nlıtaç olduğu kadar kruvazora 
ımı ~gün dahi malik drğildir. Lond 
~ıı -• muahedesini imzalamakla ka
~tnn~ 

İster Avusturya meseh~si, ister 
Almanyanıa yeoi<leıı silahlanması 
veya ister şark misakı mevzuu 
bahsolsun.Sulhperver milletlerin 
sıkı bir surette teşriki mesai et
mP !erine hiç bir zamon bugün
den ziyade lüzum ve ihtiyaç ha
sıl olmamıştır.Sulhun muhafazası 
Fransa ile İtalyanın büyük bir 
basiret ve azim göstermeleriı.e 
bağlıdır . 

Amerika Hükumeti 

İki büyük bombardiman 
tayyaresi yaptıracak 

Doçe bilha!!sa şöyle diyor : 1 

( Halk ticaret hiletlt>ri ) onlıeş 
günlük , bir aylık ve iki aylık ol
mak üzere üç seri üzerinden ter
tip edilmiştir . 

(Halk ticar~t biletleri) hamil
leri yolcu a{,lrlıkları hakkındaki 
ahkam ve müsaadeler<len istifade 
edeceklerdir . 

e<liJrl ettiğimiz kayitlerden ~ur~ul-
_.-auıo vakıt ve saatı gelmışdır. 

ve Ortı Avrupadaki bugünkü ka 
nı "~ık vaziyet buudan 20 yıl evvel
lıteJı ti'- kadar v.a.hiw l>ir-tclılikc arzet 
blkt• rektedir. 
·1-1 btJ 4 Ağustosa müsadif meşum 
~ibi ~Jinüıı yıl dönümünü fırsat bilerek 
riletl udan böyle artık yer yüzünde 

p için kafi derecede kuvvetli bir 
~nanmaya malik olmak husu 
üdiiA.ndaki kati knrauımızı aleme ilan 1 

1 ı· . 1 tme ıyız. 

at~ 

" Ami <lu Ptuple ,, diyor ki: 
Almanya bizi ne gibi akihet

lere sürükliyecek ? . Bu gazete 
Avrupanın emniyeti namına İtal
ya ile bir itilaf aktedilmesini tav
siye etm(lkte<lir. Vakayi iki Latin 
milleti hirbiıine yaklaştırmış V'! 

onların arasında bir menafi vah
d .. ti vücuda getirmiştir . 

Şu holde iki memleket ara-

Vaşington : ( A.A ) - Harbiye 
nt'zıırcti tC'Bİr dairesi .ı 800 kilometre 

oları VP saaua 350 kilometre nwsafe 
katedebilecek kabiliyetinde Lulu
nan iki bornbardimlln tayyar~si ıs
mnrlamı~tır . E~er neticeler müsbet 
çtkacak olursa uu tayyare. diğer 200 
tayyare: i~in model ittihaz edilecek
tir. 

Ht•r tayyare 1 milyon ila 1,250,000 
dolara mal olacaktır . 

Ct'oevredeki son iş konferansında 
im reformu kabule yanaşan ııanayi 
erbabı ancak İtalyanlar idi . Biz 40 
saatlik haftayı teknik tarakkiyatso 
vucut bulmuş olduğu iktisrdi muva· 
zen(.•sizliğio ortnda11 kalkmasına doğ· 
ru atılmış bir adım telakki etmt>kte
yiz . Cenenede her işi sürüocemedt
bıraknıak yohıoda takip edilen hattı 
hıırt~ket prensibimizin terakkisini te
hir edebilir , Fakat dıırdoramaz • 

Amerika bo prensibi vukuatın 
ilcası ile kabııl etmiştir • 

İngiltere hugüo buna kartı mu· 
haliftir. Fakat onun da nihayet hunu 
kabnl etwe11i icabedPcektir • 

Onbeş günlük biletler:Birinci 
mevki 35 , ikinci mevki 25, üçün
cü mevki 17,5 liradır . 

Bir aylık biletler : Birinci 
mevki 6(),ikinci mevki 40,üçüncü 
mevki 30 liradır . 

İki aylık biletler : Birinci 
mevki 70, ikinci mevki 50.üçüncü 
mevki 35 liradır . Bu ücretlt-re 
nakliye vergisi de dahildir. 

( Halk ticaret biletleri }lıamil- ı 
leri biletin mer'i bulunduğu 1 

Buna ilaveten ayrıca ayni cins· 
ten yirmi ht ş kilo veya muhtelif 

cinslerden elli kiloya kadar eşya 
nümunelerini veya nümuııe kol

leksiy0Dların1 ayni trende parasız 
nak ledebileceklerdir . 

Halk ticaret bileti hamilleri 
mafevk ıHnıf ta seyahat etmek is· 
terlerse iicret farkını umumi tari
feye göre tesviye edeceklf'rdir . 



Sahife: 2 ( Türk Sözü ) 

Halk Terbiyesinde 
Folklor ve Etnoğrafyanın değeri 

Dahiliye Vekaletinin 

bir tamimi 22 
1 Meslektaşlarımla bir hasbihal] 

Konservecilik : 4 
Konservecilik Türklerde her 

milletten fazla teamül bulmuş ka
dim bir adettir. Anadolunun her 
yerinde temmuz nihayetinden ey 1 

lul ve teşrin sonlarına kadar balkı 
mütemadiyen kışlık huırlıklarla 

meşgul görürüz. ( Bulgur, tarba
oa, kuskus, turşu, kavurma, irişkin, 
bastık, pekmez, bandırma, kuru 
üzüm, meyve ve sebze kuruları, 

her nevi reçel batta kuru kaymak} 
bu meyanda ıayılacık hazırlıkların 
başındadır. 

Bulgur hazırlıkları : Biliyoruzki 
buğday yıkandıktan ve kuruduk
tan ıonra sokularda döglilür ve 
[ kabukları çıkuıldıktan } sonra 
da el değirmenlerinde yahut dink
lerde üğütüllir ve anbırlara yer· 
)eştirilir. 

Tarhana hazırlıkları : Süt, yo· 
ğurt, kelle suyu gibi kuvvetli mad 
delerle ve yumurta He yapılan çor· 
balıkların ve bütün bir kııa yete
cek kadar yazdan bızırlandığını 

hepimiz biliriz. Bunların arasında 
pilavlık kuskus, makarna, erişte ve 
yufka gibi şeyler de eheromiyetli 
yer tutar. 

Turşularımız hakkında halkın 
bilgileri ve turşularımızın envaı 

hemen dünyacı meıhurdur. Lah· 
na, bıtlıcıu, bıyır, biber, havuç, 
pancar turtularıaın yapılma usul· 
leri ve bu arada mükemmel sar 
dalyalar ber halde hatırı sayılacak 
halk bilgilerinden ve halk mıha 
retlerindendir. 

Kavurma , irişgio, bastırma 
yapma işleri bilhassa orta anado 
luda hemen her evin umumi mtş 
galeleri arasına dahil olmuş halk 
işlerindendir. Her ne kadar umu· 
mi şöhret Kayseride ise de her 
köyümüz Kayseri kadar bu itin 
erbabıdır. 

Pekmezden yapılan, bandır
ma, sucuk, bastık ve saire gibi 
kuru tatlıların nefaset ve daya · 
nıklığı her bal de başka memle · 
ketlerde adet olmıyın eyi itiyat
ludandır. Bilhassa pekmezden ya
pılan türlü türlü reçeller ve tat
lılar iktisaden asırlarca Anadolu 
hılkıoı ayaktı ve zinde yaşatan 

adetlerin baıındadır. 
Senelerce üstüne başını giye· 

ceğini, aylarca yiyeceğini başlı ba· 
şına bir adet ve anane aaikasiyle 
hazırlayan bir millete ne kadar 
alkış ve hürmet armağanları tek 
dim edilae yine azdır. 

Eğer Türk milleti Avrupa köy· 
lüleri gibi biraz müsrif ve biraz 
kendi iptidai malzemesini kullan
masını bilmemiı olsaydı bugün 
memleketimiz muhakkak yoksul
luklar içiode kıvranmış bulunur
du. 

Memleketin adet , anına ve 
kültürleri arasında gergi gibi ya
şayın « konservecilik • ona bağlı 
adetler ve akidelerle takviye edi. 
lecek ve asrileştırilecek olursa hal· 
kın bu iliyatlarından ne kadar bü
yük bir servetin doğae1ğını dü 
tünmek lüzümsuzdur . 

