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Büıün şayialara ve neşriyaıa rağ

men henüz bulunamamışıır . Fakaı 
Bir Amerikalı bunun beş sene sonra 
ıahakkukunu umuyor . 

5 KURUŞ ADA A : GÜNLÜK GAZETE ON BİRİNCİ YIL SAYI 3021 
- - ----

Gazi8ntepte de çarşaf ve peçeler atılıyor 
elediye seçimi 1 

ürünecek yol ve kılavuz .. --Şehrimizde Belediye 'eçimi filen 
~lamı tır: Kanuni va•ıfları baiz 

lan kadın erkek bütün heoışebri
rin adlar: yazılı defterler şehrin 
nlıtelif yerlerinde asılmı~tır. llem
hri, oıurdu~u mahallenin defıcri~

., kendi adını arayıp bulmağa, hı· 
ıodaki numarayı öğrenmej!;e ve 

yet adı unutulmuşsa bunu inıihap 
0 ümeniue bildirerek adını yazdır· 
•ğa davet edilmiştir. Birkaç güne 
d•r bu deftrrler, asılı bulunduğu 
rlerden indirilecek ve arıık ondan 
ura adım defıerde vardı, yokıu 

'lıi ıözler dinlenmiyecektir. Önü· 
üzdeki ıişrioio oo birinden itiba
u de ıandıklara rey atılma~• baş· 
nacakıtr ... 

\; e ... biiıün lıu mera, im; ~ebir 
mına kanunun ıayin elliği mik-
rda vekilleri seçmek ve şehrin ur 
dar medeni, sıhhi, bedii ... ihtiyaç· 
rı vursa bunlarıo tabakkuknnu 
vekillerin liyakaı, bilgi, bamiyeı 

" faaliyetlerine bırakmak içindir. 
'onra beledive seçimlerinin da 

' -
haşka değer ve manaları da var · 

ır : Şehir ve kasaba idaresinden 
a !ayarak bilıüu de\'leı idareHinde 
lt•ıi; reyiyle, dilekleriyle bakim kıl· 
•la alışıırmak , seçmek ve seçil
k hakkının kul•iyeıini yurııaş• da
iyi ve daha doğrudan do!!ruya 

latnıak ... İşte ilk bakımda göze 
rpan bu esaslara dayanarak , be-
ıliy~ seçimi eırafıoda düşündükleri
İıi halkımıza aıılatmağa çalışmakta 

da umuyoruz : 
Bir kerre "Millerin reyini her 

Y• hakim kılmak,, şıaıı , devler ko 
mumuzun ana kökü olduğuna gö
lıu hakimiyeıin ilk tezahür ba•a

•ğı da belediye seçimleri olsa ge· 
tir . Yalınız burada bir nokıaya 

'lha ~a dikkat edilmelidir ki ; küt· 
ııiu reyini izhar edişi işi , hiç bir 
illan hiç bir yerde ölçiizüzlüğü ve 
§t boşluğu ifade etmez . Her yurt
tın hiiriyeıi; na~ıl, diğer yurtı~şla: 
il hüriyeıleriJ hududu ile çevrılmış 
• n1illet hakimiyetini ifade eden 
Y izhar ediş işi de biç bir yerde 
Yıtsız ve şartsız , oldum ol~sı_ya. hı· 
kılmaz "· Bilhassa lıiziın gılıı sıya· 
bayatta ıamamilr olj!ıınlaşmam~ş 
milleıte bu mavzııa daha çok dık· 
t eımek lazımdır . 

ehir idaresine ;,ıiriik drmek o· 
11 lıelediye •eçirule..ind•· her 7urt· 
f, şehre ve vicdanına karşı hır çok 
ır vazife ve me,uliyetl.-r ta!;ııdıjtıııı 
lıııelidir. Geçici beşeri ıerssürlerı• 

Ya menfi ıelkinlerin kötii akın· 
1•rına kendini kaptıran her heu~ 
hrı daima bu aj!;ır manevi nıesulı 
titrle nefsini karşı karşıya koy· 
alı \'e adımını ona aöre aımalı . 
ır .. 

• •• 
Hir memlekette lıüıün yıırtıa~lar 

ni anl~yış ve kavrayıoı sevye•iııde 
•nııyacaklan için onların her ban· 
uınumi ve milli mPvzu eırafın

lı.i başı boş düşünce ve dilekle· 
nrle de hiııabi ahenk '~ iııiraı bek
neıııez. Halbuki "roilleıiıı bakimi· 
ti,, gibi yüksek bir mefhum ka~-
1nda böyle çer~evesiz ıezabüı·l.~rı_~ 
•heuksizlikleriıı behemehal onu· 
geçmek ve millet idaresini ma

l • faydalı lırdeflere yönel~uıek 
ııı ona bir düzen vermek lazını-
r . 

lşıe bunu şimdiye kadar lıizde, 
tüo •iyasi iukılaplarımıza_ v~ baıta 
tz·ı h . ·· k'ıyesıııın kıı· " cum urıyeı tur . 
Dı d .. k.. sevıyrye un a ve onu lıugun u 
•şıırmakta ıemel ve rehber olao 
llıburiyet Halk Fırkası yapmış 

oouo çizdi~i yolda atılan. her 
1 Dı da kaı"i lıir nıuvaffakıyeılr 
tevvijç Nuıiştir. .. 
Aı!aoamız, lıu iiulü fırkanın bu· 

ıı · .. safı ıokılip banıl!'lerinde <'il o~ 
•I etmekle ö~ürıen bir şebır ol
u içio, lıu şehirde oturan kadın 

lı..k biiıün hemşehriler de, guaur 
ııyarak taşıdıkları bu inkılap yol· 
tlıjtı ~erdini her şeyin iistünde 
tarlar. Tııımuşlarclır vr ıutacaklar· 
r. 

Askeri heyetimiz 
F ahrettin Paşa Hz. Sovyet Rusya 

topraklarını terkederken .. 

Dost milletin, memleketimize karşı gös
terdiği iyi duygulara teşekkür etti .. 

Fa/ırel/in Pş . Hz. 

Moskova: 14 (A. A.) - Türk 
askeri heyeti M. Kolckn ile bir
likte Çiçerin vapuru ile dün Tiir
kiyeye hareket etmiştir. 

Heyet rıhtımda Odesa garni
zon kumandanı mıntaka ıcra ko
mit,si reisi, Hariciye komserliği 
mümessilleri sivil ve aakeri me
murlar, Yüzbaşı Enver bey, Ttir
kiye Konsolos vekili Zeki Cevat 
B. M athuat mümes~illeri ve sair 
zavaı tarafından uğurlanmıştır. 

Bir .skeri müfreze ~elam res-

mini ifa etmiştir. Hareket esna
sında Türk milli marşiyle enter
nasyonal çalınmıştır. 

F ah rettin Paşa hareketinden 
evvel Tas ajansının hir muharri
rine elemiştir ki: 

Memleketinizde ge!;irdiğimiz 
20 gür, üzerimizde iyi intibalar 
bırakmıştır. Bizi daima) hata et
miş olan dostluk hissiyatı insa
nın kendi memleketinde hissedi 
len ihtisasatı temamen kıyas edi
lebilir. Memleketinizin ziraatı 
ve büyük ziraat tekoiğile müceh
hez olan köylülerin çalışması, 

üzerimde istisnai intibalar basıl 
etmiştir. Fabrikalarda iş kaynı

yor .. Bütün memleketin büyük 
adımlarla mesut bir hayata doğ
ru yüıüdüğünden eminiz. Bu 
saadet bütün milletin saadet ve 
sevincidir. 

.Memleketinizi terkederken 
milletler oııu idare edenlere, 
kuvvetli Kızıl orduya ve onun 
şefi vooroşilofa, hurıda bize göe -
terilen hüsnükıbulden ve şahidi 
olduğumuz ve vatanımıza göste· 
receğimiz ıtoıtluk hissiyatıadaa 
dolayı derin minnn~ttarlığımızı 
ifade ederiz. 

Çarşaf ve peçe meselesi 
Gaziantapta bütün memur ve zabit 

aileleri çarşaf ve peçeyi attılar. 

\danamızda hala re' açta ol
ma~ına rağmen ,\fersin, çaı ?f ve 
peçeyi atalı hayli olıln. ~urası 
muhakkaktır ki aı uk mcnıleke
tin her köşesiurle çarşaf '• paçe 
t•rihe karışıyor. Yenilik hare· 
ketleri önüne ılikilen zaafı ve 
düşünceleri y ı karak ilerlipır. 

l•ıe oodan dolayıdır ki , lıugün 

1 d>. •eçimi i•ini konıı • ıırkeo be e ıye • > 

b ~urııaşları vicdanlarma karşı 
eoı ' ı· 1 d kur 

b .. ··k ıoanevi mcsu ıyrt er 'n . nyu . 
k lırnı lıttr lıl'ogı nıanet ... ız rey tarma , 

da~ılış nrıicı•sioe meydan 'erme· 
k .. - ilk aklımıza gelen çarı· ; me ıçın .

1
. lı 

1 inkılap işinde olduğu ll1 " • u 
ıer d b ·· ı ·· f k belediye seçiminde r u un ıı ır a· 

n "Vİ ,8 hsiyeıini ve 01111 Ada-
11111 nıa .. -. . 

d" ıemsil rdeıı ıııii<lrık , ,u -
namız " k' L' 

1 ve inkılapçı :ıenç ze anın ; r ır· uru k ........ k 
ka Rei•inin ; yük•e ~oruşunu rıı · 
dinı.ize krla\•ur. etnırmız şarttır . 

Milletleri ; başı b·ş bir hiirriyeı 

1 ~: 1 •uurlıı lıir di iplin ,.e şuurlu 
1 t'fıl • ., 1 
1 . . ç daha •·alıuk aayeye u aşıı· ur ıoan .. 1"' 

rır. Buoa hiz -soıı ou, on_ lır~_vıllık 
.. d le ,.. inkılap ıarıbııuızdekı mnca r d h .. 

