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rta =tahsil ·mekteplerimiz yerlerini degiştirdl 
• 

elediye intihap 
•• 

encumenı 

ey atma gününü 5 Teşrini evvel 
Cunıa günü olarak tesbit etti 

------· 
ir kolaylık olmak üzere 26 
mahalle üç kısma ayrıldı 

İntihap encümeni düo saat 11 ı 
' le Belediye Reisi Turhan Cemal 1 

yin reisliği altında toplan· 

ıştır. 

Encümen, B.I.diye intihaba
lnda rey almanın 5 teşrinievvrl 
34 Cuma günü saat dokuzda baş 
•ınasını kıbul etmişti•. Esaseo 
btibabın üç güo devam etmesi 
ehir meclisinin karan iktizssın 
lan olrtuğıına göre rey atma işi 
'trinievvelin sekizinci günü ak · 
ı ı saat sekizde nihayet bula -
aktır . 

Bu müddet içinde müntebip
•rin yarısından ziyadesi rr.ylerini \ 

ku11anmazlarsa intihabın bir h•fta 

daha uzatılması kanun iktizasın

dandır. 

İntihap encümeni; müntehip· 
ler i~in bir kolaylık olmak üzere 

şehrin yirmi altı mahallesini üç 
kısma ayırmıştır. Her kısım mün 

tehipleıi k<>ndilerine ayrılen gün
de ıeylerini sandıklara atacaklar· 

dır. Bu taksimat ileride ayrıca 

ilan edilecktir. 

İntihap sandıklarından birisi 
Belediyenin üst katındaki kori 

dora diğeri umumi salona konu

lacaktrr. 

inlediğimiz hikayeye göre 

Kendisine tefviz edilen toprakları 
ekiz yıl ekip biçen bir yurttaşın 
linden toprağı alınmış ve .. Şimdi ..•. 

Bize anlatılan şu yürek sızla 
cı lıikayeyi siz de dinleyiniz: 

1924 te Serezin Demichısar 
azasından, Boşnak oğullarından 
li oğlu Hamit, mübadil olarak 

_danaya geliyor. Dört nüfuslu 
r ailenin reisi olan bu yurttaş, 
İndeki mazbatayı İskıin daire 
ne gösteriyor· İskiio. dair~si de 

aileyi iskan içın Alı oğlu 
aınit namına 1924 yılında Kars · 
§ civarında araz•. öküz, saban 

tohum veriyor ve bir çok ben 
~~ rleıi gibi bu adem da orada 
1~ ftçiliğe başlıyor. 19~5 ~ılırıd_a 

bn araziye ve bu ıskana aıt 
~~ fviz vesikaları geliyor. 
~ Ali oğlu Hamit, tam sekiz yıl, 

ndisine verilen bu topraklarda 
tSiQin geçimini çıkarmakla 
raşırken, bir gün, r liodeki tar
ın "Serdengeçti zadeler,, namın 
hali vaktı yeriodr, sözü hatırı 

l ;ılır başka bir müb.dile veril
i iğini öğreniyor ve ço.k ~eçme 
1 ıı d bu tarlalar Ah ogln Ha· 
~ e . 
·fi' idin elinden alınarak pnı sa 
1 h:ne teslim edıliyor. 
- Ali oğlu Hamit, elindeki tef 
• ı vesikasiyle Vilayet makamınıı 
o r istida vererek hıı işi anlatıyor. 
ı ilayet, İskan, daiusine bav~.le 

r·
0 

İ~or. İskan, bilmem n~r~ye goo: 
e 
0 

•tyor ve aşağı yukarı ~ki Y l_da~ 
1 ri de Ali oğlu Hami~ı~, h.ıkn· 
. t konağınııı eşiklerını aşıııdı 

rı irca ına yapuğı takibe r.ağmen 
,Jf . Dıüracaat bir türlü netıcelen 

Yor. 
lı1 Şinıdi Ali oğlu Hamit, kendi-

e resmen verilip t~ sekiz yıl 
"ddetle üstünde alınteri döke 
k iynıar ettiği tar !asma mı yan· 