Halk; terbiyesinde ' çok geniş bir 
ış olaa bu itiyatların tekiimlil ve 
terakkiıi meselesiyle bilhassa köy 
muallimlerimizin meşgul olmHı 

milli borçlarımızın en ulvilerinden
dir . 

Halk konserveciliğin i yıkarak ye· 
oiden yapmak hiç bir vakıt batıra 
gelmemelidir . Bilakis halkın hu 
mühim meıgalelerini tetkik etmek 
ve ısırluıo itiyat ve tecrübelerin · 
den istifade edilerek meydana ge
leo gıdaları dahı verimli ve da 
ha elverişli a1ri ve 11hhi bir ha.le 
ıretirmek lazımdır . 

Yazan : A.Rlza 

Halk terbiyesinde konserveci · 
fiğin tetkiki bize bir çok mane11i 
maddeler de verir. Halk kıı bnır
lıklarını yaparken onun bir çok 
akideleri , itikatları , efsaneleri 
bakim bir mevki işgal eder . 

[ Pekmez kazanlarının kurulu
şunda , bulgur hazırlıklarında , 
sirke , turşu , sucuk, nişasta , pas
tırma } gibi şeylerin yapılışında 
halk pisikolojisinde esaslı yerler 
tutan inanmalar tetkik ve tahlil 
edilecek olıırsa Türklerde konser· 
veciliğiıı ne kadar eski ve tarihi 
bir adet olduğu derhal göze çar
par • Bilhassa bu adetlere ilişik 
inanmalar bir araya toplanır ve 
dikkatle isliih edilerek yeniden hal
ka iade olunursa milli bünyemizde 
meydanı gelecek inkılap belki in · 
kılaplırın en değerlileriııdeıı biri · 
ni teşkil eder . 

Muhııcirlerin bazı borçları 

af edilmiştir 

2510 Numaralı iskan kanunu· 
nun 39 uncu maddesine göre mü
badil ve gayri mübadil muhacir , 
mülteci , göçebe ve nıkil olunan· 
lara adi iskan haddi için verilmiş 
olan tedavül sermaye , sanat , zira· 
at ılat ve adevalı , hayvanlar , ko 
şum , araba takımları , tohum he 
dellerinin af edilmiş olduğundan 
bu gibilerden borçlanupta kanu· 
nun neşri tarihine kadar tahsil e
dilmemiş olan taksitlerin tahsil e
dilmiyeceği ve yine ayni maddenin 
hükmüne göre yukarıda zikri ge· 
çenlere borçlınma sure tile adi is· 
kan haddi içinde verilmiş olan ya
pı ve toprak bedellerinin verildik· 
!eri taribdeo itibaren yirmi sekiz 
yılda ve kırk müsavi taksitde tah
sil edilmek ve tahsile de sekizinçi 

Halk terbiyecilerinin ; kıt ba-
z 1 ki T 

.. k k ·ı·-. yıldın sonra başlamak icap etti 
ır ı arı ve ur onıervecı ıgı . d 

hakk nda 1 t tk
.,_1 t ğın en kanunun neşrine kadar tah· 

ı yapı aıı e IK er ve op· . .1 . 
!anan malzemeler vasıllısiyle yeni· sıl edı meyen tıkııtlerin bu esasa 

leştirecekleri akideler arasında kuv· görke tadil ve tashihi ve peşin ver-

velıl. dd le • b ı n c ı. . me isteyenlerin de yarı borçları -

I • 

ma e rıo u u a a5ıoa şım· , 
diden iman etmek lazımdır . nın ~~ edılm~ler~oin la~ı~geleceği 

Halkın b-u yesı· d b.lh lh dahılıye vekaletındeo vılayete bil-n n e ı assa . d .. 1 • . 
tiyar kadınlar erasıtıda kış hazırlık- ırı mıştır · 

ı.rı ve konservecilik bak kında ya- Mükellef amele 
fıyan saoat eserleri idet, anane , 
durubu emsal , tekerleme , hikaye 
ve tlirklilerin toplanması bu ba
kımdan bir dakika ihmal edile mi· 
yecek kadar ehemmiyetli bir me
sai olduğunu tekrar etmek bilmem 
lüzumlu mudur ? 

Bence memleketin bütün mli · 
nevverleri , muallimleri bu ugurda 
durmadan çalışmağa başlamaları 

zamıını geçmiş bile addolunur • 
Mamafih* zararın ner~sindeo dö
nülse kardır • • derler . bu aaza · 
riyeye olsun intibak ederek der· 
nal işe bışlamamız yine göreceği
miz işlerin baıında sayılır . 

Şurada , halk konserveciliği 
inanmalarından bir iki misal okur· 
11k mevzuumuz hafızamızda daha 
derin bir yer tutmuş olacağını 
zannediyorum . 

Ala sözleri ve inanmalar : 

1 - "Gün battıktan sonra ev
den kızan çıkarsa o evin bereke
ti de birlikte çıkar .,, 

2 -" Yakıtsız sirke verenin 
sirkesi ıarap olur .,, 

3 - "Sucuğu yaptıktan ıonra 
ıartlamak gerek,, (ıartlamak Türk· 

çe bir nevi dua yahut tılısım dır .) 
4- "Bulgur anbara girdi , kış 

kürkünü attı., (Bu ata sözü bulguru 
olanın kıştan korkmıyacağını if· 
ham eder) 

5 - "Parmakları ince olan 
kızın pastırması tatlı olur,, 

Hikayeler , lıirkıller : 

1 - "Eski vakıtlarda bir köy 
ahalisi kışlığını tutmamış , aksine 
o sene çok kış olmuş kardın bay· 
vanlar bile yazıya çıkamamış bü· 
tün köylü üç glinde kırılmış,, 

Nur lıak dağında 
çoban Ali 

15 Eylulda ıyollarda 
çalıştırılacaklar 

1 Temmuzdan itibaren alınma
sı liizımgelen birinci taksit yol pa· 
rasının tahsiline devam edilmek
tedir . İkinci taksit de Teşriaiev 
velde alınacaktır , 

Mükellef amele ise 15 Eylul
dan itibaren yollarda çalııtırılma
ğı başlanacaktır . Şimdilik Misis 
ile Ceyhan arasındaki yol yaptırıl 
maktadır. 

Bu sene merkez kazı ile buna 
bağlı köy ve nahiyelerde mükellef 
amelenin mikdarı 18000 ve blitün 
vilayetıekilerin yekünu ise 60000 
kadar olduğu tahmin edilmekte · 
dir • 

Süreyya bey 

Bir müddettenbori Bürücok 
yaylasında bulunmakta olan cum
huriyet halk fırkası vilayetimiz 
idare heyeti reisi vo Halkevi reis 
vekili Aksaray mebusu Süreyya 
bey ıebrimize dönmüştür. 

Efe Mehmedin katilinin 
duruşması 

Efe Mebmedi öldürmekten suç
lu ve mevkuf cıncık Ali oğlu Ha
sanın duruşmasına dün ağır ceza 
da devam olunmuş ve gelen şahit
lerden birisi dinlenmiştir. Bu ıa· 
bit Hasoııın köşkerlik yaparken 
efe Mehmedin bunun yanına gidip 
geldiğini gördliğünü ve fakat bir 
senedenberi birlikte gezdiklerini 
görmediğini ve başka da bir şey 
bilmediğini söyledi. 

Gelmiyen şahitlerin getirilme· 
sine karar verilmiş ve duruşma 
başka bir güne bırakılmıştır. 

2 - Bıilgurıı allık kazana 
Unluğu verdik azaba (lıizmetçl) 
Kış burcu geldi gezaba --------------
Çubuğuıııı lıitlıirıiyor bubalar 

• 
Dağarcıklar kavurmalı 
Ocak ıistıi bastırmalı 
Çörten/er buzlu mayalı 
Misafir dolsun odalar. 

• 
Tuluk lulıık şirin pekmez 
Kışlan yana tasa çekmez 
Yel ıifıirıir ılgıt , ılgıl 
(. . . . .) 

