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1 Sahihi ve Başmulıarrirr--1 
FEHIT CELAL • I 

10 Eylul 1934 
PAZARTESi - ------------· 

•• -- •• 
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Erkek lisesi 
Yapısının esa en darlığı yüzünden 

•ıkıntıda olan mektep bu yıl yeniden 
talebe hücumunu uıtradı . Vekalet 
buna acel" çare hulmalı • 

5 KURU~ ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON BİRİNCİ YIL SAYI 3016 

Tarsusta yeni Tiirk köyleri ~kuruluyor 
Erkek lisesinde 800 talebe

1

: Çukurova 

Acaba bukadar talebeyi okutmak için 
dersane ve muallim bulunabilecek mi? Çııkıırova mıntakaeının, bu yıl 

ekilen pamuk ~abası ile elde edil
mesi umulan pamuk miktarına ait 
tahmin bürosunun 30 Ağustos 934 
de neıiı·rl~ndirdiği tahmin raporuna 
göre : 

Maarif Vekaletinin derhal harekete 
geçip bunu temin etmesi lazımdır . Adöua Merkez (ı6,914 hektar, 

11,955 ton, 59,n5 balya, Kadirli,Ko
zau , Karaisalı 21,832 hektar , 3,600 1 
ton, 18000 balya, Ceyhan, O maniye, 
Dörtyol 2-1,5.U hektar , 1,395 ton , 
21,975 balya, Mersin, Torsu•, Silifke 
46,400 hektar, 7,450 ton, 37,250 bal
ya ki cı·man bütün mınıakada 159687 
hektar ı·kilnıiş, 27,100 ton , 137,000 
balya pamuk elde edilecektir . 

liu yıl erkek li~esine kıyt 
için şimdiye kadar iki yüze ya 
kın talebe muracaat etmiş ve 
lıunların heman hepsi de ilk dev
renin birinci sınıfınn kaydolun
nıu~tur. İkinci deue için de mu 
ı ncaatlar başlamıştır . 

Yapılan tahminlere göre bu 
) ıl erkek lisesinin talebe mevcu 
rlu ~ekiz yüzü aşacaktır . Hallıu
ki mektep binasının bütün oda 
lnrı tıka basa doldurulmak şartiy 
le ancak bunun yarısı kader bir 
t~lebeye kifayet edebilir halde
•lır . 

Bu sebepledir ki bu yıl bu ka
tlar fazla talebenin nerede vo na
~ ıl okutulacağı cidden düşünüle
•·ek bir mesele olmuştur. Şehri 
ıııizde maatteessüf mektep ola
lıi!ı·cek müsait yapılar azdır . 
Bir dereceye kadar bu hususta 
ııyğun yapı bulunsa bile semt ve 
Uzaklık dolayısiyle elverişli sa 
)ılması müşkül olacaktır . 

Geçen yıl er kek lisesinde ta 
ltbe mevcudu beş yüzü geçiyor 
•lu . Dershane yokluğu yüzünden 
lıaıen mevcudu 150 yi bulan bı
nıf ancak iki şubeye ayrılabi
liyor ve böylelikle de her şubede 
70 - 75 talebe sıkışıp kalmağa 
Dıerlıur oluyordu . Halbuki bu 
Yıl , bilhassa birinci ve ikinci dev
relerin ilk sınıfları, Jalebe mev · 
rııdunun 200 - 250 yi bulacağı 
tnhınin edildiğine göre bu sınıf- 1 
lar için en aşağı dörde~ beşer şu- 1 lıe açmak icap edecektır . 

Pek ala ammıı. bu kadar şube 1 

hangi binaya sığdırılacak ? 

Hulasa erkek lisemizin bu yıl· 
ki talebe mevcudu ile hioa vazi
yeti cidden düşünülecek ve be
h rmehal bir çare bulunmaşı lii
zımgelen hir mevzu olmuştur . 

Diğer taraftan mektebin ta 
lim ve tedrisi kadrosunda da bu 
yıl büyük boşluklar has ı l olmuş
tur ; edebiyat, tarih , feu bilğisi, 

fiz ik, felsefe, yurt hilğisi, Tfü k
çe, Fransızca muallimleri asker
likleriııi yapmak üzere ayrılmış
lardır . Binaenaleyh Adana er
kek lisesi bu yıl bir kaç türlü 
küçlükle karşı karşıya kalmış de

mektir : .\lektep binasının kifa
yetsizliği. talebe mevcudunun 
çokluğu. buna karşı muallim kad
ro ve mevcudunun darlığı ... 

Bu bal şehrimiz kız lisesi ve 
muhtelit orta mektebi için de ay
nen vakıdir. Onlarda da talebe te · 
hacümü ile bina vaziyetinin ois 
betsizliği ölçülmiyecek zorluklar 

doğurmuştur . 

;. etekim İzmir gazetelerinde 
okuduğumuza göre, orada dıı ta
lebe muraı:aatları fazla olmuş, 
geçen yıl 16 şubeye ayrılmış bi · 
rinci devre birinci sınıfııı hu yıl 
şube sayısının 26 ya iblağına ma 
arif Vekaletince müsaade edil

miştir . 
Umarııki şehrimizdtki hu 

zorluklara da Maarif Vekaleti aci· 
len bir çare buluJ; bir yandan 
yer kiralamak için tahsiRat gön
derirken, diğer yandan muallim 
eksikliğinin tamamlanmaRıııı da 
ehemmiyetle göz önünde tutar .. 

Bu J:l7,000 balyanın 50,055 bal yası 
iane ve ı · kspres 810 balyası klevlanı ve 
ve mütebaki 86,135 balyası yerli pa
muğudur. 15 Temmuz 934 tarihinde 
intaç rdilen ilk tabruinde bu miktar 
153,096 balya idi . 

Çukurovanın ova mıntakalarında 
sıcak dalgası pamuk lıasılatımn ilk 
tahminin dununa diişmesini mucip 
olmuştur. lant pamuğu toplanmaga 
başlanılmış ise ile amele uzlığından 

dolayı ağır devam ediyor . Çırçır 
fabrikaları faaliyete ~eçirilmiş olup 
pamuk piya•asında ftlım salım ha
raretlidir. 

Y a(!:mur görmedi(!:i için pamuğun 
rengi parlaktır . 

Bu tahmin 30 Ağustos 193-l ta
rihinde yapılmıştır. Ve pamuk top 
lanıncaya kadar yağışsız gideceğine 
ıı;öre hesap edilmiştir. 

Geçen yılın ikinci tahmin rapo
rundaki pamuk yekunu 60,098 balya 
idi. Her balya 200 kilo olarak ht~ap 
edilmi~ıir . 

Ceyhan da 
Ergani tahvilleri k::ılmadı 

yenisi isteniyor. 
... , . 

Ceybanın gPnç ve faal kayma
kamı Ilayri beyin gayreıile Ceyhan 
kazası Ziraat bankasına , satılmak 
üzere gönderilen 150 adet Ergani 
bakır yolu istikrıız ıabvillni, rnj!;llt'ti 
umumiyeye mazlrnr olarak kaınilı·n 

satılını~ vr mnkı·zdı• n tekrar tahvil 
isteunıişlir. 

ileride yürüyen İzmir 
150 yerde tavuk islih istasyon

ları açarak çalışıyor 

Ceyhanlıların bu açık fikirlilik
lt'rioi ve yıırl<evt'rliklerini ıakılirle 

kar ılarız . 

~--~······----
Almanyanın ik

tisadi planı 
Bütün Alman iktisadiy:ıtı 

kontrola t:ıbi tutulacak. l°zmirde cılız tavuk soyları yok 
gu··rbüzleri yetiştirilecek Bı·rlin: a ( A. A. ı- Yeni Al edilip 

