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Göllü dağ 

Orıa Anadoluda yrni bir Eti m, 
drniyet mrrkrzi bulundu . Arkroluğ· 
lanmız orada tetkikat yapmo!la baş- ı 
!adılar . 

ON BİRİNCİ YIL SAYI 3027 

-Müthiş bir tayfun- Japonyayı altiist etti 
---------------------------------------Sıtma enstitüsü Umumi sıhhatı koruma .. 

Mektep ve fabrikalarda bulaşıcı 
hastalık cıkmaması icin doktorlar • • 

faaliyete geçiyorlar .. 

Sıhhat ve İçtimai muavenet 
nıüdiirliiğü salonnnda toplanan 
hıfzı sıhlıa komisyonunda, Misis 
yolu ÜY.erinde Belediyecıı asri 
nırz,ırlık yapılmak iizere istimHik 
1 dilerek olan yüz bin mrtre mu
rabbaındaki yerin doha çabuk is 
timlaki hususunun ve fenni şart· 
lata ııyğun asri mezarlık salıosı 
nın şimdiden tahdit ve ihzari ei 
betlerinin belediyeye yazılması· 
D•, ilk mektep telebeleriyle fob 
rikılar amelesi arasında mevcut 
bulaııcı hastolıklann meydanı 

çıkınlması için Maarif ve Fab· 
rikıılar doktorlarının faaliyete 

getirilmolerinc, memlekette bele
di bir şekil alan bazı bulaşık hos

talıkların önüne grçilebilmek 
için esas teşkil eden sulann pis

liklerden kurtarılması zımmıuda 
suların ıslahı düşüniilerek şim

dilık bir nıimune olmak üzere 
belediyece bazı mıntakalarda on 
sekiz ve otuz beş metre derinlik 

!erinde tPcrübe kuyuları açtırıl 
masına kaur verilmiştir . 

Akalliyetler Meselesi 
Lehistan murahhası akalliyetler 
hokkında yaptığı teklifi geri aldı 

Cenevr": 21 (A. A.) - Siyasi 
komisyonun sabah celsesinde M. 
Massigli Fransa hükiimetınin te · 
zioi izhar etmiş ve yalnız Lehis 
lanın teklifinde hususi bir mak
•at görmekte olduğunu söylemiş
tir. Mumaileyh ak•lliyetlerin hi· 
ınayui sisteminin tamimiyle mrş· 
gut olacık bir konferansın içti 
nıaa davetini Avrupanın esalsarı. 
ııı bile aramısından korkmakta 
oldugunu beyan etmiştir. 

1\1 . .l\1assigli .kalliyetlerin hi
ı.nayesi pren~iplerioin Avrupaya 
hasredilmrsinin .Milletler crmi
Yetiuin şu iki prensibine mugayir 
olaraını söylemiştir. 

Cenevre müesge8esioin cihan
ıımulluğu ve cemiy.t azasından 

olan devletlerin müsav•tı. 

Zonguldakta 
lektirikli şimendifer 
inşasına başlanıyor 

Zonguldak : 21 ( A.A ) - Ç• 
·~tal gazi - Er•gli arasında yapı· er lacak şimend!ferin elektrikle iş

letilmesini tetkık etmek üzere 
ııafia vekaletinde mütehassıslar
dan mürekkrp bir heyet vilaye
timiz dahilinde tetkikotta lıu lun 

akı.dır . 
, İzmıt Halkevi gençleri 

Adapazarında 

Adapazuı: 21 (A. A.) - Te1? 
ıl heyetine iadei ziyarete 40 kı 
ilik kafile oluak gelen İzmit 
eyeti Halkevi temsilcileri Halk· 
Vi salonunda beşyüzden fazlı 

t Yirci huzurunda [ Hedef ) piye-
o0 İni Remsil etmişlerdir. 
ır' Almanya hükumeti , 
r' ınerika fabrıkalarından 
ol• ııyyareler ve mühimmat 

" _, almış . . -· ... 
O 

11
• Vaşington : 21 ( A. A. )-Ayan 

1 ah tabkikaıı komisyonunda Al
llıyanıo Amerikadan askeri tay· 

•reler ve mühimmat aldığıoa dair 
li di~lar üzerine M. Luter ile M. 
t ~lı görüşmü§lerdir . .l'ıl. Luttr son· 
•~a~n Y~.P~.•ğı bir beyanatla bu ~d~i

D gulunç olduğunu ıöylemışıır. 

Muhtelif h•tiplerin söyledik
leri sözlerden sonra umumi mü
zakereye nihayet verilmiştir 

Bunun üzerine M. Madariaga 
Lehistan heyetinden teklifini ge
ri almasını rica etmiştir. Leh baş 
murahhası !M. Raczinski bu me· 
sel-.de büyük devletler ar•sında 
noktai n•zar ibtil:iflıu çıkmış 

•>lduA-undın dolayı teklifini geri 
almış olduğunu beyan etmiştir. 

Lshistının bu hareketinden 
sonra ertada iki mesele kalıyor. 
Akalliyetlere karşı bir takım 
taahhüd•tı bulunan bazı d~v 
Jetlerin konsey tarafından tetkiki 
ihtimali akalliyetler hakkındaki 
muahedelerinin Lehistan tarafın· 
dan tatbikinin kontroluna iştirak
ten Lehist.nın imtina etmesidir. 

italya hükumeti 

Belgrat matbuatının tehzil 
amiz yaılarını nasıl 

karşılıyor? --
Roma: 21 (A. A.) - Belgratta 

çıkan "Vreıne,, gazetesinio İtal 
y•yı tehzil eden ve İt•lyanın Bel
gr•tta geçenlerde toplınmış olan 
beynelmilel ticaret konferansına 

iştirakten imtinaına sebep olan 
ynısını protesto için hükumet 
reisi teşebbüste bulunmuştur. 

Bu teşebbüsün iki memleket 
matbuatını birbirine geçiren dü
şüren hadiseyi kapayacağı zanne
dilmektedir. 

Roma mahafilinde kaydedil
digine göre bütün Yugoslav g• 
zetelerinin bu m•kaleyi iktibas 
etmeleri üzerinedir ki İtalyan gaıe 
teleri Yugoslavyaya hücum etme
ğe başlamışlardır. 

Bir aydanberi iki taraf mat 
buatınd• karşılıklı hücnmlar 
durmuşken bıı hadisenin çıkmış 
olmasına teessüf edilmektedir. 

Havanada bomba 

Havana : 21 ( A.A ) - Şeb 
rin muhtelif noktalarında dün 
geca 35 ten fazla bomba patla
mıştır. Zarar mühimdir. 

Dün açıldı ve derslere 
başlandı. 

Japonyada müthiş tayfun Reisi cumhur Hz. 

Refakatlerindeki zevatla 
birlikte Anka raya avdet 

buyurdular .. 
Evleri su bastı. Trenler yoldan çık

tı. Yüzlerce ölii tesbit edildi. 

Tayfunun şiddetinden 47 mektep yıkıldı 
ve bin talebe enkaz altında kaldı. 

Ankara: 21 (A.A.) - Reisi 
cumhur Gazi Mustafa Kemal Ilz. 
bugün refakatlerinde Baş vekil 
İsmet Paşa Hazretleriyle Dahili· 
ye vekili Şiikrü Kaya ve l\frh'us
larımızdan Kılını; Ali, 'mi, Ha
san, Cavit beyler bulunduğu hal 
de saat 1,57 de şehrimizi te~rif 

etmişlerdir. 

Tokyo : 21 ( A . A ) - Orta 
Japonyada Kiyushuclan igatnya 
doğrn saatte 45 mil suratle iler
liyen bir tayfun 35 mektelıi yık· 
mış, 300 çocuk ölmüştür . Tay 
fundAn hasıl olan met iki hin 
evin Fukura şehrinde sular altın
da kalmasına sebep olmuştur . 
Bir çok ölenler vardır, Uzaktaki 
meşhur Tonnoji malıebi yıkıl 
mış ve yıkılırken de 15 kişiyi 
yaralamıştır . Kujoto civarınd• 

Ekrem Tok B. 
Şehrimiz Sıtma enstitüsü diiıı 

açılmı ve saat dokuzda derslere 
başlanıuışıır. Enstitüye muhtelif vi
layet hiikiimrı dokıorlarından yirmi 
!ki_ ~ivil ve yirmi brş askeri doktor 
ışllrak f·tıuektedir. 

Deuler Sıtma mücadelesi omu· 
mi müfettişi Ekrem Tok, Aydın Sıt· 
ma ~ücadrle reisi doktor Rüştü ve 
Eııstııü müdürü doktor Mahmut 
heylrr tarafıodan verilmektedir.Dere
ler kırk gün devam edecektir . 

ı bir ek~pre yoldan cıkmıştır. Bu 
hususta maliimot yoktur. Garbi 
Japonyada telgraf, telefon muha· 
beratı, demir yolları munakaliit 
intizamını kaybetmiştir, yıkılan 
mrktepler Ozıka mıntakasındu 
dır. 

EDHıiıüye işıirak eden sivil dok
torlar diin Sıbbat ve İçtimai mua· 
venrı müdürlüğüne gelerrk müdür 
doktor Hüsnü Muhiddin beyi ziya· 
retle görüşmüşlerdir . 

Yeni postahane 
Haber aldığımıza göre vimdiki 

Orozdibak arsası üzerine posta ve 
telgraf idaresince büyük bir yapı 
kıırıılma81 için Muhasrbei bıısusiye 
ile posla ve ıel~raf idaresi ara ında 
ı.maslar başlamışıır . Bu ıemas kar· 
şılıklı bir anlaşma ile bittiği ıaktirde 
yine fıluh•sebei hususiyeye ait olau 
şimdiki posıubone binası lıoşaltılacak 

ve bııgün kısmen dağınık bir halde 
kira evlerde barınan posta ve tel 
graf teşkil:iıı, yapılacak yeni binaya 
taşınacaktır . 

Amerikada 
işçiler grevi. 