(Göğşen ke/ıyaya tecerllden) 
Son mısra maalesef buluna· 

mamı9tır . Göğşen kehyanın yaz
dırdığı bu gayri muntazam türkü 
bize balkın kış hazırlıklaıile ne 
kadar alakadar olduğunu isbıta 
kafidir • 

Buna benzer maddelerin adedi 
çoğalırsa terbiye sahasında görü· 
lecek işin nisbeti o kadar fula 

randıman vereceği muhakkaktır . 
Bu meyanda hayvanlar için ya

pılan kışlık h1Zırlıkların da mühim 
bir ehemmiyeti vardır . Bunların 
da toplaııması lazımdır • 

1 

Nerelerde içki satılacak 
Komisyonca bu hususta tesbit edilen yer

lerde satış müsaade ile serbestir . 
·-· -- .... -------

İçki mıntakalarını teshil etmek 
için Vali Vekili Osman Nuri beyin 
r~isliği altmda toplaoao komisyon 
şehrimizde içki satılabilecek mın
t11kalıirı aşağıdaki şekilde tesbit 
etmiştir . 

Ancakl bu yerlerde , mektep , 
mabet ve resmi dair~lerin karıı · 
sında olmıyan yerlerde içki satıla · 

bilecedtir • 
Şu hale oazuan bu mıotakalar 

dahilinde içki ıatmak için müra
caat edeceklere resmen müsaade 
edilecektir . 

içki satılabilecek mıntakalar 
şuralardır :j 

içki içilebilecek caddeleri ve 
mıotakaları gösteren bu planda 
Tarsuı kapısındaki seyrüs~fer me
murunun bulunduğu nokta merkez 
ittihaz edilmiştir . Buna nazaran : 

1 - Tarsus kapısı meydanın· 
dan yeni oteli takiben yeni istas
yona giden cadde, yeni istasyon 
meydanı ve mutasavver Cumburi · 
yet meydanı taral.yni . 

2 - Keza ıeyrüsefer merke 
zinden şarka doğru ilerleyeo ve 
Abidinpaşa (caddesi adiyle anı · 
lan ) ( 1 ) numaralı caddenin taş 
köprüyü geçerek Karşıyakada 
Salih efendi fabıikasır.a giden 
taş köprünüo tarafeyni . 

3 - Ayni merkezden garbe 
doğru giden ve Borsa önünden ge· 

çerek kuru köprü ve ~ski istasyon 
karakolu caddesini takiben tntün 
fabrikasına müntehi olan caddenin 
tarafeyni · 

4 - Ve keza ayni noktadan 
cenubi şarkiye doğru belediye 

önünden geçerek eski kapalı çar 
şı ve saat kulesi yoluyle hükumet 
meydauına kadar devam eden yo· 
lun tarafeyni . 

5 - Ve yine mezkur seyrüse· 
fer noktasından cenuba doğru seb 

ze p1Zarına gideıı ve kasaplar çar
şısı şarkından orozdibak meyda· 
nıoa müntehi olan caddelerin ta 
rafeyni . 

6 - Hükumet konağı önün· 
den bışlıyarak belediye bahçesi , 
9afak kahvesi , taş köprü methı· 
linden geçerek şimale doğru ne
hir sabilioi takiben kumandanlık 

dairesine müntebi olan caddenin 
tarafeyni ile bu noktadan set üze 
rioi takiben Vali konağı cadde 
sinin mlilaki olduğu noktaya ka 
dar ve buradan mezkur caddeyi 
takiben asfalta yeni istasyon c.ad 
desioi kateden noktaya kadar 
mümtet caddelerin tarafeyni . 

7-Kumaodanlık dairesi önün
den başlı yarak asfalt caddeyi kate· 
den ve buradan köprüye müntebi 
olan caddenin tırafeyni içki mın· 
takan addedilmiştir . 

Değirm~nler. hakkınd~\Gizli Yunan emlaki 
henuz bır emır gelmedı 

Bunları ihbar rdenlrr~ ik-
Komisyoncı Liri şehir dahi

linde ve diğeri de karşıyıkada ol· 
mak üzere yalnız köylünün lıuğ
dayını üğütmek için iki değirmen 
ayııldıgı ve lazımgelen müsaade
nin verilmesi için vekalete müra· 
caat edildiği yazılmışdı . 

Düne kadıır bu hususa dair 
vekaletten vilayete bir cevap gel 
memiştir. Cevabın bu günlerde 
gelmesi umuluyor . 

Terliksiz cinayeti 

Maktulün öldürüldüğü o

dada tetkikat yapılacak 
Terliksiz köyünde oturan Meh · 

met adında birisini öldürmekten 
suçlu ve mevkuf ayni köyden Hacı 

Abdullabı4 duruşmasına dün ağır 
ceza mahkemesinde devam olun
muı ve maktulün oturduğu oda ile 
ıilabın atıldığı yerlerde tetkikat 
yapılarak bunun bir raporla mah· 
kemeye bildirilmesi için mahkeme 
azasından Kazım bey tayin edil 
miş ve duruşma 11 ağuıtos 934 
cumartesi gününe bırakılmıştır. 

Bir ay içinde 

Yüz elli zabıtavakası tespit 

edildi 

Geçen Tammuz ayı içinde vi 
layetimiz merkez ve merkeze bağlı 
köy ve nahiyelerde sopa ve taıla 
112 , bıçakla 26 yaralama , Lıçak· 
la 3 , tabanca ile 3 ki 6 öldürme , 
3 kız kirletme , 2 suda boğularak 

ölüm ve bir araba tekerleği altında 
kılarak ölüm ki 150 zabıta vakası 
tespit edilmiştir , 

Kazanç komisyonu 

Kazanç tetkiki itiraz komisyonu 
diin toplanmıt ve komisyona ge· 
len evrak üzerinde tetkikattı bu 
lunarak k1rarlar vermiştir. 

ramiye verilecek • 

Gayri mübadiller komisyonu 
tarafından memur edilen Sait bey 
isminde bir zatın şehrimize gel· 
diğini yazmıştık . 

Sait bey burada Yunanlılar · 
dan metruk olup henüz hüku 
metçe tesbit edilmemiş olan gayri 
menkulleri arayıp meydana çı
kııracaktır. 

Bu gibi mektum Yunao em· 
lakini ihbar edenlere ikramiye 
verilecektir . 

Eczahanelerin teftişi bitti 

Hükumet tabibi Hamit bey 
tarafından bir müddettenbeıi şeh· 
rimizdeki oczahanelerde yapıl· 
makta olan teftiş işi bitmiştir . 

köylerde 
Ziraat memuru Talat bey koza 

mah8ullerini yerlerinde görmek 
için dün köylere gitmişdir. 

Bir ihtiyar adam ce
sedi bulundu 

Kuzucu oğlu çiftliği il~ Şeyh 
Murat köyü uasında bir tarlada 
c•set görüldiiğü bıber verilmiş ve 
cumhuriyet müddei umumi mna· 
vinlerinden Nevzat ve bükümet 
tibibi Hamit beyler tahkikat yap· 
mak ve cesedi muayene etmek 
üzere dün sabah oraya gidip gel· 
mişlerdir. 

Hliviyeti belli olmıyan bu ce. 
sedin üzerinde yapılan muayenede 
hunun 55-60 yaşlarında olduğu 
ve bundan bir hafta evvel eceliyle 
öldüğü anlaşılmış ve gömülmesine 
izin verilmiştir. 

Muallimlerin A!)ustos 
maaşı 

İlk mektep muallimlerile muha· 
sebei hususiye memurlarının A
ğustos maaşları lemamen verilmiş· 
tir. 

Bu he11ba nazaran bu kadar 
mükellef amel~ ile vilayeliıoizde 

epeyce yol yapılacık demektir . 

K:ıybolan mırnmrJat 

memuru 

Karaisalı 4 ( Hususi ) _l(ı 
orman muamelat memuru Tılıi 
efendi bundan yirmi beş gün 
dar evvel birdenbire vazifesiııİ B 
rakarık belli olmıyan bir yere ıfa 
vuşmuş ve kaymakamlıkçı ~lı 
sıkı araştırmalara ve soruştu,..uş 
lara rağmen yeri bulunamaııı4 so 

En son Karataşın bir köyiillt•c 
saklı olduğu öğrenileıek getflilel 
mesi için bııluııduğu yere bilrın 
rilmiştir . 