.'.satıp yemeğe mecbur olduğ~ 
~Uz, saban ve kulübecığine mı 

d nsın, h.kkıııı aramak için yap
tı nıüracaata, tetkilatı esasiye 
liınununnn sarahatine rağmen, 
lard•nberı bir nr tice alamadı 

, 11 Dıı yansın, yoksulluk içinde 

*18~•n çoluk ve çocuğubqn göz 

yaşlarına mı yıınsın? ... 
Biz, bu yurttaş derdine. d•v

let teşkilatımızda b.hemehıl bir 
çare bulacak makam vardır 
sanıyoruz. 

Öyle ise Allah a~kına olsun; 
§U yazıp çizme, iş'ar istiş'ar, ha 
vale derkenar, dosyıı keşif, rapor 
mazbat•, kit gel ... gibi yur tl•Şı ha· 
yata bezdiren zihniyetten bir par
ça vazgeçilsin de, adamcağı~.a kes· 
tirme yoldan ne yapılmak lazım 
sa o ynpılsın. e mi? · 
~~..;....;.....----+·--------~~-

IQ1 n ık !ka.)'il:O ~ ır ~ 

Toz bulutları 
Havalar kurak gidiyor. bağ 

/ardan, yaylalardan ve talil za· 
ınarılar111ı geçirmek için gldileıı 
yerlerden dônıişlerle §ehrlıı nıi

f usu her gılıı bir az daha arlı· 
yor. 

Bıiyıik caddelerle /ıal kııı ak
şamları Jıava almak içlıı koşu§ 
tıı/clrırı ırmak boyundaki set 
üzeri. vakıa belediye tarafın 
daıı sıı arabalar/le sıılıı111yor 

amııw bıı iş. tozları, çolc kısa 
sıireıı bir zaman içlıı yatıştırdı · 

!Jıııdaıı, az sorıra buralarda yine 
boğııcıı toz bulutları yıikseliyor. 

Acaba tek allı sıı arabala · 
rlyle böyle yerleri - çamıır el
mlyecek biçimde - el ayale çe
ki/inceye kadar bir Jcaç öğılıı 
sıılaıııak /uıbll değil mi ? Bıı 

bir .. 
Sonra, memlekcl Jıaslaııesi

nln ö11üııdeıı geçerı yol ... Hura· 
sı da lıasta/ıaııede yalanları te
miz hava almaktan alıkoyacak 
kadar tozlu ve b:•rbal bir hal 
dedir . Ayııl araba/ardarı bir 
l/rlsinldc orayı sık sık sulamaya 
lalısls etmek ve böylelikle has 
tanenin toz bıılıılları arasında 
kalmasııı önıimi almak mıim 
kıln alamaz mı ? Bıı da iki .. 

Belediyemize bıı iki mev:ıııı 

/ıalırlalıyorıız . 

Otoraylar 
Şehrimize yakında üç 

otoray geliyor 

Dcv'et demir yollarının son 
aylarda civar şehirler arasında 
işlemek üzere milbayaa ettiği 
otoraylardan üç tanesinin pek 
yakında şehrimiz ı g~ı,c.ği s ~ 
vinçle haber alınmıştır. 

Otoraylar, otomotrisleıden clalıa 
çobuk ve yolcuların istirahatını 
son derece göz önünde bulun · 
duran nakil vasıtasıdır, bunlar 
şehrimize geldikten sonra Mer 
sinle, Adana arasındaki meHafe 
daha azalacak, seferler clııh • çok 
olacaktır, 

Otor .ıylar mazotla işlemek 
tedir. 

M. Litvinof 
Kadınlar lehınde Milletlt>r 
cemiyetinde lt>şebbüsatt:ı 

bulurıdu .. 