-
Şimdiye kadar musademe-

lerde 13 kişi öldü • 
-== 

Vaşington : 21 ( A. A. ) - Ta· 
vusuı komsiyonu üç azadan mü
rcl<kep bitaraf bir komsiyou teşkili 
!le. ~omsiyoouu mensucat sanayii 
ıbtılafları ıle meşgul olmasını tavşiye 
etmiştir. Tavasını 1 omsiyonu ticaret 
bükiimPt koınıiyonunun iş şubesinin 
mensucat santıyiinin bugünkü mev· 
cut işçiler sayısını veya daha fazla· 
sıoı daha yüksek ücrrtle idare edip 
edrmiyece!liııin ırtkikini de tavsiye 
ermiştir. Komisyon mensucat işçile· 
rinin bu tavsiy..!er esaRı üzerine 
greve nibayet vereceklerini ümit 
etmekte , patronlard n da grevci iş

çileri trkrar işe almalarını rica et· 
mektedir . 

evyork : 21 ( A. A. ) - Haber 
vcrildi!line göre sııni ipek işliyen 
yüz kadar fabrika yarın grevi aka
mete uğratmak üzere müştereken 
herrkeıe geçeceklerdir. 

Ilaydpark : 20 ( A. A. ) - M. 
Ruzvdt mesai nazırı M. Prrkios ile 
tavo•suı komite•i reisi M. Vanantı 
bugün için isıişareye ça~ırmıştır. M. 
Ruzvrlı nurumobal yatı ile evport
ıan avdet etmektedir. 

Nrvyork : 21 ( A. A. ) - Men· 
sucaı grevi yüzünden ölenlerin mik
tarı onüçtiir. Milli muhafızlar tara
fından himaye edilmrkte olan fab
rikalarıo açılmış olmasına rağmen 

ı:rev bareketi nihayet bulmuı de· 
~il~i!. Yen~d".n yir~i bin k şi greve 
ı§llrak eımışıır . Bılbaasa Vaterville, 
Maine , limanda bir takım şiddet 
hareketleri olmuştur . 

Tokyo : 21 ( A A ) - Ozaka 
da ölen talebelerin sayısının 400 
olduğu anl.şılmıştır. Yaıdım ve 
muavenet için Luraya askeri kıta
at ,göndrrilmiştir. Kigotoda en· I 
kaz altında bin talebe kalmıştır. 
Bunlardan 500 ü derlııl kurtarıl
mış , diğer 500 ünün akibc-
ti mechuldur . Sahilde bir çok 
şehirler med yüzünden huop ol
muştur. 50 binden fazla evi sular 
basmıştır. Ondon {uzla tren, he t
tnn çıkmış veye devrilmiştir. 100 
kişi kadar ölmüştür . Tokyo, 
Ozeka ve Simonpseki drmir yolu 

Göllü dağ' da 
Mühim bir eti medeniyet 

merkezi bulundu . 

Remzi Oğuz bey 
Niğdenin 60 kilometre şimalin· 

deki 2500 metre yüksekliğindeki Göllü 
d•ğ da, şimdiye kadar meçhul olan 
bir Eti medeniyet merhzi keşfedil· 
ruiş ve burada tetkikat yapmak ve 
hafriyat işlerini idar"' etınrk üzere 
Arkeoloğ Remzi Oğuz beyin reis
Jiginde mutabassıs bir heyet Anka
radan bereket etmiştir . 

Burada Etilerin ilk medeniyet 
ve idare mnkezinin bulunduğu ve 
çok de!ıerli eıerlrr elde edilmrk su· 

retile tarihin karanlık 11fhaların111 ay
dınlaıılacağı umulmaktadır. 

Rusların buzkıran gemisi· 
nin bir muvaffakiyeti 

Moskova: 21 (A. A.) - Liotke 
ismindeki Buzkıran gemiıi Ku 
tup seyriseferini tarihinde ilk 
def• olarak Vladivosk ile Mour
mınsk •ruındki mesıfeyi şuktan 
ga,be doğrudan doğruy seksen 
i:ç günde katetmigtir. 

münakalatı inkita. uğromışur . 
Saaftij 70 mil suratle esen tayfun 
evv~ıa Magosekayıye ı;arpmiş, 

sonrn Ozaka ve kobede biiyük 
zararlar yaparak sahil şehirleri · 
nt harap etmiştir. Tokyoya tayfu
nunun yalnız kuyruğu çarpmış 
tır. Zararlar o kadar fazla d~ğil
dir. V npurlarda koza ve zararla, 
ezdır . Çünkü rasothaneler ev 
velce kendilerini haberdar etmiş
lrrdir . 

Osakam : 21 ( A.A ) - Son 
babPrlere göre yıkılan mektep 
lerin sayısı 47 dir. 225 çocuk öl 
müş, 822 çocuk yaralanmıştır . 
3 çocukta kayıptır . 188 ev ta 
mamen, 260 ev kısmen hırap 
olmuştur. 96 kişi ölmüş, 298 ki
şi yaralanmıştır . 8 kişi de ka
yıptır. 8 yerde yangın çıkmış, 25 
ev yanmış, Osaka timubanesini 
c.ızir alıp götürmüştür. Timarha
nede bulunan 60 deli kaybolmuş
lardır . Tayfunun devirdıği 10 
trenden birisi Tokyo - Simene
ki ekspJesi idi. 10 Vagondan mü. 
rekkep olan ekspreste 250 yolcu 
bulunuyordu . Ekspres tam bir 
nehrin üzerindeki köprüden ge
çerken tayfun tarafından devril
miştir - Fakat köprünün parmak
likl.rı nehre düşmesine mani ol
muştur. Osaka polisi suların bas 
masından 100 kişinin öldüğünü 
haber aldığını bildirmektedir. 50 
evi de su basmıştır . Tokyoda 
bulunan hava meydanında 5 
hangar harep olmuş, 20 tayya
re tamir edilmiyecek bir tarz. 
da hasara agramıştır. Tayfunun, 
antenlerini devirdiği agoya rad
yo istasyonunda muhaberat tek
rar tesis edilmiştir . 

Kiyoto : 21 ( A.A ) - Polis ' 
burada ölenlerin sayısının 103 
olduğunu bildirmektedir. 352 ki
şi ciddi surette yaralanmışlardır. 
su:ıuluk Osaka şehrini tehdit et
mektt>:dir, Tayfun ÜHaka köyünün! 
cenubunda kaybolmuştur. 

Gazi Hazretlerini istasyonda 
Büyük erkanı hftrbiye reisi Fevzi 
Paşa H•zr ·ıleriyle Maliye, Mu 
rif, Sıhhat vekilleri, .\Ieb'u~ler 

ve • efaretler erkanı karşılamı~
lar<lır. 

İstasyonu dolduran keRif halk 
kitlesi Büyük rei~i coşkun teza 
huıatl• alkışlamıştır. 

Gaziantepte yHngtn çıktı 

Antrp: 21 (A. A.) - 'ebrin 
ortasındaki l\hlımut dayı sabun. 
hanesi bitişiğindki furundan baş 
lıyan y•ngınla temamen yandı. 
Yagıoın byümesine meydan ve· 
rilmedi. 

Sabunhane .skeri müteahhi
din ot anhan idi. Binanın iki ta 
raf bitişiği yerler beton ve taş. 
arka tarafında da bahçe olma~ı 
yaııgının sirayet etmemesine yar· 
dım etti. 

İspanyada yeni bir ihtilal 
hazırlanıyor • 

Modrit : 21 ( A. A. ) - İ•pan
yada bir ihtilal hareketi hazırlan· 

makta olduğu zonnrdilmektedir . 

Türkiye-Suriye 
meselelerı. 

Snriyeden alıoau haberlere göre 
Sariye Ali Komisrri Kont dö :\ler
tel, 15 Teşrini evvelde Ankarayı zi· 
yaret edecektir. 

Kont dö Marıelio bu seyahatin· 
de Türkiye- uriye hudut me•ele
leri görüşüleceği ve Anıal<ya me•e· 
lesinin. ~e mevzuu bah•olocajtı Arap 
muhafılınde öylenmekıedır . 

Ali Komiser rvvelii Crnevreyc 
giderek Millrtl~r Cemiyrıinin \lan· 
dalar komisyonu mü .. akerı·lrriude 
bul~n.acık , oradan Parise geçrr•k 
Harıcıye nrzaretiııdrn ıalimoı aldık· 
tan sonra Ankara yolile Suriyeye 
dönecekıir . , 

Ne Beşlklaşla saraydır , ne sema incisidir . 
Ne de halla Hollvııl beldeslr.ln bir Mls'ldlr . 
Kaldırır lıer gece Çar/lslona erkek kcıdıııı , 
Defe koymıış çalıyor durmadan dlcm adıııı ... 

Mazhar Osmanlık olur lııisıııine kim verse günıil . 
Orda mecnun oluyor başlamadan derse görııil ... 
Hele öllıirdıi nııi bir şevk11 gelıip gaydasını , 
Yedi iklim ile beş kıt'a görıir Fayda'sıııı ... 

Göz edıip Scylıanı lıer ldlıza çılrnrlır çileden 
Para lınzretlerldlr kı'lflri yalnız kül eden . 
Merkezi slklelldlr f uriunarıırı lıı~m boranın 
Söylemem çıinkü mıidavlmlerl çoktıır ora11111 ... 

Duruyor Seylıa na rılsbet gemi almış azıda 
Oııa ı'lşık kıirenln Hanyası da Konyası da ... 
Ne Beşlktaşla saraydır , ne sema inclsiclir . 
Ne de hatla Ho/lvul beldesinin bir Mis' ldlr . 

Adana : 22-9-934 

Nefiizaman 
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.ılfe : 2 ( Türk Sözii ) 

· Hitlerin memleketinde 
Yol ve şose inşaati ve almanyanın 

mali vaziyeti. 