Kaçmak işi , mutemedi o~tin 
ğu iki üç muhafızın altı aylık Jn 
aşını almak, orman satış i•leril l • 1 .. 
yolsuzlukta bulunmak ve bipld1

1
u 

lira tutan kaçakçılardan mus•' ar 
olunan orman mallarını sabiplfkf~ 
le uyuıarak zabıt varakalarını ~erı 
kemeye vermiyerek yok et,~·~ 
ve buna benzer bir çok işleriJi~ı 
yakalanacağını anlamasından i~tın 
grldiği söy )eniyor . lrr 

Müfetıiı Avni bey knaya ttar 
miş ise de bu işe vaziyet etmi~re 
ormınlaıdal bazi tahkikat yaPt'h 
tan sonra dönüp Adanay:ı gitıııl e 
tir . rke 

Bu meselenin tafsilatını ik~tla 
mektubumda bildireceğim . nb"I 

K ·ıh· .ıı 
araısa ı apısanesı yr· 

Kaza hapisanesi evvelce ·~~s 
lik şübe binasının altında ikeO 

1 

be binasının yıktırılmasına oıt~'.et 
14 metre munbbaındaki eıkl''~ 
maili inhidam Jandaımı kar~~ 
odasına nakledılmişti . Bu v' 1 

18 

teki bir oda ancak 8-i O kişi ~ftnıa 
ı_ • u 
.. en bu sıcak ve boğucu mev• 
de ( 34 ) kişi> çarnaçar aıkışli res 

D - ·ı k 1 1 mışlır . egı yaıma oturlll' 
tan bile mahrum kalan bu zav• ~e 
lırın izdihamdan dolayı sıhb:ıl a 
bozulmaktadır. . Halta üç dörl n; 
şide şüpheli ~hastalık ılaimi lz 

Si 
rülmüştür . Müsait bir bina b a 
ması için Cumhuriyet müddei ~t " 

miliği kaymakamlığa müracaatJr. 
tiği baber alınmıştır . Her ger•rin 
saat bu zavallıların sıhhatleri }.fif 
rine fena tesir yapacağı şüpb· 1ıe 
bulunduğundan yeniden inş•~ınni 
teşebbüs edilen hapisane inşa P1 'fme 
sisatıdın bir an evvel celbi ı sa 
alakadar makamın nazırı dik~u 
lerioi celbederim . ar! 

Bir suiistimal tahkık:ıtı 

Hapiıane gardiyanı Salih J •s 
di hakkında bundan bir sene /üs 
vel mahkumlardan tahsildar sJ ı 
efendi tarafından bazı yolsuzl~uş 
ihbar edilmişti . İhbar edilen /. k 
suiistimal ve irtikap mahiyeti~ 
görülerek müstantıklıkça taki/il 
yapılmakta olup yakında mii• re 
ve menfi bir karar verilmek üsİus 
bulunduğu haber alınmıştır . ay 

Şiddt>tli yağmurlar ıyy 
~1 v 

Bundın bir kaç gün ~vvel J 
lence ırmağı havzasındaki Ayd ar 
Solaklı , Eğlence ve diğer bet .ı n . ,.e 
ye bardaktın boşanırcasına ilı 1 1' 
at devam eden şiddetli yağınU~ ç 

• b • k h ~.nn yagmış u yagmur gere at li 
lara ve gerekse kozalarda b~ ~ 
r1t yapmamıştır . ıin 

Karaisalı nüfusu •k 

Son nüfus tescili bitmek üı ~ 
dir • Kua idare heyeti geceli ff 1 

düzlü çalışarak 120 yi mütec•~1
1ı" 

köy doğum , ölüm ve evlttl d 
cetvellerini tetkik ederek bil~ 
tik nüfus memurluğuna tevdi 'J.re 
miştir . Şimdiye kadar teıbit j 
len keza nüfusu elli bini geçili ır 9 
tedir , ıışt 

Ekin vaziyeti 

Nisbeten müttehit yerlerd~irn 1 
harmanların sonu alınmak il• jAt 
olup elde edilen miktar çifÇ~t 
yüzünü güldürmektedir . ~ flmı 
mahsulü 10- 15 senedenberı ılare 
rülmedik bir derecedeeir . Rıı'jab ı 
te itibariyle geçen en iyi ın•Y' 
ıeneıinin üç dört mislidiı • 



Beynelmilel uçuş 
1 

1 

Üll 
sioİ Bıı senenju yazında dördüocü 
ere sfa olarak uçuş meydanında ka· 
·• ~lı bir yol üzerinde beyoelmilel 
[tu,..uş için hafif~ lay~a~e irış~~t~aın rdl• son ~amulatı ~ır!ıkte gorule. 
5yii4ecektır. Bunun ıçın bu beynel
~etiıllel k11palı bir yol üzerinde uçuş 
blrın hususi sryabat tayyareleri 

D inkişafı bakımından ehemmi
oJ'tine dikkati celbetmek fayda 
k JD hali değıldir. t,ii 1929 seoesinde,Fransarun Arro 

r. 1t11ühü beynelmilel uçuş müsaba . 
ııo ı11ları için ·' Şalanj ,. mükafatını 
~s• •·f '"' "l b t . lf" ettıgl zaman, şu mu a eza 
ıp · · · t • t' T ,-erme ıstıoat e mış ı : ayyare-
nı d"v 't' ki' eti"• ıger vesaı ı qa ıyeye nazaran 
·.Jikiyetiııi teşkil edeo büyük sü 

rı j~İn kıymeti, katedilecek mesa -
n ler ne kadar büyürse o kadar 

8 
;tar. Bu sebeplerden dolayı tay
i~renin evvel emirde beynelmi 
a~ muvasalada istimali zarureti 
•tdıibeyyüo eder. Hava seyrüsefer 
1 

rketleri tarafından beynelmilel 
ilı"tlar<la nakledilen yolcu mıktara

n mütemadiyen artmasına mu· 
. ıbil ayni hatlarda hususi bava 

Si yrüsef rrleri henüz hiç me-UUU• 

1
1hs olmıyacak derecededir. Bu 

eo alık spor tayyartai muhakkak 
e ıette beynelmilel seyahat sefer· 

~ki inde otomobil ile yatışa girl'hi· 
,f_ek surette inkişaf göstermiştir. 

'.. isadi noktai nazardan seyahat 
v 

• . anının a~alması mevzuubahs 
11 

• uğu lıalferde bir seyahat tay · 
reıioio alım ve bakım masraf
ı tayyarenin otomobille muka
seye girişmesine mani olacak 

8 
t dar yüksek de-ğildir. Buna rağ. 

~ ı n; buıusi hava seferlerinin be-
of 

z bemen hemen mevcut olma · 
sının sebebi balkın ekseri}ct 

. ariyle bafıf tayyareye az emni-
eı tr vermesinden ileri gelmekte
aa {.' Beynelmilel kapalı bir yol ü
·eC- rinde uçuşlarının vazifesi işte 
1 /.fif tayyarenin tüccari hava sey
b/ıefer tayyareleri kadar şayanJ 
1 J_llDİyet ve itimat alduğuou ispat 

• 
8 ~mektedir. Bundan ~aşka tayya 
. 'İ saoayii kapalı bir yol üzerinde 
ık ~uşlar dolayısiyle, seyahat tay

tl•relerinio inkişafı yolunda teş 
a ik edilmiş o)acakhr. 
J Diğer uçuş müsabakalarının 

h ıesela meşhur Schoeider kupası 
e ~abakasının aksine olarak bey-
ı/laıilel kapalı bir yol üzerinde 

z ,uşlar da yalnız sürat keyfiyeti 
0 

·/. kıymet atfedilmiyeceklir. Bila 
e~i~ müsabaka teraiti öyle tanzim 
.. ~&imiştir ki, tayyarenin seyrüse-
u5 /e tevafukuou temin eden bütün 
ii• • 1 •. b ı 1 .ssa ar nazarı ılı ara a anmış o U· 

· Dyor. Bu uçuşlara iştirak eden 
•yyarelerioin muayenesi biri feo

l d ve diğeri emniyet muayeoesi 
e dJarak iki kııma ayrılmaktadır . 
Y ~niyet muayenesi, uçufa iştirak 
~:i •eo memleketlerin ckserisioden 
1 

-çmek üztre takriben 7500 kim. 
ul.unluğuncla bir mesafe üzerinde 

a;J.Üsıtbakanın vazifesine tevfikan 
1 hafıf tayyarelerin inkişafını te
lin etmektir. Uçuşa iştirak ede
•k tayyarelerin hamulesiz siklet· 

··ıl'i tahdit edilmiştir. Muhtelif mü 
~ ;bakalarda ( 1929, 1930,1932) sik· 
,";,tio üst gayesi muntazaman art-

ı c11ııtmı~tır; bu sene 560 Kg. civa 
~.~da olacaktır. Müsabakaya işti 
.' ~k edecek olao tayyarr.lerin ge 
1 ).ecelderi muhtelif tecrübeleri tet 
t /k edelim, Burada verilen rakam
ııı lr son müsabaka şeraitinden alın 

aıştır. 

