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5 KUHUŞ 

Kudiisde 
Milli iktisat ve tasarruf 

emiyeti tarafından Ankarada mo
dern bir sergi binası yaptırıldı 

9 Teşrini evvelde açılacak olan bu ser

ye şimdiden bir çok müracaatlar yaplldı 
Ankara : 6 ( A. A. ) - Milli l 

tis:ı t ve ta~a~n~f CPmi!cti ~ü 
rü mulıabırımıze aşagıclaki be 
atta bulunmuştur : 
Milli iktisat ve tasarruf cemi

tioin Ankarada yaptırdığı ilk 
gi evi Türk mimRrlarından 
vki beyin çok güzel bir eseri· 
. Bu bina yalnız Ankarada. de

bütün dünyada bile güzel 
nmeye layık bir sanat mücev
ridir. İn§aatı Ağustos sonunda 
tecek olan sergi evi 29 birinci 
şrinclo bir milli sanayi sergisile 
ılacaktır . Ankarada şimdiye 
dar yapılan sergiler gerek sa
yi er bahımız tarafından gerekse 
Ik tarafmdon hüyük bir rağ· 
te mazhar olmuşlardır. Fakat 
aksada therişli bir binamız 
madığı için sergilerimizde is
diğimiz mükemm0 liyeti va in· 
amı t~min edemiyorduk. Yeni 
pılan hino ile artık hu mazeret 
lkmıştır . 29 Birinci t~şrinde 
ılacak serginin yeni binada ya-
lan ilk sergi olmasına rağmen 
•mi mükemmeliyette olmasını 
emek herkesin hakkıdır. Bunu 
min edebilmek için azami gay- ı 
tle ve hüsnü niyetle çalışıyo · 
z. 'I'ürkiyede açılan sergilerin 
tışlı olmaları saııayiimizin hün

esinden gelen bir zarurettir.Nü
une sergilerine iştirak için sa

at erbabımız masraf ihtiyarın· 
an çekiniyorlar . 

Çünkü bizde henüz büyük 

sanayi yoktur . Küçük atölye , 
küçük tezgah ve küçük fabrika 
saoayii hakim olan memleket
lerde sergilerin satışlı olmaları 
çaresizdir. Fakat sergileıi bir ser
giye ve Mahmut paşa çarşısına 

benzetmekten kurtarmak içio ge
rek sanatkarııı zevki ve sanatlı 
bir surette tezyinini tı-min etmek 
gerekse milli iktisadın inkişafını 
gösteren grafikli, haritalı, fotoğ
raflı. şiarlı bir kısım da hazırla 

mak lazımdar . 
29 Birinci teşrinde açılacak 

Ankara sergisinde hu noktafora 
cevap vermeye çalışacağız:Bu mak

suda standların bölümlı>rini, raf, 
dolap, vitrin V. S. teşhir vasıta
larını her S''rgide kullaDılabile· 
cek ve istenilen şekiller verebi 
ı~cek bir tarzda hazırlatıyoruz . 

Lozandan önce ve Lozandan 
sonra Türkiyeyi gösteren bir sa· 
loo da tertip ediyoruz.Ankara ser· 
gisi bir taraftan Cumhuriyetin 
yıldönümüne , diğer taraf tan kış 
mevsiminin başlangıcına tesadüf 
ettiği için çok rağbet görecektir. 
Şimdiden iştirak müracaatları 
başladı. Devlet merkezimizde sa

nayi erbabımız varlıklaunı gös· 
termek için Ankara sergisine en 
geniş mikyasta iştirak etmek is· 
temekle hem menfaatlerini ve 
htm de şerefli vazifelerini müd
rik olduklarını ishat ediyorlar . 
Müracaat müddeti eylfilde hiti
yor . 

T. D. T. cemiyeti 
irinci kurultaya ait zabıtları ki
tap halinde satılığa çıkardı • 

Tarama dergisinin sekizinci ve yedi 
rmadan ibaret fasikülleri neşredildi 
İstanbul : 6 ( A. A.) - Türk 

ili tetkik cemiyeti umumi ka
. pliğinden : 

Biriııci Tiirk dili kurultayının 
hitları kitap haJiude çıkmış ve 

e kurultay ,za)arıııa gönderilmiş-
ir. 

Hariçten tedarik etmek i~ti 
enler için de mahdut bir miktar 
tışa çıkarılmışdır. lhğeri An·

arn ve lstanbulda yüz elli kuruş 
ur. Diger vilayetler için yirmi 

§ kuruş posta parası ilave edil-
işdir . Satış merkezi İstanhulda 
ürk kitapcılık limitet şirketi 
ır. 

İstanbul : 6 ( A. A. ) Türk 
ili tetkik cemiyeti umumi katip
iğin<len: 

Cemiyetin düşüncelesiri yay
ak üzere neşredilmekte olan 
ürk dili adlı bültenin brşind 
yası çıkmışdır. Bültenin her sa
ısıaın satış fiatı 30 kuruş, on sa

r yılı bir cildinin abonesi üç lira-

1 Şirket yurdun her hrafma 
bültenimizin dağıtm .. r-ıu1 üzerine 
almış hr. Bültene abooe olmak 
istiyenler ya doğrudan doğruya 
Aokaracla T. D. T. C. merkezine 
yahut lstanlmlda Türk kitapçılık 
limitetŞirketine müracaat edebi
lirhr. 

Evvc- lce Ankarada Hakimiye
ti Milliye matbaasmda yazılmış 
olan abonelerin biitün haklaıı 
mahfuzdur. Bülten ahcıneleıe Dev
let matbaası tarafından görıde·il
rilmektedir. Ellerine değmemiş 
sııyılar bulunan aboneler herhan
gi sayllart almadıklarını cemiyet 
merkezine hil<lirdikl~ri takdirde 
koleksiyon noksanlara hemen te· 
mamlanır. Bültr.nin satsş ve sevk 
işlerine ait şikayetler cemiyet 
umumi katipliğine yapılır. 

İHtanbul: 6 ( A. A. )-Türk D. 
. Tetkik Cemiyeti umumi katipJi 
ğinden : 

1-0smanhcadan Türkçeye 
- Gerisi OçUncU ••hifede -

-- •• Dünkü cinayet-ı 
Dün şehrimiz bağlarında yetmiş yaş· 

larmda ihtiyar hir adamcağız meçhul 
kimseler tarafından sopa ila dövül· 
<lüktt:n sonra başına bıçak saplanmak 
suretile öldürüldü . 
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-
örfi idare ilin edildi 

İsmet paşa Hz. M Adolf Hitler • 
Y t>ni yapılacak fabrikala
rımızın temellerini bizzat 

atacaklar • Rayiştağ meclisinde müteveffa Hin
denburgun meziyetlerinden bahsetti. 

ismet paşa ltazrelleri 
Ankara : 6 ( A. A. ) -Sumer

bankın Bakırköyde kurduğu ye
ni p:ımuklu mensucat fabrikası 
13 Ağustos tarihinde Başvekil 
İsmet paşa hazretleri tarafından 
açılacaktır . 

Başv ... kil İsmet paşa hazretlni 
Ağustosun 14 ünde de bankanm 
İzmitte kurulacak kağıt ve karton 
fabrikasının ve ayni günde İs· 
tanbulda şişe ve cam fabrikasının 
temel atma merasimine riyaset 
buyuracaklardır . 

15 Ağustostn Başvekil İsmet 
paşa huretleri refakatlerinde İk
tisat Vekili Mahmut Celal beye
fendi ve alakadar zevat bulun-
duğu halde Zonguldağa gidecek 
ve Türkiye İş bankası tarafından 
tesis edileck olan Yarımkok fab
rikasının temelini atacaklardır . 

Moskova mümessilimiz 

Karsta sut tozu f abrikasırı
da tetkikat yaptı 

il Dil 

KARS : 6 ( ı\.A ) - Şehrimiz· 
de iki gün kalarak mıntakanın ikti
sadi vaziyetini yakından tetkik eden 
Moskova ticaret mümessili Mümtaz 
bey dün Moskovıya hareket etmiş
tir. Mümtaz IJey şehrimizdeki süt 
tozu fabrikasıoı gezmiş fabrikanın 
istihsal ve satış mikdarı hakkında 
malumat almıştır • Esasen komşu-
muz Sovyet Rusyaya ihracat yapmak 
için fabrika sahiplerinin temasta bu· 
lunduklarım ve vaki olao talep üzt-· 
rine on beş gün evvel nümooeleri
nin Moskovaya gönderildiğini öğre· 
nnek bu meseleyi pek yakından ta· 
kip edeceğini söylemiştir • 

lzmirde 
Üzüm fiyatlar1ndaki dü 
şüklüfie çare aranıyor -IZMlR : 6 ( A.A ) - Borsanın 
yeni açılmış olmasına rağmen üzüm 
fiyatlarının rençberin masrafım çı
karmıyacak derecede düşüklüğü do
layısiyle gt'rtk İzmirdeu ve gerek 

1 üzüm mmtııkalarından vaki wuracaat
lar üzt>tine C. H. fırkası vilayet ida· 
resi reisi Avni Doğan bey tetkikata 
başlamıştır. Bu münasehetle bir kaç 
güne kadar üzüm tüccarlannin ve 
diğer alakadar müesseselerin yapaca· 
ğı büyük bir toplantıda~Lfiyatların 
yükselmeı:ıini temin edici kararlar 
alınacaktır • 

Ticaret umum müdürlüğü 
ANKARA : 6 ( A.A ) - İktisat 

Vekaleti tiraret umum müdü~lüpne 
Ziraat bankası umum muamelat mü-

1 d~r~ İsmail Hakkı bey tayin edil
mı~tır. 

Hindenburgun cesedi dün 
simle T annenbergde 

askeri mera
göm ü ld ü 

Neudeek ; 6 ( A. A. )-Cenaze 
merasimi bu akşam saat dokuzda 
Hindenburg şatosunda yapılacak
tır. Tabut sonradan bir top araba
sına konulacak ve caneral Von 
Niebaschutzun kumandası altın 
da bir ihtiram taburu tarafından 
refa~ at edilerek Naudecekten iki 
kilometre mrsafeye kadar götü
ri.ileı·ek ve oradan motörlü bir 
top arabasına konulacaktır. 