__ Ş_E_u __ i_a ___ "_A __ .a_E_~ __ L_E_n_i __ ı 

~~--------·--------~~ 
Mün!h : 16 eylul [busuai muba- lerde çalış n amelenin miktara 

birimizden] : (150.000) kadar olup inşnan lcva -
Beynelmilel şoseler kongresi; zımatanın tedıırlki işlerinde koı-

Almanyada Mationalaozialistler, hü laoılan tmele :miktor da (200,000) 
korneti ele almazden çok zaman dir . 
evvel azalarına yaptığı bir tebliğ- Maamıfıh şo derde çalış u em -
de yedinci içtimam 1934 eylalünde 

1 
le yekunu 934 senesi sonlarında 

müoıhtc yapılacağı bildirilmi ti . tam (250,000) i bularak -'e buuun 
Şimd! kongre çtimaıoın yapml§ JS0,000) yaln ı halı bazırda mev · 
bulunuyor. kongrenin bu içtima· cut yolların tamirile me~gul ola
lanna mühtelif memlek~tler ta- caktır . 
rafından güoderilen illi kadar nıii- Tam yedi sene ayni şiddetle 
mesıH i§tirak etmiştir. devam edecek olan bu çah~cnaoıo 

Mümessillerin ekserisi yeni Al· memleketiQ en mükemmel şoselerle 
manya hakkında biri birine pek devam edecek olan bu çalıımanın 
zıl haberler işitmişleı; v Alman memleketin en mükemmel şoselerle 
düşmını anasının }'aygarası propa bezenmesine knfi gd.Jceği temin 
gandılırma kapılarak Almanya - edilmektedir , 
da bir nevi korkunç masallar di Bu iş sayesinde hükumet büt 
yan göreceklerini zaonoıtmişlerdi. çosindeo mubtalif Aıman saııayiine 
bunu pek ila tahmin etmiş oJan, akan paranın yakunu 700 ila 800 
ve kongrede ( Führer ) i temsil milyon mark 'kadar tahmin edil 

Sebze fiyatları. 

Tahkik kom syonu dün 
Vilayette toplandı .. 

Sebze fiyatlarmm )iÜks•lmeı.i 
esbabını tahkik etmek üzeıe Mek
tupçu Raif Beyin reisliği nltınd11 
Tic ret Odası Reisi izzet 'e Be
led ıye azasındao C mılı Rifat Bey 1 
Jerdeo mürekkep komıgyotı dün 
VıJayctte toplanmış ve h zı ci
hetlerin tetkikine karar vermiştir. 

Komisyon Salı günü tekrar 
toplanoc k ve bir karar verf' cok
tir . Bu karaun neticesi Cumbu· 
riy~t müdd~i umıımiliğiııe l>'lditi
lecPği ve bu sebze fiatlnrırıda 
ihtikar olduğu takdirde muhtekir· 
ler hakkında kanuni muamt:le ) c· 
pılacaklır . 

Adliyede ve hapsanede 

VekalPt mütettişleri teftişe 
başladılar. 

--M- .. 

ed,.nAlman azm{Rudolf Hcss);kon mektedir , loş ııat esnası <fa şimdi Şr-bıimizde buluumakta olno 
greuin ilk açılışı toplantısında ınisa ye kadar 260 mil} on m tre mik adliye , ckal~ti müfettişlerinden 
firlere hitaben bir nutuk söylemiş tarı toprnk kazılmış olup; mnhtelıf Nuri Bey dün öğleden sonHı bap 
ve nutkunun bir yerinde bu ook- işler için imal ~dilen (Belou) un ssneyi ve evvelki gün Niğdedeo 
taya lernas ederek; müm;assiller· yekunu (,5) milyon metre mikta ~ 1 şehrimize gelen müfettiş Ali Rıza 
den Al manyadaki seyahatleri es· rını bulmuştur . Yalnız koprü İn- Bey de dün ı.sliye mahkeleı ini td-
nnıoda yalnız şose} ri değil, mem- şantı iç!n (500,0ÜOJ ton çelik snr· tiş etmişlerdir . müfettiş boyler 
:ıeketin umumi vaziyetini de yakan· fcdilmiştir. 1 Adliye dairesiudc teftişlerine da-
dan tetkik etmelerini, ve Alman ~nş~alıa kakia_ı olan zevkiselime 1 vem edeceklerdir . 
milletini ta yakmdao göreı-ek daha galınce bu sadeJıkten ayr•lmpyaa 1 Çırçır çekme ücretleri 
eyi tan•mağa çalışm.Iarını rica et bir (Monumeııtalite) dir • 1 --.. 
miıti · Almenyatıın borçlarını ödeme· Tahkik için bir komisyo-

Nazınn bu sözlerini mem - ğe çahşacak yerde dindeki parayı l nu teşk'I ~dild. 
nunıyelle kar§ıladıklarını bildıreo bu gibi J,üyük işlere saıfeUiği şek ,. 1 

_ ~ 1 

miimt-ssiller hükametin gösterdiği liodeki ittibama. gelia.cc~ ( ~eH ), :Fobrikalartla pumuk çekme 
fevkalade misafirperverlikten şevk buna cevabe.n. d. ıy_or kı.ı .otekı mem. ücretlerinin faz1ahğınt t•· tkik et-
alarak Alman vataoınm ıssız köşe· 1 k ti k d ' f I 1 ~ e e~ . e.n ı ışs\ztenm~ se a etı· mek iizere çifçiler hirligi azala-
lerioe kadar seyabatlar yapmı§lar oı tabfJf acın elden geleoı yaplıkla- rından üç 'zatla iiç fabrika mü 
ve düşünce tarzını öğıeomeğe ça- rı gi.hi , Almanya da işsfzleıioio mes Hinden nıfüekkep bir ko 
hşmıılardır. Misafirlerin bu tet- açlıktan klmemesi için üzerine dü mİS)On teşkil edilmiştir . 
kikatdan aldıkları intibam ne mer şen vazıfcyi ~·apmqğa Galışmıthr . 
kezde olduğu benüz malüm de Biz tJatiooalsozialistler hii\ı umdi 
ğilae de, uyuşuk demokrasiyi kö aldığımız ıZamao bir tarafa milyon· 
kOndea yıkarak yerine Y< P yeni farca i~siz sefil ve avare dolaşıyor, 
bir idare tarzı kurau Almanyanan, şos Ierin tamid için icab~den ber 
yaygaralı propagandalarda gösle· türlü levuım yığın yığan tJuruyor; 
rildiği gibi kanlı ve korkunç hir diğer tarAfta de şoseler öteki mem-
diyar olmadığına itiraf ve kabul lekdlerirıkinden çok geri bulunu· 
ettikleri muhakka~tır. yordu . Memlek t dahilinde bol 

Almanya, eski, demokrat, fakat bol mevcut olan bu işçi va leva· 
pek uyuşuk idare yerine yeni bir zım fığmlannı memleketin umra· 
sistem geçirmekle ancak halkm ih na işinde kullanmamak içlo biç bir 
tıyaçlaruıa cevap vermiştir. sebep yoktu . Binaenaleyh hiz iyi 

Bütün mes'uliyeti iizerine elan bir organislltioo ile bp işi yapma· 
Ye icabında sert ve keıkio fakat ğa çalıştık . Eğı-r bu işle kullandı 
isabetli kararlar vermekten çekin- ğımız işçi veya levazım ~le borçla 
meyea bir reisin idaresi altında, llmızı tediye etmemize imkan ol 
Ye en eyi müteh'a11ıılarıu deliletı- saydı seve seve borçlarımızı ver 
le çalııın bir hUkümetin eiınde. mcğe h zırdık Malumdur ki borç 
memlekat gOndeo güne terakki ancak para ile ö~enebilir. Hem de 

Himayeietfal 
CPmiyeti yüz fakir çocuğu 

sünnet ettiriyor 

Himaycietfal cemiyeti şehri 
miz ıubesi tarafından önümüzdeki 
perıemmbe günü akşamı Yıldız 
parkında yüı fekir çocuk sünnet 
ctiirilecektir . 

O gün akşam üzeri çocukları 
cğlt'!ndirmck üzere muhtelif eğ· 
lencolcr tt rtip olunmuştur . Ayrı

ca askeri muzika , caz takımı da 
burada çalacaktır . 

Geçim niçin 
ucuzlamıyor? 

etmekte va vaktile hayalden bilr. paranın alelade fekille d ğil döviz OiJhiliye Vekaleti btı hu-
gee;miyeo işler kolayca ba§arılmak- olarak .. Halbuki AJmıpra döviz 
tadır ki, ıosa ioşaalı planı da işto bulaüif mek içi4 yabancı memleket-
hu miyandad1r. lere mal aatmağa mecburdur . Ya 

Bizzat (Rüdolfl Hess) in verdiği bancı memleket.ler ise siyasi bir 
izahata göre, Hitler hükumetinin çok siyasi sebeple-r v.e bu günkü 
§O&a inşaatı işlerine ehemmiyet sisteme karşı beslen o haksız nef 
vermesinin iki sebebi varclır. ret dol ;yı iyle Alman m Jlaııoı 

Bir defa şoselerin en mühcm- satın al aktan istinkaf elmt!kte · 
met b!r bale getirmesi her mem- dırler . Almanya dayinlerine borç-
leket gibi A iman ya için de mode- larım para para yet ine mamul eş 
Dİ bir ihtiyaçtır. ya olarak tediye e meği dahi tek· 

Saoiycn bu inşaat sayesinde iş- lif etmişti. Halbuki davinler bunun 
siz gezan birçok kuvvetli kolların kends sanayilerine bh d 'lJe leş 
memleketlerin refahı için çalııma- kil e<leceğiai ileri sürerek bunu 
lan temin edilmekte~ ve bu suretle çoktan r.eddetmişlerdi . 
itııılerin miktArı tahfif edilmek - Mevcut memleket sermayesi-
tedir . oin büyük bir kısmını buodan ev 

ln,aatın tatbikat sahasında .en velki .senelerde zaten ~ayio1erimi 
ziyade dikkat edilen preaı~ip; nak- mize devretmiş bulunuyoruz. Mem
liyatın en eyi şekilde temiQl ise de; lekele yeniden para girmesine 
yolcuların tabii manzaralan müm- komşularımız mani oluyorsa bizim 
kin mertebe çok tatabilmeleriııe ne kababıuimiz var . Avrupanın 
ve ıoseleıin tabii manzaralara daha göbeğindeki bir memleket bir ta · 
fezla bir güzellik vermelerin~ de r.afta milyonlarca işsiz aç gezerken, 
son dertce dikkat edilmiş ve batta yapılabık mühim işlerin başarıl· 

ubraoa rağmen bu huf'usta geniş masına teıebbUs -etmf'ğC, eo hafif 
fedıkarlaklar yıpılmışllr, tabirile milletine ve bütün insani 

loşıabn teferrüatına •İt rakam- yete ihanet etmiş olur . Kaldı ki ı 
lır töyledir: bükômet bu inşaatı yaptırmamış 1 

İlk inşaat se"nui olao bu sene olmsaydı ; iaşaat için sarfettiği pa-
zarfındo doğrudan doğruya şose- 1 -Gerisi dördüncü sahifede- 1 

susta şu y'1nİ tamiıni gon
dermiştir. 