Tecıübelerio en mühimlerin-*-" biri asgari sünt tecrübesidir. 
~.Air tayyare için yalnız azami sü · 
.1 ~t değil, asgari aürntin de mev 

İstanbul üniversitesi fen 
fakiiltt>si Proft>sörlerinden 

Dr. l'ily PRAGER 

dirde ufki uçuşta kalmnk kabili 
yetini 1Dubafaza edemez . Bu as
gari sürati mümkün olduğu kadar 
küçük kılmak faydaladır, çünkü 
büyük süratlerde bilhassa güçle 
ŞPD kalkış ve iniş manevreleri hu 
suretle kolaylaştırılmış olur . Son 
müsabakada , müsabakayı kaza
nan teyyareoiıı asgari sürati saatte 
58 Kim; ıdi. 

Asgari süratin yananda, tabii 
olarak azami sünte de kıymet 
verilecektir. Son mü!:\abakada bu 
azami sürat nalte 241 Kim. idi 
ki, bir seyahat tayyaresi için ol
dukça mühim bir ~ürat demektir. 
Bu sene azami süratın takriben 
saatte 265 Kim. ye kadar çıkacağı 
beklenebilir. 

iniş ve kalkış tecrübeleri de, 
asgari sürat tecrübelerine müşa
bih maksatlarla yapılmaktadır • 
Tayyare, yerdt n kalkdıktan son
ra, 8 metre irtifadııı gerilmiş bir 
ip üzerinden geçecek ve yerden 
kalktığı nokta ile bu ip arasında· 
mesafeye ehemmiyet verilecek -
tir. 

Son müsabakada, bu asgari 
mesafe 90 metre idi. Aynı süratle 
yere inerken de hu ip üzerinden 
gl'çerek tevakkuf ettiği nokta ile 
ip arasındaki mesafe ölçülecek
tir. Bu tecrübenin şimdiye kadar 
elde edilen en iyi neticesi 98 met· 
re idi. iniş ve kalkışta, tayyareye 
lazım olan mesaftnin küçüklüğü 

bilhassa hususi tayyareler için çok 
mühimdir, çünkü bu tayyareler 
yalnız umumi tayyare meydanla
rına değil, aynı zamanda nispeten 
küçük olaa sabalara iomek mec· 
huriyelindedirler. 

-

. 

Ekseriyetle hususi tayyarele
rin muhafaza edildikltri yt>:r mah 
dut bulunacağı için , müsaba1'aya 
iştirak eden tayyarelerin kanatla 
rının gövdeye katlanmHı suretile 
3,5 metre arz ve 3,5 metre irtifa 
da bir kapıdan geçebilmeleri la
zımdır . Tayyarenfo bu suretle 
yukarda mevzubahis kapıdan ge
çe bilecek hale getirilebilmesi için 
icnp edtn zaman tayin edilir ; en 
kısa zaman 50 saniye bulunmuştu 
Keza tayyareyi uçuşa salih bir ha 

r. 

le getirmek için lanın olan zaman 
tayio edilir. 

-
Nihayet , tayyareoin 100 ;km 

uçuş için sarfedeceği ibtirak mad 
deleri de ehemmiyetle nazarı iti 
barc alıaacaktır . Asgari ibtirak 
maddesi sarfiyatı 6,3/4 kg. idi . 

a. 

' 

. 

. 
t 
. 

. 

. 
-
-
t 

-
-

-

Müsabaka şeraitinin çok mün 
kaşayı mucip olan bir noktası 
tayyarenin techizatının tayini ve 
takdiridir • Buna ait madde , tay 
yarenin rahatlığı , oturacak yerle 
rin münasip surette tevzii , pilo 
mevkiinden maaisiz rüyet olıbil 
mesi ve bunlara benzer bir çok 
noktaları ihtiva etmektedir • Bit 
tabi bu mrseleler de, diğer tecrü 
belerde olduğu gibi muhik ve a 
dil bir büküm vermek kolay de 
ğildir . Diğer taraftan bu hassala 
bir seyabaf tayyaresi için cok mü 
bim bulunmaktadırlar ve binaen 
aleyh ' bunların takdir ve tayinin 
den sarfı nazar etmek kabil değ il-
dir . 

u Müsabaka uzun mesafe uçuş 
ile rıibayet bulur . KQtedilecek o 
lan 7500 kim. mesafe muayyen 
mek mevkileri ve geceleme istas 
yor.lan olmak üzere 6 günde kat 
dilecektir . Bu esnadı , bir taraf 
tan uçuş programının ne kadar i 
tizamla ifa edildiği , diğer taraf 
tan ise uzun mesafe uçuşunda 

. 
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e-
-
n 

el-
k 
r 
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( Türk Sözü ) Sahife : 3 

A • ana orsası uame e erı d M 1 1 B 
SON HABER LER PAMUK ve KOZA 

1 
Kilo Fiyatı 

Satılan Mikdar C 1NS1 En oz En çok 

Muğla Halkevi \Alman maarif 
K. s. K. s. - Kilo 

nazırı Kapı malı pamuk 
ı- -

Piyasa parlağı ,, 

Gençleri Milasta miisamP.-1 Alman milletinin yıkılmaz 
Piyasa temizi 

" iane 1 
relerini muvaffakıyetle 

1 bir hale geldiğini söyledi iane JI 
Ekspres verdiler. -~- Ki evla ot 

-- .. Frankfurt: 6 ( A. A.) - Pro· 
YAPAGI Milas : 6 ( A. A. ) - Muğla fesörler ve muallimler fedarasyo- lleyaz 

1 ı Halkevi gençleri dün Bodrum· nu milli kongresinde Almanya Silah 
dan geldiler . Milas gençleri ve maarif nazırı M. Rust bir nutuk ç 1C1 T 
halkı tarafından hararetle karşı- irat ederek demiştir ki : Eksprt>s 
landılar. Gençler bugün ve yarın Ren nebJiyle Manş denizinin iane 
istirahat edeceklerdir. Yarın Mi- öte tarafındakilere bazı izahat ver· 'Yerli "Yemlik,, -
lasın eski eserlerini ziyaret ede- ml'nin zemanl gelmiş gibidir. .. "Tohumluk,. 
cekler akşama temsil, konser ve Alem Alman milletinin bugünkü 

n 

HUBUBAT 
konferaos vereceklerdir . ileri harekı: tinin ne demek oldu ' Buğday Kıbrıs 1 2,62,5 3 

-

Milas : 6 ( A. A. )- Dün öğ- ğunu sorup duruyor. Bilsinler ki ,. Yerli 2,37,5 2,75 

leden sonra Bodrumlularla Muğ- her teşebbüsümüz yıkılmaz bir 
,, Men tane 

Arpa 2,67,5 2,70 'ı 
la gençleri arasında bir voleybol millet haline gelmek maksadına Fasulya 
maçı.yapılmıştır . Çok heyecanlı mebnidir. Yulaf 2,56 
olan maçı Muğlalılar kazandı. 