.. klı·rlr her nıilleıteıı a a ıyı orne . .
11 kavranıış ve başaruıış lıır nıı et sı-

faıiyle- inananlardanız · 1 

B .. "ilı. ıuilli .Jiıvalor karş,.ında 
U} l f . • .. 

h - d'ı" ·leri fı·rdi ve ııs.ı krs•ur· 1 a 81 eo :;t ' 

1 . kızuıulık vı· daqnulıkları çok 
rrı ' 1"' k 1 h z 

çalınk unıııarak yük.r g•ye t'rP . '. -
la koşan lıir willd olclujl~ınuz ı_çııı 
1 u«iin hepimiz , bt'lrdıye •eçımı ı 
.'-~de de yalııız Cuınbııriyet Halk 
ışı . · · · . ·k v~ aocak 
.Fırkasınııı sesını ışııeu . .. .. 

öğütlerini dinliyecegız. Çuoku 

1 

onuuk e dilek birliğinin ıahakkuku 
eme v 
i ·in başka yol yokııır -

\ ç Naci Hakverdl 

Bizde hn z•m•n memurlar 
ve münevverler yeniliğin en 
iinündedirr. ~etekim Gaziant•p 
gazetesi de orada memur ailele
lerinin ptçeleri attıklarını şu 
~atırlarla bildiriyor; 

-- Geçenlerde Vali beyefendi
nin reisliklerinde bulunan mü 
clürler içtimaında bütün m'mur 
ailelerinin peçeleri kaldırarak 

medeni kıyafetle gezmeleri ka 
rarlaştırılmı~ \e bu kaıar me 
morlar. lehli/{ edilmiştir. 

Bu kaıarı memnuniyeıle kar
şıleyan memur aileleri kamilen 
peç~leri atmışlardır. Şehrımizde 
peç~siz gezen hınımlurın adedi 
lıer gün artmaktadır. 

Tiirk kadımnı peçelerin <S• 

retinden kurtaran. Cumhuriyet 
idartsinin bahşettiği yüksek hak
lardan kadınlarımızın istifadele 
rıni kolaylaştıran bu kararı tak 
dirle anarız. 

------. ------
Nazi kongresi dağıldı 

Nuremberg : 14 ( A . A ) -
Sosyaligt kongreı.ine iştiruk ed.n
leri yerlorine iade için son yet 
miş iki hugusi tren buradan ay 
rılmıştır . Kongrerilerin nakli 
52-1 hususi tr•nle yapılmış ve en 
ufak bir kaza lıile olmamıştır . 
Moııgre esna~ıuda ur~berg isti
kametinde 2,297 tren hareket et

miştir . Banliyö katarları da hu 
. rekama dahildir . 

Polislerimiz Almanyanın şefi M. Hitler 
Orduya bir tayyare 
hediye ediyorlar 

Ankara : 14 (A.A) - Polis teş

kilıiıımız , ordumuza ( Ti' rk polis J 
adında bir tayyare hediye eımryil · 
kararlaştırarak derhal bu yolda çalış· 
mağı başlamış ve keyfiyeıi Tiir' ıa,
yare cemiyetine bildirmişıir. lç rın
niy~timizi koruma yolunda harikalar 
yaralan polisimizin , dış eınniyNinıi
ıin korunması yolunda da ıı;ö•terıli~i 
bu değerli alakadan ıayyare <'eıniyeıi 
şükranl~rını tekrarlamıştır -

Ecnebi sefirlerini Kabul ederek onlara 
siyasi duyğu ve dileklerini anlattı 

iktisat vekili lstanbula döndü 

Ankara : 14 (A.A) - ikıis•t ve· 
kili .Mahmut Celal bey bu ak~am eaaı 
19,5 da horeket eden lsıanbul trenile 
şehrimizden müfarekaı etmişıir . 

lzmir borsasında satışlar 

İzmir : 14 (A.A) - Eylulun se
kizinden 13 üncii akşamına kadar 
bir hafıa zarfında borsada 8,50 den 
20 kuruşa kadar 26,510 çuval üzüm 
ve 15 kuruşıan 14 kuruşa kadar 10558 
çuval incir satılmıştır . Saıışlar hara
retli olmuştur . 

Ziraat Vekilinin tetkikleri 

Ordu : 14 ( A. A. ) Ziraat Ve 
kili Muhlia bey dün aılı olurak \;O· 

na nahiyesine gitmiş ve zirai it I· 

kiklerde bulunmuşıur. Akşam Ziraat 
odası tarafından Vekil lıey şerefinr 
bir ziyafet verilmiştir. 

Muaıanın ihracatı 

Muğla: 14 ( A. A. ) - Vila 
yetimizin muhtelif iskdelerin 
den ağuetOA ayı içinde 125 ökiiz, 
138 inek, 111 boğa. 20-1 keçi, 44 
kuzu, 213 kümes hayvanı , 1 man
da, 2 beygir, 200 kilo sünger ve 
51,500 kilo gübre rivar adahıa 
ihraç edilmiştir. 

Kanser meselesi 

M. Hlller 

Berlin : 14 ( A.A) - Alının 
i8tihbarat bürosu bildiriyor : 

,\1. Hi tler dün sefirlnr heye
tim kabul etmiştir . Heyeti sü
fera M. Bitlerin şimdiye kadar 
Heisirumhur tarafındon ifa edi 
1 en vazıfeyi deruhte etmesi mü
nısebetiyle kendilerinin ve hü
kumetlerinin temennilerini ar
retmişlerclir . 

ı 
1 

Srfirlu beydi namına Papa
ııın vekili Orseniko tarafından 
iracledilen nutka M. Hitler cevop 
vertrek izhar edilen temennilere 
ve hilhas80 hotırosı Almanların 

Ankara 

kalbinde ebe<li olarak yaşeyacak 
olan Reisicumhur Oindenburgun 
hatırası için olan sözlere teıek
kür ettikten sonra Almanya ile 
ecnebi devletl~r arısında eıkı ve 
samimi müoasebatıo idamesi ve 
bu suretle mütekabil hürmet da -
bilinde karşılıklı anlayı~ ve bi • 

liş teessüsü halı.kında temenııyat 
ta bulunmuştur . M. Hitl•r de
miştir ki : 

Tasavvur ettiğimiz ye sizinde 
söylediğiniz gibi muvaffakiyetle 
başladığımı büyük ileri 'ğer bi

zimle dünya bozulmaz bir sulh 
yuvası yapmak olduğunu siz er 
nebi de11l,tler mümessilleri hu 
zorunda bugün de beyan ediyo 

rum, ve kuvvetine dr şiddet deği 1 
fakat hukuk müsavatı "e diğer 
milletlerin mesaisine hürmet fik 
ri milletler arasındaki miina...-
hatı tanzim etmelidir . 

M. H\tler bütün kuvvetini Al 
manyanın yalnız kendisine değil 
şakat bütün dünyaya hizmet et· 

mesi vo insanlığın refah ve te
rakkisine 1y11rdıncı olm111 için 
Alman milletinin kalkınm11ına 
~u{ddeceğini btyau ttmiştir · 

l\1. Hitler devlet reisleri ~e 
hlikômetl-er için ttmenniyatt• 
bıılunmuş ve bütün milletl!!r için 
mesut bir istikbal dilemiştir 

halk evi 
Henüz serom bulunmadı 

fakat beş yıl sonra ... 

İzmirde bulunuşundan istifade ede
rek Kubilay abidesine çelenk koydu --Paris : 11 ( A. A. ) - Neşrolu

nan bir mülakaııu doktor Şövaliye 
oiıı Kanseri durduran v~ ajtrıları 
kaıi ol•ruk kesen bir Serom buldu· 
~u yazılmışıır . llallıııki dokıor Şö
valiye bu nıüliikaıın doj,tru olmaclı
jlını söyleyerek elemiştir ki : 

Onıit•iz lıir lıaltle bulunan bir 
ha.taya avuıınak nıak<adile Kan•rr 
Seronııı oldıı~unıı siiyleriğinı bir aşı 
yapıını, Filhakika hasıauıu vaziye· 
tinde lıir kaç bafıalıl.: bir ıeuakkuf 
ınii~abede eııim. Sancıları ise alelade 
morfin şırııı~a. ile dindirdim . Eğer 
mühim ınüşabede:erdc hulunmuş 
ol~aydırn bunları iliın ıniiP8Mt"Rrlt"rine 

haher verdim. 
Klevelaod : U ( A. A. )- Dok· 

tor Eli, l\lukdonald Kanserin in
kişafı nıekaoizmasınıo keşfedildi -
~İni ve tedavisi usulüoiio de heş 
sene zarfında buluoalıilrcrjtini beyan 
eylemiştir. 

• • 

İzmir: 14 ( A. A. ) - Şehri
mizde bulunan Ankara Halkevi 
hey.ti dün Men~mene giderek 
şehit Kubilayın ve fedakar bek 
çile. in m•zarlarını ve henüz İn· 
şası ikmal edilen Kubihy ahi 
ılesiui ziyaret etmişlerdir. 

H~yet Menemende Kayma· 
kanı heyle Belediye ve C, H. F. 
reisleri tarafından kar§ılanmıştır. 
Beledıyede bir müddet istirahat 
ed~n misafirler Kaymakamla 
abipeniu bulunduğu Ayyıldız te 
pesine çıkt0ışla1 ve henüz ikmal 
edilen abiıleye ilk çelengi koy
muşlardır. 

~1isafirler arasında bulunan 
Ankara Belediye baş müfettişi 
Kemal B. hararetle alkışlanan 

ır----Uç gün kaldı---, 
/ııli/ıap cetııellerlııe itiraz etmek lsleyeıılerlıı ıiç gıi11 vaklı 

kaldı . 

Hemen git, ıııahallı!nln eıı yakııı polis karakolunda yahut 
Belediye ıreya hıllcıinıel salonunda asılı dııraıı defterlerde lsrıılııl 
arcı. lııtllıap ıııııııaraııı iyice öğreıı . 

Yoksa /nıl/ıap hakkını kaybedersin 

Ôıııinııizdekl salı gıi111ine kadar ht'r gıiıı saat 11 lie 12 arlsın · 
da Beledlyedı• toplaııan /111/Jıap e11cıime11I 1lkdyellerl11l dinle
yeceklir . 

Fada tafsilat ilan sıılılfeslndedlr. 

bir nutuk iradetmiştir. 
Kubilay abidesinin kurulmaN 

teklifini ilkönce ortaya koyan 
Çığır mecmuası baş muharriri 
Hıfzı Uguz Bey hlltün ziyaretçi. 
leri bir dakika sükuta davet et
miştir. Sükutu müteakip Kay
makam bey abide hakkında iza -
bat vermiş ve Faruk heyin idare
sinde bir heyet Larise harabela
ıini ziyeret etmiştir. 