" tilli iktisadın inkipfma yar· 
dım etmek ye halkın mübrem ihti
yaçlarına tekabül ecleo ınP.mlekct 
malı ulat ve momulatınm ucuz fi
yatlarla iç pıızarlarda satı~ını kolay
laştırmak mnksadile on günlerde 
Devlet Dcmiryolları eşya navlunla
rmda yük ı ·k ııisbeue tenzilat yap· 
tığı halde ıbnzı maddelerin satışla· 
rındo eski ük e\ fintlar111 tatbikma 
devam edilmektedir . Halk lehine 
"meudifer idaresince )Rpılao feda· 
kurhğıo fevkalade hir kar olarak 
bazJ c_şbas elinde loplaomasında bu
lunduğu nııla ılıyor • 

Diğe.r tarafıan eyahat arzu ve 
maksadını uyandırmak ka tile tertip 
edilen leoeuüb treni ·rine :rağbet 
edenlerin tenezzüh yerlerinde i ti· 
rahat inıkanlıırmdan mahrum hulun· 
dukları oralardaki c 1,1af ve satıcılo· 
rın liiç hir rniirakab~yt• tiihi olma
ma ı yüzüudt<o seyahat edenlerin 
matnzarrır olduklorı da anlaşılmak

tadır. Milli iktisadiyatıınızı canlan· 
dırnıak, şehir ve k<iy halklarını bir· 
birin*! yakınlaştırmak maksadile ya· 
pı lan tcnzilôtm tnm randıman vere· 
bilmesi. yukarıdaki husuJarın ma· 
halli idarece yakrndan takip edile
rek ıuurakabe altına alıoma ile 
kabildir • ,, 

Gizli nüfus yazımı 

İşlerinde mahalle mü
messilleri hiç bir üc

ret alamıyacalar 

Gizli niifus yazımı için bele
diye tarafındar, tayin edilen ma
halle miiıne silleriııin defterlere 
yazlıkları doğum, ölüm ve evlen 
nıelerden, lıalktan para aldıkl.rı 
b ~ lediyeye vukubulen şikayetler 
den enlaşılmış ve riyasetten ına· 
halle mümessillerinin halktan hu 
i~ler için biç hir suretle para alıı . 
ruıyacakları son defa olmak üzt
re kendilerine tebliğ edilmiştir. 

Halkımızın, kendilerinden bu 
işler için para alacak olan ma· 
h alle mümessillerini hemen Be
lediye reisli,;rioe bildirmeleri lii 
zırntlır ld onlara ceza verilebil
sin ... 

Ruam hastalığı 
İçin bütün vilaytıtte bir 
komisyon toplanacak 

Ziraat vekaletioden geıen bir 
tamim üzerine Hııam hastolıkln
n na ka rşı Hizımgelen ~dhirleri 

almak iizere hngiin Vilayette Vali 
vekili Osınao uri heyio reisliği 
altında llelediye, Ziraat odası re · 
isleriyle Baytar mü<liirii ve ala
kalı zevatın İştirakiyle bir k o mis
yon toplana<·aktır. 

Ağustos ayında 

Fabrikalarda 67,518 kilo 
pamuk çırçırlandı .• 

Geçen ağustos ayı içinde şeh
rimiz fabrikalarında 67,518 kilo 
1ı ır pamuğu çırçırlanmı~tır. 

İlk mekteplerde ikmal 
imtihanları 

İlk mekteplerde bugünden 
itibaren ikmal imtihanlarına baş
lanacak ve ayın sonuna kadar 
devam edecektir. 

Köprülü zade Fuat Bey 

Ünh.,.ersite edehiyutfnkültesi rek
törü Köprülü zede Fwtt lley; nıe · 
lıurİrnn şairi Firdcvsinio Tahranda 
yapılacak olan ölümünün bioiııci 
yıl dönümü me.rasimiml" hazır 
bulunmak içın Tahrana gitmek 
üzere dünkü İstanbul treniyle 
şehrimizd en geçmiştir. 

Vilayet jandarma 
mülhaklığı 

Vılayet j ndarma kumandanlığı 
mülhnkı Yüzbaoı Kenan bey Di 
yarbekir jandarma bölük kuman~ 
danlığıaa ve yerin de Ankara U· 

mum jandarma kumnndanhğı mül
baklanndao Yüzbaşı Münir bey 
tayin t>dilınişlerdir . 

Doktor İbrahim bey 

Diyarbekir Nümune hastahane· 
s nisaiye şefi Doktor lbralıim bey 
şebrimizo gelmiştir . 

Mezuniyet 

Tohum Islah istasyonu asistanı 
lhsao Beye bir ay izin verılmiştir. 

Sıtma mücad~l,·si 
sıhhat memurluğu 

Denizli Sıhhat memurlarından 
Müfit Bey şehrimiz Sıtma müca
delesi sıhhat momurluğuna tayin 
edilmiştir . 

Feke malmüdürü 

Feke Malmüdürii Hakkı Bey 
Pazarcık Malmüdürlüğüne ve Pa
zarcık Malmüdürü Abdurabman 
Bey de Felc •almüdürluğüne ta
yin edil.ıtterdir . 

Spor: 

lstanbulda Şilt maçlar 
Galatasaray takımı Fenerba 

takımını 1-0 sayı ile yeneli 
lstanbul : 21 (AA) - Gürültü 

lü bir hadise dolayısile yarıda kal-
mış oları 932 33 İstanbul ıild şam
piyonası maçı iki senelik bir fa. 
sıladan sonra bugün yeniden oy· 
naodı. 

İkinci devresinin 18 ioci daki
kasında F encrbabçe Jehioe O 2 
devam ederken hakemin tatil elti· 
ği bu müsaba~a futbol federas
ysnunuu beynelmilel niıamnta 

imtisalen verdiği bir kararla ye 
niden oynandı • Maçın yapılıp ya
pılmıyacağına deir deveran eden 
zit sayılalara rağmen stadyum 
oldukça kalabalıktı . İki takımın 

stadyoma gel<likleri sırada hümün
lcr hemen kimilen dolmuş bir va
ziyette idi . Saat tam 16 da ev 
vela Fenerbahçe sahaya çıktı . 
Diıaz sonrada Galatasaraylılar 
görjlltüler . lki takım karşılıklı 
şıralandığı zamau Fenerbabçenin 
şu kadro ila maça başladığı görül· 
dü: 

Bedi, Yaşar, Fazıl, Cevat, 
Semih , Esat , Süleyman , Niyazi, 
Muzaffer , Şaban , Fikret . 

Buna mukabil Galatasaray da 
şöyle bir takımla maça batlıyor 
du: 

Avni , Osman , Faruk , Be"ır, 
Nıbst , lbrabim , Tecdel , Doğan, 
Rasib , Fazıl , Dan yel . 

Hakem Beşiktaştan Rüştü 
bey. 

Galatasaray rüzgarı oıkasıoa 
alarak oyuna hsşladı Bu devreyi 
kısaca anla~m k kabildir . İki ta
kım da müessir bir f aikiyet gös· 
termediler . Top umumiyetle ortn
da oynadı . Galatasarayın enerjisi 
Fenerliler hariç kalelere birer ha
vale oldu . 32 inci dakikada Fik
retten çok güzel bir pas alan Mu
zaffer kuvvetli bir esapedeo sonra 
güzel bir şut ath .. Bu şut kalenin 
yarı<iireğici yalayarak avuta gitti • 
38 inci dakikada Nibadıo güzel 
bir pası ile ilcrliyen Fazıl kısa 
bir mc~afcdeıı iyi bir şut oth •... 
Bu şut (gol) ile neticelendi. Gala
tasaray rüzgllıla beraber oynadığı 
oynadığı bu dev.reden bir sıfır 
galip olarak çıkıyordu • 

İkioci devreda Fenerbabçenin 
bu avantajdan istifade edeceği 
tahmin ıluııuyodu . F enerlıler i · 
kinci devr~ye hücum hatlarında 
küçük bir tebeddül ile çıktılar . 
Niyazi sağ açıkla, Fikret de ıol 
ıçle yerlerini değiştirmiş bulunu 
yorlardı . Ovnna Fenerliler baş ______________________ , ____ __ 

Bir kadını zorla kaçır· 
mak istemişler 

Dörtyollu Edip oğlu İsmail 
Hakkı ve şoför muavini Döıtyollu 
Hasan oğlu Mehmet adlarında iki 
"işi, Hulusi efendi karııı Sabriye 
hanımı otomobile bindirip zorla 
kaçırmak istediklerinden şehir dı
şında yakalanmış b klarıııda kaou
oi takibat• başlanmıştır . 

iki hırsızı ık vak' ası 

Hamdi oğlu Reşit adında biri 
i ,.aılir kızı Dilberin ılokuz lira 
parasını çaldığrndan yakalanmış 
ve çaldığı paralarnan bir kısmı 
meydana çıkarılmıştır. 