Cüzam hastalığı 
Delice 

Akşllma Halkevi gençleri ta- Kuş yemi 

rafından temsil verilmiştir. Evvela - Keten tohumu 

Tedavisi için yeni bir ilaç 
Bakla 

Halkevi reisi tarafından Halkev- Sisam 
lerinin teşkilat ve ülküsü hak- bulundu UN . [ Vergi dahildir . ] kında konferans verilmiştir.Şiir· - - **** Salih Efendi 705 
ler okunmuş, zeybek oyunu oy- Lizbon : 6 ( A.A ) - Gazeteler *** 585 ·=.o " noıımış, musiki heyeti tarafındın Porto tıp fakültesi asistanlarından ..o 11:1 -Düz kırma •• 460 

~~ konsrr verilmiştir . doktor Villaeboaa Meto ile doktor ::ı Alfa ., 805 
Baatoa Viegaııio halihazırda Saint Ja- o !3 ...... Cumhuriyet 705 Gençler ( Köyün namusu ) :::::~ 

cquesda inikat etmekte bulunan ulu- ~ :> ... 585 
piyesini temsil etmişler ve Milas r-- ::ı " ıuun tt:rakkisi ismindeki İspanyol C\ u- Düz kırma ,, 460 
halkı taraf ıodan şi<ldetle alkış- cemiyetinin kongresinde cüzamın Me- AJta .. 803 
lanmı~ ve takdir edilmişlerdir . tileo mavisile iyi neticeler ~ıde etmiş Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

Hükumetimizin olduklarına dair entresan tebligatta 6 / 8 / 1934 lş llankasından alınmıştır. 
bulunmuş olduklarıDI yıızıyorlar . Santim Perıe K. s. 

bir tekzibi 
Dünya aleminde Vadeli Liret " ltalya ,, 

1 - H.ayşmark '•Alman., Vadeli -Elahali gazetesinin yazdığı Frank" Fransız,, - Hazır -Sterlin "lngi tiz,, 
yazı tamamen yalandır Kozmos şuantmı tesbit t>de- Hint hazır Dolar "Amerikan,, 1---- cek bir alet bulundu. Nevyork Frank "Isviçre., 

ANKARA : 6 ( A.A ) - Halep-
te intişar etmekte olan Elahali gaze- ----

Vasbington ; 6 ( A. A. )-İst ~iyanada yani tevkifler! Ziraat mektebi me· tt>sinin 22 temmuz 1934. tarihli sayı· 
sın da [ yüzba§ı Sadettin bey ku- ratosfer heyetinin elde etmiş <tlclu-
mandasındaki harp tayyareeinio bir ğu ilmi neticeler mühimdir. Bil· isyana hazırlanan iki elebaşı zunları ve askerlik kafileyi t&kip ederken Türkiyeoio 

hass• Kozmos şuaatının 18.000 yakalandı. Suriye hududu üzerine düttüğü ve 
me,tre irtifade alınmış olan fotoğ· Maarif vekaleti , ziraat mek-kumandaniyle içindekilerin öldürül· 
rafiler çok mükemmeldir . tepleri me7.unlarınıu gerek memu-düğü bildirilmektedir . ] diye yazıl- Viyana : 6 ( A. A. )-Başvekil maktadır. Ne gazetenin yazdığı ta· Cambridge Massachussets : 5 riyet ve gerek askerlik huıuslaran· 

rihte ne de hu tarihten evvelki za- M. Dolfusun katillerinden olup da lise mezunu hakkını haiz olma-( A. A. )-Teknoloji miie~sesesi 31 temmuzda idam edilen Holz-manlarda böyle bir hadise vuku bul· lan esasını kabul etmiştir . Bu bu· 
mamışdır. Kozmos in§ıatının kesafetini tes- ve.berin karısı kocasının tabutu susta alakadarlara da tebliğat ya-
Bir doktorumuz Avrupaya 

cil eden yeni bir aletin Colorada , üzerine bir Alman bayreğı koydu- pılmıştır . da 2,300 metre irtifaındaki evans ğundan dolayı vatana hiyanet Buodan böyle , Zirnat mektep-gönderiliyor. tepesinde ayar edilmiş ve bu a)e cürmii ile muhakeme allına alına- leri mezunları , bu haktan istifade tin işlemeğe haşlamış olduğunu caktır. .. 
ederek ihtisas tahsili de yapabile· Yozgat : 6 ( A. A. ) - Vilayet bildirmektedir. Alet başlıca elek- Viyana : 6 ( A. A. ) - Nazi hesabına ihtisas tahsili için ikinci troskop vazifesini gören ve tak-
ceklerdir . 

bir doktor Avrupaya gönderile- lerin 25 temmuzda yapmış ol-
1 .......... 

cektir . riben 1,250 kiloğram sıkknde duklan isyan hakkında yapılan Yasak edilen yerde . bir kurşun kitlesi ile muhat olan tahkikat hu hareketin başlıca 
Bir Amerikan bankası bit hücreden ibaret olup argon~ amillerinin ne Plaodta ve ne de rakı içmişler 

denilen gaz ile memludur.Bu lıüc- onunla beraber tevkif edilen kim-
Almanya ile alış verişi kesti Hakk1 ve Şevkı adında iki kışi rede Kozmos inşaatı dahili bir seler olmayıp Viyanali maruf bir 

tenbibat hilafına olarak rakı içil· ışık tevlii etmekte ve fotoğraf tes avukat ile feder~l idare memur-
mesi yasak olan Seyhan parkında Vaşington : 6 ( A. A. )-İtha- ctl aletleri hu ışıklan teehit eyle· larıodan bir şahıs olduğunu mey. 
rakı içtikleriod~n haklarında zabıt lat ve ihracat bankası Amerikalı mektedir. dana çıkarmışt1r. Her ikisi de tev. 
tutulmuştur . 

Duves ve Young istikraz hamil- Biitün dünyada devamlı için kif edilmiştir. 
MP.cnunnn oğlunun m:ırifoti lerinio hakları verilinceye kadar yedi alet inşa edilecek olup bu Viyana : 6 ( A. A. )-Montan 

Almanya ile her türlü kredi mu tecrübeler beş ıen~ devam Alpio rüesasından bazılarınının eyle· Mecoun oğlu Şevket bir kavga 
amolatıoı tatile korar vermiştir. Nazi isyanında müşareketleri an ~ yecekdir. bu aletler bilhassa ec- neticesinde Ahmet oğlu Kazımı bı 

ramı semavi yenin harekatının şıldığından silah ve mühimmat ta çakla on dört günde iyi olacak de 
bi kaydedilecektir . Şayanı dik- arzıntuıiktatis sahasının tebeddü imal eden bu müessesenin bil- recede yaralandığından yakalan· 
kattir ki bu gaye 1920 de , saatte latı üzerindeki ve sevaibi Şt:"msiye- cümle muamelatını mürakabe mış ve hakkında tutulan tahkikat 

için ticaret nezaretince bir biikii 175 kim . idi ve 1932 de saatte nin sık sık tekerrürünün inşaatı evrakile Cumh•ıriyet müddeiumu-
met komseri tayin olunmuştur . 200 kim. ye çıkarıldı . üzerinde yapmaktı olduğu tesir 

1 

miliğine teslim edilmiştir . Binaena 
Montan Alpin müessesesinin leyh , vasıti süratın muntazaman leri kaydedecektir. Hizmetçi dediğin böyle olu m~rkezi Styriadı Donaviçte olup arttığı göeülmelltedir . Bu aletlerden beşi yeni Zeland, 

tekriben 2 milyar franklık Alma.ı Umun:ıi birleşme evlerinde ilk uçuşlarda Almanya ve İn· Peru, Meksika, Groenund ve Ma· 
sermayesi ile işl~mektedir. hizmetçilik yapan Konyalı Hasan 

.. 
rilandıı konulacaktır. giltere en ilerde geldikleri lbalde, 

1931 de İtılya ve Polonya ileri M. Ruzvelte suikast 
,. oğlu Ali yanıqda çalışmakta ol-

gelmitlerdir . Son müsabakanın 
mı 

1 
Hava tarassudah duğu umumi kadınlardan Mehme 

galibi 0{40 tayyare , Varıova Po- yapılacaktı luzı Sdikauın üç entarisile bir şi-
litekoikum tayyare gurubu talebe· şe kolonyasını c•ldığıodan yaka· 

1 - Dün Adanada zevalden 
si tarafından planları ' Spokane:( Amerika) 6 (A.A.)- lanmıştır . yapılmıı ve sonra sıfıra indirilmiş tazyikı 
ioşa edilmiıtir . Tayyare in,utin- Haber verildiğine göre reisicum · 1 

Cebini karışllrmış nesimi 750,8 milimetre olup en 
de ilerde bulunan memleketlerin bur M. Hoozevltiıı bugün geçe· 

çok sıcak 36,4,eo azı 24,1 san ti. 
tayyare inıa eden fabrikal•nnın ceği demiryolu üzerinde 31 tem· Sabıkalı yankesicilerden Dur-
hol vasıtaları yanında , meslekle . muz tarihinde bir dinamit har· 1 grattı . muş oğlu Mustafa , Ahmet oğlu 
rine meftua bulunan bir kaç kişi tucu bulunmuştur . 