İzmire avdetlerinde İzmir 
halkının akşam ziyafetinde bulu
nan misafirler gece Tırtıllar piye
sini oynamışlardır. 

Sir Con Simon 
söz almış 

Cen.evre: 14 ( A. A. ) _ Sir 
Jon Sımon yarınki müzııka
ratta söz söylemek &zere ismini 
kaydettirmiştir. 

İngiliz Hariciye nazırının 
ekalliyetler i hakkında Polonya 
Hariciye nuın M. Bek tarafıa
daa söylenmiş •ılan nutka cevap 
vereceği zannolnmaktadu. Ba 
cevap üzrrine müzakeratın yeai· 
den parlıması ve başka müJıha-

j1 lelere meydaa açmusı ihtimal 
dahilindedir. 

lsveç Veli ahtı Şark 
yolculuğuna çıkb .. 

Stokholm: 14 (A. A.) - İsveç 
Veliabtı ile zevcesi Prenses İngi 
liz Şuk seyalııtını yapmak öı.er" 
lstokholmden harekt etmi§l•rdir. 



Sahife: 2 ( Tftrk Sözü ) 

lsf anbulda spor hareketler( Yunanistanın 
· nüfusu 

Fenerbahçelilerle Beşiktaşlıiar arasında ~ " Apoyevmatini,. d en 

yapılan maçı O- 1 Fenerbahçe kazandı 1 Yunaniıtonın nüfusu 1928 de 
1 6 ,204,638 olduğu halde 1932 de 

Türkiye yüzme birinciliklerim ·· 
bakasını kiır:ler kazandı 

a-

lstaobul : 14 (A.A) - lstao
hul tildi tarouvaımın Fioıl maçı 
hugün Kadı köyünde Fcnerhahçe 
stadında oynandı. Bu maçın ya
pılıcatıaa iki tarafın henüz üze
rinde aalaşamıdıkları ihtilaflı nok
talar buluadutuoa dıir yapılan 
ııeıriyat dolayısiyle sabıda bu 
maçın ehemmiyetiyle mütenasıp 

olmaktan bir bayii uzak derecede 
az lcalahalık bulunuyordu. Beşik 
lıtlılar ' maçlll yapılmıy•cığını 
ya:unlau hık verdirecek kadar 
gecikerek tam IHl 15-40 da sta 
da soyunmut oldukları halde gel
diler. Tam 16 da iki takım saha
ya çıktılar. Muzafferden mahrum 
olan Feaerbahçe takımı şöyle te 
ıe"klll ctmiıti : 

Bedi, Yaşar, Fazıl Cevat, Ali, 
Rıza, Esat, Süleymın, Niyazi, Na
mık, Filuct. Şaban, 

iıuna mukabil Beşiktaş takımı 

da ıöyle 11ralanıyordıı : 
Mehmet Ali , Nuri, Adnan, 

Mu~ter«"m, Fahri, F eyzi, Hayati, 
Hıkkı, Nazım, Şeref, Eşr e f. 

Hakem, Gelatasaraydau Eşrrf 
leydi. 

Oyunı başlnndığı zaman pa
rayı kazanan Beıiktaı takımı bir 
bayii kuvvetle esen rllzgirı arka 
sına almış bulunuyordu Buna rağ· 

men ilk hücumu Fene r lıl er yap 
hlar. ilk on dakikayı [ zevksiz bir 
oyun J cümlesiyle hülasa etmek 
kabildir. Her ıki t.kım lstaobul 
pmpiyonluiuou bir final maçında 
hılletmrğe çıkmış formada görün
mekted uzak hulunuyorludı . Ne 
vuruıI.rda intizam, ne de oyun 
cularda anlaşma yolctu. Top şuur· 
suz Yuruflula kaledea kaleye ai· 
diyor, bu topun pe~lnde iradesiz 
koıaa oyuncular ne yıptıkl11rını 
bilmiyorlardı. Bu bal on ikiaci da 
kilcaya lcadar devam etti. 

21 inci dakikada soldaıı bir 
Bqıktaş hücumu Etrefın uzun bir 
ıaadelioi havada yakalı yan Hıı kkı 

enfes bir döoütle topu yere iodir
meden kafesiyle arkaya altı. Şe
ref bütü;; hızıyla aeriden geliyor· 
du O suretle ıkı bir ıüt attı top 
kıle direğini yalıyuak aYuta gıtti . 

Oyan birdcnbirt bararetlı bir saf
haya girdi. Bir dıkika sonra bu 
aefer Fenerliler. sılc:ı bir hücumla 
ceza sahasının içine girdiler. Na · 
mık yakın bir mesafeden topu 
avuta vurdu. 

15 inci dakikad• : oyun karşı· 

lılch b6cumlar arHıaJa balkı beye 
canlandınyor , bir Beşiktaı hücu
muna Şeref ıılu bir şutla lamam 
ladı . Rbıirdaa biiıbiitün hız alan 
top yalderı gibi bir ıeyir takip 
ederek kalecinin kolları arasından 
ku du ve kale dir!i]eJe <"Çarph • 
Fenerliler müteakip vaziyette teh · 
lalCeyi 18Vu§turdu1ar . 

18 inci dakika Beşiktaılı mü 
dafı topa ceu sabuıoıa önünde 
eli ile dok1mdu firikik vuruıunu 
Fıkret çekti . Vurut iyi olmıniık· 
la lteıaber Mehmet Ati az daha 
kaçarıyordu . Oyu. ıüıell 'Şti . Be· 
tliiain llallkının ayajmdın 21 inci 
dakikada enfe~ bir bloojonla kes 
tlii top az daha rol i1e neticeleni · 
1or•u. 

24 üncü dakıkadı : Nımık Sii 
leemandıa aldığı ğüzel bir pası 
kullaaı~dı . F enerpabçe tıddetı i 
rüıpra kartı oyoamasına rağmen 

waziyeti iyi d~vam eıttirıyor , sağ 
dau ve ıoldın güzel hücumlt1r ya 
pıyorlar yapıyorlar , iki tarafın 
eaerjiıi de aeıpere vermiyor . 

01un nihayetine doiru yakla 

1 

1 

şırken daha hakim bir oyun oyıu
yan Fenerliler bu s •fe r d~ Şabanm 
ayağında hir gol kayh · ltiler. Oyun 
bu şekılde sıfır sıfıra heraherlik· 
le bitti . 

Türkiye hiribci lıği müsabaka· 
farında lıtınbulu te mıil edeceği 
içiu mükemmelen h aurlıklı oldu . 
söylenen Beşiktaşın niıbeten it 
maoıız ol ~ o Fenerbalıçeye rüzgar 
la beraber oynadığı halde birinci 
devrede zayıf k. iması Fenerlilerin 
ümidini kuvvetlendirmişti . Sırı 
Jicivertlilerin taraft rları ikinci 
devrede müıbct bir netice almayı 
ku'ivetle tahmiu ediyorlardı . Oyu

na Fenerlilerin hücumu ile baılan - ı 
dı . Beşiktıılılar bu alunı kolay 
lıkla keatıler . Fakat bu ı u yeni· 
deo takip eden sarı lacivertliler 
kazandıklan bir koıner ratisi ile 
81"tiktaşa ilk tehlikeyi hissettirler. 

3 üncü dakikada : Fenerliler 
Şabaoıu a}nğıyl e dört metreden 
bir gol kaçırdı lar . lamafib bakim 
bi' oyuna ağer bir bnskı halinde 
devam ettiıiyo rlar . Altınc ı daki· 
kada Süleyman güzel atlatıılula 

sü rdüğü topu feıı a bir vuruıla avu 
ta attı . Fent-rin laz)'iki 13 üncü 
dakikaya kadar neticesiz devam 
eı ti . 

14 üocü dakikayıda : Feyzinin 
scbebıye t verdıği bir serbest vuru· 
ıu , Cevat güz,.J hir vuruıla Fikre · 
te 'erdi . Fıkrclin kafasını bulan 
top güzel bir plase ile Beıiktı:. 
•ilırıoa takıldı . 

Beşiktaş ikinci devrenin birin· 
ci dıkika11dd111 itibaren düıtüğü 
tazyikin tesiri ahanda adetı pıni · 
ile düımüştü . F encrliler fır.attan 
istif adc için acele ediyorlar , bu 
istical uzaktan atılan ı;utların he · 
defini isabet le bulamıyor ' e~şik 
taılılar lm panikten 20 incı daki 
kıdın sonra sıyrılabilirler . Mama 
f•h Fenerin daba ağır bastığı ve 
zaman zaman bu fai kiyctini bir 
tazyik haline getirdiği göı ülüyor
<lu . 

32 inci dakika sağdan Sülcy· 
manın ortaladığı topu ys lrnlıyan 

Namık güzel bir şutla F eııerin i
kinci goliinü yaptı . Beşikta,lılar 
bu golden sonra daha ziyade ar 
tan bir gayretle oynuyorJ . Ne· 
tekim ha1<kı 43 üncü da ıkada gü
zel bir gol çıkardı . 

Fenerliler bundan sonraki müd 
deti topu avuta vurarak gt-çirdiler 
ve ınacı iki bir kazandılar . 

iki takını hakkında vuHecek 
muk,.yeseli büküm Feııerlileriu le 
hinedir . B~ıiktatlılar keudileıin 
de b eklenen oyuou göstermemiı 
~erdir . 

Türkiye yüzme birin· 
cilikleri 

lıtanbul : 14 (AA) - Türkiye 
yiizme birincili eri bugün Moda 
yüzme havuzunda icra eılılmi ti r . 
Hu mü11bakalara lstanbuldan Mo 
dı Ankara , İzmir Kocaeli ve Bau 
dırma mıntakaları İJIİralc: etmiş· 

lerdir , Çok mutazam bir surette 
cereyan eden hu müsabakalarda 
alınan teknik nelayiç şunlaJdır . 

100 Metre 1stanbuldan Oıban 
1, 7 / 6 ile birinci , Kocaeli Sıtkı i
kinci , Bandırma Şakir üçüncü . 

100 Metre: (Hanımhu) İstanbul 
Leyla hanım 14418 ile birinci; Ko 
cac lideo fozaffer hanım ikinç 

ci ' 
100 Metre Sırtüıtü ; lstanbul 

dan .\gala birinci 6, 25/ 8 Koc:ae 
!inden Ali Haıdar ikinci . Ban
dırmadan Şamil üçüncü , 

100 Metre Kurbaialama Ko· 

6,548,460 a çıkmışhr Eski Yuna 
oistan<la 1,674,720 ve Tisalyada 
514,000 ,İooien adalarında 220, 
800, Siklat adalaraoda 138,020, 
Moıada 1,099,630 Makadonyada 
1,517,210, Epirde 331, 610, Girit
te 408,860, Gubi Trakyada 321 , 
820 kişidir . 