İzmir vilayeti ikti•a<li lıir çok 
~~hada giriştiği ve ba:; udığı yeni
lıklı., arasında t ıvuk cinsinin i•-
1.ıhı işini de göz önünde tutmuş 
v~ ·ı· t' · ·imdiye kadar vı aye ın 
~11lhtelif 68 yerinde tavuk islah 
1 tasyoııları açmıştı . İzmir gaze 
~~~••inde okuduğumuza göre, çok 
1> 1 tı•~ticeler alınmağa haşlıyıın 
1'.u teşebbüse, bu yıl daha kuvet
lı hu vermek üzere bu istas
}•ııı lurm sayısı 150 ye çıkarıla 
r•ktır . 

Çukurova da bugüne kadar 
lı . 1 . 
'Dıen hiç ehemmiyet veıı mıyen 

t'\~kçuluk işl.rini düşüııdük te, 
1.ınırin bu ileri görü~ ve yapış 

kudretini gipta ile karşılumaktan 
k,ııdimizi alamadık : 

1 
İşte İzmir gazetelerinin bu 

1118Ustaki yazıları ... 

1 
·• Vılayetten kaza ve nahiye

•re gönderilen bir tamimde ta 
Vuk ıslah istasyonlarının mikt.ı 

man ikti•at pliinı başlıca dört di-
rını artırmık koza kaym:ıkamla- rektifi ihtiva eım~kıedir. 
riyle nahiye mü<liirltrioin takdi- 1 - Alnıanyaya itlıolaı nıüsa-
rine. mulıitin ihtiyaç ve kabiliye odesi. [ Ancak ~ıdr lıulunon ılUviz 

d b 'ld' l · mikıorının müsaadrRi nislıNinde ve-
tine bağlı ol uğu ı ıri mış ve 

rilecekıir.) 
hu seııe içiocle tavuk istasyonla- 2 - Yerli iptidai maddeler esa-
rınııı 150 ye çıkarılmaRının ka- sının gı•nişl .. ıilmesine çalışılacaktır. 
rarla~tırıluıış olduğu: ona göre Taki Almanya bu busu8la İ•tikliilini 
lıaztrlıklar yapılması emredilmiş elde etsin. 

3 - Alman ihracatı honolarıo 
tir . b · Her halde bu mühim ve ikti- azınece geriye .aıın alınma<ı sure· 

tile tensik edilecektir . 
eadi hareketin büyük hamlesi .ı - Almanya için zarnri olan 
atılacak ve gelecek yıl birçok ipıidai maddeler ~ıkaraıı memleket 
yerlerde cılııı yerli horazlar, yer lcrle takas u•ulüne müstenit itilaflar 
!erini memleket iklimine alışmış yapılacak V•' Alman mamulatı ile 
Hodeyland ve Kogor cinslerine mubadele olunacaktır. 

Yeni piliin mucibince lıütiiıı 
hırakacaktır. Tamimde bu nok- Alınan ikıisadiyatı şiddetli bir kon· 
taya işaret edilmekte ve bazı ırola tabi olacaktır. 
köyleıde iki cinsin bazılarında ------------
yalnız bir cinsin üıdtilmeRi kabil 1 raf ç•kilmiş buralerda lıeniiz ta 
olacığı da bildirilmektedir. vıık ı~labı istasyonlarının açıl-

Vilayetten Karaburun ve Urla madıi;'l öğrenilerek sebepleri 

kazaları ile Buca, Cuma ovası, sorulmuştur. 
Karşıyaka ve değirıı_ıende~e nabi- \ İnşıllalı ve ma alliih bizde de 
yeleri müdürlüklerıne buer telğ- böyle şeyler. Amiu .... 

• Kurulan yenı köyler Askeri heyetimiz 

Dünkü büyük bataklık yerinde 
şimdi asri köyler kuruluyor 

Harkofta büyük tezahuratl 
karşılandı 

Harkof : 8 (A.A) - Türk aakrı 
heyeti buruya gelmiş V<' Türk-Sov 
yeı bayraklarila süslenmiş bnlunan 
ista yonda sivil ve askt'rİ memurlar 
tarafından lı.arşılanmışlardır. lsıasyon 
da bir kıta asker , heyete selam rt'• 
mini ifa etmiştir . 

Tarsusun cenubunda büyük 
bir bıtaklık vardı . ) ıllardanbe 
ri dökülen pare, v~ harcanan 
tmekle o bataklık kurutuldu ve 
şimdi yüz bin dönümü geçen hu 
topraklara yep yeni Türk köy
leri kurulmağa başladı . 

Y tni iskan kanununa uyğun 

olaıak Toroslann cenup çevre
sindeki Türk aşiretlerini temelli 
köylere bağlamak ve artık ilk 
<levir insanlarına yakışan göçe 
beliği Türk Ctmiyetinin içinden 
söküp atmak zamanı gelmişti . 

İşte bu maksatla, geçen gün 
İçe 1 valisi Hazım ve sıhhat işleri 
müdürü doktor Remzi Kamil ve 
diğer alakalı memurlar, kurutu
lan bataklık yerlerinde iki yeni 
köyün kurulmasını kararlaştır

mışlar ve hazırlanan projelere 
göre drrhal evlerin yapılması işi

ne de müsaade eylemişlerdir. 
Bu iki köyden birisine 110 

aileden mür~kkep olan " Köse
renli,, aşireti, diğerlerine de 100 

kadar aileden ibaret " Bahşiş ,, 
aşireti yı-rleşecektir . Köy evleri 
asri bir tarzda olacak, ve köyde 
köy meydanı, mektep, karakol, 
umumi bahçe, köy ihtiyar heyeti 
dairesi ve buna benzer medeni 
ve idari ihtiyaçlara cevap veren 
bütün tesisat bulunacaktır . 

Her aşiret, köyünü, hükume
tin fenni kontrolü altında ve fen 
memurlarının gösterdiği şekilde 
projeye uygun olarak yapacak. 
Orman, taş ocağı ve kireç oca
ğı gibi malzemeden hükumet re
sim almıyacaktır . 

Yerleştirilecek bu aşiretlere 

kifayet edecek kadar arazi de pa
rasız a) rılmış ve aralarında kura 
çekilerek herkes hiesesine düşen 
tarlaya sahip olmuştur . 

Bugün Tarsusus cennbundıı 

başlıyan bu yerleştirme işi, Yü 
rtğirde de tatbik olunacak ve sa
hile nisbeten yakın ve müsait yer
ler, yeleştirilecek Türk aşnetle
rine verilecektir . 

Türk misafirler llarkof garnizo
nu kumandam M. Turovkiyi , min
ıaka icra komitesi ikinci reisi M 
Bogutskiyi ziyaret etmişlerdir. Hey 
bundan sonra Ilarkof traktör fabrika 
sını , kızıl ordu evini ve tayyare ka 
rargabını gezmiştir . 

Tayyare meydanında Türk ht'y<' 
şerefine bir bava geçit rt'smi yapılım 
ve akşam 111. Turovski tarafından bi 
ziyafet verilmiştir . 

Denizlide 
Mekteplere müracaatlar 

bu sene çok fazladır 

Denizli : 8 (A.A) - Bu sen<' il 
mekteplerle liseye talebe müracaatı 
her yıldan çoktur . İlk mekteplerde 
sınıf mevcutları nizami miktarı ıı;•·ç 
tiği halde ıalt'be geri çevrilmeoıek
tedir . Bu sene mektep olmıyaıı 19 
köyde yeniden mektep açılncakıır . 

Kayseride sıcaklar 

Fransa hariciye nazırı 
Milletler cemiyetinde çok faal bir rol 

oynamak için uğraşıyor 

Kayseri : 8 ( A. A. )-Bir baf
tadanberi şimdiye kadar görülmemi 
gayri tabii buoalııcı sıcalı.lar drvam 
etmektedir. Ilararet gölgede :iB dir. 

Fransa - lsviçre ha
kem komisyonu 

BERLİN : 8 ( A.A ) - Fran
~a ve İsveçre hükumetleri Fran
sız, lsviçro hakem komisyonu re 
isliğine HolandR nazırlarından 
M. Vım Karbeki ve nzalığn da 
M. Zuluctı ( İspanyol ) ve Bııld
vin ( lugiliz ) i intihap etmi~ler
dir. 

Sovyetlerin meclıse kabulü ve kendısıne 
daimi azalık verilmesi katileşiyor 

Cenevre: 8 (A.A) - Çin baş 
murahhası Kotaysi milletler ca
miyeti umumi katipliliğine aşa
ğıdaki mektubu göndermiştir. 

\Iilletler •·emiyeti meclisine 
9 daimi azalık intihabı kaidele
rini azılalık müddetini ve tekrar 
intihap usul unu tesbit tden heyeti\ 
umumiyenin 15 eylul 1926 iaıilıli 
karaııııa tevfikrn hükumetimin 1 

tekrar intihnp edilebilecrği yo- ,. 
!unda karar verilmeşi hususun 
daki talebimin heyeti umumiyeye 
arzını rica ederim. 

Canevre : 8 (A.A) 1\1illetler 
cemiyeti mesaisinin ilk gününe 
Sovyet Rusyauın mezkfir cemiye
te giımesi meselesi hakim olmu~
tur. 

Fransa hariciye nazırı M. Bar -
tıı faaliyetin mihverini teşkil et 
miştir. 

Çekisltlvakya hariciye nazıtı 

.M. Brnes .ile tamnmiyle mutabık 
kalmıştır. l\1umaiJ,yh bilhassa 
Portekiz murahlıa ı .\1. V ascoce
loH, Atjantin muulıhası M. Can
tillo ve Lehistan h•ıiciye nazırı 
M. Bek ile de göıüşmüştür. 

Brk - Barto mülakatı bir 
buçuk saat sürmüştür. Murahhas
lar müzakerslet hakkında kat'iy
yeni fşaatta buluum•mağı taahhüt 
etmiş olduklarından ıesmi hiç 
bir malfımat alınmamış im de bir 