Ali oğlu Hasan, Halı! oglu 
Ademin, içer isinde yirmi yedi lira 
parası bulunan çantas1ll1 Çi.tl<lı
ğındaıı yakalanmış ve ldhkiketa 
başlanmıştır. 

Rezalet çıkarm19 

Kayseı ili Hamdi oğlu Şükrü
nün, rezalet çıkaracak derecede 
sarho§ olarak gezdiği görülmüş 
ve yakalanmı§tar . 

)adılar ve hemen yaptık 
:ıkınla Galntasarayın oıtıl 
Da yerleştil~r · Fakat bu 
faikiycti biç bir zanı•D 
tnyik mahiyetini alamıd• 
nerliler topu z"if bir le 
sevkediyorlar , çok seı i ,e 
jik oynıyan Galateuraf 
faasıoı dakikalar ilcıı liyor • 
müdafıleri orta batta lcadar 
oyoıyordu • Fakat buoa & 

Galatasaray sıkışmış bir o. 
namıyor . Her [iki müdafi 
serbest serbest uzaklaşur 
kfıoım bulu) arlardı . GPI 
bu mevzii sıkışıklıktan d• 
du ve zemao zemao hücullli 
rek oyunu sonuna yak 
l\laç bu suretle 0-1 Galat 
galibiyetiyle bitti . 

Müsabakanm bu şekildl 
yetlenmcsi müttehit F enet 
cimJeruıio cansız caresiı 

!arından lop kontrolüoU . 
memelerinden ileri gel•ff 

İstanbul : 21 (AA) ·
modada icra edilen İstaobcJI 
şampiyonasma yalnız Goa.ı 
ile Beykoz talumları iştirak 
ve neticede Galatasaray ti 
re karşı 10 sayı ile k 
tlf . 

Şampiyonlulı 
oldu? 

933-934 Seoeaiai Jrk 
devam etmiş ve bitmiş wl 

Fakat mıntıka şampıyonun..., 
kim olduğu malum dt"ğıldit 

Her tarafta mıntıka t• 
belJi olmuş ve hatta guruP 
piyonluğu da bitmiş vıııif 
Halbuki bügün Çukurov• 
kasının sampiyonu kioı 
bilinmediği gibi gurup şı 

luğunun zamana ve mevsioıi 
mektedir . Bu şampiyonl11k 
kında bir kıç sefer mıotık 
taben yazılar yazm11t1oı · 
de belkıa merakını mucie 
şampiyonluk meselesi ctr• 
bir keç satır yazmağa mec 
dum • Çünkü : Bütiin ı o• 
çarpışmış , didinmiş , U 

1 sporcularımızan hık:ları te 
mediği için çok müteeSJlir 
tedirler . 

Mubakk-aktır ki , uğt 
didinen takımların diğeı k 
gibi gurup şımpiyoolulc 
da yapup Türki:r.e birincdıiG 
larma iştirak et~eleri liJ' 
vaziyetin böyle sürüoçm lif' 
sinde kalması kulüplerin 
uyuşup kalmasına saik o._. 
Halbuki onlar , ıampiyo• e 
ve şampiyon olduk diye b 
ııerjılerini sirf etmişlerdi·,; 

Geçenlerde kongrede .1 i' 
şekkül eden heyet LuPd bıf 
vel bal ve ilan edeceğini k• 
tına almışh ; nedense bu" 
le unutuidu , yüz üstü ktıl~~~ 

Elimizde Türkiye ld~ 
yetleıi ittifakının bir niı• 
vardır . Hepimiz bu niı,
ye bağlıyız . Neden oiı• d 
nin 25 inci ve 26 ıocı 111• 

oi tatbik etmiyoruz ?.. ~ 
Bana kalırsa Seybao ıfl"'_ ~ 

dana ldmıo Yurdu bir ke 
çarpışsa daha iyi olur . tjı ,1 
şampiyon meydana çıkar ' 
kurova halkı da şampiyoll 
ismini ögrenir • ı' 

Önümüzde az bir ııf11 1 
mışhr . Bu meseleyi bir ıP 
halletmelerini muhtereOI ~ 
futbol heyetinden bekleridl • 

Semtlı 



( TürkSöil ) 

ihtilalinde Çinde imtiyazlı Kuru fasulya ihraca
llmız için • 

arazı 

atan müdafaa!ı nasıl oldu? Çin garip ve tuhaf dir mem
lekettir. İnsan Çincle bulunrluğu 

ir mebusu Mahmut Esat beyin lzmir Halk zaman~ karşılaştığı kimRenin han· 

evinde verdiği ikinci konferansın sonu . gi ırka mensup olduğunu bile-
mez. 

- 4 - Japonlar Çin de büyiik bir 

atta daha ileri gidiyor , tak- Şunu bunu tenkit il"; şunu bu· düşman addo)unurlar. Çin, Japon-
t h l · 1 L·"" ~ t nu itti bam ile va kıt geçirmenin yaya karşı her türlü güçlükleri 
e cir iş ~rıy e uu ume re· ihdas eder. Bununla beraber bu 
erkanının ( Divanı ali ) ye doğru otmadığıoı , müddet biteli 

D 
J bir seneden fazla olan Msbusanın siyaset uğurunda en fazla müte · 

doğrudan doğruya ivaoı essir oiaıı, ecnebi teb'!alarıdır. 
ere sevkt1diimelenni istiyor, kendini yeniden milli idarenin \e-& 

p olark ta ( Diunı Jili ) de celliyalına arzetmesi icap ettikini Çünkü Japootar her ihtimale 
kemeleri uzayacağnıdan hal- söylüyor . · kaışı tedbirler alarak istedikleri 

sliratle bitirilmeleri lazım ol· Veli beyi bir çok yerinde mü· gibi ~?layl?kl~ icraatta hulun.?rlar. 
nu ileri sürüyor . Ayan reisi talaaları gürültülere boğuluyor . Şımalı Çın, Japny<mın nufuzu 

dar ileri gidiyordu ki ( Kanu· N ıhayct Tevfik paşa kabinesi o altınc~adır. B?kser frotokolları 
sasi ) yi de tanımıyor, çünkü vıktın tabirioce bir( iradei seniye) şayesıude İngıltere, Fransa; İtalya 
la vazifelerinden mütevellit ile Mebusanı f~ıbediyor . Giden ve Japonya Çinde imtiyazlı arazi 
de (eocak divanı ali ) dr mu· meclise kimse acımıyor . hakkını kazandılar. Bu imtiyazlı 
ıoe olunabilırle,. . '=urası muhakkak ki saati ça- arazinin en mühimmi, Tiyençin-

.. isin takriri bilhassa Errneai lınd7ğıoda ubtesioe düşen vazifeyi dedi.r. faponlar bu kıt'ada vasi 
tardmdan takdirle karşıla• yapmıyao bir varlığı , mahiyeti ne arazı satın almTşlardır. 
. Ahmet Riza h~yi uzun uzun olursa olsun bir haiu dağılsa da Japonyanın imtiyazlı arazisi 
ediyorlar . Bu snada bu va kimse müdafaa etmez . Meclis o kad H vasidir ki, diğer hükô-
Lu milleti tam ve samimi ma Veli beyi dinleseydi , hain Vah: metler.in. i~tiyazlı arazisinin bir 

d 
. . 

1
.
1 

d w k f . 1. çok mıslını bulur. · 
le duymuş ve sevmiş bir va· rttınıo e ı e agıtma şere sız ı· J . . .. 

B 
w • d k l 1 1 d T f'k aponyanın ımtıyızlı arazıi:lı, 

erver ayağ6 kalkıyor . u , gıo en uı u muş o ur u . ev ı J ··r 
1 

· k b' · • · h . F 'd' spon nu uzu altında bulunan 
u Feriki Riza Paşa hazret erı paşa a ınesı }'erını, aıo erı e k l d 

b k M b d b f b
. mınta u ar an başlar ve Mançuri 

• Ahmet Riza heye (takririoize ıra tı . at uat a • cna ır h d 1 d .1 b l u uc n a nı ıayet u ur. 
erı' d k nuz zı·ra onlar da manzara arzediyordu. Bilhassa e oyu · • Tcitntsin. kürei arzın mutedil 
eni , Rum , Arap kardeşleri Türk olmıyan matbuat .. 

d d H 
"' Bunlar•, bacıında Alı' Kemal • mıntakasında bnlnnmasına rığ-

" ar mazlum ur . atta on· y men çok soğuk olur. 
sn çok fazla zuium görmüşler ( Peyam S:ıbab ) ta iltihak etmiş Tientsinde kışın <lerecei ha-
Bu devleti asırlardaoberi Türk bulunuyordu · Osmanlı imparator- ıaret t<ıhtessıfır otuza kadar iner. 
ru yaşatmıthr. Hem de 1ier luğu ber bakımdan son günlerini Çili kfüfezi kış esnasında donar. 
ınalırumiyetler , zahmetler yaşıyordu · Fakat ouun aükazı Tietsinde her imtiyaı.lı mıntaka 

e yaşstmıştır . Mazlum dedi- üstünde yeni bir devlet korula imtiyaz sahibi olan memlekete 
Ermeni, Rum, Arap kar· caktı ·Bu' yeni Türkiye Cumhu· benzer. Burada yarım saat zarfın -

criııiz Fürklere çok eza vece· riyeti idi · d b' · A 
t Osma 

.. lı meclı" sı· mebusanıu a titiın vrupa hayatını gör· 
ıniılerdir • Onlar da mcsul .. mek mümkündür. 

trıclidir diye bağırdı . feshinden bir seneden fazla süren Almanya, Avusturya ve Rus-

Ah R
. b b b b"• bir zaman sonra Anadoludaki mil rnet ıza ey u u ı.ap yanın imtiyazlı uazisi Umumi 