Yi.ne motörlü bir batarya ve 
iki süvari alayının refakatinde 
frodenau yakınındaki tepeye gö
türülecektir. 

Bundan tam yirmi sene evvel 
Hindenhurg meşhur Tannenberg 
meydan muharebesini bu tepeden 
idare etmişdi. Cenaze alayı hu le· 
peye salı sabahı varacak ve ihti
ram taburu da tept:de iltihak ede
cektir. Ceoaze alayı en şidd~tli 
muharebelerin merk~zi olan Tan· 
nenherg ve Mühlend~m geçecek 
ve Hohenstein tarik.ile Tannen
herg abidesinin bulunduğu yere 
gidecektir. Hindenhurgun cesedi 
hu •bidedeki baş kumandan ku · 
]esine kon•eııktır . 

Neudeckten •bide mahalline 
kadar bütün yol çiçek ve çam, 
meşe dallarile örtülü olacak ve 
siyah kreple bağlanmış Alman 
bayrağı ile donatılacaktır. Milli 
eosyali.st hücum ve müdafaa kıta
larile Hit1erci gençler teşkilatı 
ve diğer teşkilat mensupları bü
tün yolun iki tarafında mevki ala· 
caklar ve geceleyin de ellerinde 
meşaleler tutacaklardır. Milli me
rasimden biraz evvel cenaze ahi· 
denin ihtiram avlusunda Tannen· 
berg muharebe meydanında ölen 
20 meçhul askerin yattığı kabrin 
üstündeki salibin önüne konula-

caktir. 
Berlin 6 ( A. A. ) - "Daily 

Tdgraplı,, muhabirinin haber al· 
dığına göre başvekil Bitler bugün 
Reichstağda söyleyeceği nutukta 
Almanyanın harici siyasetini izah 
edecek ve muavininin ismini bil
diret:ektir. 

Muavinlik için Goering ileVon 
Blombergin isimleri mevzuubahs 
edilmektedir . 

Lon<lra ; 6 ( A. A. )-"Daily 
Telegraph,, ın Paris mulınbirin
den: 

Reichstagın fevkalide içtimai 
arif esinde M. Bitlerin en samimi 
mahremi esrarı M. Hess vasıta
sıyla Fransa ile dostluk lehine 
kuvvatli bir tezahürde bulunmuş 
olmasma burada büyük bir ehem· 
miyet vermektedir.M.Hess ezcüm 
le demiştir ki : 

İki milletin eski muhariple 
ri namına bir anlaşmanın yapıl 
ması lazımdır. Fransa ile Alman 
yanm temamen mutabık olmaları 
lazım olduğu kanaatındayım. Av· 
rupanın sulh kültürü ve medeni · 
yeti Fransa ile Almanyanın yak · 
laşmana bağlıdır. 

Diğer taraf tan M. Hesı hü 
cum kıtalarını da kontrol ede 
cektir. Liderleri M. Bitleri hükii 
meti en yükRek vazifesine geçmiş 
görmekle hücum kıtulan nevmit 
olmuşlardır. 

M · Hitlerin bunların idaresini 
terketmasi mevzuubahs olunmak· 
la beraber hücum kıtaları lider
lerinin kendileri için çok fazla 
büyüdüğü kanaatındedirler . 

Berlin : 7 ( A.A ) - Rayiıtağ 
mecliıinin Hindenburg şerefine 
akdettiği içtimada M. Hitler demiş

- Gerisi ikinci sahifede -

Muhafız gücü bisikletçileri 
Büyük turneyi muvaff akiyetle bitire
rek Samsundan Ankaraya döndiiler 

Samsun : 6 ( A.A) - Türkiye bisiklet turunu tam kadrosu ile 
ve /ı/ç bir arızaya uğramadan bı1yük bir başarışla sona erdiren 
mulıa/ız gıicü bisikletçileri çok dinç, zinde ve neşeli olarak dlin saat 
16 da Samsuna geldiler . 

Kirazlık mevkli11de vilayet • belediye , piyade fırkası ve alayı 
C. H. F. mümessilleriyle mmtakanrn tele formalı on bir bisikletçisi 
tarafından çok samimi bir ıe.kllde karşılandılar . Sporcular 7 a!jos. 
tos salı gı1nti Ankaraya döneceklerdir . 

Kudüste kanşıklıklar 

Araplarla Yahudi er ~rasın· 
da kanlr musademeler oldu. 

Paris : 7 ( A. A. )- "Matin,, 
gazetesinin Kudüsten aldığı bir 
habt!re göre orada sarhoş bir Ya
hudinin sebep Qlduğu bir hadise 
Araplarla Yahudileri biri birine 
geçirmiş ve kanlı kavgalar ol
muştur. Bu kavgalarda yirmi kişi 
ölmüş ve otuz kişi ığır surette 
yaralanmıştır. Şehrin başlıca cad 
desinden dört büyük bina yan· 
mıştır . 

Mahalli hükumet örfi idare 
ilan etmiş ve belediye reisi saat 
yirmiden sonra sokağa çıkılma
sını menetmeye karar vermiştir . 
Müscllah askeri devriyeler kavgn 
mahallerinde dolaşmakta ve sü
kunu muhafaza etmektedir . 

Türk - Sovyet 

Fut bol maçı Moskovadan 
telsizle bildirilecek 

.Moskova : 6 (A.A) - 7 Ağustos 
saat 18 den itibaren Türkiye saatı 

17 , Türk ve Sovyet futholculan ara
sında yapılacak maçın tafsilatı radyo 
ile bildirilecektir • Bu tafsilat Türkçe 
ve Rusça olarak v<>rile~e1'tir • Saat 
21,30 da d11 Türkiye saati 20,30 Türk 
heyetinin bir miimessili müsabakala· 
rın neticelerini bildirecektir • Bütün 
bunlar komintern telsiz istasyonu ta· 
rafından uzun tulü mevç 1724 ve kı· 
sa tulü mevç 45,38 metre ile yapıla· 
caktır . 

lranda bir facia 

Üçyüzden fazla insan 
suda boğuldu 

'Iahran : 6 (A.A) - Tahran·.Mt>ş
hct yolu üzerinde Firuz - Kuhda 
olan müthiş tuğyanlar neticesinde 
300 den· fazla insan ölmüştür. Birçok 
çocuklar boğulmuştur . Büyük mik
tarda hayvan zayiatt vardır • 

Arşidük Otto 

Avusturya tahtına çıkarıl
mak isteniyor 

LONDRA : 6 ( A.A ) - "Da
ily telgraplıın ,, Roma muhabirin
den: 

Avusturya tahtına namzet Arşi
dük Otto'nun bu ay içinde M. Mus· 
solini ile görüş~ceği ve bu görüşme· 
de Avusturta Başvekili M. Schosch
nig'in de hazır bulunacağı mıtluın · 
dur. 

Habısbourg'lara müsait mahafil 
M. Mussolininin Habisbourglarm tah • 
ta geçmelerine daha ziyade müsaa
dekir, Papalığın işe temamen taraf
tar oldu~ııoa dııir ç1knn şayinlarla 
fozla heyecana <Hi~mliştiir • 

Belçikada 

F rontest teşkilatı 
f shedildi 

Bruxelles : 7 ( A. A. )-Siya~i 
ıuilis tcşekkiiJlerini yasak edf'n 
son kanuıı ii~erine ]i'rontiste trş 
kilat feslıedılmişdir. 

Maraşta 

Elektrik fabrikasının tesi
satı bitti _,_, __ 

~AHAŞ : 6 ( A . A ) - Çeltik 
fabrıkasımn Elektrik santrah ikmal 
edilmiştir . Şehrin umumi elektrik 
tesisatının projesi ve fenni keşifleri 
de yapılmıştır • Yer yer başlanan 
'ebrin iman işlerinin başında elek
trik i2İ vardır • 



( Türk Sözü) 
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Sanatın ahlakı rolü ·I ŞEIIi:a-. HAHE:tS ı...E-...-c··i ıı Spor kongres 

Sahife : 2 

leıanbul üniversitesi edelıiyat ------·------------------··-------------------= 
Ekseriya sanat bir lüks, bir 

oyun, bir nevi vakıt geçirme ad 
dolunur; halbuki saoat ve ablak 
meseleleriyle meşgul olanlar bilir· 
ler ki sanat bayatta çok mühim 
bir rol, ahlaki bir rol oynamakta
dır . Sanat sayeıindedir ki içine 
düştüğümüz adilikten, meııfa•lten 
temizleniriz. Kıınt diyor(ki: 

" Güzel, her menfaatiıı bari· 
cinde bir şeyi sevmek için bizi ba
urlaı; basijefere hitap eden mev
zularda bile bütün mabsiıs cazibe
den müstakil ve serbest bir baz 
bulmayı bize öğreterek, ani bir 
sıçrayış olmaksızın, hasselerin ca· 
zibesindeu itiyadı olan bile ahlaki 
alakaya geçmekliğimizi temin e
der.,, Güzeli seven kendi kendisi 
uin fevkine çıkar, yükselir ve eş 
yaya ameli faidelerinden müstakil 
bir kıymet verir. Güzel bir şey 
karşısında ruh yükseldiğini duyar; 
hu itibarla sanat bir hakiki mane
viyat yıkayıcısıdır.Ch. Blanc şöyle 
diyor: 

" Bir şaheser önünde bulun
duğum zaman, ruhumu onunla bir· 
l•ştirmek isterim. Eğer buna layık 
olmadığımı biss.>dersem hendeki 
hayranlı« bir azap ve itaba inkı
lap eder. Bütün adi fikirlerle .ı 
çaldığımı hissederim. Bu takdirde 
kendime geldiğim zamao, güzelli 
ğin oeşrettıği o keskin ışıkta ken
disini bana gösteren lekeleri var 
lığımdao silmek için gayret rde
rim ,. Keza on dokuzuncu asrın 

maruf İngiliz filozofu Stuarl Mıll 
bura yakın bir fikirde bulunuyor: 

" Bir cerrar ziboiyetiyle değil 
falıet onunla hakiki bir surette 
uğraşıldığı zamıo sanat mefkü
revi bir güzellık filırıui temadi et 
tirir. Bu telakki bizi kendimizde 
ve eserlerimizdeki kusurlardan 
asla memnun olmamağa, mümkün 
olduğu kadar · her yaptığımız şe 
yi - ve her şeyio fevlıiade seciye 
ve hayatımızı meflıüreleştirmeğe 

biıi ~evkeder. ,, 
Demek ki (güzel ) in lemaş1S1 

varlığı, içinde sıkıştırdığı ihtiras 
!ardan, zaman ve mekan çerçeve· 
lerindeo azat ediyor, rubanileşti 
riyor. O, basit bir vakıt geçirme 
addedilse bile, insanları kaba va 
kıt geçirmelerden, haşin ve ma
nasız oyunlardan vikaye edebi -
lir . 