takım miişkilatın hiilii mevcut 
oldugu ancak bunların iktibam 
.-dilmiyeNk deıece.le olmadık 
ları anlaşılmaktadır. 

Fılhakika Milletler cemiyeti 
mahfelinin bütün dikkatini ctl
beden Lehistan hariciye nazırı 

M. Bek, M. llartu ile bitarafane 

itimada müstenit ve tamamiyle 
dostca görüşmüş ve bu göriişme 
esnasında bilhassa iki memlrketi 
alakadar eden me~eleler ve diğer 
taraftan Sovyet Husyanın milletler 
cemiyetine girmesi tetkik olun
muştur. Müzakerelerden sonra 
şıı ilk müşıhede yapılabilir: 

Fransa ile Lelıistanı birıeşti
ıcn bağların kopabileceğini ve 
hatta gevşeyect[,rini söylemrğe 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Sar hakkındaki Fr:.ınsız 
projesi tetkik ediliyor . 

CE~EVRE : 8 ( A.A ) - Mil 
Jetler cemiyeti konseri son Fran 
sız muhtırasının ortaya çıkardığı 
meReleleri tetkik için Sar lıu8u
si komisyonunıı müttefikan sela
hiyet vermiştir . 

Amerikada kan dökülüyor 
Grevci amele ile gönüllü polisler ara .. 

sında kanlı çarpışmalar başladı . 

Patronlarla amelelerin arasını bul
mak için müzakerelere girişiliyor 

EVYORK : 8 ( A . A ) - ı hadiseler iştıı bu gönüllü polis 
.Mensucat grevi mütemadiyen ge- !erle grevciler arasında vukubul-
nişlemekte ve kanlı h•diselerdc maktadır. Bunlara silah ta veril· 
nrtmaktarlır . 500 bin elhi e fab- mektedir . 
rikaları amelesi 1 Teşrini evvel Amerika iş fcderıısyonu reisi 
tarihi için grev iliiuına karar ver M. G~e~n men~ucat grevini tut-

mak ıçır. Amerıkada te•kilata ta-
miştir . Bu grevin mensucat ame· • 

bi no kadar işçi varsa icabında 
lesi greviyle alakası yoktur · Bun- seferber edeceğini söylemi•tit . 
!ar ücretler azaltılmaksızın iş sa- M • amkfih mumaileyh umumi 
atlerinio yüzde nisbetinde azal- · h · 
tılması için .M. Rüzvelt tarafın- g.rev ı tımallerini tekzip etmiş-

tır . 
dan verilen emrin tetbikini isti- Diğer taraftan grev komite~i 

Yorlar . Vaziyet bilhassa cenup r · · u G" 
d 

eısı ıu. orman, M. Rüzvelt tıı-
ta çok vahim ir. Patronlar, sen- f d ra ın an teşkil olunan komiı~ 
dikalara dahil buhınmıyan ame- ua iyle görüşmüştür . Bu müla-
leden gönüllü J>Olis kaydedi- k tt ·ı a a grevcı erle muanzlatı ara-
yorlar ve bunlura yemin verdiri sındn umumi bir müzakere açıl-
yorlar , Mahalli zabıta buna mu- masının görüşülduğu ı;onne<lili-
vafakat etmektedir . Asıl kanlı yor . 



Asrımızın fj diyo harikası 
~,diyo. ile uzaktan görünmek te 

mümküp olabilecek mi? 

Berlin radiyo sergisinde 
fGyan yenililtler tefhir 

hayrete 
edileli 

zıbbr. O kadar isi •klirlerin yüz· 
lerindeki man~ tebeddiitleri bile 
pek bariz olarak ıeçilebiliyor .. 
Buıü• bitlo bu •••İ ahizelerdo 
istimal edilmekte olan (katod pa
atı bort.110 ) nun ualrtan ı&me 
itlerinde iıtlmalini eo enel ket· 
fetmit olan ve daha ( 1931 ) ıe
netiodeki sergide hu nevi ahize 
fer te§hir eden ( Von Arde4ne ); 
radiyo ilP uzaktan garme ahize 

1 
ferinin bir iki seneye kadar her 
kesin Hhn alabileceti ıekilde te
lcemmOI elmİf olıc imı söylüyor. 
Halı'lıazırda resimlerin adcae iize
rın ~e terusümüı,n ayar etmek ol
dukça karııık bazı tc:dbirlere muh· 
taçur. Fakat aletin nasal itledıji 

( Ttlrk Sözft ) 

· [Kurkutelinde] 
-13- 1 

. . ı Müze ve küt 
ŞEHIJER HABER x.ERI 

'---------------------- Ayasofya ve 
Kurkuteli, bıthkh , bahçelik- 1 U i camileri bu işe 

li' zengin bir yer.. Antılyaam T rahum muayene- ı ntihap ene men 
bir , iki mebusunu orada bulduk. h d D b 1 

anesl·n e iln ilk toplantısını e e-Bu Aatalya mebuıları Maisi mem 
leketlerine ııak laHnlar 1 ... Bak· I' diyede yaptı 
Hnız , a 1. ·• Hemen hemen biç bir Doktor bulunmadığından -
t•nesi memleketlerinden dııa talebe muayene edilemiyor. ! Belediye intihap encümenine 
rada bulaomuyor . He-' •a An- ae,.;ldiklerini yazdıjımız zevat, dlln r-- , •• a u - r 
talyada , yı onun Wr kauıında Trabum haatahıneai baı beki· ıaat onda belediye Raloauada ilk 
ya .. maktı ve wıktmı ıtçirmek- mi Balıke.slre tayin edildituıdea toplaoh11oı yapaıalr cetvelleri gk 
te ... Bir memleket icin bu ne ıtl- ve haatahaae tabibi Kizam beyde 1 dea,ıtçirmeie baılaml§hr. 
zeı bir mazhariyettir ?L Bea, da- mezu• buluadujundan ve baı be- Belediye reisi geldi 
raaı baıımıaı diyecelim ı•liror... kimllii•e tayia edilen trahum mil· 
Siz n~ der1ioiı acaba ?.. cadele reisi doktor Kitif Ömer 

Aatal1a •iliyetinia ze•gin ka· bey de henuz Adanayı gtlmıı bu
aalamıdan biriıi olan Kur kuleli , lvnmadıjıddan :makteplere kayt 
deniz:len 900 metreden faıla yUk olunmak isteyen talebelerin tra· 
aek . Limonata gibi aeria bir ha bum muıyeoeleri yapılamamak

Belediyeler baakuı beyeli u
mumi ye loplaatııında bulunmak 
üzere Ankareya gitmit olan bele
diye reiai Tuna• Cemal bey ,eb
rimize dönmUıtür. 

vaaı vır . Antalyanın 11cal& ve bu · tadır . 
naltıcı havasından ıonra 'burası 1 Kayıt Ye kabul muamelesi bit- Adliye müfettiti geldi 
io11na ne bot geliyor, ya ! ... bai'· mek &zere bulunduiandan mek-

Adliye veklleti mliftUişlerin-
larile, bıbçelerile yemyeıil ı&zll ttplere ri•melr iıteyen talebelerin 
ken bu ıehriu bilhassa ceviıciliii mazur kalmaları için mektep ida-
çok ileridedir " Filhakika ; mer- ıelerinin bu tale.btleri raporları 
kez nahiyesinde , Salar , Boıpva bilibire alı11111ak üzere biç olmaz-
nabiyelerinde çek gümrab , çol.. sa namzet olarak aı .. ıar1n1 talebe 
foyiıli , çok verimli , mulatqem velileri rica etmekiediı ler . 
ceviz aiaçlanaa r11t ıeliıtmektei 
di, . 

Ceviz ıjıcıoıa ne yQkaek kıy
mette olduju; ıeıek odwıunun 
ve ıerekte meyve.inin t it, yara
dıiı cümlenin mal6111udur . Ve 

HUkQmet tabipliGi 

Doktor Hamit bey de· 
ğişmiş değildir 

den Nuri be1 Gaziıatepten şrh 
rimize gelmiıtir. 

Mevsimlik 
Yerlerin kazanç vergileri 

Ankarada aallbiJ 
lard•a 6ğrenildiiiae 
bulclaki methur Ay 
lataobal ıebrinia m 
hr. Bu itibarla bir 
eıerlerinr, bir kısmı 

devrinden kalmıı 1 
tab.iı olanacalctar. 

İstanbul tebriaİlt 
rib bakımıDdan kıym 
olan ve bütln mille 
fihreti bulunan bir i 
de lataobul tarihinin 
lamak kadar yerinde 
olamaz. 

Aldığımız diğer ha 
umumi harpte bir 
ıirea ve ondaa aoara 
maa ltapah kain Sul 
mi8iain de nmami bjf' 
baliae geHrilmeıi t 
mektedir. 

1ıta•bul gibi bii 
laer hangi ml•ev•eı 
lait toplayabilecek b6 
tipltu~Je olaa ibtipct 
•• getirilecek olllna 
rua da ee lııadar ,.ı.., 
tebarla eder. 

ilk tedrisat 

Bedia : 4 Eyl61 ( Hulasl mu
habirimizden) - ( 1934 Berlin 
radyo urıisi ) pek parl•k olmu§ 
ve çok biiyllk muvaffakiyetler ka
zanmlfbr. Sergi \er ıtın on bin 
lerce zi)aretçi ile dolmuş ve bu 
IJeyfiyet Dr. Goebbe1ıin l ' radyo 
Alıpa•yada halkın giiad, &ik mıoe
vi ııdaaıd~ IÖıl•ün ne laadar 
7eriade oldapeu g&ıtermittir . 
Al•anyad• radiyo abonelerinin 
miktan 5,360,000 olduğu ve 1933 
radiyo mamulibnın 180 milyon 
ıairlç kıymetinde olup bir •ene 
n•eline aauıao ylzde 40 •rtlığı 
diif6-tilöree , memlelreti• ıiyısi, 
.. ilıadi ve terbiyevi iıt~ri11de ra