1928 senesinde Atina ı~lırinin 
nüfusu 459 211 iken şimdi 471, 
150 dir . 

Pirenin ise 1928 s~nesiode 266, 
900 kiti iken şimdi 251,650 dir. 
Alel~mum Yunan ıcbirleriııio oü
fuıu 2,060,570 :olup ıehirlerden 
hariç bulunan ahalinin miktarı 4. 
455,390 dır . 

Yon Papanin siyasi 
hastahfiı 

" il Giornale d'ltalia,, dan : 

Voo Papenin Viyınaya dön· 
mtyeceği haberi teyit edilmekte· 
dir. Von Papen Vıyanaya gelir 
gelmez basta olmuş ve mezuniyet 
ile Almanyıya avdet etmittir . 
Şimdi Von Papen hu mrzuaiyeti· 
nia l emdidini istemiş ve Alman 
ya hükumeti de bunu muvaflk 
görmüıtür. 

Anlaşıldığına göre Voı.ı Pa
penirı mezuniyeti sıhhi bir sebep · 
ten doğmamıthr. Mumaileyh, uh 
desine verilen Viyarıa sefir fiğioi 
muvaffakiyetle ifa edemiyeceğini 
anladığı için bu vazifeden affrnı 
rica etmiştir. 

Von Papen hasta değildir. Ge· 
çen cuma ve cumartesi giinlerin · 
de Baden·Bad, ode yapılan ıJ ko· 
ıulara müsabaka mdı hRzır bu 
lunmuıttır. 

Von P a penio Viyanaya avdet 
etmiyec.eğini bütiin Viyana gue · . 
teleri dabi nefretmektedirler. Şu 
halele Von Pııpenin hutılığı , ıi 

yıısi bir hastalıktır . 

caelıuden Yusuf bir inci ~\, 13/4 (Ye· 
ni Türkiye rekoru) , İstanbuldan 
İzzet ikinci , Jzmiffl en Cevat Ü · 

çüncü 

200 Metre ıeıbest İstanhuldan 
Halil birinci 2,40/5 , Kocaeliden 
lsmail ık inci , İzmirden Rasim ü · 
çüocü 
400 Metre ser hest ; lıtanhuldan 

H aJil birinci 6 2 2 , Kocaelidcn İs 
mail ikinci , lzmirden Rasim Ü· 

çüncü, 

4 X200 Bayrak : istanbulun 
Suat , Cib•t , Orhan , Halil tAkı · 
kımı 11,33 Birinci , Kocaeli ikinci 
ci Bandırma üçüncü 

1500 Metre s t rbeat lstanbul· 
da Saffan birinci 23, 39 2 (Yeni 
Türkiye rekoru) , Bandırmıdan 
Mehmet ikinci , İzmirden Ekrem 
üçüncü . 

100 200 t 100 Bayrak : Koca· 
elinin İsmail, Yusuf, Haydar ta 
kımı biıioci 5, 58 1 . lstanbul i 
kinci , lzmir llçüncü 

Yüzme miisabakalarıuın povan 
vaziyeti ıudur : 

İstanbul 115 povanla Türkiye 
yüzme birincisi , KocAeli 87 po 
vanla ikinci bundan sonra lzmir 
42 povanla üçüncü , Bandırma 37 
povanla döJdünc:ü ve Ankara bet 
povaula beıinci olmuştur . 

Atlama müsabet kaları : 
Atlama müsabakılarmda T· 

ramplen atlayışında lıtıqbuldan 
Fahri 92 l 10 povanl• birinci, Jz 
mirden Raıim ikinci 

Hauımlardan : lstanbuldan 
Matmazel Nefo birinci , Kocaeli
d t: n Muzaffer banım ik.nci 

Kuleden atlamakta · İstanbul -
clan Behçet 63 povanlı birinci. 

Bu Müsabakalarda da Jıtaobul 
birinciliii kazanml§Ur • 

ı l ŞEHi~ HABERLERİ 

Meşhur Hafız Burhan bey 

Cuma günü Ulucamide kalabalık 
bir cemaata mevlüt okudu 

.................... «Dl:• - - · 

1 

Mevlôtta, heyecandan ağlıyan ve 
hatta islim olmıyanlar da vardı 

Cuma günü Ulu cami, tarihi bir f 
kalabalığı sahne oldu . Meşhur 
Hafız Burhan beyin Mevlüt okuya 
cığmı gazetemizde gören yurttaş
lar, namaz ıaatmdaıı evvel camiyi 
doldurmağa batlamıılaı dı , Ezan 
okunmadan evnl ayak basacak yer 
kalmamıştı . Bu kalabalık içinde 
şehrimizin münevverleri , yiikıelc: 

memurlar , hatta kadınlar da var· 
dı . 

Hıfız Burbın bey, namazı mü- I 
teakip gür sesile mevludU oku· 1 

mRğa baıladı . Her kes bu güzel 
sesi bütün heyecan ve huşu ile din

liyordu . Hatta buou dinlem~ie 

Yeni v"limiz 

Vilayetimiz va liliğine tayin e-

gelen bazı gayri müılilmler de 
görülüyordu . Kapılardan taşan 
balkın içinde ailıyanlar , hıçkıran 
lar da vardı . 

Türk milletinin yüce varlığı i· 
çin canlauoı feda etmekten çekin
miyea aziz ıebitlerimizin babıları 
ve anaları da • adedi beş bini bu· 
lan bu cemaat içinde idi . Bunla
rın yanık kalpleri o sıüzel sesin 
ateşile tekrar yandı , tutuıtu . 

Bt!lediyemizin, H11fız Burbnn 
beyin burada bulunuşundan isti 
f ıde ederek bu Mevlüdü okutması 
halkımızı pek ziyad .. ıevindirmiş
tir . 

Mülga kız muallim 
mektebi 

dile'1 emniyeıi umumiye 111üdürü Memur, talebe ve bina hak-
Tevfik Hadi heyin on güııe kadar j kında yeni emir bek len yor 
tebrimiıe g.~leceği haber alan- _ ,...,.. __ _ 
mıştır . 

Bu yıl tedrisat daha 
sıkı olacak 

Bu ıcne imtibaıılırdan •lınan 
neticenin memnuoiyeli mucip ola · 
cak bir mahiye tte olmadığ'ı gö· 
rülmüş ve bu d ers senesinden iti
baren ilk mekteplerde ve orta 
tahsil müesseselerinde muallimle 

riu talebelerile daha ciddi ve da· 
h• yıkmdan alakadar olmalara za· 
rureti kendisini bis ettirmiştir . 

Bu hususta Maarif vekal~tia
dcn mektf'plere bir tamim gön
derileceği Ankaradau bildirilmek· 
tedir . 

intihap encümeni 

Aıılan defterlerde adları olmı · 

yanların intihap encümenine m;j 
racaatları devam ediyor . Encü 
men bu müracaatlare tetkik ederek 
drftcre y< ni yeni adlar eklemek
tedir . 

Başmuallimlerin 
toplantısı 

Don öğleden evvel ilk mektrp 
baı muallimleri maarif müdürü 
_Yunus Kizım beyin reiıltği alhada 

Kız muallim mektebinirı lağvi 
üzerine açıkta kalan memurların 
yer leıtirilmeai tekarıür etmiı ve 
bu hususta icap edta tertibat 
alıoınıftır. 

Mezkür mektebin hinısınuı 
ne şelıdlde kullanılacağı ve tale· 
bel r riain nereye göndeıileceğı he
nüz belli drğildir . Binamn kız li
sesine mi, kokaa erlcek lisuine mi 
tahsis rdıleceği tekırı ür etme· 
mittir . Bu aüolerde vekaletten 
hangi mektehe verilditi bak~ın 

da f':mİr beklenmektedir. 

Abide komisyonu 

Gazi Heykeli hakkındı ıörüş· 
mek üzere dün Abide komiıyonu 
tekrar belediyede toplanmıştır . 

Terfi ettirllmiyen 
muallimler 

Şubat ayı ııırfıoda orta tahıil 

mekteplerine terfi «"decek mual· 
limlerin csımiıi bildirilmişti . Ağus· 

tos ayı zarfında ilin tdilen terfi 
cetvelinde adı olınıyan muallim 
ler maarif vekaletine müracaat et
miıler' ve terfi edememelerinin ae 
beplerini ıormutlardır . 

Maarif vekaleti bu kabil mu 
allimlerin mıidur kalmamalarını 
temin içio ders senesi bıııada 

umumi müfeltitler göadrrecck ve 
bu muallimlerin derılerini trftiı 

ettiıecektir . 
Derelerinde muvaffalciyeti tes · 

bit edilen muallimler terfi edecek 

"İl Popolo d'italiD• 

ltalya bükümeti , · 
ranını izale etmek • 
clınlırı hakkında , s&al 

farını talimat vermittir 
M•ltlm olduğu Uıt 

kumeti , kıdınm am• 
leybindedir • Kadının 
madrnlerde ve ulDU 

lunması c miyet için b4 
like teşkil ede.r . 

Bu tebliğde deniliyor 
amele veya işçi olur .. 

kelere sebebiyet verir · 
bBkümetin ballrdeceti 
mijflıül vardır . 

1-lııizlık bub 
2- Nüfus harekat• 
Kadın amele old 

kıdm muıta"il olur '' 
sını ve refahını dOşUniil 
ruhi bakımandan ve ıc 
yolojık poktai naıar 
na fena bir amil vaıif 
Bu imil , tevellüdat 
kessürii aleyhine mil · 
terir . 