1 

Rutubet vasati % 77, olarak Mehmet admda birisinin cebini 
nin cok fedıkirane çalışmaları Bunun üzerine muhafazn tijr- kaydedilmiştir. karıştırarken yakalaom1ştır . 

1 

kendilerini bu neticeye isal et· tihatı takviye edilmiştir . ı 2-Hava açık geçmiş, rüzgar Halkın Sesi 
miştir . Bu hakikat , beynelmilel u· Grandcoulee : ( Vaşington ci- zevale kadar sakin zevalden son-
çuı müsabakalarıoa iştirak 

1 

ra cenubu garbideo sürati sani- Mardinde çıkmakta olen"Hal eden varı ) 6 ( A. A. ) - M. Rozv~lt 1 

on binlerce kimsenin alkışlurı 

r 

t 

1 ~~t olduğu tayyarecilikle meşgul 
. lnııyaıılar arasında bilinmez. Tay-

rı ıJa b b' ~ ·· t '· re mevzuu a 111 asgar ı surat en 

de edilecek vasati sürat nazara di 
kate alınacaktır . Müsalak.a , bi 
sürat miis.bakasından fazla emn 
yet müsabakası olmasından do 
yı saette 21 O kim. yi tecavüz ed 
vasati süratlcr , 210 kim . imiı gı 

la- ı 
en 

ve bu suretle ıcyabat tayyareleri-
nin teamülüoe hadim olan mem· 
leketler adedinin artmııısına saik 

yede8,2 metre olatak ölçülmüş- km Sesi,, arkadaşımız sekiz yaşı· 
arasında Kolumhiya nehrinin diir. na girmiştir. 
muazzam bendini ziyaret etmi§· 

R~ha az sürat le hareket ettiği tak· 
Aı;k.eri hava rasat istasyonu Arkada~ıoıızı kutlular ve dah 1 . ol ası 

. . 
1 -. . . m temenna olaour . 

ll 
1 tır . zıyatle yaşamasını dıler1z. 



~· 1 iffl! : 4 ( Türk Sözü ) 

Rus tayyarecileri 

Moskovadan Romaya ha
reket ettiler . 

KAYADELEN 
mr=qp w 

1\loskova : 6 ( A. A. }-.Mera· 
şal Hnlhonun riyasetinde İtalyan 
tayyar~cilik aJemi mümessil rri· 
nin yapmış oldukları ziyareti iode 
ccl n tayyare t l' .. kıJfitı rei~i M. 
Cidt--uı ~ n a~ke r i tayyo re akfıdt•· 

mi i reisi 1. Todorski ve 'liğcr 
hir takım tan nreciler Hom ya 
müte\ crcihr n havalanını:Jardır . 

Bındikleri üç tayyarenin hep · 
si ıle H usynda in~a eclilrni,. tir . 
Hu CTl ))a ı elerin miircttebo tı 21 
ki id 11 mü ekkepti r. l'ilo Ki) f, 
ÇrnçO\ie, \ıi)arı o, Boma yoltı ou 
takip ı d t c t' k ve Ki)cf de koııak

lıyacaklardıı . 

~~~~ ... ·~~~ 

~ .. 

BU su EVSAF iliBARiY'LL~~ ' /DüNYANIN EN iYi EN LEZZETLİ ... .. 

VEENHAFif 5ULAAINDAN BiRi iDiR. RESMİvEGAYRi RESMİ TAH-
~~~------·--------~-

Hindenburg Tan
nenbergde 
gömülecek 

ULLEROE BU SUYUN MiSLi AZ BiR SU DLDUGU ANLASILDI. 
irTEVENLERC ÇOK KDL~YLIK GÖJ'TERiLiR. • 

Birinci Sahifeden artan -
idare etmiş olduğu Jeneraller te
pe inde tevakkuf olunacaktır. Ho
hensteııdcu Taııeulıerge kadar 
binlerce .ı. azi mili~ askeri ellerin· 
tle maşalclerle sıraya dizilecekler 
dir. 

Taııenbcrg<le tabut JeneralJar 
kule ine nakle.dilerek orada bir 
san<lukauıu üzerine konacaktır. 

Sandukanın etrafında lıiikumet 
erkam, s firler heyeti, mütenffa. 
nıa ailesi \C esf.i imperatorluk 
ordusu miimes illeri için yer leı 
ayıılmışdır. fcrasim esııasıadtt 
tayyarcleıin 10 kilometrelik bir 
mu•ıit dalıiHn<le uçmaları mene 
dilmişdir . 

Hamlııııg ; 5 ( A. A. )- 1\Iare 
şal Hindenburgun \efatı günü a· 
zileıdcn ve Bitlerin mümessili 1. 
Rudolfuıı Alman milletine hita 
ben müteveffanın sena ı hakkın
da ne .. rttmiş olduğu beyanname 
bu akşam ecnebi m~mleketlerde 
yaşıyan AJm11ılara hitaben radyo 
ile na§rcdilmiştir. 

Diğer taraftan merkezi Ham· 
hurgta bulunan ecnehi nasyona 
lizm reisi bir hitabe o~şrederek 
ecnebi memleketlerde yaşıyan 

Almanları Mareş.ılan ölümüne ait 
merasıme Hiyıkıyla iştirake davet 
tlmişdir. 

Berlin : 5 ( A. A. ) - Resmi 
gazete Cumhur rei liği m~selesiy
le 19 ağustosta icra olunacak re 
yi imı tanzim e<lcn 1 ve 2 ağu!" · 
tos tarihli kanun metinlerini neş 
re.diyor. 

Bu kaııuoların altında bütün 
nazırların imzası bulunduğu gibi 
baş, ekil muavini sıfatiylc M. Voo 
Papeııio de imzası vardır. 

Resmi metinlere nazaran .M. 
Von Pepen elan hu vrzıfodc haki· 
dir. 

Himayei etfal çocuk ba
kıcı mektebi 

Himayi etfal Cemiyeti Umumi 
Merkezioio Aokaradaki çocuk ba
kıcı mektebi Tt"şrioievvcl iplidala' 
rında derslere tekrar b11şlay11cak 
tır . Mektep leyli ve mecca1>idir . 
Ameli ve nazari tedrisatı iki se
nedir. 

fektebi muvaffakiyetle bitıre· 
rek şahadetname al1tolar Himayei 
etfal ınfü•sseselrrile , diğer mües 
seseleıe ve ailrler yanına çocuk 
bakıcılık ve hasta bakıcılık işleri 

ile yrrleştirilir . 
Mektebe , ilk mektt pteo şaha· 

detoame almış veya orta mekt .. p
lerle liselerde t•hsil görmüş 18 
den 25 yaşına kadar t!vlcnmcmiş 

hanım kııl11r kabul edılir . Orta 
mektep veya lise tahsilli hanım 
kızlar tercih edilır . 

Mektebe kayd~dilmek için bir 
istida ile Ankarada Himayei etfal 
Cemiy~ti Umumi Mer\Ceıi reisliği
ğine müracaat edilir . Nüfus cüz 
danı , mektep şabadttname veya 
tasdiknamui•, hüsnühal mazbata· 
sı , sıhhat ve aşı raporu ve üç fo. 
tograf gönderilir • Kaydı icra edi. 
lerılerc hyfiyet bildirildiktt-n son· 
ra gelinir . 2-3 

bu gece nöbetçi 

eczane 
Yeni cami ei,arırıtla 

Afiyet rcztı rıc~idir 
rtutt•tltıtti ıİtM•ttıınmı 1 1 ntt- UUIUUUIJUllUııuma 

r Çiftehan Kaplıcası Tii.rkiye
nin karlsbad'ıdır 

11esisı tı sn ireılc başka eyi bir oteli hususi liunyoları erk ok ve 
kadınlar için gazinoları mükemmel bir bakkaliyesi ucuz ve nefis ye
mek voren lokantası furunu ve temiz horbori vardır . moktrikle ten· 
vır cJılmiştir . Yakında radyoda konacaktır esbabı istirolıo.t miikem· 
m lılır • Çilı'TEHAN istasyonuna iki da&ika me'Saf~dir şimeoJüfer 
nuvlunları yüzde t:ılli tenzilatlıdır . 

Toroslorın s mopayn şıı hikaları nltınıln tabicıtin nzam C't ve gü 
z ·llığı karşısında çam vo ardıç kokusuyla muattar serin hir lınva için
tl dinlenmek istiyenlor için en giizel bir sııyfiyedir . Fio.tlar zamanın 
icobotmu uyğun bir şekilde hattı osğoriyo in ılirilmiştir . 