dıyoaun oe mühim bir rol oyna -
dıjı kolayca anlaı.tabi~r. Almın
ı~a radiyqyu bu mevkie ~ıkaıan 
Dr. Goebbelı ollllllftur. Dr Goeb
belı bir çok uiraımatardan aonra 
ba zaferi lr•z11UbUf ve ıon sen~ 
zıtrhnda berkeıin 11tın alal>ile
~İi lradar 'Ucuz ve kullanabrlece
ti , ... ., baait ahizeler yapılma11nı 
da temin ederek radiyoyu lükı 
Mr etJa olmalrt•• kurtaranı; onu 
n ta\İİ bir e• efYall \lıJlae fe · 
tirmletir. 

ne ait bilumum fiziki badi.eler 
ıimdiden tamamiyle izah diJmit 
olup ahizenla yeaid~n k şfe oıub
tiç biç bir ıırr ı bulunmamaktadır. 
Biaaenaleyh bir iki sene %4rfında 
•hizeleria her hangi bir insan ta
rafından istimal edılebilecek ıe
kflde baaideştirilmcıi kolaydır. 

Diier ahizelerdea Almaa poı 
ta idaresinin teıhir etmekte oldu· 
iu ıbize {\Vitdeben) radyo mllr
ıileainin göndermekte olduju re
ıiaıleri tarafından teıhiı edilmek· 
te olaa alıizeler.e al~tdeo aacak 
bir kaç metre ltedeki mürıilePin 
ılnderditi mevceleri almakta idi · 
ler . Yani ahizeden bir kaç met· 
re ötedeki mllraile Çcevrilmekte 
olan bir fiJmi aliyor , er.le ik .-ev
celerine tahvil ederek havaya Def· 
r1:diyor ; ve ite ke"-rda daran 

. halcikati halde, bütin meyveli a 
iaçlır arasında ceviı kadar .her 
taraftan İ•tifade edilebile• diter 
bir atıç daba yok gibidir • 

Bor kazaaı bdediye tabibı 

ŞUlcrG beyin merkez bükiimet ta
hiplifioe tayin edildiji dDn yazıl
mlflL Bu zatin tayinla hlkimet 
tabibi Hamit boy vazifesiodea ıy
ralmıt ve ya diter bir ytre aekle
dilmift değildir. Aamit bey yine 
e•lsiıi gibi hülcimet tablplitfDi 
ŞGlc:r& beyle birlikte yapacalclar, 
dır. Esaııın ıon teıkilitla nlfua •• 
ıtleri daha fazla olen viliyetiıaiz 
hlkimet tabiplikl&ri tıskicleo ol
dutu gibi iki bllrimet tabibi la· 
rafıad~a g6rfilecektia. 

Y Pai kazanç verıisi kanunu· 
Dun kar babçeai , deniı hamamla
rı pili ve emtali gibi mevıimlik 
yer itleten!ere ait bükümleri bak 
lcında Maliye vekaletinden Def · 
terdarhğa bir tamim ~ ıetmiıtir • 
Bu tamime gire kanunun baıusi 
blllc:6mleri mudbiace yılıa maay
Jtn mevsimlerinde kır bnçeleıi , 
deniz bamamları , plij ve emnll· 
yerleri lılettnler her mevsimde ite 
bqladıklaraaı vıe iti terkeyledikle
rini OD ~. r•n içinde yazı ile Mı
li,e ı•belerlne haber vuecelrlcr· 
dır . Ba ıibllerin vergilİ iflal et
tikleri maballeria pyri Hfi irat
ları lizerinden tarhol• .. catı ribi 
H•elik olarall ll••P edildikten 
toara beller a,a isabet •dea mik· 
tar, ticaretin deYamı müddetİ8c:e 
tahsil oluaacaldır , İt• beti••• ve 
i'i ıerket•• ilabaı edilmezse ••r· 

--Maarif vekaletinde 
den istibat komisyo•• 
ilk tedri11t1a iılilaı i~ın 
hazarlaamıthr . 

1934 radiyo aer&iıiaiu. a&al can 
ooldaanı "fkil eden .., aMktaki 
bı tefi bem clialeten ve hea de 
13-ter• ,.adiy() cilaızlındır. lıte 
bütiin halk, aııl bunları görmej'e 
kGfUYOr ve herkes ı1tl bu cibaz
&.n. etrafmda topl•••P darayor. 
lloataum zamanlarda ( racliyo 
ite gitme aletleri miirlileleri ) tı
ı"" tMftedilen t.....,. baıı 

filimJ•r.aı-izeloı tarafJnd•n alın" 
ra" halka ıöıteriliyor ve dioleti
ij.yor. Abtzelerdea birııi ($9iıonıa 

..lıl&e,bu •e.celeri yiae .. 1,aya tah
vil ederek reıim ,eklinde ılıteıi· 
yordu . 

ir• K.allrede tebdili bava mev· 
11mi ) filmini •ltyor; metla•r mala
tel'i ( Ma•fred Vo• Arde1t11~ ain 
k-'uiu ahize ( Dır Stiı:•fried) 
filmini g!IAteriyordu; iiüncü bir 
AiM ltalyaa t.enoro (Lauri Volpi) 
nin ( Das Lied der Sonne ... glaet 
pr~ ) filmioi, Almanya posta 
idareliain abizeıi ( F. P. 1 aatvor
te••ick- F. P. 1 cevap l'ermiyor) 
filmioİi ( Feroseb A G. ) uin ahi· 

* si de bir EikiDJO fılmini ı&ste• 
JlJor. Bltün bu abizelerde ıesler 

çok te.Jliz ve tes\~lu mükemmel
dir.Hele Eakımo fılmi çok •aıbet 
pü1or ve Eılcimo&.rın prkılara 

lbera, F ritscb ve Laur i Vo,!Pinia 
topunu b1rden adeta bastırıyordu . 

izlt,rip JuadU.e U.e gcli e 
~ .. -~-••Ö ....... bll•if• 

redi10 ..ai•luiaia hüyik-
f'İ ~- oJqp Miler\ gayet t~ 

·~11121ı1ıır. Resimlerl ( yıni sahoelerı 
tle• D 1'1İ•l"' baadarı 15, 
hUlfan İH 20 ı .ntim kenarla blr 

a bba böyllklüjünde olarak te· 
... t,..•nt lriytwlar. Fabt fDrHt

_. ....... e tdsUm kitaıo mana---L.- laratrtedaı alıp ıa.-
1! .. ,.. ,, .... alet ( MaDfred Voo 

...... ) •i• abi.,.itlir. Çünlsü 
lılft'li hiriumde• ook UMakta- bulu
_.. umumi r~di10 mfir.Deılnia 
~rcfiji falimleri alıp glıtv.ea 
ıbije. onunkiıic1ir. Bu ilet haki
~t•n çok uzak bulunan m6raileye 
ft4 Mblo ve ne d~ bqka bir ıo· 
•merbut olma«Wı b.lcle mir· 

i1fleain ıöoderdiği resim ve ıu 
mncelerini tam manaaiyle .ban 
lliıaı.&abilmektedlr. 

Alllzeaio dejirmi Meıeat fla
'thde dört lröıe vlarak Nıeseüm 
dn •hneı- •• phııları• hl1lk· 
ftitft ıiaema perdealndekinde• çok 
~ öl8'alda" beraber eyice tef· 

rik edilecek bclar temia •• va• 

Fakat seyirciler bu tertibıb 
aohramamıılar ; aletin alelade bir 
sinema malcineai oldup ve çevri
len bir filıoia perde rerioe kjiçllk 
bir adeH lzeıine terullim ettiril
difiai ••nnet•iflerdir . Helbuki 
ahiz~ lJe miirıileyi ayni oda içeri
,aiµde koymaktan yqiae makaat, 
uaak bir mllraile ile ahize arasana 
lü&Qmıuz ba.u mevcelç. aokabilen 
elektrikle oıülehaırik fabrika mo
torları n laİl' el~trik ilt"tlel'i•in 
bava,ı nqretmekte oldukları 
mevcelerin ,apabiltceji kırı11k
hklardaa karı.uJmaktı • Çünkl bl· 
tin bu iletlerde i.aliaaal rdil•ekte 
olan ve ( 7- 8) M. l>oyuacla bulu 
nan ultrakııo mevceler ; havai te 
bedd6llerin ve ıimtekleria ıarıret· 
tikled -vceleı.&.• ........ ol 
ma.alltMMler de , elektrikle mü 
tehenitr bazı motorların bavaya 
n .. rettikleıi Oazl mevcelere karfı 
pek baa111 bulunm11ktad11 lar . İıte 
ttu gibitefirleıdea kurtulmak içia 
milrıile ile ahizeyi ayni ıaloa içe· 
riaiae koymaJı .müuaip hlalaoW, 
bu tertibatın '9eyircileri dDtüneme
... dfr • Halltald a1etidc bir ai 
nema ma\iaeainia- prenııbi, dinen 
bir fılmi kuvvetli bir ziya .Uai ile 
projektion ettirmektir ki bu pren· 
aip terıideli aletlerde kadJea 
istimal ecli"'1emi,tir . Orada dö
•e• bir fılmrn reıimlerl mllr1He 
taraftndan radyo mevcelt"rine tab· 
vil edilerek havayı •eıredllmit 
ve abiwe bu meveeleri bavadın alı· 
ralc tekrar resme tahvil etmiıdr . 

Halcit&atia bl1le oldut nu iı · 
bat edecek müteaddit hadısat var' 
dır . Meseli alellde bir IİDemada 
filim çevriJlrkea reaimler per -
de üzerlade 16rtınmete bıtlar • 
Halbukr burada •ijr-ile iılemeie 
Laıt•r ; ahize de •ıle••i• ~ .... r; 
ve aiaiıe ifleCQep bqlaadıktaq ••· 
cık ~ ~aç d~~· ao.ra ( r~10· 

Biz, ıenede, 20 25,000,000 ki 
loya yakan ceviz elde ediyoruz . 
Fakat , seneden ıeaeye bu niıbet 
azalmaktıdar • Çüokli , bDliln ce
viz yetiıtircıa mıntakalarımı&da ce· 
viz ajaçlarıaa dehfetli -.hr atal · 
maktadır . Eakideo inıınlar bak
kmda (btU.m) lar leıdp olun 
armuı . Aelatıl• , timdi de bir 
(ceviz katalı) baflam•ı l?I . 

Evet , (Burdur , Mırq , Ada 
pazan , Eliziz Yf'J Tor01larda) 
oldıtu gibi , Korkuteli mıahka-
11Dda da cevlılere deb,etli aat ar 