Büyük Fransız içtimaiyatçıu 
Eınile Durkheimin dediği gibi : 
" Sanat oyunun asıl şeklidir . O 
tesir fu)iyetini İnsanların hoş ve 
işıiz zamanlarına kadar uzıtarak 
bunları kendine mabsuı seciye 
ile damgalıyan bir ablak nümu 
nesidir. 

İnsao zevka muhtaçtır. Sanatta 
ve tabiatın hasbi temaşasında her 
nevi nrşelerle lezet duyan kimse
ler amiyaoe şöhretlerin cazibesin
den daha kolaylıkla kurtulabilir· 
Ier. 

fakültesi doçentlerinden 
Suııt Kemoletlin 

köşeleri göstererek insıınları in
sanlara sevdirmiştir. 

Her sanat eseri , her sanatldir 
bize hayaltao yeni bir şey duyu· 
rur , tabiattan gizli bir şey g•tİ 

rir . 
Klasikleıe göre dağlar , göller 

manasız ve çir kindi . Romantizmin 
yarattığı sanal eserleri bütün bir 
nesle dağlıırı ve gölleri sevdirdi . 

Sanatkar gözile moblukat ve 
etyanın oıjinal cazibts:ni takdir 
e:len anlayan kimse tabiata karşı 
minnettardır . Hayatı , tabiatı ; 
insanları haklı ile tanılan ve sevdi -
reo sanat tüpbeaiz lıi en feyizli sa
adet mektebidir , 

Sanal , fertlere tabaddüsi bir 
surette kültür vererek onları ma -
oeo yükseltmtkle kalmaz ayni za 
manda fertleri bir birine yaklaştı

rır , ruhlarında sağlam bır bağlılık 
ıes:s eder . Ayni sanat eseıini se
venler birbirlerine gayri ihtiyari 
olarak ruhen bağlanırla r . 

Sanat , en küçüğünden eo büyüğü 
ne kadar müteaddit içtimai gurup 
azalarını birleştir<n kuvvetlerden 
birisidir . Bundan maada ; sanat 
~seıi mensup olduğu bir milletin 
damgasını taşır . Mılli bayatı , 
mılli şuuru , milli emeli ifade ede· 
rek ayni vatanın bütün evlatlarını 
birleşlirmeğe yardım eder . Fakat 
sanat ayni vatanın fertlerini birbi. 
rine yaklaştırmakla kalmaz , tesiri 
hudutları geçer . Milletleri de bir
birine yaklaştırabilir . Sanal bütün 
insanlar tarafındiln anlaşılabileo 
alemşümul bir lisandır . Hele mu· 
siki gibi zekadan ziya:le hisse hi
tap eden sanat , sayısız dillerle ko
nuşur. 

Bunun içindir ki Büyük Türk 
inkılabı güzel sanata , sanat har
sına büyük bir ehemmiyet vermiş 
ve inkılap maarifi Avrupaya mu· 
siki resim , beykeltraşlık tahsili i 
çin bir çok gençler göndermiş! ir . 

Askerlikte , kahramanlıkta , 
yüksek kalplilikle krndisini dünya
Yd tanıtan Büyük Türk Milleti , i · 
!im ve sanat sahasında da kendisi· 
ni tanıtmağa başladı . 

Japon ameleleri 

"El Mokattam,,26 Temmuz 1934 
Mısırda münteşir El Mokat

tam gazetesinin 26 Temmuz 1934 
tarihli nüshasından: 

1931 Senesinde Japonyanın 

nüfusu 67 milyon idi. Japonyanın 
nüfusu her sene zaıfında binde 
on beş fazlalaşıyor. Yani yirmi 
sene sonra J aponyanın nüfusu 
81 milyonu tecavüz edecektir . 
Japonyada kanun , ameleler için 
mes.i saatini tahdit etmiyor.Yal
nız kadınlar ve çocuklar ,11 saat
ten fazla çalışamazlar. 

Japonyada istirahat günü yok 
tur. Ancak fabrika sahipleri her 
amel"ye, ayda iki gün mezuniyet 
verebilirler . 

Amele ücretleri Avrupa ve 
Amerika ameleleri ücretlerine 
takriben müsavidır. Cenevredeki 

Ahlaki bayıtıo esası hasbilik 
tir . İşte sanat bizi hasbiliğe alış 
tırarak vıırlığımızı hodbinlik çen · 
beılerinden kurtarır ve ruhumuzda 
bir nevi diğerkamlık tesis eder . 
Yeni hisler , yeni fıkirler gttiıe
rek dar mevdudiyelimizi genişletir. iş bürosunun tanzim ettiği bir 
En sefil bayata renk ve mana ve - istatistiğe göreJııponyada bir e-
rir . Mahlukat ve eşyaya karşı de- melenin V•Sati yevmiytsi 2,38 
rio bir cazibe uyandııır . yen, yani 11 frank , yetmiş iki 

İnsanın bedbin olmağa hakkı santimden ibarettir . Kadınlar 
yoktur . Bedbin olanlar bayatı sev bir günde 0,79 yen, yani 3 frank 
meyenler , onu çirkin ve manasız 90 sant;m ücret alıyorlar . 
bulanlardır , Halbuki sanat ihtiva J•ponyadaki ameleleıin nısfı 
ettiği bütün şubelerle bize bayatı kadınlardan mürekkeptir . 
tanıtır , ooun sezilmedik güzellik- Japon amelesi gayet uyıal ve 
leriııi inceliklerini gösterir . Josepb kanaat sahibidir . Aldığı ücretin 
Conradı okuyan denizin bütün yüıd., kırkı gidasına kafidir . Çün · 
haşmetini , ulviyetini anlar ve de· kü pirinç ile yafıyor. 
nizi o zaınana kadar sevmediği bir Japonyııı biikümcti, sanayie 
aşkla sever , Balzac gibi büyük ' yarc\ııu maksadile brr şene 21,152, 
sanatlı.arlar beter ruhundaki ulvi 1 000 yeo tahsisat verwektedir . 

Un meselesi 

Vilayet civar kazalardan 
un fiyatlarını sordu • 

Ticaret ve sanayi odası tara· 
fından vilayete verilen bir mü
zekkerede şehrimizdeki fabıika
cıların piyasadan ucuz buğday 
aldıkları halde un toı balarını 
fazlaya sattıkları bildirilmiş ve 
hunun Önüne geçilmesi istenil· 
mişti . 

Vali vekili Osman Nuri hey 
bu mestle ile ehammiyetli bir 
surette alakadar olmuş ve lazınl.
gelen yerlerden tahkikat ve tet
kikat yaptığı gibi Ceyhan,Tarıus 
ve Mersin belediyelerinden de 
unların cinslerine göre birer 
fiyat listesini istemiştir. Gelecek 
hu listeye göre şehrimizde satı· 

lan un fiyatlarında bir fazlalık 
görülecek olursa fabrikacılar 
hakkında men'i ihtikar kanunu
nun tatbikı cihetine gidilecektir. 

Gazhane suiistimali 

Bağda bir cinayet oldu 
Yetmişlik bir ihtiyar sopa ile dövüldü 

ve bıçakla yaralanarak öldürüldü 

Dün öğleye yakın ihtiyar bir ' 
edamın bağda bir hendek içinde 
ağır surette yaralı olarak inlemek· 
de olduğu görülmüş ve keyfiyet 
eski istasyon polis karakoluna 
haber verilmiş ve hu zavallı adam 
oradan hurmalı mahallesindeki 
evine getirilmişdir. 

İfade vermeğe iktidarı olmı· 
yan bu yaralı yetmiş yaşlarındadır. 
Nacarlıkla ( Marangoz ) geçinen 
adam Ahmet oğlu Şat.andır ve 
Hurmalı mahallesinde oturmakta
du. 

Dün sabah bağına gitmek üze
re evinde.ı çıkmış ve ihtiyarlığı 

dolayisiyle bağına gidecek yerde 
yolunu şaşırmış ve işte husıradakim 
olduğu veya olduklarını bilmtıdiği 

bir veya dalı~ ziyade adamların 
taarruzuna uğramış evvela sopa ile 
başından, vücudundunun muhtelif 

yerlerinden, Lacaklarından bir 
eyice döğülmüş ve sonrada başı 
nın sağ taraf yukarı kısmından 

bıçaklanmış ve hendeğe atıl· 
mışdır. 

Nacar Şahan usta başından el 
mrş olduğu derin yaranın tesiriy
le ve biç bir ifade veremeden bir 
az sonra ölmüşdür. 

Cumhuriyet müddei umumi 
muavinlerinden Şeref, adli kısım 
reisi birinci Komiser Fıkri ve 
eski istasyon karakol amiri Ah 

dullah beyler vakıa mahallin e gi· 
derek tahkikata başlamışlardır. 

Caniler rhemmiyetle aran 
makta olup bugün yakalanmaları 
umulmaktadır. 

Yaralı ölmeden evv .. I ve öl
dükten sonra hükumet tabibi Ha 
mit hey tarafından iki defa mua
yene edilmişdir. 

Ehlivukuf tetkikahna df'v.ım ----------------------
ediyor • 

Gazhanedeki suiistimalinden 
dolayı tevkif edilen Mucurlu Ah 
met tftndinin ağırceza mahke
mPsinde devam eden duruşması 

es11as1nda mahkemece kuyudetın 
tetkiki için aza mülazımı Mü
rüvvet hanımın naihliği altında 

bir ehli vukuf tayin edildiği ya -
zılmıştı . 