Kadın amele , mill 
işc i l <"ıioe kartı en kor 
kiptir . Amele kadıa • 
adedini çoğaltır . Çü11 
rin vnifesini işgal edtl 

Bir amele kadın•D 

di ailesinin beyat ınt ve 
temin ettiği vatillir . 
veya iki ıabıın bayah• 
çin hinlerce nüfus rn 

Almanya' da 2563 

geçen M •y•sta PruttY 
san "at c>den 10.885 av 
olup bunlacdan 2,009 t 
idi. Alman Hühiimeti 
eliler hakkında neşret 
ma tevfikan 1364 \ah 
bu me lektea çıkarıl 

1933 senesinde n• 
istatisttğf'! göre Pru!y•' 
6226 notrr ıras ında 
Yahudi olduğu anlı§ 
dı bu noterlerdtn 1199. 
leklerindeu uzaklııtı 

Kayıtları terkin edile• 
lerin mecmuu 2563 tilt 

Dünden itibaren 
ilk tedrisat mektepl 
lim kadrosunun yapıl 
lanmıştır. 

Haber aldığımıza •• 
roda ehemmiyetli bir 
olmıyac ktır . Aacak 
emrinden batka yerlere 
l erio yerlerine açıkta k• 
!imler tayin olunacakl• 

bir toplantı yapmıılar ve yeni 
ders •~nesi faaliyeti hakkıoda g6-
rüsmüşlerdir . Bu toplaohda bu 
sene baogi mektcplerd~ ıubeler 
ıaçılıbileceği ve dershanelerin aza· 
mi ıl•bileceği talebe mikdarı da 
konutulmuttur . 

Keııdi arzulariyle b 
mık iıt~yenlc rin iıtelcl• 
kaa niıbetınde tatmin 
İnzibat komiıyonunuD 
limler hakkında verdit' 

lcr ve maatlarını eylftlden itibareıı t 
alacaklardır . dolayısiyle mahdut mık 

)imlerin yerleri değiıtiril 

Malum olduğu üzere marrif 
vekaleti talebesi adedi ( 300 ) il 
geçmiyen ilk mektep bat muallim· 
lerioio birer sınıf deruhte etmelHi 
hakkında bir tamim göndermiıti . 

binası müaait olan bazı hir dev
re ti mekteplerin tam teşlt.i atı. ol 
ması da tekarrür dmiştir . 

Bağ ve yayla dönüşü 

Tatil geçiren mu'! Ankara treni 9 
~ 

a/limJer ge/iyorJa r Cuma giloli Ankar• 

Bor , Niğde ve diğer yerlere 
gitmiı olın ilk mekt~p bat mu · 
allimleri ve muallimleri de dön· 

• meğe lıatlamıılardır . Bir kaç sü
ne kadar ilk mektelderde talebe 
kayt ve kabul muamelesinde bat 
! anacaktır • 

Yeni mektep açım d ığıı dan 

de hareket eden tren dl• 
bet saat tehirle r•lmittit• 

Bir tayin 

Oımıoiye orta 111~k 
zi~e muallimi F ıbriye 
mir kız lisesi rivaziye fi 

jine tayio rdilmiıtir • 
on günlerde havaların serin 

gitmesi üzerine bağlara ve yayla· 
fara çıkanlar döomeje başlamış

lardır. Her giin bir kaç kamyon 
yaylacıyı tehııe indirmektedir. 

bütün müraçaatların İRif edilecc- -----------~ 

Teırinievvelin ilk gününe ka · 
dır yaylalarda kimsenin kalmı -
yacağı muhakkak addedılmekte

dir. 

ği fÜpbylid i ı . 
Bu buıuta Maarif dairesi biç 

bir tılebeeia ıçıkta kıtlmımaaı 
pı temin etmek makıadile ıınıf· 
lardaki talebe adedini artıracak ' 
yerleri müaait olan mektf'plerde 
ıubeler a,açaldır • 

Amatör işi _____ _.,,,, 
En Kısa Bir 

:urlamr . 

y r. ı 
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~j Dünün valileri 

ı,... 

bugünün valileri 
• dl -------- ----
·~ Yeni Türkiyede hugünli.ü idari felrrindc de idarei ma~hlıat siya

setini tatbik etmekti. 

SON 
HABERLER 

Tayyarecilik alemin- . 
1 

de hareketler 1 

Köy katipleri kursu Adana Borsası Muameleleri 
P A M U K ve K O Z A Gaziantep köylerinde köy ka

nuounun tatlıik sahasına konul-
ması içio bir kaç köy bir mıa- C İ N S İ Kilo Fiyatı Satılan Mikdar 
taka itilıar edil.rek her mıotaka - 1 En az En çok 
ya maaşı o köylerin s ıındıkların- -Kapımalı pamuk =ı=""'K."'.===5=· = i,= -'K=. ==5·=,t=~==~K~ilob~~-1 
dan ödenmek iizere bir köy kati- :_-11P~i~y~a~s~a~p~aSr::;li;;•~l!:...ı;=:-_,,= .. ~~===l=========l=========j===============:J 
bi tayin edilmişti _ 1 1_,,,_P:;:.iY.c..a=;sa;...:..:ıe:.::ın::;İ::;zi:.......!"~--

iıı• V•ziyeti ve bu vazi)~te veçhe ve
yi Ten zihniyeti tetkik eden bitaraf 

• · I İr şobi.t v~ . b~kşin.~~-bir münek - 1 
ı•' .''• yeııı ıeıımın butun devlet faa · 
e _,, •yetinde hı:sule grtirdiği memnu 

İdarei msslabatta usla ol&n 
lar idari biç bir dirayet göster
mediği ve balta vilayetlerir.i müb- ı 
mel bıraktıkları halde teveccühe 
mazhar, muktedir ve falıat idarei 1 

maslab•lt• beceıiksiz olanlar mağ- 1 
dur olurlardı . Bugünün evvelkine ı 
taban tabana zıt olan yeni zihni 
yeti, işl"'i büsbütün deiiştirdi . 
Bugün vilayetlerin dahili idarele
rinde valilerin faaliyetlerini gös
terecekleri mıntakadaki icraatları 
esasını kanun açıkça koymuş ve 
bir valinin kendi mıntakasında 
bu kanuna göre gösterecegt icraat 
onun liyakat ve iktidarının t .. kdi 
rine vesile olmakta bulunmuştur. 
Valilerin mıntakalarıadaki faali
yetleri idaı i ve beldi işlerdeki 
ahenk, belediye ve köylerin idı;
rrsi, ahalinin sıhhi vaziyetleri, ara
zinin işletilmesi ve hayvan yetiş 
tirın •nin en çok mahsul verecek 
şekilde yaptırılması, vilayet mü 
nakalatının teshilioi temin gibi 

şeylerdir . 

------ -
. i\1,arinya : 15 ( A. A. )- Tayya· 

recı Con•on tarafından idare pıfıleıı 

yeni bir ıayyare 15-50 ıle Luraya 
muvasalat etmişıir. Bu tayyare bil 
ha~sa havada uçarken diÇ;n tayya· 
relere lıenzin vt>rebilmek üzerr ihzar 
rdilmi ~tir. Buradan Maltaya gidı't'ek 

ve 2J - 9-93ı tarilıiode biatevakkııf 
Loodraılao Avııstııralyaya ıı:eçe<·ek 

olan taı yarrci Sir Allan .Kephaoıa 

intizar ı · <lecektir. 

K 
iane 1 -.'i·ı" .. ,---'l-;3'"3"""' __ :1---------l 

öy katipleri teşkilatından ' ,50 
1 iane il 

müsbet neticeler alınması üzeri Ekspres 33,50 

.., .. iyetbahş karakterin apaçık ala· 
İ ıfnıetlerini bemrn teslim eder ve 
yO~ ı,ıı teslimden 8onıa da iki devrin 

nıukayesesi ve bu mukayeseden r; lıirbirine son dcıeceye kadar zıt 
v.:.~ lan fark kendiliğindeo tebarüz 1 

ıııt'"ler 
'ıki . Bu mukayese, bugünüo Tür-

kiyesinin istipdat idaresine oldu
ı · iu kadar meırutiyet idaresine de 
• flek büyük bir ıüçbania:faik ol 

hı •luğunu gösterir. 
,1: Mukayese edilecek unsurlar 

' \e misaller pek çoktur . Memle· 
.,t; etin dahili idaresinde rskiden 
~ hükümferma olan zihniyet, istip· 
~-- dat zamuunda da bugünkü rtji
lı r/'n: müncer olım devrede de ida 
d ı.ı maslahat siyasetini ortaya çı-

karmıştı. Bir taraftan valılerin vi
İI layerleri dahilindeki faaliyeti, di 
~ ğer taraftan bunların mensup bu

lundukları ntzaretlerle olan mü 
nasebetleri bu idarei maslahat si

~ Y~.setıne istinat eder : devletin en 
l lıuyük idare amirleri mevkiiade bu 
~i lııoan bu gibi memurlarıo terfi, 
ıİ 11•kil, tebdil ve azilleri de yipe 

ı -.ı lıuna istinaden yapılırdı. 
lfO"\ Eskiden bir velinin yegane dü 
V' fİİııcesi viliiyeli dahilinde olduğu 
lıt l &ibi, nezaretine karşı olan vni-

Dahiliye ~ekaleti tarafıpdao 
so11 günl~ıde bazı valilerin terfi, 
ttbdil ve v~kalet emrine alınma
ları hakkıoda verdiği lıarar, na 
zarı dıkk.ti calip bir mesele teş 

kil etmiştir. 
Valilerin gösterdikkri yüksek 

liyakat ve yahut ademi ehliyet, 
bu gibi kararların itıibazına baş 
lıca ii.mil olacaktır . 

· lJünya harbi kaça mal oldu? 
~~ ·-----
i· Harbin başlangıcında Merkezi Romanyanıo 159,000,' Belçikaoın 
't ~tvletlerin 120 milyonu karşısında 115,000 dir. 

itilaf devletlerinin 278 milyon in
ıaıı1 bulunuyordu . 

1918 de bir milyar 344 milyon 
nüfudıı 25 de'llet Almaoyaya kar 
fı hali harpte bulunuyordu . 

HlUbiQ vukuu ve cereyan; sırıt 
sıoda Almanlar tarafından 200 
muhtelif mermi nev'i imal edil 
miştir . Bualardım 170 i yeni ima· 
lattandır . Harbio sonuna doğru 
mermi ihzarı ayda 11 milyona ha 

liğ olmuştur . 

Yrlliııgtoo : 15 ( A. A. )- Stao
ley qre<' n ıarafındau idare e<lileıı 

bir tayyare, ormanlar üzerinden uçar· 
keo kaylıolmustur. Telıarriyaı yap
mak üzere Lir heyet Eğmood dail;· 
!arına hareket etınistir. 