atılmakta ve memleketin bir zen
jiolik daman JOk edilmektadir .• 

Elden giden , eriyen bu Zi!D · 

tialik damartDID Jerİnİ .,.. bıralc 
mamak busuıuada aceba müı 
mir bir te-dhir ıhamıt mıdll'? ..• 
H•ç bir tedbir al'8••mlfltr . Ve 
memleketimizin her tarafında , e
lia , bu ceviz kıtala devam etmek
tedir . Bu hazin akibet ka'lı•ıada 
blyüklerimilin dikkat naurlarıaı 
~kmeii ; bir memleket '-orcu 
olarak telakki edi1erum . 

Madenoğlu Ragıp 

da oldut- rihi ilet kif, miktar 
1811lmatı ıl>ql•J•GC• ) resimler ıl
rinör • e ....... batlı• '-ltııo , ••• 

Sahtekaltk davası 
Ma&yeye w•illDtlli lbımgelen 

bir parayı ıabte 1enet ta~zimi ıu

retile üimmete para ıeçirmekteo 
ıuçlu ve mevkuf ecza daireli etki 
mobalibi Rahmi ve Kimil bey 
lerin durutmalarana dün aiır ceu 
malakemeainde devam olunmut ve 
Aau,. ceu bq kltibi oı ... ve 
icr• daireıi yezaedara Cevdet bey 
ler ıahit olarak clinlenilmiıtir . 
Mahkemece bııka bir ıuçtan do
layı mevkuf •e bu suçla da ifli· 
r2ki bulunan Oiyırbtkir icra me
muna Haydar beyin Di1arbıkir· 
den getirilmesine ve biı ehli va· 
kuf tarafınct.a iatik•ap yapılma · 
uaa kuar verilmit ve dwUfll!A 27 
Eylfal 934 tarihine bnakılmılhr • 

.... i·ııaaı komlaronu 
lıt bir fikre llliphilee.Ai• tlelaa inzibat komiıyoau buıfia. uat 
evvel-o tallm\n etmiı olan bir 
firl&etin aldıta tertibat tla il.Mira 

on btıte toplanac&kbr. 

Doktor Melek bey 

Bir mlclclett.-eri Ltaalaulda 
mesleki tetkiliat •e tetebbuatta 
bulanan doktorlarımızdan Melek 
bey ıebrimlze d&amlf ve la11tala· 
rıoı kabule bıtlamııtar • 

Doktor İhsan bey 

Balıkesir memleket bııtaaeai 
tiz •6tebauashtaaa tayin edilen 
tebrimie trahom huhtaai IMt he 
kimi lbaaa bey bugünkü trenle 
yeni vazifesi batına ridec<: ktir . 

ti i9bat e.jer. B• firket lreadbiae 
tahaiı ıdi&e. -hkrenio bir klfeeine 
bir tek mürtile , diier k&tele•i•e 
iae müteaddit abizeleı koymUf ve 
bir fek mlrıUeain flndermekte 
olduio.filmi, radyoda oldut• ribi, 
bir çok Hiaeleri1>•yai ıamanda 
alabileceklerini pd•mitdr. Bu 
eAau bidia olaa klçölt. IMr teaa -
dlf de hılcikath• daha iyi ınlaf)I · 
maama ıebep oı...-r : Ahise· 
lerdeo biri•i•ia tuliimevç burpsu 
eyi ayar edil...ditfaclen rHimler 
ötekilerdeki kadar temiı olmıyor· 
da, bu•u aeyircileria oratlaki me· 
_,a aöylemaleri iizerİlle, memur 
t._evç ~UIADa çev._ek ayar duyacaju. Buclaa bafka sinema, 
etti " reıi•IU clerlaal daha temiı opera , ve tiJaho aibi ıanat e1er-
10ıı6'mtje 1l~~di • leriai ıörmek için ahiıemizin ba · 

Bitin ba taflilittao anJ.ıalır 11•• oturup tallamevç borjua"nu 
ki. 41aya yep 11eai bir icadıa le· aıar etmek küi ıelecek Ye bu ti· 
klmll devrui 6ailada bulu•ror bi -.&eri ılfm.k ~ lrallaodı 
ve bu yeni k9ıyat ..,eaipcle wk ı it••• _...metleıe bacet kal..,•· 
aürme.dea ; ••t.l•ki deıtlanmwn : cak • F akld acalta bu icat Mrfl· 
aeaiDi qihijimia aması cl111dqta. 1 ıındı sinema ealonları Dt) o1w.ak? 

119us •e~ipcia Jlnuacla -1ıııtJ q111b : ve eitem..Uar M ,_,.-tar 1 
r,eıliad~ai pı.,1c ,...alnle lıt• ballı .-v &lir aW • 

iı•J 1tideoo beı umıaedilir • 

Ormanlar hakkında tahki· 
kat yapılıyor 

Şehrimize jel en zf raat ve ki· 
leti mlftttitleriodea Ali Rııa bey 
ziraat mektebine ait bızı tahkikat 
yapmıı ve o~maalar hakkında da 
yerl~riade tetkikat ve tahkikatta 
baluamalı üzere Kozan Ye Kar,.i 
ııh kazalırana ıf tml•tir . 

Saiınbey·de 

Hammlarımız çarıaf ve 
pp.çeyi attılar 

-·-
Ai .. toaan otuz biri•ci pi 

akıamı Saimbe1lide ilk tedriı•t 
mlfettiflerhnleo Cevıt beJİD, hl· 
k6met memurlara ve balkın topla 
bulaadatCJ yerde .,arıaf ve peçe 
hakkında verdiji bir konfera•ı 
üzerine 1 eyhlldaa ltib•ren hanım· 
larımıı çar§•f ve peçelerini atmıı 
lar ve medeal kıyafederiyle ıeı 

mete baıtamıtlardar. 

Yangan batlangıcı 

Ulucaml ci.varanda Ali a.._. 
icartnda balunan lurunaada ...... 
nın temi&lenmemeai 1111Dden 
416 korumlar atq alarak yanııa ! 
bıflanııca olmaı iae de ıa .. en • 
yetiıilerek etrafına ıiwayetiae •e1 
dan bırakalmaclao tlndürllaaüı · 
tür • 

Bu llyıbaya ılre i 
muallimlerlDin terfi •• 
hakkıod6 ıiıtematjk 

d&11 eaaı tutulmakta 
tepler verimlerinin fa 
çin tedbirler ahnmakt 
nun temini içia de ilk 
aaullerinia deiiıtirilme 
fa1dah olacak tekilde 
çin maddeler vardır . 
yBk Millet ~cliıinio 
devreıi•cle atlizakeıe 
JBl kt'sbi!decektir . 

Pay 
Kara sulanmıza 

hkçd•r yakaJ 

Pay• - Bir kaç ..,. 
nnlıktua ie&if•fle ederek 
nin lıkenderun cib~tin 
lannna girdiklerint gGi" 
kız gümrük mohafıd.ı 
tabii bQf1111at ceıdlaa 
mandite •İt moıötle aa 
mttlar ve _...... bdar 
bunlardan ikieioi yedi 
likte yakalamıya me 
lardır • 

Yalralanan cemieiler, 
tirilmiı. cliıerleri de lı 
kametine kaçmiya muv 
lardır. 

Tahkikat devam e · 
babkça olmaları mubl• 
ve tayfalar &illiırük ·da 
edilmittir • 

01tenildi1ine göre, 
da yakalana abu gemicil 

doldamn, lık"9dHun u 
bahkçı oldatandan 
bıabk tatmak makHdilo 
n Payaa 1Umrü1üo4e 
&andan korkusuac• girdi 
lemiılerdir • 

Amatör iş 
En Kısa Bir Zcı 

ıulamr. 

Eşya ve parasını çalmış 
\, Kendini nered~ 

Mehmet otlu A• 
birili urlaof ol.ralt 
ele batuıp ç.a.ı,..ıll": 

Aliclede 1Mllalluinde ohltaa 
Ş.yb M•t.fı ine Sıttika llaaaa 
karakola mlracaatla evine IMr•z 
airerek MD 9fJ81İJle oa latt lira .-.. ı..,. plınthjuaı filsi,.t ayle-
meai a.m. IMIHIPata ..... • ... • ı 
l•. 

hallı• iltinhatiDi 
1allat.a ... ve hr. .....t -Y•;ılmıtı.r. 
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< TürkSöü } 

Genç bir lise mezunu f_s_o_N __ D_A_lB_JER_L_JE_R 
öye gitti , köylüyü topladı ve onlarla Atlas denizinde 
günün meseleleri etrafında konuştu ! 

ı Bir vapur battı ve birinde 

Öylü bu umulmadık afaka kar- i de yangın çıktı. 

k k ld Hol'rsrn : [ Nt':vyorkJ 9 (A.A.)-
l:iSIDd8 ÇO memDUD 8 1 • 1 (;erıt'As nehrinde Lir vapur batnıı~· 

Tarsus ; 8 [Hususi) - Adana 
rkek lisesinin bu yıl mezunların· 
an Y 11kup Tekiıı bey adındaki 
ir genç , lıuodan bir kaç gün ön· 
,. Tarsuı.un Yunus oğlu köyüne 
ıdip akşam üzeri tellal çağırta 
ak köylüleri köy kahvesiııe top 

Yakup bey , söıü ordumuza ve 
devletimizin sulh siyasetine geti · 
terek ordumuzua kuvvetini, yur

dumuza göz dıkeceklerin nasıl j 
bir anda kafalarının param par -
ça edileceğini , kimsenin topra 
ğıııda gözümüz olmadığını ve yur· 
domuzun üstünde sanat, ticaıet , 
umrao ve mednoiyct tserleri ya

ratarnk m"sut ve müreffeh yaşa
mak istediğimizi ve bunun için 
de mutlaka ne yapup yabup kuv
vetli bir orduya sahip olmamızın 
icap ettiğini ve binaenaleyh ordu 
için ka tlanılatı grçici külfetlerin 
yurttaş tnıafından seve stve kar· 
şıltınması lüzumunu anlath. 

Y lır. 1çinde 500 kişi vardır . 
Hoceste : 9 ( A. A. ) - Yupur 

haınıamıştır, Fnkat o kadar l}İddcılt> 
sallarınııştır ki yolcuların ço~u san
dalyaları ndı.ın y<'re düşm iişler<lir • 
Elli yaralı vardır. Kaza limandan ou 
iki mil ınesafı•<le olmu~tur. Rıhtıma 