Oda ücretleri 

Otel odaları 
Taş odalar 

kuruş 

200 
125 
75 
50 

1 inci barakalar 
2 inci ,, " 

Banyo ücretleri 
kuruş 

Hususi 30 bir gün 
15 
50 

Umumi 
kaplıcada kal
mıyanlardan 

15 - 20 

. . 
ıçın 
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Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

Harika eserlerden meşhur Amerika içki kaçakçısı 

- ALKAPON -
Mümessili : P O L Münye 

Ji'IJ.,IMl l TAKTİM EDECEKTİR 

Bu Fıliınıte nıeşlıur Kn~·ııkçının en heyecanlı sergüjeztleri ttmsil 
odilmi1tir . 

ilave : ı · ii n \'a ha vadislN·i 
" 

Gı•lt>eP.lc program : 

Şaheserlerden 

Sanşm Venüs 
.Mümessili : MARLEN DITRIH ......... 

Adana Ziraat mektebi kayt ve 
kabul şartları 

J - Ortn mektep tahsilini ikmal etrııiş olmak . 
2 - Çıf çi veya crozi sahibi veya çocuğu olmak ve bu husus 

evrak vo vcı:rnikiyle isbnt oylom cı k . 
3 - Sinni ( 19) dan yukarı olmamak. 
4 - Alol ve emrazı.lan salim olmak. Ve her türlü ziuıi emeli

yutı icrayn muktedir bulunmak . 
5 - Mektep şehadetnamesi Turk tabaası oltluğuna Joir hüvi

yet ciiıılıını , sıhhat ve trahom roporu lıiisniihal ınazbntıısı üç fotog
ruf ve vesaiki vermek . 

6 - Mektep leyli ve meccani oldu~undan bılamazereti ıneş
rua mcktiJbi terk etmiycceğin l ve ettiği takdircle mektepçe kenJisi. 
ne yapılmış olan masrafı tediye od ceğino dair ktltibi adillikten mu· 
sllll<lak numunesi veçhile kefalet senedi vermek . 

7 - 'falir olanlar ( 20 ) ı.;yliilu kadar mektep müdüriyetine bir 
istiıla i!o rnuracııot edocoklerdir . 

4386 

adana Ziraat mektebine mülhak 
çiflik makinist mektebi kayt 

ve kabul şartları 
1 - ilk tahsilini bitirmiş olmak . 
2 - Türkiy1ı1 Cumhuriyeti tobeasındeu olmak . 
3 - Yaşı ( 15) ton aşağı ve ( 16) dan yukarı olmamak. 
4 - Göz vo vücut hastelıklarırnlan salim ve makinistliğe mu

kavim olduğunu hekim raporu ile isbat eylemek . 
5 - Köy, çocuğu çiCçi çocuğu olmak veyahut Lir iınaldtlıone

ılo yahut çiflikte m ,kinistlik, demircilik, tornacılık gibi sonatlardan 
lıirme çalışmış oltluğunu vesaikiyle isbot etmek . 

6 - Tahsil esnasm<la. bile mazeret mektebi terk eylediği tak
di rıle kendisine yapılacak bilumum mnsarifatı teJiye oıleceğine Jair 
kt\tihi uJilliktcn musaddak kefalet senedi getirmek . 

7 - Mektebi bitirdikten sonra, köyünde, çifliğinıle voya bu gi· 
bi yerlertle sonatla çalışacağını taahhüt eylemek • 

8 - Talip olanlar ( 20 ) Eylüle kadıtr mektep müdüriyetine 
hir istida ilo ve üç tane Cotoğrnfıylo birlıkte muracaot edeceklerdir . 
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ilanları 1 Belediye ----------
Belediye Riyasetinden 

12 kalem evrakı matbua tabettirilecek 

Bo!Pıliyo ılevııirine lı'lz m olun 12 kultıın ovrokı matbuanın ka 
lı zıırl sur.·tiyle tabottirılın .. si münakasaya konulmuştur . 

İlıelr>si Ağuı,;losun 28)nci Salı giinü saat onıla icra eılıleceği 
talip olıınlorın o gün Beleıliye enciiınenine vo şıırtnamesini görmek 
tiyeıılPı in Bclt•tliye yozı i ş lı'ri kuloıııino muracaatları ilan olunur . 

7-16-20- 27 

Kanara baytari laburatuvarı için alat, ve a 
vali baytariye ecza ve mefruşat safin ahnıy 

Bd111Jiye kunarosı Buytnrı ldburntuvnrı için İHİınlMiyle 
ve nıikdurı şartnameı-ıınıle ynzılı alfit ve ı~ılovutı huytnriyo v~ 
moCruşat krıpıılı zarf usuliylu tıo.tın a.lınocnktır . 

İhalesi Ağustosun 28 inci Salı giinii soat on heşte icra 
( ğinden taliplerin o gün Bulcıiiyo enciiml'nine ve şartnamelerini gör . 

istiyenlerin de Bolediye yıızı işleri kalemine nıu•acaotları ilAn olunur tıs 
7-16-20-27 43 ri 

Daktilo aranıyor 

• Belediya intihabına iştirak e<lccrk müntehiplerin isimlerinin 
siri işinde kullanılmak üzre 10 (laktıloya ihtiyaç vartlır . 

Yazılacak her isim için 1 kuruş ücret verilecektir . 
Talıpler arasını.la dnktıloğraliden imtihan yapılacaktır . Tulı 

rin 8 · 8 - 934 Çarşamba giırıii suat 15 t1' Bolediye meclis salonu 
bulunmaları ilan olunur . 4399 7 _8 

r 
TUrkiyede Kostümlük Kumaş 

Rekorunu Kıran 

YUniş 
MENSUCAT :FABR1KASl MAMÜLA'J:J 

Adanade Satlşa Başladı 

Satlş yeri : Güzel Adana Pazarı 
4 - 26 4381 

Muhterem halkımıza müjdeler 
ECE SUYU 

&atlığa çıkarıld u 

Hukikaton bütün suların Eccsidir. ( •) Amonus Joğlnrının yalçın a 
yaları arasınılon köpürerek fışkıran bu çok kıymetli suyun asıl 
" Ayron baş punarı ,, diye ön nlmış iken sılıhnt ve ictimni muave 
Vekdlot celilesi tahlilJen sonra bu suya "ECE ,, ismini uyğ1ın ve 
kışır görmüştür . Vekdlı t celilenin resmi raporu aşıığıda yaıılaJ 
Mulıtcl'em halkımızın mezkur resmi ropcru bir kerro okumaları kA 

ECE suyunu büyük bir iştiha ve lezzetle içecPksiniz. ECE so 
nu bir defıı içtikten sonra bnşka suları behemehal unutacaksınız . 
kü cidden latif, hafif ve temizdir . AJnİ zamanda <·ok lıozimlidir · 
saat zarfımla Acıkmak isterseniz yemekle berabor iki kadeh ECE içi 
kafidir . 

TOPTAN SATIŞ YERi : Yağ Cami civarında h1ılkcciler 

şısınJa ( ALİ NASiB/ ) Ecznnesiılir. 
Yetmit bet kiloluk bUyUk damacana yUz yirmi - 120 -

ruttur . ------
Ece Türkçe kraliçe 

Kimyevi muayene ve tahlil raporu sureti 

N. 
Görünüş 

Renk 
Koku 
Tadı 

1 
Berrak 
Renksiz 
Kokusuz 
Ltıtif 

Teamül Mutedıl 

Kaleviyet ( 100 sın . 3 suya sarColunan 
N / 10 llCI mıktarı ) 0,35 sm. 3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 2,5 

Uzvi maddeler için sarColunon 
Müvellidülhumuza Litrede 
Sülfat "( SO 4 ,, 
Klor ( UI ) ,. 
Nitrat ( NO 3 ) ,. 
Nitrit ( NO 2 ) ,, 
Amonyak ( Nl I] ) ., 

0,3 mg. 
0,0023 gr. 
0,0050 gr. 
0,0050 tt 

Yok 
Yok 

Sıhhiye mUste .. rı 
A. Hlisa11ulli11 

Umumi neşriyat ; müdll 

Mehmet Nurettin 
Adana Türk sözü matb 