Pra ıı; : 15 { A. A. ) - Beynelrui
lel tayyare musabakasıııa iştirak eden 
tayyarel,,r Romadao hareket rııikıro 
sonra Rımını Zağrep Viyerıa ve Brno 
tarikilı· yaptıkları uçDştan sonra saat 
t<l - 10 ela yere ineye başlamışlardır. 
Birinci Polonyalı Vlodarkievicdir. 'üç 
Çekoslornkyalı ıayyareri onu müte
akip g ,.. lıniştir. 

Var ~ ova : 15 ( A. A. )- Gazrtta 
Polskaııııı Roma muhabiri Lehli 
tayyart· <' i Skirizipinki ile görü~ürkeo 
tayyartd kendisi ue : 

iıııııcye mecbur oldum. Fransız 
jandarmaları tevkif elliler ve hüvi
yc·tiıni i s lıapt Pınıekliğimr rağrtıen 

beni kaçakçılıkla iıtihaoı ederek iki 
saat ınüdcleılr tayyarrnıin içinde 
lıorekeı.iz bıraktılar. demiştir. 

J\ltzkiir gazete ayni bacliseoirı 
Alman ıayyarecilni )fotzik ve Hulı
rihe de yapılılıgıoı ilav• etmekte
dir . l\lorzik Cezair yakınlarında 
Frausız jaııdarmaları tarafından altı 
saat alıkouulnııışltır. 

Radikal sosyalistler 
n&ler istiyorlarmış? 

Paris: 15 (A. A.) - Viliiyet 
ve kaza umumi meclisleri intiha
bı 7 ve 14 birinci tP.~rinde yapı
lacaktır. Bu mtclisler mahalli 
işler le meşgul olmakla beraber 
Ayao azasınm birinci derecede 
olarak iııtihabına da korıştıkları 

ıçin hu seferki int•haplarııı siyaRi 1 
ehemmiyeti de vaıdır. i 

ne bu teşkılat ın geçen eene ilti Klfilant 
hak ed t n Jsliihiye ve Pazarcık 
kazalarıua da t şmili kurarlaştı- Beyoz 
rılmıştır. Bu köylere katip ye- Sivah tiştirilmek üzere 10 Eylfil Pazar- 11_...;.;,.._;_.. _____ ..ı..._-:::""".:~~----..l.-------...J 
t<si giinii ikinci bôr köy katibi Ekspres 
kursu açılmıştır . Kurs on heş iane 
gün sürr çek ve muvaffak olan Y ı· "Y l'k erı emı,, 

efendiler köy katibi tayir. oluna· 1 ,.-..ı.":.....-"T;.o:..;h:..;u:..;•.::.ol:;:ıı::k:ı.:,,_...ı...-;[.'i;'T"';t;-;f°;~~:;--L-------~ 
cakıır . 11 

- Gazlaıılep -

Muallimlere Tra
hom kursu 

Caziantepte salgın bir halde 
bulunan Trahom hastalığının 
mektep ta le besi arasında_ tevessü 
ve intişarına mani olmak maksa
diyle Sıhhiye Vekaletiyle Maarif 

Buj!day Kıbrıs 
,. Yerli 

" 
M~otane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Si sam 7,50 

Vekaleti arasında yapılan temas u N 
neticesinde ilk mektep muallim- ı 1--T•••*'•'*•-'g$;jaliilihhİE~f;;en~d~i;i--~'...;:4.,2"0.----,..---------_J 
!eri için bir Trahom kursu açıl .!:: .ı:ı 11•1} .. f;;"k,;;;;:;;;--''e..' ------f-~380~ __ :_1--------·-J 
ması kararlaştırılmış ve bu kurs ~ ,; 11 _~Dr;ü;;ızr;=k::ı:.:rm:=.::.• -.!:"--------1-~25~0~·---f----------_J 

:ı - ı Simit sso 
bu hafta açılmıştır. o s ı--ı.ii. •• ii*:..:.:...l;.;;;;i';,' ::;;:ı----l_;~:_--~1-----------1 

~ ->'" 1ı_~=--C=um=h=o:.:ri.ı_Y.:..:•I:__ ____ _ 
- Gaziaıılı'p - ~ :ı - ,, ------t----------1 

r-- c.>o Düz kırma ,, 
-~~-------... ------~-~-
Yağmura karşı sigorta 

" Prager Presse ,, den: 
İngiliz gazetelerinin bildirdi

ğine göre Siemens firması Atina
da 75 bin liraya malolacak bir 
telsiz istasyonu kuı mak tel<lifiyle 
1 unın lıükiımetine mliracaat et · 

Atfa 
" 

Liverpul Telgrafları 
15 / 9 / 1934 

En güvençli kazanç 
iç borçlanmanın son ( C) serisi 

de satlığa çıktı 

Almıoyada 13,25 milyon asker 
h\rp hizmetine alınmııtı . Avus
luıyada 9 milyon , Fraosada 7,9 
llıilyon , Büyük Brllanyada 1 mil 
Yoıı , Türkiye ile Bulgariııtaoda 
C•ınan 2,5 milyon , itılafın küçük 

Seferberlik mukavelelerine gö
re her gün 1200 tane tüfeğin or 
duya teslimi lazım geliyordu . Bu 
ihtiyat daha ilk muharebelrrde sar· 

fedilmişti . Bılalıaro ayda 250,000 
tüfek ımal edilmiştir . 

İ..tihap müraddlesi beyanna 1 miştir. 

Bakır~ ~avuşmak ve zengin ol
mak ıçın bu tahvillerden alınız 

% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi oları bu lslikra::in son tertibi de 
evvelce llırac olunan A ve B serileri gt/ıl ayni h k ı il ı 

ı.ı devletlerinde ceman l milyon as· 
• ker harp hızmetiııe a l ı " mıştır · 

" Alman ordusunun kuvveti 1 
Ağustos 1914 te 3,9 milyon , 6 
:Yli'ıl 1 ~16 da 8,2 milyon , 11 te.ş

lııl :nısanı 1918 de 8 milyona balığ 
l •i . 

Almanya için zayiatı en çok 
~lao :r.amao ,\Ciban Harbinio iik 

; aft.farı ve 1918 in ilkbahar ta-
UrrDzu . d' M t ~fı. l ı . Bu taarruz , ar -
H•ziı:an zarfında 114.251 ölüye 

lı ~~ 63,470 gaip .ve esir" ve 500,
,ı 00 Yaralıya mıılolmuştur · 
ı Fransızlar da eo ağır zayiata 
~ayni veçbile bar bia iik ayloırında 
f" sonra Verdun mubcrebesiade 

ıı •. zııao 1916 ya kadar olan za 
'. Ilı \ h •o zarfında maruz kalmışlar ve 

atıa bu sırada Fraosızların zayı
aı, hemen hemen• Almanların zayi 

~ •t•ııdan ziyade ;ımuştur . Niha
l }r.t Franıizların Mart Huiran 
~918 ilkbahar taarruzunda 167,000 
olij ue 266,000 yaralı zayiatı ol · 
lııuttur 

lı İngılizler için Somme mubıue 
t . 1 sı en çok zayiata sebep o muş-

tu, • lngilizler bu muharebede 
15.00o ölü ve 318 000 yaralı ver 
tııişlerd' ' 

ır . 
. Hıırbin uroum zlıyiatı Almanya 
1 >itı 1,808,545 ölü ve 4,247,112 
i'ralıya baliğ olmu~tur . Bu mik 
ka,_ daha 24,000 renkli müstemle 
e •t.keri ilave edilıock l~zımdır 

•· lngiltereoin u"'radıaı öltim 
,, • il • 

" · ~•atı mecmuu 869,000, Fraıos• 
0

" 1 1,354,000 ltılyanıa 600,000, 

Yeniden makineli tüfı>k I< r ima 
li ayı:!a 300 adet itibariyle başla 
rnış ve teslimat miktarı 1917 ipti
dasında ayda 7000 c ç • k <ııştı . 
1918 senesınde ise aylık l• s' imat 
13,tıOO e baliğ e 1 muştu -

1917 de yeniden hafif top ima
latı ayda 3000 idi . Harbııı sonlA
rına doğru cephede 19,000 ağır 
top buluouyordu. Yenide lağım 
atıcı cıhazlar imalatı 1917 ele ayda 
443 adetle ve lağ"ım bom1aları 
imaliitı da ayni sencd• ayda 1 1/4 
milyona baliğ idi . 

El bombası aylık inı•latının 
en cok olduğu zaman 1916, 17 kışı 
olup 9 milyon idi . c.pbem\ze 
ceman yekiın 300 milyon el bom -

bası ~evkedilmiştir . 
1917 de piyade mühimmat 

imalat; 2340 milyon fişeğe, yBkıo 
baı p c~phaue adedi 110 milyona, 
barut imalatı 100 milyon kilo ın 
filak maddeleri imalatı da 235 mil
yon kiloğrama baliğ oluştu . 

Bütün bu rakaml$r, dünya hu
bına giren millrtleriu ne kadar 
büyük fedakarlıklara katlaodıkla 
rını gösteriyor . Fakıot bu harp , 
bunlardan daha mübinı olarak 
bugüue gayet kuvvetli bir d•ra 
bırakmıştır . O ders, k.ınaotiaıce, 
bir gelecek barhıııı , her türlü 
şekilleriyle besaplıyarak durma 
dan hazırlanmaktan ibarettir ... 
Dünyauın bugünkü gidişi de zaten 

onu gösteınıiyor mu ? 1 

meler neşri ~uıetiyle yapıl 

mıştır. 

Radikal 8o8yalist partisi neş
rettiği beyannamede dıktatöı e ve 
her tiiı lü şiddet politikasına mu

halif olduğnııu, Jayik hükiiı.rıet 
pıogranııııı. layık uıektep prensi
bini müılafaa etti~ini, bütçe mu
vazı nr sine f ı angın kıymetigi 

müdAfaaya şidd.tle taruftar ol
duğunu, kimseye meydan oku 
mak gayesiui takibetmiyen ve 
sırf emniyeti t~mine matuf buln

nan bir milli mudafea sistemini 
arzu ettiğini, iktisııdi sahada nas
yonalizme mnaıız bulundnğuııu 
H Türklerle Yunanlılar ve Bul 
garlarlar ve Rusy ıle .Milletler 
cemiyeti arasında olduğu gibi ~s
ki mulıasıwlur arasınrlaki zakla~ 
mayı şiddetle alkışladığıoı beya

0

n 
Etmektedir. 