ha!olta aı :ıl>alnrı , dokıorbr gönderil· 
mi~ıir. Kaptan şiddt>tli bir rfizgardan 
kurtııl111:ık için yolunu dt'ğiştirnıiş 
ve vapıır cWnerken şiddetle Ranııl 
mışlır. Yaralılardan yalnız iki kişi 

ıımış ve oıılars aolıyacaldarı bir 
11rzda çok istifadeli bir koofcraos 
<'rıniştir . 

Bir çok geııç ruüoevverlerimi-
İo köy ve halk mefhumu önunde 
aso:t başında sıı ğa sola verdikleri 

•azari vaız ve nasibatın ncticesiz
ıınP'""• ğiui ve verimsizliğini düşünerek 

Yakup Tekin beyin lıu güzel ba 
·k· tini alkışlamamak kabil de 

iıldir. 
Köy kahvesine birikeu köy 

rkekleri arasında bir çok ta ka 
lın göze çarpıyordu . Herkesin 

•uerak ve tecessüsle bekJeştiklftİ 
hir sırada genç Lise mezunu Ya· 

" 0Jı bey giiler yüzle kah1renio ö 
nüııe geldi , yurttaşlarını selnm
l:ıdı , onların hal ve hatırını sor
rfu ve samimi bir konuşma tarzın· 
ri~ konferar.sa başla<lı . 

Ynkup Tekin bey, ilk önce , 
Urıkü ve bugünkü müstakil var· 
1 •iırınüın yapıcısı 'büyük Gazi mi -
lin çocukluk gllnlerinden iıibaren 
bütün bayatını anlath . Onun 
kabramanl.klarla , yurt ve millet 
llt:vcrliğin ibtirH derecesine va
tan derinliklerile dolu olan haya· 
11 nu1 bilancosunu yaparken bütün 
d. :s 
ınfeyicileri merak ve tazimle a 

deta nefes Almıyor ve hatibi gil· 
düyorlardı . 

Dahi rehber bakkmdaki diye
CC~lerini bitiren Yakup Tekin 

bey sözü , Cumhuriyetimizin bu

iÜokü harici ve dahiii politikasına 
ç .. virdir . Osmanlı devleti zama
bında ecnebilerin yurdumuzdaki 
'llçban vaziyetlerini, kapitlilasyon-
111rın kötülülderiai , alleilade bir 
rcn,.lıi mümessilı karşısında na 
lırlarıo ve batta sadrazamların na
sıl ezılip büzüldüklerini , devl~
tio harici politikasının nasıl ma
nasız yollar güttüğünü hikaye e 

rıı konferanıçı: o devri şimdi dün 
Yaoın cıı kuvvetli devlet mümes
•illerinin , Kırallarıo , Başvekille
tiıı , Nazırlarao Ankaraya ziyarete 
koıınalorile ve dünya politikasında 
'f ürkiye Cumhuriyetinin hatırı sa 
Yıli~ ve saygı görür bir kudret o

luşıf e krırşılaştırdı ve aradaki öl· 
çülrnl!z farkı tebarüz ettirdi · 

Yakup Tekin bey, bundan son
t" ' nüfusumuz ve ordumuz mev 
luu etrafinda hazı bakikat!an 
11 nlııtt1 . Bir milletin düoya rouva· 
tr.nt'siadeki varlığıuıa eıı esaslı 
d41yak noktası nüfusunun miktarı 
olduğunu söylüyerek "Eskiden 
Avrupalılar bizi bf'ş alta milyon 
111oırlard1 . Yedi yıl öoce yapılan 
"~umj sayımda nüfusumuıun 14 
~ilyona yakın olduğu anlaşıldı • 
~ alcat yine de baıı dipıiz düşüace
ltre sapaa veyahut ta işi benim

•lllcyen bazı yurttaşlaran bu aayım· 
~'-il kaçıa~ak yolunu huldu~la~ı 
()&"renildi . Geçende bükiametımız 
h~oi bir kanun çıkararak bütün 

l.u gizli niifusları da kütüğe yazdır
~•ğa başladı . İşte o zaman ög~e 
"•idi ki nüfusumuz 18 ile 20 mıl· 
)'arı arasındadır . Bir yıl soma 
)'eni baştan umumi bir sayım da

hil Yapılacaktır . Onun neticesi o · 
df' h~r halde nüfusumuzuc baki ki · 
•ayısı meydana çıkacak ve dünya 
da~i saygı değtr mevkiimiz bir 

~•t daha kuvvetl~necektir . ,, De 
di. 

Bundau sonra.Yakup bey, bü 

kfımetimitiıı ve müne11verlerimi 
zin köy~ ve köylüye verdiği ehem· 
miye-ti izah etti . Ta mektep kitap· 
IRtından itibaren bayatın her saf· 

hasmdil bu mukaddes 11likauın 
güo geçtikçe çevresıni geoişleHi· 
ğini, büyük millet mecli3inio ka 
b11I ettiği hır çok yeni kanunlar· 
<la hep köyün ve köyllinün dü 
şünüldiiğünü, ooJarıo her suretle 

hükumet yardımından istifade et· 

tirildiğini. ve on yıl sonra Türk 
köylijsünün zengin, çoğalmış, oku · 
muş ve medeniyetin feyizinden 
istifadı- etmit bir hale getirilme
sinin mukarrer olduğunu anlattı. 

Dinleyicilerinin bilhassa alakasını 
uyandıran bu aulatıştan ıonra Ya· 

kup bey şiddetle alkışlandı. 
Yakup bey, dil inkılabını da 

izah etti ve artık münevverlerin, 
ağaların, beyle-rin, paşaların hun· 
dan sonra konuşma ve yazma dil
lui tamamen halkm bugünkü le· 
miz konuşma dili olacağım, büyük 

Gazimizin bu mühim işi de ele 
aldığını ve bu yolda timdideo se
vinilecek nı~ticeler elde edilmeğe 
başlandığını ıöyledi. 

Yakup hey, cumhuriyet dev 
rinde y6pılan işler arasında demir 
yolları mevıuana da geçti. Yeni 
ucuz halk tarifelerini, halka bu 
hususta gösterilen kolaylıkları ve 

demir yolları sayesinde herkes'.~ 
yurduo her tarafıoa kolayc" go 
rüp taoıması imkananın !ıezırlan· 
dığını , bükümetimizin maksad~ı, 
yurdumuzu dört baştan çelık ag· 
lıula 6rmf'k ve yekpare bir millet 
ve bir vatan yaratmak olduğunu 
ve bugün muhtelif istikametlerde 
ilcrileyen bu çelik ağın hır kaç 

1 .. a en mühim merkezi ri a~-yı IOD1. • • • 
kerlik, iktisat ve hars ıtıbarıyle 
biı birine bağlamış olacağını da 
anlatarak söziinü beş yıl.lık ~anayi 
projesine getirdi . Yenı kuı ulan 
fabrikaları; bunların bez, şeker, 
kumaş, kösele, deri, cam' ş:şe, ka· 
ğıt ıbtiyaçlırımızı ta~ame~. önli· 
eceğıoi ve maden kömüru mev 

:uu etrafındaki faaliyetimizi ve 
demir, bakır ıanayiinio de doğ 
mık üzere olduğunu ve bir kıç 
yıl sora Avrupah_lar_a hemen biç 
bir mamül eşya ıhtıyacımız kal· 
mıyıcağını söyledi. .. .. . 

y akup Tekin bey, sozünu bı-
tirirken köy hakkında da bazı 
dileklerde bulundn ve ezcümle 
dedi ki : 

" Arkıdaılar, içtiğiniz ıudan 
demin Lir bardak içtim. Bir ayran 
kadar koyu ve bulamktır.Biraz da 
sıhhatinizi düşününüz . Görüyo· 
ıum ki kırk yaşına g~ldlğiaiz va
kıt sizi gör~nler muhakkak altmış 

da l anoeder Vücudunuza 
yatın · . 

k dcail midir ?köylülerım . Su 
yazı e. • 
. . ~. ·z kuvulerı her halde temız ıçtıgını ı 

1 · ·z Sudaki bulanıklak kuyu tyını . 

hastaoı · yı! kaldırılmıştır . 
Nc-.. york : 9 ( A. A. )- 318 yol

eıı w 21-0 kişilik müreıtehatilı• ifa. 
vancdaıı gelmekte olan Aıuc·rika 
handır.ılı Morrocas vapurundan 
Evjersrı)~leki Ashury park açıkla
rında yangın çıkmıştır . 

Vııpıırlar muaveoeıe koşmuşlar
dır • Yangının ylldmmdao ~ıktııtı 
bildiril111ektf•ılir. Koridorlara girmt•k 
imkanı olmadıgından }'olcularla ınii· 
rettelrnııu ekserisinin yandı~ı zan· 
nedilıııı ·l~tedir . 

Doktor Şahtın bir 
kararnamesi 

Jlerlin : 9 (A.A) Şalıt tarafın
dan ıı e şrttdileu bir kararname ile 
mevadı iptidaiye ithal ve tevzii 
için yt'ni ofısler ihrfas edilmekte 
dir. Şimdi hu maddeler tamamen 
cloğrudaıı doğruya hükumetin 
murekahesicd~ bulunmaktadır. 

içindeki çamurdan ileri gelmek 
tedir. 

Evvelce köyümüz etrafmda bir 
ağaç bile yoktu . Bir kaç senedir 
ağaç dikmeğe , bağ yetiştirmeğe 
başladığınızı görüyor ve seyiniyo 
rum . Yalnız bağları geliıi güzel 
yerlere ekiyorsunuz . Bu doğru de· 
ğildir. Hepioiz köyün muayyen bir 
tarafına ve mesela kızıl yer ( top

rağı kırmm olduğu içiıı bu isim 
verilmiştir . ) Tarafına ekiniz . O 
tarafta tarlası olmıyanlar beş aşa
ğı heı yukarı uyuşup başka yer
den değittiriqiz . 

Bir kaç sene sonra gtldiğimde 
kC>yü cennet gibi bulmak isterim . 

Arkadaşlar , dikkat ederseniz 
etraf köylere nazaran bizim köyde 
okumuş sayısı çok fazladır . Sonra, 