Af. Lllviııof 

Cenevre: 23 (A. A.) - M· Lit 
vioofun ve · dolıyısiyle Sovyet 
Husyanın Mılletler cemiyeti•dcki 
ilk teşebbüsü kadınlar lehinde 
olmasıdır. 

M. Litvinof umumi heyete 
gönderdiği bir mektupta kadın
lerıın tıbiiyeti müsavatına dair 
Monteviderı konfaraosında Cenu 
bi Amerika memleketlerinin ak · 
tettikl-.i mukavelenin birinci 
komisyona havale8ini istemiştir. 

M. Litvinof mektııbnnda, ka
dınların hukukunu bütün dünya 
d.ıı tahdit eden hususatı tasrih 
etmı·ktedir ki bunlar, kadının 

hayıtını kazonması, umumi biz · 
metlerde buluııması ve bir mes 
lekte çalışmasıdır. 

Umumi heyet bürosu, mesele
yi umumi heyetin 1935 rıııname
sioe koymağı kararlaştırmıştır. 

Erkek ve Kız liseleri 
1 
1 

Şimdiki yerlerinden kaldırıldı ve
1 

Orta mektep muhtelitlikten çıktı 1 

Erkek lisesi,Kız muallim mektebi ile Orta mek_( 
tebe ; Kız lisesi , Erkek lisesi binasına ; Orta 

mektep de Kız lisesi binasına taşınacak . 

Kız lisesinin laşırıacağı eski erkek lisesi 

Şehrimiz Kız mokllim mektebi
nin lôğvı ve Orta tahsil mektep 
binalarının ne suretle kullanıla -
ca~ı hakkındaki Maarif Vekiileıi· 
nin kararı dün geç vakıt Viliiyete 
lıildirilmittir . Gelen emir tudur ı 1 

1 - Adan• Kız muallim mek· 
tebi 1 teşrini evvel 934 tarihinden 
itibaren lağvedilnıi§tir . 

2 - Bu m.ıktepteki ıalebroin 
tevzi listesi mektep müdürlüğüne 
!(Önderilmişıir. 

3 - Kız muallim mektebi bi
nası, bütün müştemil&ıile, Erkek lise· 
sine verilmiştir, 

4 - Kız muallim mektebinin 
ders illetleri ve e§yası Erkek lisesi
ne, erıek ve kayitleri Erkek mnal· 

li ın mektebine devredilecektir. 
!'\ - Erkek lisesinin biuası Kız 

lisesine, eşya ve ders ii.leılerile bir
likte, devrolunacak ve Kız lisesi Er· 
kek lisesine nakledilecektir . 

6 - Muhtelit Orta mektebin Kız 
ıalebesi Kız lisesine nakledil•cek ve 
bu mektep orta olarak bırakılııcekıır. 

7 - Erkek Ortamekıep,kız lise
sine nakledilecek,Kız lisesi ders alet· 
lerile eşyasım Erkek Orta mekte
be terkedecek ve yalnız yalı eşya
sını alacaktır. 

8 - Muhtelit Orta mektep bi
nası Erkek lisesi emrine verilecek 
ve oekil i§lerine derhal başlanacak 

ve m ktepler 1 teşrini evvelde yu• 
kurıki ş•kilde açılmış bulunacaktır. 

------------------------------~~ ......................... __ , ___ 
M. Maksimos döndü 

Nazır; Tilrkiyenin Milletler cemiye
tine kabulünden memnun oldu .. 

Ve bu intihabın Yunanistan için de hususi 
bir mana iktisap ettiğini bildirdi.. 

Atina: 23 (A. A.) - M. Mak
ijimosun Cenevreden avdetinde 

matbuata verdiği beyanatın, Tür· 
kiyeyi alakadar eden kısmı tam 
metin olarak aşağıdadır: 

Cenevre seyahtımın , Tür ki· 
yenin Milletler cemiyeti konse· 
yioe intihabına hadim olduğun-

Büyük Dil bayramı 
Dil, tarih ve edebiyat komitesi 
zengin bir program hazırladı. 