Milletler cemiyetinde 
------

Daımi azalığa namzetliğimiz 
etrafında 

Cencv e: 15 (A A.) - Havas 
ajansından: 

Çındeıı inlıital eclen daimi 
azalığa iki oamzet mevcuttur. 
Bi·i Çindır ki iki süliis, ekseri 

y de tekrar intihap hakkı alması 
lazımdır. Diğeıi de kendisi lehi
ne talebini g• ri alan İranın mii
zalınet ettiği Türkiyedir. 

Çin murahlıa~ı M. Kuııtalcı

dm M. B rtu ile yaptığı müliika
katın bu işe ait olduğu bilıliril 

mektedir. 

Bu parn içiu Yunan lıükfi· 
metine k·edi verilecektir. Fakat 
esas şaı t olarak yüksek ve büyük 
ses kndrt tiui haiz olaı·ak bu is 
tasyondan irsalat ve neşriyat yap
mak için Alman ~irketinin de hak 
ve salihiyeti olması ileri sürül· 
1Uektedir. 

Gazeteler bu teklifi tefsir 
ederken bn ticari planın arkasın
da Alman pıopagaoda nezarrtioin 
buluudıığuuu ve bu nezar.ıtin bu 
surrtle Ba lkaıılarda ve Şarkta ye 
ni Alman pıopagandasıııı yaymak 
içın müsait bir istasyon kurmak 
istediğini kaydetmekt. dirler. 

Alman hariciye nazı
rının yani bir nutku 

Stuttgart : 14 ( A.A -) - Ha
riciye oazın Von Neuretlı Alınan 
esntitüsti huzurunda iradettiği 
bir nutukta Almaoyanın Sulh ta 
raftulıgını tekit ellikten sonra 
buna rsğmtn bnzı ecnebi hüku
metlerin ileri sürclükleri sulhu 
tahk.ım usullerine Almanynnın 
iştirak edemiyec ğioi söyl-miş va 
dPmiştir ki : 

Biz sul4u istemekle beraber 
kuvvet politikasından doğam ve 
lıurbe karşı lıurp hazırlamak ga
yesini takip eden karışık mua
hedeler sistemine iştirak edeme 
yiz . Biz itifaksız, gurupsuz, hii- 1 

kümett• n hü],(im te samimi an · 
la~molar istiyoruz . z;, menfuat- 1 
lıınn açıkça görüsülmesini vo ytk
di~crioe keışı hürmet ve hukuk [ 
musovatı rsaslarma mli8teoit iti-

h • b ı ı 20 il . . a ve m yaz arı 
avı . ı• ıc·r ra il/barı kıymelte ' hamlilne mııharrer 200 bin 
lahvılden ibaret olııp , tam talwllirı 3 le birini lt!ms/l etmektedir . 

Bıı lalıvll/er . kanun mucibince umumi u "lh k b. 1 1 
idare olıınıarı daire ve mıiesseselerce vil~yeetl mııh a 1 lıdıtçe elr el b ı • u er usııs are er 
ve .e rd/yeierce yapılacak müzayede, mıirıalrnsa ve mııkaııelelerde 
leıııuıal olarak vr hazinece satılmış ve satılacak oları milli emldk 
bedellerlııi:ı tediyesinde itibari kıymet/::rl ıizertnden başabaş kabul 
o/unıır . 1 ahvil ne kuporıları ile tediyeleri- -t ilik ne mıı ea evrak ve 
seııeller. faiz ve ikramiyeler ve diğer mııamel ı ı ti/. . e er s <razm tama-
men ılfasu'.a kadar lıer tıirlıi rıisunı ue vergiden muaftır. 

0/o 5 faızdcıı başka . serıede iki defa yapılacak keşide/erde de 
lrn:ıuıaıı ıııınıaralara ayrıca ikramiye ııerllecektlr . 

Seyhan Deftardarlığından 
1-9- 934 1'aribinde artırma -

]arı tPmdit edilen hazineye ait dült
kllnlııra talip zuhur etmediğinden 

bir ay zorfındıı pazarlıkla icara 
rnptolunııcağı ilıln olunur .4526 

Seyhan defterdarlığından 
13 - 9-934 Torihin<le ihalesi 

mukarrer olan Şahin ağa karye
sinde 80 dönüm tnrlııyo sürülen 
pey haddi ldyik görülmediğinden 
19-9-934 tarihinde ihale olun-
mak üzerA artırma bir;hofta tem. 
di(olcluğu ildn olunur .4528 

Burdur'da Maarif 
hareketleri 

Burdu : 14 ( A.A )- On gün 
den l•eri Maarif müdürünün ri 
yasetiode birlik binasında toplan 
makta olau vilayet muallimleri 
önlimüzcleki ders yılı zarfındaki 
tedrisat hakkında koouşmalllf 

Sayhan defterdarhRından 
10- 9 -934 Tarihinde ihaleııi 

mukarrer Abidin paşa vereeeıin
<l.en ha.ziney~ geçen lnnaplı karye
sındelıa arazıye sürülen pey haddi 
lılyık ~r~lemediğinden 17-g _ 
934 tarıbınde ihalo olunmak üz 
artırmanın bir hafta 1müddotle teere 
J

. ' m
ıt edlldigi ilan olunur . 4527 

Sayhan Dafterdarlıfından 
11-9-934 Tarihinde icarle

rının ihalesi mukarrer han ·ı 
dülıkAnlara talip çıltmadı~7nd~~ 
artırmanın bir hafta müdd,tle u _ 
~lılmış~ır. Taliplarin Mlllt BaılAk 
ıdaresıne müracaatları ildn olu nur. 

4529 

- Agfa filimlerinin __ 

Her çeşitten. en ta· 
zelerini çok ucuz fi
yatla' 

Foto Coşkundan tedarik 

l laHaru bağlaıımasıııı istiyoruz . 1 yapmaktadırlar . 
1 M-- EDEBİLİRSİNİZ. _____ ..;...._ _ _, 



( TClrk Sizfl ) 

ELEN 

\~ ı 
BıJ SU EV5Af iliBARiYLE_ ~ .. /DüNY4NIN EN iYi EN LEZ2Hli 
VE EN HAfif SULARINDAN BiRi iDiA. RESMİ VE GAYRi RESMİ T AH
LiLLERO BU SUYUN MiSLi AZ BiR SU DLDUBU ANLASILDI. 

iITEVENLERE ÇOK l<OL/.\YLIK GÖ.fTERiLiR. 

Yıldız parkında 

Hikmet bey Cı•mil bey 
lstanbul Anker.ı lzınir Bursa Viltıyctlcrindo tnkılır ve olkış

lara mazhar olan 'l'iirk sanaıkarlarındon baş cambaz Hikmet ve Cemil 
beylerin dehşet ve heyecan verecek pek kıymettar numaralarını görmek 
isteyen muhterem Adana lıalkımızııı 21 _ 9_934 perşembe giinii ak 
ıamı behemehal tcşrıfleri hürmetlerimizle rira olunur . 

Adana su işleri müdürlüiündan : 

İçel Vildyetioe bağlı Tarsus 
ovasının sulama ameliyutına oit 
uuukonalı üzerinde yapılması ld
zımgelen on üç parçadan iberet 
hulunan sunai imslAtın keşif be· 
deli olan ( 1521 O ) on beş bin iki 
yüz on lira mukabilinde ve kapalı 
zarf usulile münakasaya ~·ıkorılm ı 
ve bin dokuz yüz otuz dört scrwsi 
teşrini evv.,linin üçüncü ç 1ırıııınbu 
günü zevıhleo evvel snııt oJıJıı 
ıhıtlesi mukarrer hulıınmuş olıJu

ğunden taliplerin keşif lwJı• linin 

yiızıle yedi buçuk teminııt ak~\aları 

ile ıliğer veseiklerini lıavi kapalı 
zarfların Mersinde lıiikumet ılaire · 

sinde müt"şckkil komisyona tevdi 
etmeleri VI! mııka Vt'le ve şartname 
vesair evrakını görmek isteyenlerin 
Adanotln Suişleri müdürlüğüne ve 
Mersinde Nafıa dairesine miiracaat 
eylemeberi ilAn olunur. 4507 

7-11 -16-20 

Adana Tohum islih istasyonu Mü
dürlDIOnden : 

Müessesemize ait Üretme çif
likleri için 934 senesi Mayıs sonu-
110 kadar IAzım olan aşağıda mik
tar ve nrıvileri yazılı yomcı mad
deler fiatı azaltma ve kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

Satmak isteyenler mallarının 
nevi vasıf, kesafet ve kalori dere· 
celerini ve kapların aldığı miktarı 
gösterir bir talepname vermeleri 
ve şeraiti anlamak üzere Tohum 
ıslah istasyonu müdürlü~iine mü· 
r~caat eylemeleri ihalenin 4 Teş · 
rini evvel per§embe günü saat 15 

Biçki ve dikiş yurdu ---,.. tlo Ziraat müllürlüğün(le yapı!a-
carrı 

Refika Recep 
On senedenberi memlck j lo l11 r çok k ıyıııotli tuloheler yet işti roıı 

Adananın Lu ı• eski müe.ssesesi bu kerre hiçki vo d ı k iş işle rine ill\· 
valen Bel~·ika v Lodövez metotla rı, yapına çi~·ck ve yağlı hoyo şube
lerini de açmıştır. Fiyatlnnla ge\·ı n s noyu unzaron yiızdc yirmi ton
silAt vardır. Kayit v~ kabul muamelesi kapanmak ti zP. red ır . Kadro pek 
dar olduğondan bu yurıia girt'ceklerin hı r an evvol nııirtıca a t etmeleri 
IAzımdır . 

Adres : Bebekli Kilise civorır.d a Biçk ı ve Dikiş yurdu . 

Yeni istasyon caddesindeki biçki dikış ve 
şapkacıllk yurdunda. 

Maarif Vekdletinın r ı n kabul c>tti ı B('lçıkn nı todu öğretiliyor. 
Umuma kayit haşlaın ı t ı r. 