Bu ehlivukuf her gün adli 
yede toplanarak kayitleri tetkik 
etmektedir. Bu tetkikatın bir kaç 
gün~ kadar biteceği ve buna dair 
raporun mahkemeye verileceği 
umuluyor . 

Süreyya Bey 

Cumburiyd Halk Fırkası vi
layetimiz idare heyeti reisi ve 
Halkevi ıe;H vekili Süreyya Bey 
ıiün öğlenden sonra tekrar Bürü-
c~ k yay la sına gitmiştir. • 

Üç ay içinde 

Belediye dispanser ne 7 452 
hasta müracaat etti • 

Yapılan bir istatistiğe göre 
geçeo nisan , mayıs ve haziran 
aylarında belediye dispinserine 
7452 hasta müracaat etmiş bun
lardan 2439 nun reçeteleri ve 

4442 kişinin de ilaçları bedava 
verilmiş ve 566 hasta Memleket 
hastahan•sine ve 5 hasta da 
mPmleket harici hastahan.ılere 

gönderilmiş ve yatırılmışludır . 

Yine hu müddet içinde 117 
doğum, 272 ölüm , 107 evlenme 
vakası olmuş, 158 aceze memle
ketlerine gönderilmiş ve 245 kö
pek öldürülmüştür. 

Aralık ebefori tarafından ya
pılan doğumlar bildirilmediğin

den yukarıki doğum yekununa 
dahil değildir . 

Sıhhiye müdürümüzün 
uzatılacak mı ? . 

ıznı 

Bir ay mezuniyetle cedavi ol
mak üzere İstanbula gitmiş olan 
vilayetimiz sıhhat ve içtimai mu· 
avenet müdürü doktor Hüsnü 
Muhiddin beyin tedavide hulun· 
duğu Beyoğlu hastahanesinden 
iyil•şerek çıktığı ve İstanbnldan 
İzmire gittiği ve doktorların mu. 
maileyhe iki ay daha istirahate 
ihtiyacı olduğuna dair birer rA· 
pof verdikleri haber alınmıştır. 

Hapishanede karantina f Kadını bıçakla 
kaldırıldı etmiş 

tehdit 

Görülen lüzum üzerine bun- Kayserili Mehmet oğlu Halil 
dan beş ay evvel hapıshaneye gi- adında birisi Habi,~ kızı Sulla.nı 
recek mevkuflar ayrı bir koğuş- korkutmak maksadıle bıçak çekıp 

t · · .. "'dd l k . tehditte bulunduğundan yaka-e yırmı gun mu et e arantına-ı 

t h . t t l k h .. lanmış ve baltkında tutul•n bir naya a ı u u ma ta n mut- . 
. . zabıtla Cümhurıyet müddeiumumi 

det ıçınde gerek taşradan ve ğe· ı· • · t ı· d"I · · . . . . ıgınc es ım e ı mıştır . 
rek ıçrrıden hıç hır kimse ile gö-
rüştürülmemekte idi . 

Şimdiye kııdar hapishanede 
sarı bir hastalık görülmediğinden 
k·ınulan bu karantina kaldırılmış
dır. 

Bu suretle hapishaneye girecek 
olan yeni mevkuflar hapishane 

müdfiıünce tayin edilen muayyen 
gün ve saatlarda diğer mahpuslar 
gibi akraba ve dostlarile görüşe 
bileceklerdir . 

Muslahattin bey 

Ankara mebuslarından Musli
hattio bey evvelki gün Aııkaradan . 
şehrimize gelmio ve dünkü eks
presle Malatyaya gitmiştir . 

Maarif müdürlüğü vekilliği 

Bir ay mezuniyetle Kııyseriye 
gitmit olan maarif müdürü Yunus 

Kazım beye burada bulunmadığı 
müddetçe erkek lisesi müdürü Sa
lim hey vekalet edecektir • 

Müze müdürümüz terfi etti · 

Şehrimiz müzesi müdürü Halil 
beyin maaşınıı zam yapılmak sure 
tiyle bir derece terfi ettirilmiştir. 

Bir ayda kaç kişi evlendi ? 

Geçrn temmuz ayı içinde be· 
lediye evlenme memurluğu tara -
fından ondokuz çiftin nikahları 
kıyılmıştır . 

Kanarada kesilen 
hayvantar 

Geçen temmuz ayı içinde şeh 
rimiz kanerasında 2640 erkek ve 

153 diti koyun , 255 erkek ve 44 
dişi keçi , 20 kuzu . 70 inek , 7 
öküz , 50 dana vC" 4 malak ki top· 
tan yekün 3233 hayvan kesilmiş
tir . 

Bir fırıldakçı yakalandı 

Sabıkalılardan Murat oğlu Ali 
fırıldak döndürmek suretile kumar 
oynattığından yakalanmıftır • 

Karpuz yüzünden 
bir yaralama 

Hacı sofu muballesinde oturan 
Ramazan oğlu Yusuf bir karpuz 
alıp verme yüzünden çıkan knga 
neticesinde Abdullah oğlu Kadııı 
bıçakla kolundan oo gün sonra 
tekrar muayenesine lüzum görüle
cek derec~de yaralayup kaçmıştır. 
Yusuf aranmaktadır . 

Kahv&hanede gürültü 
yapmışlar 

Yarbaşı mahallesinde oturan 
Halit oğlu Osman ve berber Ta
lat g'celeyin oturdukları kııbveba · 

nede gürültü yapmak suretile umu
mun istirabatını bozduklarıodao 

haklarında zabıt tutulmuştur . 

M. Adolf Hilter 
---

-Birinci sahifeden artan -

tir ki : 
Reisicumhurun hastalığı babe · 

rl muhterem ihtiyarın sıhbuti bak 
kında milyonlarca Alman kalbini 
endişeye sevketti. Bn ihtiyarın bi
zim nazarımızda bir devlet reisin· 
den çok yüksek bir manası vardı . 
O bizim hepimiz için Alman mil 
!etinin inkar olunamıyacak kudre· 

tioio bir ifadesi idi . Aziz ölüye 
son ihtiramı yapmaya hazırlandı
ğımız bu anda numune olacak ba 
yatının vüs'at ve büyüklüğünü his
sediyoruz . 

M. Hitler Mareş~lın bayatını 
anlatırken düııyanın Joğduğu za· 
manki siyasi vaziyetini çizmiş, genç 
Hindeuburgun içinde büyüdüğü 
siyasi şartları gözden geçirmiş ve 
demiıtir ki : 

Hindeoburg daiına daima Al 
m.a11yıımızın r ıııilleliıııiz . u hizmc· 
tinde bulunmuştur . Crneral ve 
kolordu kumandauı olarak 64 ya 
tınd• hizmetten çekilmiş fakat 
dünya harbi patladıiı va kıt impa · 
ratör bu harpten asla mesul olmı
yan bu adamı iş başına çıığırmış · 
tır . Eğer o zamanlar siyasetimi-

bekliyoruz 
Konuştuğ•ııu bir çok ar~ 

lar : Ne için kongre daha ıo 
madı ? Hakikat da oizaoıi fi 

ı geçiyor • Filen güzel aeP 

aldığımız şu zamanda biz 1 

bir ihmalin bile mevcut oııııııbar 
arzu ediyoruz . Bir sene 1ra 
Heyetlerimiz az çok çalıştı!-d< 

kat mutlaka gayri kafi . ren 
Güzel maçlar gördük . !tay 

geçen sene spor bareketlerİI 
gevşediği bir zamanda bir •da 
pa vesilcsile güzel maçlar Y'siy 

Halbuki bu sene bu oıa~cn 
maalesef eser görmedik . ffki 
böyle oldu ? Bunların bir ç~la r 
hepleri olabilir Biz bugün u evv 
spor hareketlerimize bakırler· 
ııetice itibarile diyoruz ki gtvı.'I 
rimiz her gün bir parça dalıılun 

vesli ve her gün bir parça dııl1 ~I> 
la zevk ve enerji ile çafrşıyd ~ 
Yalnız heyetlerimiz bu vll ~ 
pişdarlığıoı ne için arzu edı0 d 
kadar yapamıyorlar ? BiiY~ l e 

emniyet ve ehemmiyet i 1e r' gal 
heyetlerin bir ay sonra istifi de 
!erini teessürle görüyoruz ) aiy 
böyle oluyor? Çok basit ur, di. 
çok geçici bir arzu . Ufak bU tar 
van mevcudiyeti meşkuk bit ;.o 
dalya o ao için bir ihtiras 1'• ı b 
oluyor . Sonra ned.:o yok lcul 

Fıkrimizde ısrar ediyorııf' 
yük bir güı ült ü ve samimi1ıl 28 

stçtiğimiz beyetl.rio bugüll~yo 
mumi manzaralarına bakıO·taı 

acıklı bir kadro boşluğu giir6ve 
siniz. Her halde bu manıeı' i 
sana yalnız büziln verir. CJe 

Şüphe yok ki bugünkü ~. 
yelten müıeessiriz. Bacak fi u~ 
kuvveti itibariyle lzmirin pe~ru 
lam edilen sporculuğu ile e~ 
ayar olduğumuzu isbat ettif•u 
şu zamanda pek haklı olarak;r; 
larımızda tuttuğumuz heyeti e 
daha fazla faaliyet bekliyorııl gru 

, mu 
Fıkıimizc.., fazla kulüpçü esa 

arkadaılarımızı bir tarafa bl~ u 
lım . Dürüst daha tam mao.ı de 
kulüp hissiyatını memleket lllza 

karşısında unutan ve uuutııı• me 
vazife bilen aıkadaşları bul',Jıa 
Kulüp münakaşelerine daları rer 
rit kulüpçü arkadaşlar şiı!l ve 
kadar ancak ortalığı karıştır' 
taıı başka bir şey yapmadılat• ola 
tice itibariyle bi:ı: hissiyatlı!~ lın 
şuurlu bir spor kongresinin'/• 
istiyoruz. Her halde yakin ı• ,aıf 
da olmalıdır. Çüolıü nizamı ı'ııiy 
geçti. Her gün bir paıça dııb•~o 
çiyor haydi. kat 