, hu çok yeriode tekliften mü· liyetçilerin tılebile Vahdettin soa hırp esnasında Çin hükumetine 
ir oluyor • Paşaya tee11üf edi· (Meclisi mebusanı osmai) yi topla- iade edilmişlir. Buna rağmen bu 

·Tabii teessüf kendisine, iade mağa muvafakat elti · Ali Rıza imtiytlzlı arazi eski hükumetlerin 
İyor . Ahmııt Riza bey Türk Paşa kabinesi iş başina geldi · fiziyonomilerioi muhafaza et 
lllesini koymamakta bunun Ve intihabata başlandl. Bu meclis mektedir. 
oısuz olduğunda ısrar ediyor. kısa bır müddet çalışabildi · Edir· Bu suretle Tienteir. şehri bey· 
paşa en lüznmlu kaydın ne mebusu Mehmet Şeref bey aelmilel bir meşher gibidir. 

k ) olduğunu söylüyor' müoa verdiği bir takrirle hain Ferl<lia Bir insan Fransa'nıo imtiyaz· 
alevleniyor . Her kafadan bir divanı aliye sevkioi istedi . l lı arazisinda. huluourken bütün 

k 
Bu meclisin mühim kararların- F Çı mata baılıyor. Ermeni ayan •ransa'nıo inceliklerini görebilir 

et Riza beyin iltibakiyle, bay- dan birisi de (Erzurum kongresi) ve İngiltere'nin imtiyazlı ıtra~ı-
or . Takrire - ( Tftrk ) keli· nin tesbit ettiği (Milli misakı) res· ı sinde de İngiltere hayatını gö 

i konacaksa Oımanlı impara meo kabul oldu . Nihayet 16 mart rür . 
uğuudaki bütün unsurları say günü İstanbul beştan başa işgal Tientsin gayet latif bir ~ehir 

ve kaydetmek (Türk ) ten olundu , Düıman devletler zabıta- olup ~ anghay gibi değildir. Ti-
a ( çiog~ne) yi de ilave et . sı millet meclisine girerek Millet entsin•tJeki ecnebiler, gerek iklim 
lazımdır diyor . Milletimiz vekillerinden bir çoğuou tevkif cihetinden, gerekse eğlenceli ba· 
odar tahkir ~diliyor , Hem eltiler , Meclis kordon altına a- yatto.o memnundurlar , 
<le ?. Meclisi mcbuaaada ve lındı . Kalan aza bu şerait dahi· Çio'de spor ve britge oyunu 
nda !. liode çalışmak mümkün olmadı umumileşnıiştir . Bu oyunların 
Nihayet şövle bir formül bu ğından faaliyetlerini tatil etliler . her gün muoyyen santleıi vardır. 
Yor . ( Ermeni , Arap Rum ) Şehr.ade başında Mehmetciklerin Buradaki makinenin nüfuzu Av· 
'arı kalduılacak ( osmanlı ) kanına girildi · Oı11ları saygıyle rupa'<lakilorden aşağı degilclir. 

cek.Abmet Riza bey ve Ermeni anıyoruz · Bu şehirde ht'r adımda bir 
11 güç bal buna muvafakat edi Bu itlerde hain Halife Vahi fotoğratçı buluısunuı. Her dev· 
ar . Rıza pafa hazretlerine de deddinle hain damadı Feridio düt letin imtiyazlı arazisindo bir as-

kı . k b 1 . • 1 manlarla beraber olduğunda şüp· keri kuvvet mevcuttur. Reamı" 
e ı a u etmesı tavııyt o u be yoktur , "' 
or . O kabul etmiyor. 1920 Yılının 23 Nisan günli bayramlarda, her devletin mü· 
Tiirk kelimesiııi koymaktan Aakarada yeni Türk devletinin m essili, kendi askeri kuvvotleri· 

n kor"tu1 -lar•oı soruyor . Fik 1 ne geçit resmi yaptırır B 1 
K ' i k büyük meclisi açıldı . Bfitün · un arın 

e seb:ıt ediyor. Nihoy,.t teklif memleketin mukaddeTatıua bikim ayni zamanda polisleri de wı.ıdır. 
konuyor , I Osmanlı ) tabiri oldu . Gün ğeçtikçe çete teıkili Hu şehirde ynşıyan ecnebiler, ya· 

ul edilıyor. Riza P .. ş1 hazret· hoa nihayet veriliyor. Muntazam lıancı addolunamaz, sahip olduk-
e teklifinin ret olunduğu ve oı dular vücude getiriliyordu . İşte }arı imtiyazlar sayesınde kendi 
ız kaldığı tebliğ o\uouyor . bu sıralarda (Vatan müdafaası) vatanları gibi bütün medeni hok 

Paş t Hazretl~ri cevabında : mlişkil ve mühlik anlarından birini lara maliktirler. 
Yapayım zartı. rı yok, ben Türk daha geçiıdi . Bu , (Çerkez Etem) - iL Korıu;ra della sera -

etine beraber kaldım• diyor • in düşmanlara itlibaJ,ile netice· 
rk genci 1 lendi . Bir arkadaşımız 

. 

Alının haberlere göre Yu
goslavyadan merkezi Avrupa 
memleketlerine, bilhassa İsviçre 
ye, mühim miktarda lıububst ih 
raç edilmektedir. Kuru fasulya 
ihracatı da ehemmiyetli bir yer 
tutuyor. Yugoslavya kuru fasul
yeleri büyük bir rağbet görmek· 

-

tedir. 

a 

Yugoslavyada fasulyeler suni 
surette kurutulmakta ve diğer 
memleketlerden evvel dünya pi 
yasalıınna arzedilmektedir. Suoi 
surette kurutulan fasulyeler dah 
ziyade aranılmaktadır . Ilalhuki 
diğer müstahsil memlekı;ı tlerde 
kuru fasulyenin yollarda, veya 
teslim edildiği piyasalarda nem
lendiği, rutubete tahammül ede 
mediği göıülmektedir. 

Türkiye de kuru fasulye ibra 
eder memleketler arasındadır • 
Bu ihraç maddemizin satışını ço 
ğaltmak için suni kurutma ted
birlerine muracaıt etmeliyiz . 
Türk ofisi, ve ticaret odolarl gi· 
bi, ihracatı arttırma yolunda ça· 
lışan müesseselerin bu meseleye 
büyük ehemmiyet vermeleri · 1a 

ç 

-

zımdır . 

Osmanlı imparatorluğundan 
ayrılan milliyetler 

•• L' Europe Nouvelle , den : 
Lozan muabr.dsi l 923seı . esio · 

de Türkiyenio yeni budutarını 
kat'i surette tesbit ettiği zaman 
sabık Osmanlı İmparatorluğu cÜ· 
zülerinin mukadderat ve akıbet · 
lerioi farklı bir tarzda tayın el· 

miştır, 

Osmanlı imparatorluğu tebea • 
sından bazıları mevcut deA\etlere 
geçmif, bazılan da, milliyet itiba
rile kendilerine etraflı bir prog · 
ram ve teıkilit yapmak mecbu
riyetinde kalan yeni devletler ef 
radı arasına girmişlerdir . 

a 
M. P•ul Ghali'oin bu mevıuı 

tahsis ettiği fevkalade ve sikalar 
müstenit tetkik eseri, bu mevzu• 
müteallik meıeleler hakkında kıy· 
metli işaretleri muhtevi bulundu· 
ğu gibi, hukuku umumiyenio haı· 
hca meselelerinden birini tttkil 
eden milliyet bil~isi ooktai naza· 
rıodın çok miihim aydınlatmftlan 

ihtiva ctm.)kt(\dir. 
Birbiri ardlılca müstakil davlet 

lar, mıoda altlnda buluoao marn • 
lakatlar va movcut davlatlarin bi
rine ilhak odilmiş kit'alar miidev· 

vanatrnı tetkik eden M. Gbali, wüı 
lilmanlılC ile huistiyanlık arasıodı· 
ki bokuld temas va münasebetl<ne 
bisaolunıc.ak tieracade salah te
min eden Lozan muahedesinden 
sonra Avrupa'uın heyeti umumi · 
yo ve muhtelif kat'alarda tatbik 
itibarile milliyot noktai nazarında 
00 kadar büyük bir genişleme vü
cuda getirdiğini görmC1kte<lir . . 

. 

ltalya -Arabistan 
··Neve Züricher Zetuog,, dan: 

Rizn pAŞa yalnız kalmad& · O (Türk D~mirci Efe) ile (Türk 
küo gönlünde ve bütün bir Yörük Ali Efe) Çerkezin blilün 

k tarihinin içinde yaşıyol' ve igf ı litıoı reddettiler . 
Yac~k.tır . Oırn iltihak etmediler , düt 
Ne yazı" ki tek bcışına bera· maua ilticadansa Türk tarafının 
kaldığı Türk mHletinio zafer dağlarında ölmt"ği tercih ettikte 

Gaziontt>pte çıkan "Gazian tf'p,, 
a_dh ~rkadoşımız beş yaııoa girnıİ§· 
tır. Fnydalı zazılııril~ sevgi ve alaka 
kazanan arkadaşımızı kutlar vo daha 
uice yıllar yurda faydalı hiımetJer 
görmesini dileriz , 

Hicaz ve Necit kralı ibnissuu. 
dun Hariciye Müsteşarı Fuat 
Hamza, birkaç gündenberi Roma· 
da bulunmaktadır, ·Fuat Hamza 
Romada muhtelif şalısiyetleıle 
görüşmüş ve Faşist rejminin mü· 
tdaddit müesseselerini ziyaret 
etmiştir. Mösyö Mussolini de 
Fuat Hamzayı uzunca silren siyasi 
bir mülakat için kabul etmiş ve 
bu mülakatta İtalya ile İbnis 
sudun memlek~ti arasındaki 
milnAsebetlere ait başhca işler ve 
meıteleler etrafında müzakere 
edilmiştir. Fuat llamza, İtalyan Hıı 

lerini görmeden öldü • fakat rioi bildirdiler . 
~edi. Nur yüzlü ihtiyar Türkün Türk kanı böyledir · Hakkın 
•yelini saygı ile anıyoruz. Ve 1erefın , istiklalin o kadar aşıkı· 
lrnuyoruz ( Meclisi Mebusao ) du ki ölümü ; yabancı eliyle kur-
1fıtıakta devam ediyor • Aydın tulmağa bin kene tercih eder . 
Usu Veli bey kürsüye çıkıyor. Bütün bu duygular bir milletin ya· 
iio harp kabinderiai meçlisia şımak kabiliyetinin en kuvvetli işa-
uauudan yeoiden intihap yapıl· retleridir . Bu duyğularla yaş1yan 
1 rnilıetin itimadının yeniden Lir milletin yeoilnı'k imkanı yok-

lli etmesi liizımgeldiğinden tur . 
ediyor. - Gerisi dördUocU sehifede -

"Akşam,, 17 yaşında 

İstanbuJ arkadaşlarımızdan 
Akşam gazetesi on yedi yaşına 
girmiştir. Kutlulırız. 