Ayrıca dn l3e lçıko. m<'to lu uz rind n ınak storlık dersleri ö- t n k r-. 
iizere 3 aylık 6 oylık ku s arı ıçi le kay t muam<' lesi y pıJ n -
lıtnmıştır. raitım ız pok ehv o lir. K y t z mnnı snhnh 8 dt.il 

kadardır. 4511 7-10 

o . 
Miktarı Cinsi 
2800 Teneke Motorine Mo1.ot ,, 
1300 Petrol 
400 • Benzin 
400 Vakum 

1000 Kilo Gress 
70 Teneke Velvalin 4523 

13-20 

Seyhan maarif müdü~ülünden : 
510 Lira 84 kuruş bed~li keşifli 

Pozantı Nıılıiyesi mektebi tamiratı 
27 - Hyh11- 934 perşembe giinii 
ihııle edilmek iizere 20 gün miid · 
(tetle rnünokasuya konulmuştur . 
l nliplorin k('şifneme ve şartnameyi 
görmek için her güo Maarif daire· 
sine, ihale günü ve saatında tla vi • 
ltlyet daimi encümenine ınuracaat 
etm!-!leri ilAn olunur . 4509 

7-10-14 - 19 

Ticaret mektebi mOdO~ülOnden. 1 
Kayıt ve kabul muamelesi baş- 1 B e 1 e d i y e 

lamııtır. ------------------·-----~ 
1 - 15 Ey Jul 934 tari hioJen 

ı Teşrinievvel 934 tarihine kaılnr Belediye riyasetinden : 
devam edecektir. 

2 - ilk mektebi bitiren 12 
yaşından 16 yaşına kadau kız Ye Belediye intihabı başhyor. Bütün hem 
.-rkek tttlehe kaydedilir. 4525 

1 dikkatli okusun. 

Sayhan muhasabei husus~e müdür
lülünden : 

Siptilli nıevkiinde kdin İdarei 
l lususiycye ait dükkAnlarrı , 123 
l•ra 62 kuruş muhammen bedel 
üzerinden yaptırılacak olan saçak
lor aleni münl\kasnya vnzedilmiş 
olıluğımdan talip olnnlerın şartna
meyi görmek üzero lı o r gün Mu ha· 
schc•i llıısusiye ılairesine ,.e yevmi 
ihale olan 27-9-934 perşembe 

günü saat dokuzda °/o 7,5 dipozito 
akçelarile birlikte mezkur gün ve 
saatte Encümeni Vilftyete müra
caatları ilftn olunur.4514 

10-15-20- 26 

Posta-Telgraf " Telefon Adana baş 
müdürıoıondan ; 

1 - Yirmi gün müddetle mü
nakasaya konulan ve bir hafta 
temdit edilen 250 kilo sicim, 250 
kutu kırmızı mum, 500 kilo am
balaj kt\ğıdilo 500 kilo kurşuna 

bu güne kodar talip zuhur etnıc
diğınden miinokosa kanununun 
motldei mnhsusosı mucibince bir 
ııy miiJd.,tle ve pazarlık suretile 
mevcut nümunesine göre satın 

alıuacoğı•.Jan talip olanların u 
mücltlet zarf ındıı Adana posta Tel
Kraf Başmü.lüriyrtino , başka yer-
1 .. rdtt Posta Tl·lgraf aıfülürliiklc· 
rıııe mürocıt0tlerı .4524 

13-17-21-25- Eyhil 

Zayi şehadetname 
Namık Kemal mektebinden al

ılığım şehad~tnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan zayiin hükmü 
kalma(lığını ildn eylerim.4530 

Namık Kemal mektebi 
mezunlarından Mehmet 

ağa mahtumu 
Fethi 

Adana Erkeklisesi 
mUdUrlUğünden : 

Ekmek 18,000 Kilo 
Koyun eti 6,500 )) 

Sadeyağı 1,400 • 
Kflsme şekM 3,200 )) 

Pirinç 2,400 )) 

Un 1,600 )) 

Zeytinyağı 450 • 
Sabun 560 )) 

Odun 85,000 )) 

Maden kömürü 10,000 )) 

Kuru fasulya 1,600 « 
Mektebimiz pansiyonunun sekiz 

aylık ihtiyacı olan yukarıda müf
rcdetı yazılı 1 1 kalemden ibaret 
erzak ve saire 25- fiyhll - 1934 
salı günii fiatları hadıli layik gö
rüldüğü tuk<lirtle - ihale edilmek 
iizere 20 gün nıiiılJctle münakasa
yu konulmuştur . 

Talip olanların yüzde 7,5 le· 
minat ok~·asının maliye veznesine 
yotırıhlığınıı dair vezne makbuzu 
ile beraber mezkur tıırihte tam 
saat 16 da mektebimizde toplana
cak olan komisyona ve şeraiti öğ
renmek istiyenlerin de her gün 
öğlellen evvel mektep itloreAine 
miiracaatları . 4502 

5 - 10-15-20 

1 - 934 yılı Belediye intilıahındo rey vermeye ve beh.d 
olmağn hakkı olanların isimleri vo hüviyetleri oyrı , oyrı bi 
yazı)mı tır. Hu defterler 12 - Eylill-934 çuışamba günü 
itibaren tali) giinleri bari~· olmak üzere altı gün müddetle h 
belediye salonlarına ve ayrıca da polis karakollarınn \'e bel 
kilerine asılacaktır . 

2 - nema) paşa ve kurtuluş mnhallelerinin defterleri Y 
yon polis karekoluna, Döşeme lstiklAl ve Hanedan mahalleli 
terfori rski istasyon polis karakoluna, Kuru köpıü ve Koca 
hellelerinin defterleri ilacı bayram polis kar nkoluna,Reşat. b8Y. 
Ttpehağ.Kayalı boğ' mahallt:lerinin defterleri yarbıışıJpolis k 
Karasoku, Ali de<lE', llürriyet, 8ucuzade, mahullelerinin <left 
muk pozorı kı•rakoluno, Sarı Yakup, Ulucnmi, Türkocağı met 

mahallelerinin defterleri merkez karakoluna, Karşıyaka $6 
huriyetı Köprülü mahallelerinin defterleri Karşıyakada köprü 
elediye mevkiine, Mirzaçelcbi Mıdık, Akkapı mahallelerinin 
de siptillideki belediye mevkiine, asılacaklardır . 

3 - Defterler 18-BylUl-934 Salı günü saat 18 e k 
d urocıktır. 

4 - Bu defterlerde isimleri yazılmamış olanlar yahut 
veya yanlıı yazılmıf olan lor 12-EylQl-934 Çarşttmba güD 
Eyhll - 934 Salı gününe kıııler lıcr gün saat on bir ile ol 
smıln lı e lcdiyeıl., toplanocak olan irıtilı:ıf encümenine biua& 
ctlorek itirazlarını söyloıııelıdirl •· r . Uu tarihten sonra itiraz d 

itiraz etmeyenler intihap lıoklarıııı kaybtıderle r. 
5 - Her hemfehrinin irıt · lı a p tleftcrl e rıııi alaka ile tetkik 

ismini bulması ve isminin lıiznsınılnki sıra numarusıııı öğren 

zınıdır. İntilı"p güniinJe ınııhallesinin ismilc tlcftertleki sıra nll 

hılenl l'r reyl.,rini kolayca atabilirler. 
6 - Rey atmanın hangi gün haşlayacoğı kaç giin siir' ce~ 

tmllilıklnrının nerelere konulacağı ayrıca ilAn edilrcoktir. 4516 

Belediye inlllıap e11cı1me11i Hf·islı!11 
11-12 - 13 - 14-lb - 17-18 

Ulu cami mahallesinde üç dükkin s•I 
Beleıliyeye tanzifllt ve tcnvirııt vergisinden doltı)' I 1 o rı;lll 

Ulu cemi mahalleıinı..len Nuri efendi veresesine nıt mnlırıllı•ı 11• 
1 snğı tarik solu ve arkası sahibi s~net, Öfıii lnriki:ıın il· ı 111 1\ hılll' 

arşın murahbaındaki arsa iizerino m .. hni ü~· lınp ıliikktinın , , .. f 
emval kanununun 9 ve 13 üncü maddftlerine tı:vfıknn B ,,. ı;y 
vu açık artırma suretilo sot şn çıkarılmıştır . 

Kati ihalesi Teşrini evvelin on üç1inc·ii cıırmırtı'Sİ gii ı ii s1111l 

!Cra edileceğinden talipl'1in o gün helrıliye eııciinH'niıı c 

ilAn olunur. 4516 10-14-19-23 

Seyhan defterdarlığından: 
Mahalle ve karyesi 
Ali vocuk mzraaai 

Sisli mahallesi 

Cinsi 
Boğ ikon t•I y•w ıu tar lıı 

Hılhal Ahmet civırı)Meğıııa 
)) 

, 

Sac 'leılestan 

8iptilli çarşısın<lA 
Askeri hastanesi 
altında 

)J 

Furun ikon elyevuı 
vtt yanındnki ılepo 

DftkkAn 

l)iikklln 

ıne~azıı 

Hazineye ait olup icnrları 2 Trsrini evvl'l 934 ~byıs 935 
kadar 8 aylık icrırlorı 20 gün miithlAtlo artırmağa cıkarJmıttır 
rini evvel 934 salı günii öğleden sonro saat 15 ds ılıaleleri icr• 
caktır . Taliplerin Mılli Emlı'lk hl ıresine miiracaatları iltln olunıat 

Seyhan defterdarlığından : 
Karyesi 

ilacı Hasan 
(( )) 

» )) 

)) .. 
» )) 

t) )) 

Cinsi 
Tarla 

Dönüm 

299 
823 

, 1360 
• 240 

1'ırlımın nıefı 250 
)) )) > > 250 

!" lsınailiye ve Palaput oA-lu Tarlr 100 
incirli karyeai • 2852 

Rontken mütehassısı 
1 

1 
doktor Naci 

Seyyahatteo avdet ederek has
talarını her~gün sahaht ın akşama 
kadar Abidin paıa caJdeıindeki 
muayenehanesinde kabuletmekte-

Hazineye ait yokarıda yazılı tarlaların ihale tarihinden iti ut 
Stine müddetle icarı yirm i gün müddetle artırmo~a çıkarıJmıf 
IO - 934 tarihine mmm,lif salı giinü öğleden sonra saat 15 d• 
edilmek üzare taliplerin Mitli RmlAk idaresine müracaatları ilAll 

1 

dir . 4501 7-10 

Umumi neıriy•t 

Mehmet Nıırell'" 
Adana Tttrk aöztl 

\ 