/s[tiıı• 
bı 
or 

~1 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ·uuııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııı 

1 bu gece nöbetÇ1ıer 
§ Ve ~ 
~ ecza ne lar 

j Kalekapısı ci varııı'.1 .• ~ 
1 M. Rif at f'C:taııPsid 1 'Jed 
f aııı~ıııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııınu ._Qaııııııutı'ıed 

zin idaresi de askeri idareıııi•/şa 
bi dahiyane olaydı AlmanY' b 
zıu tarih huzurunda uğradığı ~~e 
lerin en ağırının önüne geÇ1 ıe 
olacaktı . /az 

Hiodenburg ikinci defa ol ve 
işten çekildi . Fakat 1925 ~e~e 
nisanının 26 ıncı günü ikinc• 
olarak iş başına ve bu sefer /),de 
milletinin idaresine çağrıldı· j 

iyi Aman m•zlsiyle bepimiıı:ill ·Pu 
li olen en iyi Alman istikbali'>al 
minde l>irleşlirmiş olaıı Hiıl l;•t 
burgun tarihi meziyetlerini b'[ıl 
canla ve minnetle kaydediyor in 

Hindenburg ölmemiştir ;li 
milletimizin ölmiyeklcıi arı Jdi 
Alman devletinin ve Alman Jet 
)etinin ebedi hamisi olarak 1 du 
yacaktır , 
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Moskova sefarat-

1 
Hava kuvvetlerim iz 

hanemizde I Yardım edı>n tüccarlarımıza 
.ıt 

iz 
lııı 

' •• , •• ;,.,;. y•phğ• •• büyfık 1 sız hükumeti : Sulh muahedeleri- Türk 1 
f b" \ takdirname verildi 

sporcu arı şere ıne ır 

~barbiıı zuhurundan yirmi sene son· nin değişmez şeyler olmasına ve resmı kabul yapıldı 
Zile : 7 ( AA ) - İhraç ettik 

f,a bala Avrupanın lali ve mekad · kıymetlerini kaybedeceklerine ve Moskova: 7 (AA)- Türk spor· 
leri buğdaylardan yüzde biriııi ha· e 

ştı lıld.ratı 0 harp ile ve o harbi biti · l onları kuıtıumak için en iyi tabiye 
ren sulb muahedeleri ahkamı ile nin o muahedeleri yeni ve hakiki 

va kuvvetlerimize yardım maksa 
cuları şHefine Türkiye sefuetine diyle tayyare şübesioe veren şeb· 

!tayin olunmaktadır. ahval ve vaziyı:tlere tedricen uydur-
İl 1919/20 muahedeleri hakkın· mak tobiyesi olduğuna kanaat ge· ler 

it ~da bu gün Avrupada üç muhtelif 
r 'f' siyasi kuvvet , üç muhtelif fikri 

8 ~cereyan ve üç muhtelif görüş ba 
~kimdir ve buolar ışağıd<ıki grup· 

tirmek mecburiyetinde kalacaklar-
dır. 

Ben öyle :r;annedeiyorum ki -
küçük itilafa karşı vaki taabbüd&tı 

bir resmi kabul yapılmış ve M. rimiz zahire tüccarlarından yirmi 
Krestinski , Karahan , bedeni ter-
biye meclisi reisi ve mlidafaa ko-

iki kişiye cemiyet merkezi umumi· 
si tarafıııdan birer takdirname gön-

miserliği harici münaaebat dai-
resi şefi ve diğer bir çok zevat ba-

derilmiıtir . 
Dün belediyede yapılan bir 

zır bulunmuştur . 
Resmi kabulde bütün Türk ko-

teplantıda takdirnameler kayma-
kamımız tarafından Jla r h temsil edilmektedir : Yani 

ulevvela bir tarafta sulb 
r ç 
D 

ak 
i 

muahede-
mani olmasaydı Fransa müzakere- lonisi azası ve bir çok Sovyet spor-

sahiplerine 

lere girişmek suretile mevcut nhval verilmiş ve kendilerine tefekkür 

ve şeraıte uymak yolıı.nıı ihtiyar e· 1 ,ıleri,.den faydalar ve haıı, bazı ah-
gıvalde hadden aşırı ve çoğun fev derdi . Fakat küçük itiliiftan bazı· 

(la b kinde faydalrr elde edenler bulu· 

d ~ uyor. İkinci grup, harpteki mağ 
dlübiyetle arazi kaybetmiş ve siya· 

111 
i cezalara çarpılmış olup sulh mu· 

ılJllhe<lelerine karşı mücadel.ı etmek-

şıY 

v 
e 

üY ı l edir . 
Üçüncü grup - Her ne kadar 

:.galiplerden ise de 1919 Status'üu· 
~den Avrupanıu tekrar kurulmuı 

· •İyaselioi i.ıkişaf etmesi lizımgel 
~.1 diği fikrindedir . Nihayet bitaraf· 

ıe 

• 
1 
lar da vardır ki , bunlar bilhassa 

r ~-nevrede nüfuzlarını üçüncü grup 

~· ~eu~~::::~t:~~rla~e~ayül ederek 

I Versailles zihniyetini mubafa-

bl 
s 1' 
o 

r~ 

~za etmiş olan galipler şöyle di-
)ıorlar ; << Versai\les , beşeriyet 

~·tarihinde son sayfayı teşkıl eder , 

lan siyasi varl1klaııoı harbe borç 
ludurlar , bazıları da arazilerini lki 
misli, hatta üç misli arttırmışlar-
dır . Binaenaleyh bunları her bal-
de Statükoyu muhafaıa etmek 
istiyorlar . Fakat bizzat küçük itlaf 
içinde de vaziyet bir vahdet ve is 
tikrar göstermiyor . 

Mesela Harbiye Nazırı Benes , 
Titüleskodan daha az musnnit gi· 
bi görünüyor . Filhakika Çekoslo-
vakyıı Haricjye Nıızırı zaman ııı-
ınan Revision imkanlarının hava 
almaz- bir suretle kapalı olan ka· 
pılarıoı taze bava ceıeyanlanna aç· 
makla zevkyap bulnuyor . Kezalik 
mağlüp devletler.o de valıdetli ve 
toplu bir vaziyetleri yoktur . Nas 
yona! Sosyalistler Almanyada ikti-

r~ve Versailleı sulh muahedesi , dar mevkiine geçinciye kadar "Ko. 
ti imşenin ili~emiyeceği bir şah 

e1erdir . • Bu grupun parolası ! 

· ı( Mevcudun muhafa:r:ası] dır. Mağ · İl 

k 
p 

Je 
ti 

ra 
et 
1>r 

.ılüplar şöyle diyorlar : • Cihanı 

el üteessir eden içtimai ve manevi 
fenalıkların mesuliyet ve kabahati 

ıf•ulh muabedeleriae aittir . ,, Bu 
lı grııpun parolası : ( Sulh muahe 
ıııcfelerioio Revisjion'u dur. Üçuncü 
dl grupun pıirolaaı ise şudur : ( Sulh 
muahedel~rinder. bak ve adalet 

ç 
b 
a 
ır 
esaslarına muvafık olan her şeyin 

' uhıfız kalması ve fııkat lıer şey· 
ao _,den evvellcihan sulhunun mubafa· 

za ve temin edilmesi ve Avrupa t 

tııı 

bu 
la 

~medeniyetinin inkıraz tehlikesini 
f•mil olan harpten çekinilmesi su -

11 retiyle sulb muabedelerinin teıkik 
ı11,ve temyizden geçirUmesi . ) şi 

t 

la 
ır Muahedelerden istifade etmiş 
t• olan galipler grupu Fransa laıa-

ll ;~ lından idare edilmektııdir ve f ran 
• ıa , sulh mnahedelerinin bekçisi 
ı~ıfatiyle ne gibi bir rol oynamak 
ı hiyetinde olduğunu bilhassa Bart ·' 
b•~ou'oun Tuna boyu ıcyıhati ile • 

lrntiyetle ifade etmiştir • 
1111 lı Ma~lôplar grupu keiıdileri için 

bıılıca istln11clı Almanyada bul~· 
orlar. 

ili ııı İ Üçüne.Ü grupıı, ltalya ve lngil · 
t t; lere temsil etmektedir lıalya 

\le lngiltere , coğtafi vaziyetin ve 
lsribi inkişafın sevk ve ilcası , de 

JI 1 ıl;Jııiz ve kırıı müvazeoe h Q;si ıaru 
lif' t ve sebepleriyle bu büyük mese · 

r.de ıplişterekeo hareket etmek· il•'" J 
ııuıı'ı t •dirler , 

Yukarıda zikredilen grupların 
.•• 1 d 1 Jşuet edilen noktoi ~aur arın a 

Y' /ebatla israra mecbur oldµldarını 
ı ~\'e laıilı dioamikinin istilzam ettiği 

ııı 

n 
ğ 

e çl ıekilde bir tadilat ile bu noktai 
ıazarların değiştirilmiyeccğini farz 

oll\,e kabul etmek için ortada bir 

~t~ebep yoktur . 
1,.~ Fran~a kabinesini sulh muahe-c 

' d 
deleıinin b8 misi saymaktadır. Ha-

ridor,, meselesi Alman siyasetinin 
ana davası gibi görünüyordu . Al· 
man · Leh itilafı bu meselenin hal· 
lioi on seoe için talik etmiştir ve 
bu suratle tehlikeli ihtilaf bertaraf 
edilmiştir . Alzas Loren hakkında 
Hitler tarafından bir çok defalar 
tek manalı bir feragat ifade olun-
ıpuşhır , 

Sar meselesi 1935 kanunu· 
sanisinde vukubulacak reyi ama 
tevdi olunmuştur, Avusturya me· 
selesi yalnız Avusturyaya ait bir 
meaele değil, ayni ıamanda bir 
Avrupa meselesidir • Avusturya 
müstakildir ve bundan sonra da 
müstakil bir devlet olarak k-ıılma· 
lıdır. Almanyııclıı bazı mebafilin 
taraftar olduğu "Şarka doğru itli-
sa,, planı günden güne daha :r.i· 
yade unutulmaktadır. 