göıOyorum ki askere gidenlerin izin 

hem eaekıerisi çavuş , onbaşı, ka · 
rakul kumandanı oluyor . Bunlar 
bep okumuşluğunuz sayt-sindedir . 
Şimdi köyümi.izde mektep yoklu,.. 
Bu hal ne olıcak ? E~ki mektebi 
tamir ettirmediğiniz içm elinizden 
tnuallimi aldılar. Fakat ıtimdi mek· 

tep yaptırınız, size yeniden mual. • 
lim verirler . Bu sene köy bütçe· 

sine mektep için ikiyüz lira tahsis 
etmitıiniz . Falcat bu para kafi 
değildir . Ev baıına beşer onar 
lira verirseniz yüz yirmi evlik bir 
köyden y~ni sekiz yüz lira para 

toplanır, biraz da biildimet yardım 
eder . Bu sur ~tle bir yeni mektep 
yaptarabılirsidiz . Taşını ara bala, 

rrnız ge~~rir, kerestesini meccanen 
hüklimelten temin edersiniz . Ha
ıılı ne yapup ne yapup bir mek
tep yaptırınız ve köye bir mual 
lim alanız . Eğer. naeklf'p yaptırmaz 
sanız üç beı 1ene sonra içinizde 
bir mektup olcuyaa bile buluomaz. 
Oaa giire düıOoün . , , 

Genç konferanscı, köy1üler ta 
rafaodan cidden sevilerek ve beğe · 
oilerek alkışlandı . 

Umarım ki , Y akup Tekin be
yin kendi duygusiyle yapılan hu 
faydalı l&maı yolu , onun gibi 

tehail görmüı diğfr gençlerimiz 
tarafından da aüdülür ve böyle 
likle .. köy ve köylü • me-1:ıuu et 
rafındaki yüksek ülkünün tebak-

kukuoa daha hızla yürüuülmüı olur. 

Sovyet hükumeti 
Viladivostokta harp gı-

mileri tahşit ediyor. 

TOKYO: 9 ( A.A) - Yarı 
resmi Rengo ajonsının·haber al 
<lığına göre Sovyetler Vibdivos 
tokta dört deniz altı gemisi yap· 
maktadırlar . Bu limantu 26 Sov 

yet harp g"misi tahşit edilmi~ 
bulunmaktadır . 

Dünya sulh 
kongresi 

Son toplantısını Lok:ırno· 
da yaptı. 

Lokarno : 9 ( A. A. ) Dünya 
sulh kongrf"Sİ 8011 ı•t>lı-1Psini uklt>tle
n·k silaluıızhınıııa .. m~:-l'le!!irıdı· tıilah· 

lamı bugfüı iııdirilmeı;inin 111\imkiin 
oldul}>una cJair bir karar suuıi ka-... 
bul etmiştir . 

Kongre diğer Lir devl<'I ııleyhin 
mütevı•ccilı olmamak şartilı· mıola· 

kuvi misakların faydalı olduf!;u ınu

e 

tali'iıısında hıılunmııştur. 

Nihayet kongre, Sar da rey hlir 
riyeliniıı teminini isıemittir . 

Beynelmilel 
Bizans tetkikHtı kongresi 

Sofyada toplanacak. 
~ 

Sof ya : 9 ( A. A. )- .Beynelmi 
Jel Bizans ıetkikat ~ongrf'. i yarın 
clarülfüuuncJa oçalacaktır . llu kon 
~reyr. mub1t•lif memleketlere mı•ıı 
sup 2:~0 murahhaR alim ve profesö 
işticak etmektedir . Kongre ınesaia 

16 eylilla karlar devam edı>~ektir 

KongrecilPr•lt>n çoğu mühim ilm 
mevzular üzerinde koofnant1lar ve 

-

. 

. 
r 
1 

. 
i 

-
rt'ceklerdir • . 

ispanyada 
işçiler umumi grev 

yaptılar. 

.MADRİJJ : 9 ( A.A )- Umu 
nıi grHv ilan edilmiştir . Bu ım 
hah saat altıda tramvay, tüne 
nıemurloriyla taksi soförleri is 
lerini buakmak için srndikala 
rından emir almışlar<lır . Gaze 
lelerin çıkmıyacağı zannediliyor 
Hükumetin tehlike hali ilan r 

. 

1 
. 

'" . 
. 
. 

t· 
mesi muhtemeldir . 

-

3 ' 

MADRİT : 9 ( A.A ) - Ara 
zi kanununa aleyhtar katalony 
arazi sahiplerinin muazzam içt 
maını protesto etmek için bu s 
halı saat 6 da umumi grev ila 

i. 
ı-

n 
edilmiştir . 

Avusturya istikrazlar 1 

r · Cenevre: 9 (A·A) - Avustu 
~a istikrazlarının kaı lı olan de 
!etler komitesi 933 - 934 Avus 
ya istikrazımn tevhidi hakkın<l 
Viyana hükumetince yapıla 
taleJ,i kabul etmiş vc:murahha 

lar hükıtinıetlerinin bu tevhit i 
tikrazına k"fil oloıağa ve hu te 
hi<liu muvaffakiyeti için her tü 
mü:i.aherette hulunmağe amad 

V• 

• 
n 
s-

8· 

v 
rlii 

e 
olduğunu bildirmişlerdir. 

Örfi idare bir yıl uzatıl dı 

ıi-Talin : 9 (A.A) 12 9-34 de l 
tecek olan örfı idare reisicum 
lnıruıı hir emirnamesiyle 12 9.9 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

35 

. M. Hendersonun fik rı 

111 Cenevre : 9 (A.A) - Yar 
M. Henderaonun muvaselitın 
intiıır t'dilmekıedir. M. Hen 
dersoonn .Fransız İtalyan görü 
melerine inkişaf imkanı verm 
üzere silaJııoalanma koofer•D 
bürosunu aHcak teşrinevvel 
içtimaa devet etmek tasavvuru 

a 
-

ı-
ek 

81 

de 
n 

da olrluğu bildiraliyor. 

Sahife : 3 

En güvençli kazanç 
1 . 
1 (C) • • le borclanmanın son ser ısı • • 1 

de satlığa cıktı • 

Bakıra kavuşmak • ol-ve zengın 
mak • • bu tahvillerden alınız ıçın 

% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi olan bu isllkrazln son tertibi de. 
ev11elce ihrac olunan A ve B seriforl yl/ll ayni hak ve im ti yazları 

havi beheri 20 lira itibari kıymelte , Jzamillnr. rnnlıarrer 200 bin 
lcılwllden ibaret olup , lam lalwlll n .'J le birini temsil etmektedir . 

Bu ta/wlller , kanım mucibince mmımi vı~ mı11/zak bıitçPlerle 
idare ol11man daire ve mıiesseselercr. , vilayeti er lıususi idareleri 
ve bdedlyelerce yaptlacrık müzayede, münrılrnsa ve mukavelelerde 
lcminal olarak ve Iıazlnece salllmış ue sailfacak olan milli e.mldk 
bc>dcllerlnin tediyesinde il/bari loymcll::rl üzerinden başabaı kabuı 
olunur . Tahvil ne kuponları ile fodiyelerine miilealllk evrak ve 
senetler, faiz ue ikramiyeler ve diğer muameleler islikrazm tama· 
men itfasına kadar her tı1rlıi rıiswn oe vergiden muaftır. 

% 5 faizden başka • senede iki defa yapılacak keşidele.rde de 
kazanan mwıaralara ayrıca ikramiye verilecektir . 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fi yar. 
Satılan Mikdar C 1NS1 En az En çok 

1 K. s. K. s. Kilo 
'~;pımah -pamü.I[ ·- -----..;::; ., =:-: 

Piyaııa parlağı ,, 
Piyasa tı·mizi •• 
iane 1 3:~,75 3·1,50 -
lane il 
EksprP.s 
Klevlant 

' -

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siiah 

Ç 1 (; 1 T 
Eks[!res 
iane 
Yerli "Yemlik,, . 

" 
.. Tohumluk,. 

HUBUBAT 
.Bujtday Kıbrıs 2,25 3 

" Yerli 1,50 :1 

" Men tane 
Arpa 2,6.5 
Fasutya -
Yulaf 

~ 1,75 
Delice 

.Kuş yemi 
Kf'ren tohumu 
Bakla 
Sisaın 7 1 7,12,5 1 

UN .... Salih Efendi 420 - 380 
... ... .. 

·- J:l Diiz kırma 250 .rJ cu 
" ~-~ - 550 :ı .... Simit " Ö5 

··~· ~umbariyet 
~~ -N :S " 
" (,)o Düz kırma ,. 

Alfa ,, 
J..,iverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

9 I 9 I 1934 lı Bankasından ıalıomııtır. 
Sozııi.m Pene K. sY 

Vadl'li 7 04 Liret " ltalya ., 10 
~ 'Rayşmark .. Alman., 49 Vadeli 7 00 

24 Frank"Frane1z,, 8 ~ 7 Hazır 
Sterlin "lnl?ilir.,. 620 50 5 28 Hint hazır Dolar "Amerikan,. 123 45 

Nevvork 13 13 Frank "lsvicre,, 40 90 

Fransa Hariciye Nazırı 
- Birinci sahifeden artarı -

m6sait orta.la hiç bir emmare 

! 
izale etmiştir. Anlaşıldığına göre 

voktur. Lehistan mahefilin<le bu mülakatlar esnasında millet 
M. Bekin kat'i bir cevap vere~ l-!r cemiyeti azası arasında tam 
mediği fakat M. Bartumın da hir müsavat temin için daimi 

azahklarm kaldırılması husuıun-mt-mnuniyetsizlik göstermiyeceği 
daki tensikat

4
zihoiyeti tekrar bat foıöyl~nmektedir. . 

göstermiıtir. - M. BertuJkeza M. Vasconselloı 
Fakat M.IBartu Sovyet Rus ve Castillo ile yaptığı mülakat. 

larda da bir takım terrddütleri yanın milletler cemiyetine girme-
sinin A vr'J:.a sulh unu f evkalide --