Bıçak taşıdıklarından 

Yurtsuz takımından İsmail oğ· 
lu Şükrünün üzerinde h!çıık ta· 
şıdığı görüler<·k elinclen alınmış 
ve lıakk~da Z:lbıt tutulmu~tur . 

ıiciye Müste§arı Suvich ile de 
müteaddit mülakatlar ve milza· 
kereler yapmıştır. 

İtalya ile İbuissuud memleke
tinin mütterek memleketleri ev
velemırde italtan milstemlek('!&İ 
Eritlire ile hu mü&t~mleknin 
kar§ısında . Bahriahmer civaraoda 
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En güvençli kazanç 

. 
le borclanmanın (C) • • son ser ısı • • 

de sat lığa çıktı 

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

% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi olan bu istikrazln son terllbl de 
evvelce ihrac olunan A ve B serileri gtM ayrıl hak ve lmllyazlarz 

havi be/wrl 20 lira llibarl kıymeite • hamiline mnharrer 200 bin 
tahvilden ibaret olup , tam tahvilin 3 le birini temsil etmektedir . 

Bu lalıvlller , /\anurı mucibince umumi ve mülhak bıitçelerle 
idare oluman daire ve müess_eselerce , vilayetler hususi idareleri 
ve belediyelerce yapılacak mıızayede mıirıakasa ve k L ı d • mu aııe e er 't 
teminat olarak ve hazinece satılmıı ve satılacak olan milli emldk 
bedellerinin tediyesinde itibari lnymelforl üzerinden baıabaı kabuı 
olmıur . Talıvll ae kuponları ile tedlyelerine müteallik evrak ve 
senetler, faiz ve ikramiyeler ve diğer muameleler istik 1 _ _ · razm ama 
men llfasuıa kadar lıer tıırlll rıisum ve vergiden muaftır. 

°lo 5 faizden başka • senede iki defa yapılacak keıtdelerde de 
kazanan uumaralara ayrıca ikramiye 11erllecektir 

1 • 

Telsiz istasyonu 1 Amerikada yat yariş-
1 ları dav~m ediyor 

Nalıa vekaleti Ankarada in. 
§ası mukarrer büyük telsiz istaeı· Nevport : 21 ( A.A ) _ Ame-

yonu için hazırlıklara başlan- rikalıl11nn Renbov yatı dünk& ya-
maştır . İstasy<•na 1.200.()()() lira rışanta. İngilizlerin Endevor ya-

sarfedilecektir . tr galıp gelmi§tir . Amerika 
yatı mesafeyi 4 81&t 35 dakik 
34 · ' a, 

bulunan V ras1Ddaki iktisadi mü· ~anıyede yapmıı; İngiliz yab 

nasebetlere taalluk etmektedir. aynı mesafeyi 4 saat, 39 dakika 

İtalya gıoçen on sene zarfında y~pmıştır · Bununla beraber in-

bilhassa Yemen kıt' aıtiyle müna gıltere ikiye karşı hır galibiyetle 

sehette bulunmuş ve Yemen ha- ?~§tadır. Fakat Amerika kupası 
kimi İmam Yahya ile 1926da bir ıçın yapılması elzem olan henüz 

dostluk mukavelesi cf ahi aktet- dört yarış vardır • 

miştlr. 'Fakat bu mukavele pek ••••••••• 
faydalı olmamıştır. Agf a filimlerinin 

İbnisımd ile imam Yahya ara Her çeşitten, an ta-
sındaki harpten eonra İtalyayt 
doğrudan doğruya alakadar eden zelarini çok ucuz fi-
yerlerde y~ni bir veziyet haaıl yatla; 

,, olmuş ve İtalyan politikası bu ye- Foto Coılwndan t~darik 
ni vaziyeti pmdi. tedıicen tanzim 

EDEBİLİR 
etmekte buhınmu§tur. 

SİNİZ. 



Otomobll ve otobüsler 1 

Soa yı11ardft Konya• da binek 
etobüe .e otomobilleri çok azal 
mııt.r . Şehrin içinde münakalatı 
temin eden otohü•ler biç görün
mez olmuıtur • 

Otobnı "e otomobilcilerin ço 
tu arabalıra ile Ankara'da vrsair 
yerlerde çalıımay• daha kazançla 
bulmuılardar . 

Şehirde binek otomobilinin 
1&ym pek azdır . Faytonlar rag
hettee diımemiftir . 

Treolerde tatbik edılen tenzi
litlı tarife, bilba11a Aakarm, Kon
,. araında ifttyen otoblls ve 
olomobilleria fnliyetini adltmıı 
1olculana treale nyahalaaı müm· 
lsün kılmııtar . 

M. Hitlerin 
memleketinde 

- ikinci ••hifedeR •rt•n -

ranan diter yüzde 25 ai ( itıizle· 
re yardım paraaı ) olarak gene bu 
tün iaıaatda çılıt•D ameleye 
vermete mecburdu . luıaat için 
•tfettiti per.nın yüzde 25 veya 

30 u in .. at levazımını tedarik edea 

,lnetleria \'erdikleri muhtelif \'er· 
gller ıekliade yine dewletin kata· 

na d&nmektedir . Demek olu-
ki bllldimetin bu inıaata ıar 

ftt•it olduj'u para aarfedilenin 

•cak ytlzde 35 ili 40 adan ibaret-
1 • 8ta lo,aat yapalmiaııı takdir-
4' lpiz kalacak olaa ameleain 
Haracıhk dola1ıaiyle düçar olaca
jl alalilıt ıukut da beaaea kablar-
11 ha inpat proğramınıa ıerek 
mamlelJet ' ıerekıe İDHaiyet içia '* laizMt oldutu aolaıılar • 

Koaırrde Baıvelrili temsil 
etme te olan ( He11 ) bu gibi da

.ha bir çok izahat vtrdikten sonra 
autkuna ıu ctlmlelerle bitiriyor : 

Komıu memleketlerin to'fleri 
birbirine ne ~~ iyi ve --mQta 
_. bir tekilde b-flı ohırllrsa 
ndlletler de birWritli o kadar eyi 
t ımak hraatına ıll~ ,ıurltr . 

Türk ihtHahnde ---.. 
- Ooanco Mhlfeden artan-

Biliyoruz lci Napolyou gibi bir 
harp dabiıi ilk defa ba11nı Akka 

Yeni istasyon caddesi 
Hanımlar terzihanesi i 

Zahide 1 

CSnünde majiôbiyet taıına vurdu . 1935 senesinin gayet şık ve 
Sersem sersem Mıııra kaçarken znrif modelleri üzerino işe hoş-
(TOrk &ldürülebilir fakat yenilmez) lladı~ını muhterem hnrıımef.mc.li-
dedi . Ben buna lcüçücllk bir ka- lere ilAn eder . 3-40 

yıt ili ve etmek iıtiyoı um · Na- elefon numarası : 32 454 
polyonun ıı>rüıii doj'rudur • An· 

cak Türk &ldür&Uirkea de öldiir 
meai•i bilir . Beda9a &lmez . El 
lerimiz armut toplımıyor a ... 

Sise &it "Fttrk kabramananın 

eıki bir menkıbeaini .CSyliyeyim • 
1898 de (Kandiye) yi Avrupa 
devletleri işgal etmiflerdi . Katli 

am t&bmetiyle maznunlardan Ali 
onhaıı ecnebi divanıharp karerile 
idam• mabk6m edildi . Elleri ke-

lepçeli daratacının altma getiril
diği zaman keodiıind"n bir ıey 
iıteyip istemediği ıoruldu • Bir 

bardak ıu iıtedi . G~tirildi . Su 
kendiaine uzatıldığı zamaı1 kelep· 
çdi kollarını kaldırdı , şiddetle, 

ıuya uzatan İngiliz neferin baıına 
indirdi ve oı.uo Bfllıüoü darağa
cıaıa alt.na ıeıdi . Soorll cesedin 
Ü•l&ade aaeldı • 

Na1ıl? Türk öldürutorken &l
diirmeıini biliyor mu ? 

Burada mevzu olan liattayin 
bir nefer değildir. Blltün bir bık 
sızhğın batma indirilen demir ke
lepçedir . 

Türle fHCİ 1. 
Ali onbaıı ıRna ıanh bir hi · 

bra olıun ki, kanını tqıdığın soy, 
en •ıkııık dir zamanda elleri ke 

lepçeli olaa itile bakıızhj'ın bı11nı 
bileklerindeki deqıir bajlerla , 
batti ayakl1rıadaki buka;Jarla 
ezlit'fl mnlctedircltr . 