. 
Hugenberg muhlırHı tekzip 

edilmiştir. Rusya daiına kuvvetle-
niyor ve ihmal edilmiyece~ a~keri 
btr dııvlet halini alıyor. Haklı se-
beplere dayanarak en ziyade Re-
vision istiyen devlet Macaristan-
dır. ltaJyanın hu bapta aldığı va-
ziyet, yalnız milli sebeplerden do· 
layı değildir, İtalya aynı zamanda 
sulhu teıııin ve tarsin edecek olan 
bak ve adalet esaslarından da mü!-
hemdir. Trianon sulh muahedesini 
tanıyamaz. Bir çok Fraıısızlar dahi 
bu vaziyetin doğru ve haklı olma-
dığını ve bir haı be yahut millet-
ler cemiyeti paktının 19 uncu mııd 
desinin tatbikıua müncer olaoa-
iıını takdir ediyorlar. 

Qununla bııraber pu maddııoin 
ıatbikı bana Problematique bir 
mesele gibi jl"Örünüyor. Ben, Tıia · 

ııoo muahedesi Revisiona tabi tu-
tulmaksızın Tuna havzasında az 
veya çok devamlı bir mütareke 
yapılabilirse de fakat bir müsalaha 
yepılamıyacağı kanaatindeyim. 

Diğer mağlup devletlerden 
Türkiye Sevre muahedesinin Re· 

cuları bulunmuştur . Resmi kabul edilmi~tir . 
çok canh olmu' bir çqk defa lal' 

Erzurum halkı Türk Sovyet dostluğuna içilmiştir. 

Hayti adasında 
----------- -

Fazla sıcaklardan kır 
- .. kampları kurdular 

Amı>rika bayrağı indirildi ---ERZURUM : 7 ( A, A ) - Sı· 

Poı t au Prince 7 : ( A.A. ) - cakların ~iddeti yüzünden Erzurum 

,\danın ijimal sahillerinden on do- balkının büyük bir kısmı kır kamp-
larına çıkmıştır . Şebre on be~ kilo-

kuz senedenberi durmakta olan metre mesafedeki Ilıca nabiyesi ~·· 
Amerikan bayrağı bugün indiril- dırlarla gelen halkla dolmuştur. e· 
miş ve yerine Haiti bayrağı çakil· ı~diye bu kaplıcaların temizliğine, ta-

mi~tir . mirine çok itina ediyor. Baoyonla· 
rın önünde büyük bir babçe mc-yda· 

Bu Amerikan kıtalarının aıla· na geıirilmiştir . Buraya yaı.ın köy-
dan çekildiğini gösterir . lerden iyi bir su getirilmek için ld-

Avusturyada sükun zımllelen ıeıkiklerile bıılunulmuştır. 

Örfi idare ve mt'mnuıyet- Muğla Halkevi 
ler kaldırıldı. GP-nçleri Milastan Muı}' ' aya __ .... ,~ 

döndüler 
Viyana : 7 ( A. A. ) - Mem 

leket tapl! mapµrasını iktisap Mutia : 7 ( A.A ) - Muğla 
etmek üzeredir . Örfi idare ile Halkevi gençleri dün g~ce Miliista 
diğer memnuiyetler kaldırılmış- müsameresini vermiftir Müeamere 
tır . açıkta ve parkta verilmiş puk 

Bununla beraber sokaklarda halk Ue dolmuştur . 

bir çok osker ve polis müfreze· Ertesi günü pazar olması do· 

leri görülmektedir, layısiyle müsamerede pek çok köy-

Herbet Samuel ne diyor? 
lü de bulunmuştur . Mlisamereye 
istiklal marşı ile baılanmıt ıonra 
halkevi reisi tarafından seyahat Londra: 7 ( A. A.) -M.Her· 

bet Samuel dün Oxforcl da söy· hakkında bir konferans verılmiş-
tir • 

~edi~i tıir nutukta logilterenin Halkevinde Tabir beyin söyle 
ı\yrupa işlerine müdahaleil hak· 

diği heyecanlı suretle al kışlan 
kında liberal fırkasının hattı ha· 

mış , aliturkıı ve alafranga kon-
reketini anlatarak demiştir ki: 

Müşterek usulün hak~ki Q}up 
aerler takdir uyandırmıştır . 

Üç perdelik ( köyün namusu ) 
olmadığım ııraııtırmak ve hakiki 
işA iştirilk etmek lazımdır . Bu 

piyesi halk üzerinde büyük bir te · 

mesele evvelbeevvcl Milletler Ce-
sir yapmıştır . Müsamere çok mu-
vaffakiyet kazanmış ve halk tara-

miyetine bağlıd~r ve bütün gay-
ı:etler Milletler Cemiyeti otori 

fından takdir ediluıistiı . Halkevi 

tesinin takviyesini istihdaf eyle· 
gençleri mülilmereyi müteakip 

melidir . Mujlaya hareket etmişlerdir . 

- Gençlerin gelişi ve gidiıinde Milas 

visiooa tabi tutulması hakkındaki gençliği tarafıodıın çok samimi 

talep ve dava ile tevhit edilerek al&ka ııöıtermiştir . 

hemiheok bir vaıiyete ıolculması 
Muğla: 7 < A.A )- On gün· 

Avrupa siyasetinin en büyük me· denberi kazalarda tetkik seyahati 
yapan ve müsamereler, konfer~nslar, 

selesidir. 1918 denberi bütün dik- konserler veren Halkevi gençleri 
kat ve ilinalar ve Avrupa siyase· bıı aabab Muğlayı döndüler . 
tinin gayretleri bu meseleye tev· 

Maraş v&lisi cib olunmu~tur. Bu meselede te 
baı:üz eden · prensip yekdiğe-
rine yakla,tırılmasa Avrupa sükun 

Köyleri gezdi ve halkın 

bulmıyacaktır. Galiplerin dertlerini dinledi meser· 
retli ve aml•&lle sesteri, mağlilp 
ların protesto ve tikayetlerini sus Maraş : 7 (A.A) - Halkevi-

turmıyaeaktır. nin köycülük şubesi dün vali ve 

LQndra ve RQma yukarıda söy· hrka reisi beylerle birlikte köy-
leri gezmiş, köylülerin umumi va-

lendiği ııibi Avrupa muvazenesi 
uğrunda ayni siyaseti takip et-

ziyetlerini yakından tetkik etmiş· 
tir. Bu köylerin bir kısmıııa eyi 

mekıediıler, yalıuz tabiat ve mi· 
ıu getirmeğe ve kooperatif teşki· uç farkı dolayısile bazı ihtilaflar 

vardır. Hakikatle de muvazene po· linelteıebbüs edilmiştir. 

litikası güçtür, zira mühim men- NiOde Halkevinde 
faaller yekditerile ihtilaf ve tezat 
halindedir ve mubal~f fikirleri müt Kozan oğlu piyesi muvaf-
kü1at ve ademi muvafakat vadisin· fakiyetle oynandı 
dedir. Bu.ıuola beraber ( muva --zene politikası ) , ıulbu şimdiye 

a e: s hif 3 

Adana Borsası Muameleleri . . 
PAMUK ve KOZA 

C 1NS1 
Kilo Fiyatı 

Satılan Mikdar En az En çok 
K. s. K. s. A.ilo 

11..apımalı pamuk 
Piyasa parlağı ,. 
Piyasa temizi .. 
iane 1 
iane il 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 

1 
Sizab 1 

ÇiGtT 
Ekspres . 
iane 
lerli "Yemlik,, 

" 
"Tohumluk,. 

HUBUBAT 
Bujtday Kıbrıs 2,75 3 . .. lerli 2,12,5 2,75 

" 
Men tane 

Arpa 2,50 2,55 
Fasulya -
Yulaf . 2,52,5 2,57,5 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 6,25 
Bakla . 

Si sam -
UN [ Vergi dabildir • J ..... Salib Efendi 705 

~ 585 ·= ı:ı " .J:J .. Diiz kırma ,. 460 
~E Alfa ,, 805 -c o_ **•* i'.:umboriyet ,705 
~ .... 
S; ! - 585 .. 

Düz kırma ,, 460 
AI(a 

" 
805 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
7 I 8 I 1934 İş Baokasıodan alınmışıır. 

Santim Pene K. s. 
Vadeli Liret " Iıalya ., lO 78 

Vadeli Rayşmark "Alman., 48 80 
Frank" Fransız,. 8 30 

Hazır Sterlin "lnııiliz,, 632 50 
Hint bazır Dolar "Amerikan,, 125 41 
Nevvork 13 08 Frank "lsviçre,, 40 90 

T. D . T cemiyeti 
\ 

Orduda fındıklar 
toplandı 

- Birinci Sahifeden artan -
söz karşılıklari tarama dergisi 

Ordu : 6 (A A) - Fındık mab 

adiyla ne~redilmakte olan 
sulü bugün toplanmağa başla · 

ese-
mışhr. 

rin 8 inci fasikülü de çıkmış 1 Bir eşeğin yaptıkları dır. 

2-Bu fasikül 7 inci forma· 
Sevgilisiyle görüşmesine ma 

dır. (T] harfinden [ Z J Harfinin 
ni olan sahibini tepı>ledi sonun• kadar olan kelimeler bu 

fasikülde yer bulmuşdur . 
3-Ankarada mebus beyefen- MerRioin Kerimler köyünde 

dilere dağıtılacak nushalar B. M. dört gün evvel tubaf bir badise 

M. umumi katipliğine gönderil · 
olmuş ve bir eşek sahibini ve onu 

mişdir. kurtarmağa gelen köylüyü yarala-

4 - Cemiyetin kol ve bölük· mıştır. Hadise şudur : 
Mezkur köyden Yusuf ağanın leri azasından olanlara verilecek 

nusbalar cemiyet merkezinden im- ~şeği ileride gördüğü bir diti eşe· 

za mukabilinde alınacaktır . 
ge yaklaşmak üzere koşar. Sahibi 

5- lıtaobulda kendileı ine 
ise buna mani olmak ister. Bun· 
dan münfail olan eşek; yemiyle 

mektup gönderilmit olan Htlıır yaşadığı Yusuf ağanın sağ kolon· 
devlet matbaası satış yerinden dan dişleri ile tutar ve 
kendilerine ait nüshaları aldırabi 

yere çar· 
parak iyice tepeler ve kolunu ya· 

lirler . ralar . Ağayı kurtarmağa ge.len 
6 -Ankara ve İstanbuldan Mustafa çavuşun da üzerine sal-

batka yerlerdeki utlar bulunduk- dırır. Sol alinin şehadet puma-
ları yerin maarif müdürlüğünden ğını ısırarak kırar. 

veya maarif memurluğundan ken- Bunların acıklı vaziyetlerini gö 

di namlarına gönderilen nushaları ren diğer köylüler yetişerek za· 
alacaklardır . vallıları, kızgın merkebin elindeu 

7 - Tarama dergisinin Türk- kurtarırlar ve tabiidir ki merkebe 

çede Osmanlıcaya iodeski 9 ve de temiz bir ıopa çekerler. 
"Yeni Mersin., sonraki fasiküller de neşredile-

cektir . r Hava 9 uncu fasikül yakında çıka tarassudatı caktır . 
lstanbul : 6 (AA) - T. D. T. 