terı-ine hi im olacağını göster-ispanyada kabine miş olduğundan muhıtaplann 

buhranı kati prensip kararlarında israr et -

MADHİD: 9 ( A.A ) - Ho di- melerinin önüne gtçmistir. 
Hulasa olarak denebilir ki kal yani hükumet mehofiliııda 

diinkü müzakereler cesaret verici kııbine buhranına muhakkak na· 
mahiyettedir ve müsait bir netice 

zariyle bııkılmaktndır . elde edileüileceğe benzemek-Reisicumhurun yeni kabineyi tedir. 
teşkile M. l.orruyu memur ede- Cenevre : 8 ( A.A ) - " H•· 
ceği zaımediliyor . Bu takdirde vaa ajansı bildiriyor : 
mumaileyhi muhnliflere üç nıza Bu ıabııb Moslcovadan Lt!laia-
ret vrrecektir . -Lütf ell sahi e i evirl11l:ı--:. /ı y ç 
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Saytmn maarif müdürlüğünden : 
5 IO Lira 84 kuru~ bcd li keşifli 

Pozantı Nahiyesi mektebi tamiratı 
27 - Eyliil- 934 perşombl' günü 
ihale edilmek üzPre 20 gün müd
detle münakasaya konulmuştur . 
1 alipforin keşifn me ve şartnameyi 
görmek için her gün Maarif daire 
sine, ihale günü ve saatında <lıı vi
lllyet daimi encümenlne muracoat 
etmt-leri ilAn olunur . 4509 

7-10- 14 19 

Seyhan gençler temsil 
mahfeli riyasetinden : 

Mahfelimizi alakadar eden mü

Sünnet düğünü 
7 inci Fırka kumandanı Fahri beyefendi 

hazretlerinin himayelerinde 

21- 9 - 934 perşembe günü akşamı 
Seyhan parkında Şar Makarna fabrikası 

sahibi ve Seyhan parkı müsteciri Fadıl 
bey tarahndan 

Bir miktar fakir ve yetim çocuklar sünnet edileceğinden kayit mu
amelesini: yaptırmak üzer.e bugünden itibaren her gün saat 10- 12 ye 
kndar Abidin paşa caddesi 47 numaralı Fadıl beyin makarna fabrika · 
sında,saat 17 Jen sonra Seyhan parkında kayit muamelesi yapılacağın· 
d<1n AIAkadnrlann iki fotoğrana müracaatları ilAn olunur.4515 1 - 3 

him bir meseleyi görüşmek üzere 
bütün ıırkadaşlorın önümüzdeki 14 
Eyllll cuma gtınü öğleded sonra r 
ınat J 5 eski askerlik me hfel bi 

Gazetemizin 
' --------------------

., 
nasına teşrifleri rica olunur. 1- 3 

tanın itirazatmı izaleye müsait bir 
nota gelmiıtir . Sovyet Ruıyı ce
miyete girmesinden evvelki hadi. 
1elerine , şamil olmamak şartiyle 

bakem aıulüafi kıbul etmektedir • 
Buna binaen Ruı ve Leh ekalli · 
yetl"r meselesinin halli hiç bir 
diier müdıhaleye mahal kılmak 
11zın iki tarafa ıit olacaktır • 

Loadra : 8 ( A.A ) - '' D"yli 
Teltraf .. gazetesi Sovyet Rusya 
•ın milletler cemiyetiae jıpoaya 1 

nın uzak ıarktaki t.savvurlarandın 
pek iiyade eadiıe ettiği ve hali 
hazırda Almanya ile olao müaa· 
tebata fena olduğu için Avrupa 
hacl.tlarına bir taarruza kırt• kea · 
dini himaye için girmekt~dir . 

Ceneyre: 8 ( A.A) - Kon 
ıey az111 Sovyet Ruıyanın kabu· 
lil ve kendisine daimi azabk ntil-

meıi bıkkıad(bir kırar ittihazı için 
ıcap eden blltlla naıurlarm mev 
cut olmadıtını görerek bu giin 
gieden aoora bu buıuıtaki mülıi · 
lt;me neticelerini kayıt ve teıbit 
lçia toplanmHı derpiş edilen gizli 
celteyi pızarte1i aktamma talika 
kanr vermiılerdir . 

Ketumiyet aebebiyle tabii.iki 
•iitkll olaa buluvar izahahna gö 
re, talik il. bek tarafından iateo 
mit ye bo talebe M. Vaakom ara· 
•ada dotradan doğruya müz•ke· 
rata ıtriıllcliii ve M. bekin pazar· 
teai gln6 bir netice almığı ümit • 
etttii bıldırilmelrtedir . · 

Abone ve llAn şartları 
--~-------·----------3 A~hğı üç, 6 ayhğı altı , yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu Qcretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
hır.akılır. Şehir için <:Jylık abone bir 

• 
lairdır. 

• • • 
Bir defa konacak ilinlar1n UçUncU ve dör

düncü stıhifelerde her sallrı on kuru,tur. Rek 
lam 111-..:ıiyetindaki devamh ilAnlar için ayrıca 
pazarlık yapihr ve en ucuz bir fiyat istenir • 

Yeni istasyon caddesindeki biçki dikiş ve 
şapkacılık yurdunda • 

Muarif Vekaletinin resmen kabul ettigi:Belçika ml'toJu öğretiliyor. 

Umuma kayit haşlamıştır. 
Ayrıca <la Belçika metodu üzerinden makastarlık dtrsleri öğr"tmek 

üzere 3 aylık 6 aylık kursları için de kayit muamelesi yapılmağa beş
lannuştır. Şı>roitimiz pek ehvendir. Kayit zemam sabah 8 den 4 de 
kadardır . 4511 2-1 O 

Reçetelerinizi mutlak Yeni 
Eczaneden yaptınnız 

M. bek Sovyet Ruayaaın kabu- K I t d . 
lüaü ye keadısine daimi azalık ve · o unya ' lavan a ' po r• ve saır eşyamzı 
«i•e•ine muhalefet etmiyeceiiai Yeni Eczaneden tedarik ediniz • 
,;mdiclea bildirilmiftir . 

Ari••lİD itirazlarmın da ber 
tar.t edileceii uııaedilaekteclir. 

Yeni Eczane : Saf. temiz ve ucuz ilAç satar. 

12 
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Huıusiyeye ait dükkanlara • 123 
1 re 62 kuruş muhammen Letlel 
üzPrinden yept1rılacak olan saçak-
lar aleni münaknsayrı vrızedilıniş 

olduğ11ndan talip olanların şartna
meyi görmek üzere her gün Muhn· 
sebei Hususiye dairesine ve yevmi 
ihale olan 27-9-934 perşembA 
günü saat dokuzda °lo 1,5 dipozito 
akçelarile birlikte mezktir gün ve 
saatte Encümeni Vilnyete müra
caatları ilan olunur.4514 

10-13-17- 20 

Adana Erkek lisesi 
mUdürlUğündan : 

Ekmek 18,000 Kilo 
Koyun eti 6,500 » 
Sadeyağı 1,400 • 
K11sme teker 3,200 )) 

Pirinç 2,400 )) 

Un 1,600 )) 

Zeytinyağı 450 1 

Sabun 560 )) 

Odun 85.000 )) 

Maden kömürü ıo.ooo )) 

Kuru fasulya 1,600 )) 

Mektebimiz pansiyonunun sekiz 
aylık ihli,Yacı olan yukarıda müf
rcllotı yozılı 11 kalemden ibaret 
erzak ve saire 25- Hylfil - 1934 
sah günü fiatları haJc.li IAyik gö
rüldüğü tıA kdirde - ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle münakasa
ya konulmuşLur . 

Taljp olanlann yüzde 7,5 te· 
minnt akçosının mııliye veznesine 
yatırıldığma dair vezne makbuzu 
il... beraber mezktlr tarihte tam 
ıaat 16 da mektebimizde toplana
cak olan komisyona ve şeraiti öğ
renmek istiyınlerin de her gün 
öğleden evvel mektep idarnine 
müracaatları. 4502 

5 - 10-15-20 

Belediye riyasetinden : 
Ulu cami mahallesinde üç dükkan 

Bı.ı lotliyaye t:ınzifttl vo tı1nvirı. t vergisinclen Jolnyı flor 
Ulu c3nıİ mohnllesinılen ~uri c>fondi voroses·no n ı m3lıolle• 
arığı tarik solu vo orknsı snhibi son,.t, örıü tıırikinm il·ı ın• 

nrşın murnhhnıntlaki orsa üzerine mı lıni ü~· hop ılükkAnın 
emval kanununun 9 vo 13 üncü modtltllerine tovfıkan Btl 
vı• 3\'ık nrtırmn surctilo ırnt şn çıkarılmıştır . 

' Kati ihalesi T(•şrini cvv11lin on iiçÜn<'Ü cumıırteıd giirıÜ 
icra eJilAceğintlen taliplt'rin o briin helrdiye onciimPnİnA 
ilfin olunur . 4516 10-14-19-23 

COŞKUN 

'' Agf a ,, filmlerinin her 

Dünyaca meşhur ( A G F A ) filmleri11 
zesl bulunur . 1"/yatlar, diğer blilü11 markala 
dur . 

Amatör işleri en kısa zam 

Atölye fotografları, vesika resimle 
dismanlar . 

1'ulcbeden tem:il<illı la · 
rlf e ile ıicret altmr . 

a•a 
.~OTO COŞKUN : 

Ya~ Cami Civar1 

de lntlz•m •n 
••nız, hem • 
hemgUzellt 
brmak latlyo,. 
n•z TUrk SU&Wrrr 

Umumi n•f'İJ•t • 
Mehmet Nurettin 

Adana Türk eözfi ma 
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