Bunlar lif değil , İlıy•li ıımış 
bakikatler:Ur • 

[Yarından baılıyarak , Mah 
mul &at beyin liçlillCii 1011{ e · 
ranıınt ythtıeağız .. / 

Kazanç tafkikl itiraz komisyonu riya
satiad8n • 

Komisyonumuz ıçm 60 lira 
maktu ücretli bir kAtip ahnacaktır. 

talip olanların imtihana 26-9-934 
Çarşamba günü komisyonumuz 
selonun.la icra eıJilec~ktir.lmtihana 
girmek isteyenler ogün snat ( 9 ) 
da hüviyet varakaları ve §İmdiye 
kadar çalıştıkları yerlArden oldık · 
ları hüsnühal varakaları ile bere 
her isbatı vücut etmeleri lüzumu 
ilAn olunur. 4546 23-25 

Sayh~ maarif müdürtülüftdan: 
ilk mektepler İçin yaptırılacak 

olan ( 150 )sıra ile 16 yazı tahtası 
pazarlık sure&ile y11ptırılecıığınrlon 
taliplerin şartıaa muyi görmek iızere 
her gün MaariC dniresino ve ihnle 
günü olan 27 Eylfil 934 perşembe 
günü aaot 10 da VılAyet encüme
nine JUÜracaatları ilAn olunur 4548 

Adana inhtsa~ar baş mOdü~Olündan 
G. Antep rakı fabrikası İçin!25 

santilitrelik veya 250 gramlık 

( 150,000 ) boş tite ve 1500 adet 
boş sandık mubayaası münakasaya 
konmuııur. 30 9-934 pazar gü
nü saet on dörtte Guzi Antepte 
ihale olunacaktır . JıSteyerılerin mü
racaa~arı • 454 7 

~ Almanlar aptıtımız fO~ele~ - "f•_...._ ____ -
d laeı millete me•••I! ,IQ18'far-
le • • ıeçerek memleketimizi ıar · 

m lerini halkımızın dlfüncelerini Bi k• dı'k·ş yurdu 
llt••iieri i ,. ir \\lime tle 1r-ııı-1 - ç 1 ve 1 - ... 
biai daha iyl tanımalan1tı caada. 

diledi. U....a.kelialt ıezenfer 
bl• Almutlarıa diter milletlerin 
n k , laiı ve ideallerine ne kadar 
hlrmetkir oldujumuıa 16recek 
Jer. Ye biaa,ıaale1b onlar da bizim 

• ve düıüace tarzımıza hür met 
dikkat edeceklerdir . 

lkliadi ve aiyaat bir çok müza 
f eria en iyi liir netic;eye vara
ni aacalc .. lllederio birbirini 

Refika Recep 
Oiı ıenedenberi memlekete bir çok kJ7metli talebeler yetittiren 

Adananm bu en eıki müessesesi bu kerre biçki ve dikiş itlerine ilA· 
veten Belçilıa ve Ladövez metotları, yapma çiçek ve yağlı boya ıube
lerini ele açmııtar. Fiyatlarda geçen seneye nauran yüzde yirmi ten
sillt vardır. Kayit ve kabul muame,esl kapanmak üzeredir • .Kadro pek 
dar olduğundan bu yurda gireceklerin bir aa eYvel müracaat etmeleri 
IAlamdır • 

elan tanı•lan ile kabildir. il------------llllİll~-.-----..--------••J•••• mai.tereD1ı ( F&hrer 
w..-..-·Jt IOI• p,pjramıaı mevkii 
lil .... lco1arke• la•r teJden zi· 

Adres : Bebekli Kilise civannda Bicki ve Dikit yurdu . 

na CIDıBnml,iir . B, dü· 
n-.:e tarzı iae bizim ıullau ve mil

ıarti ıçıade re a a ojru 

.,le tlf'-'ue •• l48dar. •J11 tııttiı 
•111 \fb~t• kilidir . JJeyudpai 
1 pete 'oaıreainin 25 inci ae 

ee,i devriye ba1ramıaı ıo• İDf8· 
.,a •riW v•t•I olaa F•naa 

ı;;ı,..· DO Alm•11J•da 1apma11nı bo 
lsomp milletht Almaa Ye 

, .... •ihtiaia tloataae arüna· 
..... ılriflllelerl içi• bir fa. 
ı .Mecler .,_. tdala we t~rak

"Mı.n .... d devımma b•th olad 
ild m•tfetili Jekdlterile _.,Yİf 

~*9fimi anadae 8ilwriı . 

bu gece nöbetçi 

Gazetemizin 
Abone ve UAn şartla) 

3 Ayhğı Oç, 6 ayhğı altı , ydhğı on iki liradır. 
Tnrkiye harJçi için bu ücretlere bir misli zam edilir • 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
huausi mDvezzilerimizle her g{in sa 
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bıralıılır. Şehir için aylık abone bir 
lai,.Jır• 

• • • 
• Bir defa konacak illnlaran UçUncU ve dör· 

8 C Z a 08 dUncU sahifelerde har satırı on kuruttur. Rek 
skapls ci anndu I em nı .. :ıtyetindeki devamla ilAnlar için ayrıca 

Hal~~~n&W~ 1 -~~z-•-~-·~'-•~P-•_lı~r~v~e·e~n_u_c_u_z~b-ır_ı_ır_•_t_ı~~•-n_ır_·~~ 
• 

Himayaietfal cemiyeti 
reisliğinden : 1 Belediye 

Voli Vekili Osman Nuri beyin 
himayelerinde 27 Eyhll perşembe 
gününün akşamı Yıldız parkında 

( Himayeietfal ) öksüz tehit ya9· 
rularınm sünnet düğününü yapR
caktır Adedi yüze yakın olan bu 
yavrulara öksüz olduklarını bildir
memek ve unutturmak için Cemi
yetimiz her türlü tedbiri almıştır. 
Muhterem halkımızın sünnet düğü
nünü ıereflendirmek suretite hem 
şehit yavrularını memnun etmif ve 
hem de o gice sahaha kadar açık 
olacak parkta canlı karagöz, kuk
la, mevcuda daha bazı hanendele
rin iıtirakile muntazam saz mek
tep musamereleri, monoloğ , daha 
bir çok hatıra hayale gelmiyen e~
lcncelerle hoş bir vakıt geçirmiş 
olacaklardır . Bugünün küçükleri 
ynrının büyükleri olan ve cömert 
rnilletimizio ağuş şefkatine terke· 
dilen bu yavrularımızın kimsesiz 
olduğunu unutturmak için muhte
rem hnlkımızm alAka göstermele
rini rica ederiz . 

· Belediye riyasetinden : 

Muhitin Adetine göre bir çok 
kıymetli vatandaşlar ıehit öksüz 
çocuklarının ( Kivreliklerini ) al
mışlardır. Kivre olmak arzusanda 
hufunan vatanda§lar Himayeietlal 
Cemiyetine müracaatla isimlerini 
koyıJettirebilirler . Bu meyanda 
fahrikator Salih bey 50 ve Cum
huriyet fahrikOJınJan Selim bey 
25 lira teberrü etmek aureıile öte
denberi olan yüksek duygularını 
izhar etmişlerdir.Bu vatandaşların 
gösterdikleri alAkaya da tökran
larımızı sunarız . 

Postı-Tıllraf YB T alafaı ldaaa bal 
müdürlülilndlA : 

t - Yirmi gün müddetle mü
nakasaya konulan ve bir haftıı 

temdit edilen 250 kilo sicim, 250 
kutu kırmızı mum, 500 kilo am
baloj kAğıdile 500 kilo kurşuna 

bu güne kadar talip zuhur etme
diRinden münakasa kanununun 
maddii mahsusaıı mucibince bir 
ay müddetle ve pazarlık suretile 
mevout numunesine göre satın 1 
alınacağı"ldan talip olanlarm u 

müddet zarfında Adana poıta Tel- ı 
graf Batmfülüriyetine , başka yer
lerd~ Posta Telgraf müdürlükle- 1 

rine müracaatlara .4524 ı 
13-17-21-25- Byltll 

.. 

Ulu cami mahallesinde Uç dUkkln 
Belediyeye tanzif11\ ve tenvirat vergisinden dolayı 

Ulu cami mahallesinden Nuri efendi veresesine ait mah 
saltı tarik solu ve arkası sahibi senet, öaü tarikiam iltt 
artın murabbaındaki &1'8a üzerine mebni üç bap dökk• 
emval kanununun 9 ve 13 üncü maddelerine tevfikan 
ve açık artırma suretile satışa çıkarılmııtır . 

Kati ihalesi Teşrini evvelin on üçüncü cumarteıi ~ 
!cra edileceğinden taliplerin o gün beltdiye eneümellilll 

il4n olunur. 4516 10-14-19-23 

"Elektrikle itler Siren setin alln 
Vakıt tayini için Adana saat kulesine konulmak 

satın alınması kararlaıtmlmıttır. 

Satın alınma münakasa talimatnamesi mucibince kı 
olacaktır. 

1ateyenler Belediye yazı itleri müdürlftğünden şartoa 
Teırini ewvelin on altıncı Sah günü saat on beşte iha 

cegioden taliplerin teminat ve tekliflerile birlikte Belediye 
müracaatları ilAn olunur· 4538 17-21 -2 

f OTO 

--

COŞKU 

"Agf a,, filmlerinin her 

Dünyaca meıhur ( A G F A: ) filmleri 
zesl bulunur. Fiycıllar. diğer bütün mark 
dur . 

Amatör itleri en kısa zarn 

Atölye fotografları, vesika resim 
dismanlar . 

Talebeden lenzildtll ta· 
rlf e ile ıicret alınır . 

c•c 
FOTO COŞKUN : 

Ye& Cami Cinra 

HER YERDE ARAYINIZ 

~~ 
Ku~ 

KAT~ISIZ 
SAF 1 Şf KERDE"'~ 

oe 
KAVADELEN : 

5UYUNOAN 
• 

YAPILMIŞTIR 

• 

SICllHLRRO!I MiDE "e 
BIJGIRSllHIRRINIZll 
OIKKRT ETNEK LİIZIM 

BUNUN İÇÜN KORKM 
(( HRYRDEl.EN GRzoztt• 

' . 1-/EM SERİNLİK tJEHiR 
-..........~----~..-- DE BESLER . 

Umumi aeplpt 
Mehmet Nurettin 

Ada.Tlrkl&ll 
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