1 - Düı:ıAdanada zevalden C. Umumi katipliğinden : 
18 Ağustos 1934 de açılacak sonra sıfıra indirilmiş tazyikı 

ikinci Türk dili kurultayına aza o- nesiuıi 751,1 milimetre olup en 

!arak iştirak edeceklerin 15 Tem çok sıcak 37,5,en azı 24,5 santi-
grattı . muz 1934 akşamına:ve dinleyici o 

larak gelmek isteyenlerin temmuz Rutubet vasati % 69, olarak 
sonuua kadar müracaatla isim ve kaydedilmiştir. 
adreslerini bildirmeleri ve aı.adan 2-Hava kısmen bulutlu geçmiş,rüz 
bir tez irat etmek isteyenlerin tez- gılr zevale kadar sakin zevalden 
!erini de 15 Temmuz 1934 akşa· sonra cenuptan sürati sani-

z: 
il 

1 "Jı.ikatte ise Fransa yalnız Revisio· 
iO jpu tabire ve onun muslihane saf · visionu meselesioi silah kuvvetiyle kadar temin eden ve bundan soıı· 

N~ğde : 7 (A.A) - Düo gece 
Halkevi temsil komitesi tarafından mına kadar cemiyete vermeleri lü- yede 8 metre olarak ölçülmüş-

zumu mayısın ikinci haftasından !ifıatarını müzakerelerle az çok u· 
111 /.atmata muvaffak olabilmektedir . 

y 
b;[ılhakika sulh muahedeleri acube-

or •inin kaç mııddesinio tatbik edil-
r ~diği ve kaç maddesinin terkedil 
' Jdiğini yabut değiıtirildiğini tespit r 

JI 

k 
~etmek cııtereaaıı bir ıey olur-

1 du • Bizzat resmi Fransa ve Fran· 

kendisi için temin ve istihsal et-
miştir. 

Revision meselesinde Bıılga · 
ristanın vaziyeti daima çok ibti· 
yatlı olmaktır. 

Netice - Muahedeler abka-
mıoın mabfnz tutulması "hususun· .. 
daki israrın, bu muabedelerin Re· 

ra dahi temin edecek olan yegi-
nıı politikadır. Unutmıyalım ki Av· 
rupa devletleri bugün 1914 de· 
kinden daha ziyade kuvvetli olarak 
müsellabtırlar ve ancak Londra · 
Romı Diagonal bir mllsademeyi 
ve bionetice bir felakti menede 
bilir. 

sinema bioıısında Kozan o~lu pi- diir. 
yesi temsil edilmiştir . Temsilde beri bir çok defalilan edilmisti . 

bütüo halk ve köylüler bulunmuş Bu müddeilerin hepsi de bitmit Askeri bava rasat istasyonu -
salon hıncahınç dolmuştur. Bir çok ve kurultayın açılmasına pek az hazırlamak ve davetiyeleri dağıt· 

klıi ayakta seyretmeğe mecbur z•mın kalmış olduğu halde yine mak işlerile uğraşmağa mecboı- ol· 
olmuolardır. Temsil çok muvaffa· müracaatlar vuku bulmaktadır . doğundan artık bundan sonra ne 

kiyetli olmuş, saoalkarlarımız al· Öoümüzdeld kısa miiddelte cemi· İştirak ne de tez için müracaat e-

kı l dır. et kurulta ı alı mı ro - amını dilmemeıi rica olunur • mı ı an şiar y y ç 1 p il" 
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Gayri menkul malların 
arttırma ilinı 1 

' Dosya numarası : 170 \ 
Adona 3 üncü icra memurluğun: i 

<lan : 
Murat efendi zevcesi Nazmiye 

honımın naip Ahmet Mahir efendi 
kerimesi Fatma zebra hanımda 

450 lira alacağmdan dolayı ipotek 
eylediği . 

Açık arttırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
~ağ tarafı yol sol tarafı Dudu ha
nım iken şimdi maranğoz Mehmet 
usta cephesi yol arkası Vehibe ha· 
nım ile mahdut tapuca 600 arşın 
indelmesaha 346 metre çıkan I aşa
ğı 1 yukarı 2 odali hane iken şim-
di alt katta 1 oda ile ufak 1 taşlık 
ve üslt~ ) oda ve 1 sofa ve havlu
da tulumba ve helAyı şamil bir bap 
hane. 

icra dairesinin muayyen numa
rosında herkesin görebilmesi için 
açıktır. lltında yazılı olanlardan faz· 
la malumat almak isteyenler, işbu 

şartnameye ve 170 dosya numa
rasiyle memurıyetimize mürncaııt 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu 
kerıJn yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetinde pey akçesiyle veya milli 
bir Baukanın teminat mektubu tev
di edilecektir (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alllkadarlnrın ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki hnk1arını husu~iyle faiz ve 
masrafa dııir olan iddialarını işbu 

ildn tarihinden itibaren 20 gün için 
<le evrakı müsbıteleriyle birlikte 
memuriyetimize bil<lirmeleri iyca
beder. Aksi halde hakları tapu si
c•liyl~ sabit olınaJıkçcı satış bede-
linin paylaşmasından hariç kalırlar 

4 - Gösterilen günde arttırma
ya iştirak edenler arttırma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu maltlma-

( Türk Sözü ) 

Yazl1k Sinema 
.. ıHimayei etfalçocuk ba·.ı Be 1 e diye i 1an1ar1 
.. • 1 kıcı mektebi ~-------------·--------

BU AKŞAM 
Harika eserlerden meşhur Amerika içki kaçakçısı 

- ALKAPON -
MUmessili : POL Münye 

FİLİMİNİ TAKTİM EDECEKTİR 

Bu Filimıle meşhur Kaçııkcmın en heyecanlı sergüjeztleri trmsil 
edilmiştir . 

ilave : 1 iinya havadisleri 
Gel~cek program : 

Şaheserlerden 

Sanşm Venüs 

adana kız muallim mektebi 
müdiirlüğünden 

Kilo 

2250 
23500 

140000 
11200 
3800 
2700 
1250 
1000 
300 
300 

1400 
4000 
2700 
6500 

A<let Cinsi Kilo 

Sadeyağı 1700 
Dört yıldız undan ekmek 700 

M~şe oJunu 
Koyun Eti 650 

Şeker ( yerli kesme şeker ) 700 
Maraş pirinci 
Zeytinyağı 
Halis Edirne Peyniri 
lsto.nbul Makarnası 
lstanhul şehriyesi ( ArpB ) 
Sabun 
Patates 
Süt 

32000 
Yoğurt 

Yumurta 

Cinsi 

Kuru soğan 
Kuru fasuly (Ma
den malı) 
Zeytin tanesi 
Kaşard l'yniri 

Mektebimizia Eylül 934 tarihim)ı>n Mayıs 935 gayesine kadar do
kuz aylık . 

1 - İhtiyacı yukarda cins ve miktıirı yazılı erzak ve mahrukat 
1 8 934 tarihinden itibaren dört defa gazete iie H~n edilmek suretiyle 
münakasaya konulmuştur . 

2 - Taliplerden şeraiti anlamak isti yenler her güo s l at ondan on 
ikiye kadar mektep idaresine muracaat etsinler . 

3 - Yevmi ihale 22 - 8 - 934 Çarşamba günüdür . lhal" Adana ma
arif müdüriyeti dairesinıle yapılactıktır . Talipler o gün saat on <lörte 
yüz<ln yedi bpçuk teminat akçalariyJe birlikte gelsinler . Muayyen saatte 
teminat ekçQsı için banka mektubu almamış ve yahut vezne makbuzu -
nu ibraz tttm'yenler miinaknso.ya iştirak ettirilemez ilAn olunur. 4380 

1-8-15-22 

Himayi etfal Cemiyeti Umumi 
Merkezinio Ankaradaki çocuk ba. 
kıcı mektebi Teşıioievvel iptidala' 
rmdı derslere tekrar başlayacak 
tır . Mektep leyli ve meccanidir . 
Ameli ve nazari tedrisatı iki se
nedir . 

Mektebi muvaffakiyetle bitıre
rek şahadetname alaalar Himayci 
etfal müesseselerile , diğer müea 
seseleı e ve ailt>ler yanına çocuk 
bakıcılık ve hısta bakıcılık işleri 
ile yerleştirilir • 

Mektebe , ilk mektepten şaha· 
deUıame almış veya orta mektf'p
lerle liselerde tahsil görmüş 18 
den 25 yaşana kadar evll!nmemit 
han1m kızlar kabul edilir . Orta 
mektep veya lise tahsilli hanım 
kızlar tercih edilir • 

Mektebe kaydedilmek için bir 
istida ile Ankarada Himayei etfal 
Cemiyeti Umumi Merkezi reisliği
ğine müracaat edilir . Nüfus cüz 
danı , mektep şahadetname veya 
tasdiknamesi , hüsnühal mazbata· 
sı , sıhhat ve aşı raporu ve üç fo
tograf gönderilir . Kaydı icra edi. 
!enlere keyfiyet bildirildikten son· 
ra gelinir . 3-3 

Bakım evi reisliğinden 
Cemiyetimiz himııyPsin<lfı iıışe 

edilmekte olann fakir ve bikes yav· 
ruların senei atiye ihtiyaçlarına 
sarf edilmek üzere Hacı Yunus ağa 
zade Ali hey tarafından on çuval 
içinde 780 kilo Buğday teberru et
mek suretiyle ibrazı hamiyet etmiş
lerdir . Mumaileyhin göstermiş ol 1 
tluğu aldka ve yüksek duyğuların
<lan dolayı kendilerine alenen arzı 

1 
teşekkür ederiz . 

Seyhan maarif müdür
lüğünden: 

Ankara usta inşaat mektebi ile 
Aydın sanat mektebine bu sene de 
musabaka ile talebe gönderilecek
tir. Müsahoka imtiham 20 • 8 · 934 
Pazartesi günü saat 10 da Adana 
Erkek Lisesinde yapılacaktır . 13 
yaşından kü~~ük 17 <len büyük ol
mayan ve ilk mektep mezunu bulu
nan talebı>Jerin nüfus tezkeresi, 
ilkmoktep şehadetnamesi, aşı şaha
detnamesi ve üç kıta kortonsuz fo
toğraflarını bir istidaya raptederek 
vildyet makamına muracaat etme
leri lüzumu illin olunur . 4401 

1 

Belediye Riyasetinden 

Daktilo aranıyor 
Belediye intihnbınıı işt:rok edecek müntehiplerin isimlerinin ti 

siri işinde kullanılmak üzre 10 daktiloya ihtiyaç var<lır . 
Yazılacak her isim için 1 kuruş ücret verilecektir . 
Talipler arasında dnktiloğrafiden imtihan yapılacaktır • Tali t 

rin 8 · 8 - 934 Çarşamba giınü saat 15 te Belediye meclis salonu 
bulunmaları ildn olunur . 4399 · 7 - 8 

J. 
Kanara baytari laburatuvarı için alat, ve ad 
vatı baytariye ecza ve mefruşat satln ahnıı' 

Belediye kanarası Baytarı IAburatuvarı için isimleriyle cin8 

ve mikdarı şartnnmesınde yQzılı aM.t ve edevatı baytariye ve ecza f 
mefruşat kapalı zarf usuliyle salın alınacaktır . 

İhalesi Ağustosun 28 inci Salı günü saat on beşte icra eJiled 
ğinden taliplerin o gün Beleiliye enciimenino ve şartnamelerini görrl 
istiyenlerin <lo Belediye yazı işleri kalemine muracaatları ildn olunur B 

7-16-20-27 43g8tih 

Muhterem halkımıza müjdelet;!~i 

ECE SUYU m 

&atlığa çıkarıldım~ 
Hakikııten bütün suların Ecesidir. ( *) Amıınus dağlarının yalçıll l)'<l 

yaları arasından köpürerek fışkıran hu çok kıymetli suyun asıl ıaca 
" Ayron baş punarı ,, diye ön almış iken sıhhat ve ictimai muu"e~le 
Vekdlot celilesi tahlilden sonra bu suya'' ECE ,, ismini uyğnn ve f m· 
kışır görmüştür . Vekdlet celilenin resmi raporu oşağıdn yazılıd uh 
Muhterem halkımızın mezk~r. rıı.smi raprru bir. kerre ~k.umaları, kil İ 

ECE suyunu büyük bıt ıştıha ve lezzetle ıçecııksmız. ECb sU 

nu bir defa içtikten sonra başka suları behemehal unutacaksınız . t:l 
kü cidden latif, hafif ve temizdir . Ayni zıımanda çok hozimlidir · a 
saat zarfında Aclkmak isterseniz yemekle bera her iki kaueh ECE içi$ıe 
kafidir . "•~ 

TOPTAN SATIŞ YERi : Yağ Ccımi civarıoda hnJkeciler ır e 
şısında ( ALİ NASİBİ > Eczanesidir . 

Yetmi• be, kiloluk bliyük damacana yüz yirmi - 120 -
ru,tur. __..; _____ . 

Ece Türkçe kraliçe 

Adana Ziraat mektebi kayt 
kabul şartları 

As ve 

zar 
1 - Orta mektep tahsilini ikmal etmiş olmalc . l_Ya 
2 - Çıfçi veya erazi sahibi veya çocuğu olmak ve bu hıJ du 

evrak ve vesaikiyle isbat eylemek . 
3 - Sinni ( 19 ) dan yukarı olmamak . 

•ve 
rıla 

4 - Alel ve emrıızdaa salim olmak . Ve her türlü ziroi oP1 
0 

yatı icroya muktedir bulunmak . .. ktir. 
· 5 - Mektep şehadetnamesi Turk tabaası olduğuna dair bil 

Yet cüzdtmı sıhhat ve trahom raporu hüsnühal mazhatası üç fotire 
' ve 

tı almış ve buular1 tamamen kabul r, ___ _ 
etmiş acl ve itilıar olunurlar. ı 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

8-12-17 raf ve vesaiki vermek . ,Jıar 
6 - Mektep le~li ve. meccani . o~duğu~dnn bilamazereti f11i~ü 

rua mektebi terk etmıyeceğın J ve ettığı tak<lırde mektepçe keoJ 1. a 
ne yapılmış olan masrafı tediye edeceğine dair kı'Hibi ad.illikten ı1I i t 

5 - Tayin edilen zamonda gay-
ri menkul üç defa bağırıldıktan son
ra en çok arttırana ihale edilir . 
Ancok arttırma hett4!j~-..&UJou

men kıymetin yüzJe yetmiş ba
şını bulmaz veya sMış isteye
nin alacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile tf'min 
edilmiş alacaklarının mecmuundan 
fozlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma on beş gün daho. temdit edile
rek 24 9 934 Pazartesi günü ayni 
saatta yapılacak arttırmada bedeli 
satış isteyenin alacağına rüçhanı 
olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları 
mecrnuundan fazlaya çıkmak şar
tile, ve 2 inci arttırmadada kıymeti 
muhommenenin yüzde 75 ini bul
madığı tııkdirdo 2280 numuralı ka
nunun 1 ve 2 inci maddeleri ahkd· 
mına tevfikan satışin 5 sene tecıl 
ve her sene nihayetinde borcun mae 
fo.iz yüzdo yirmisi ödenecektir . 

6 - G~yri mcınkul kendisine 
ihcıle olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunıırnk kendisin
den evel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle _al
ınnğa razı olursn ona, razı olmaz 

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

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

• * * . 
Bir defa konacak ilanlar1n üçüncü va dör-

düncü S8hifelerde her sabrı on kuruştur. Rek
lam "'"-:ıiyetindeki devamh ilanlar için ayrıca 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir . 

veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en 
çok arttırana ihale edilir. iki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler 
için yüzde 5 ten hesap olunacak 
fniz ve diğer zararlar ayrıca hüklhe 
hac·eı kalmaksızın memuriyetimizce 

olıcı<lan tahsil olunur. Madde ( 133) ı 

Emvali gayri menkulenin yuko- ı 
rıda gösterilen tarihlerde Adana • 
3 üncü icra memur luğu odaeında 
işbu ildn ve gösterilen arttırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 

ilAn olunur . 4400 

Posta telgraf Baş mü
dürlüğünden : 

1 - 935 senesi ihtiyacı için 
17 - 7 - 34 'f. de 20 gün müddetle 
munakasaya konulan 1187 adet di
reğin talipler tarafından verilen 
bedel fahiş görüldürnadsn 5-8-34· 
tarihinden itibaren hafta müd-
detle münakasanın uzatılmasına ka· 
rar verilmiştir , isteyenlerin şart
nameyi görmek üzere S'.)yhan P. ve 
telgraf BBş M. ne muracaatları ilAn 
olunur • 4402 

Hizmetci kadın • 
aranıyor 

Evde hizmet etmek için bir ka· 
dma ihtiyaçvar<lır . Matbaamıza 
muracaat edilmesi . 

Talebe velilerine 
müjde! 

ikmale kalan Jise, muallim mek· 
tepleri ve orta mektep talebelerini 
yetiştirmek için [ riyaziye, ren bil-
gisi, biyoloji, fizik, kimya ] dersle
ri vermekteyim . Arzu buyuranla
rın erkek lisesinde A. N. remzine 
maracaatları .. c. 

saddak numunesi veçhile kefalet senedi vermek . 
1 - Talip olanlar ( 20 ) Eylüle kadar mektep mü<lüriyetİll6 

istida ile muracaat edeceklerdir . 
3-17-2 4386 

adana Ziraat mektebine mülhak 
ciflik makinist mektebi kayt 
• 

ve kabul şartları 
1 - ilk tahsilini bitirmiş olmak . 

r 

ttat 

2 - Türkiye Cumhuriyeti tabııosınJnu olmak . . 
3 - Yaşı ( 15 ) teo aşağı ve ( 16 ) dan yukarı olnıaanıık . d Dı 
4 - Göz ve vücut hastalıklarından salim ve mukinistliğe ıJ1 ne 

kavim olduğunu bekim raporu ile isbat eylemok . r · 
5 - Köy, çocuğu çifçi çocuğu almnk veyahut lıir iınnltltfııJO 

ue yahut çiflikte m.,kinistlik, demircilik, tornncılak gibi sunatlarJ l 
hirıno çalışmış olduğunu vesaikiyle isbnt etmek . 1 u 

6 - Tahsil esnasınd~ bilamazeret ~ektebi ~erk eyle~!ği ~:c~ 
dirde kentlisine yapılacak bılumum masnrifatı tedıye eJecegrne •zır 
kı1tibi u<lillikten musaJdak kefalet senedi getirmek . 

7 - Mektebi bitirdikten sonra, köyünde, çifliğinJe vuy n bıl 
bi yerinde sanatla çalış cağını taahhüt eylemek . . 

8 - Talip olanlar ( 20 ) Eylüle kadar mektep mü<lüriy.etı H 
bir istida ile ve üç tane fotoğrafiyle birlikte muracaat edeceklerJır lan 

4384 2-17-2 /tanı 

"m 
Umumi neşriyat müdiirıJ kcı 
Melımcl Nurelliu Kin 
Adana Türk sözü matba',. 