Yarın akşam Cumhuriyet Halk Fır
kasında büyük merasim yapılacak· 

Y urın şehıimizde yapılacak 
olaıt büyük dil bayramı için 
Ualkevl dil, tarih ve edebiyat 
komitesi taıafınd9n tesbit edilen 
programı oşağıya yazıyoruz : 

Yarın gündiiz arzu edenler 
müessese, mağaza ve dükkanla
rını bayraklarla dooo tacaklarchr. 
Öğleden sonra Hnlk Eırkası bi
n~smın üst kısım saloniyle Be 

lediye· ziraat bankası ve yoııi 
otelden alınarak şehrin muhtelif 
kısımlarına konulacak olan rod 
yolardan Ankara ve lstanbulda 
verilerek olan konferans ve 
nutuklar halk tarafandan dinle
nerek ve o gün Balkevi tarafın
dan yaptırılan bayramı kutlama 
rozetleri dağıtılacaktır. 

- Gerisi ikinci sahifede -

111. Makslmos 
dan dolayı bahtiyarım. Komşu 
ve dost memleketin beynelm•lel 
siyasetteki ehemmiyeti ve Tür 
kiyeniu harici siyasetini idare et· 
mekte olau Tevfik Hüştü beyin 
mümtaz zihniyeti bu intihap için 
ooa itiraz kabul etmez surette 
hak vermektrdir. 

Bilhassa son seneler urfında 
sulhu tesis ve tahkim içiıı sarfet
tiği faalıyet nazari itibara alının. 
ca; Tür kiyenin, bu eserin ati in 
kişaftna muhtelif suretlerle ha · 

-Gıtrisi UçU ncU sahifede -

Gıı~un yapraöı_:_ 

Zavallı "Rubaiyat,, 

Kulok mi~afiri oldum; iki adam 
şöyle konuşuyorlardı : 

- Artık g•çim pahal.lığından 
şikayete hiç hakkımız kalmadı .. 

- Ilayır ola, sebze fiyatları mı 
indiriliyor ? Yoksa et ekmek için 
belediye yeni narh mı koyuyor ? 

- Belki daha mühüm .. 
- Öyle ise, ev kiralarım yoluna 

koyacak yeni bir karar var . Yahut 
elbiselik kumaş fiyatlarında büyük 
bir düşüklük oldu ? 

- Onlar da değil .. 
- Pek alil, odun ve kömürü de-

ha ucuz alacağız öyle ise ... 
- Hayır bayır .. bilemedin .. 

ben söyleyevereyim beri : Kibrit fi. 
yatları ncutlııyor. Şimdi yetmiş p•· 
raya aldığım•z büyük kutular altmış 
paraya ve alımış paraya aldığımız 

küçük kurular da elli paraya inecek !. 
- Bak, bu aklıma gelmemişti 

doğrusu ... Fakat bunun geçime 
faydası ne ayol ? 

- Ne diyorsun sen . . Bugün 
kibritten başlayan inhisar malları 
fiyatlarıma, yarıo mesela cigaraye , 
rakıya, tuza , şekere ... de ıe~mil 

edilmiyeceği ne malum ? . 
- İyi söyledin .. hepisi ne ise 

amma,ille şn içki fiyatları .. çeki -
lir dereceden çok aşkın oldu.Bugün 
mesela yorgunluğunu dindirmek ,ak· 

şamları bir iki kedelıçikle felekten şöy· 
lece bir kiim almak isteyen bir adam, 
nerdeyse , günlük kazanrıoın üçte 
ikisini çilingir snfrasıoa yatırmaktan 

ya asını kurtaramıyor ... 

Vakia aşağı cinsten ucuz içkiler 
de yok d~ğil .. Lakin o muberek
lerio içine de galiba öbek öben cin 
şeytan mekul~si nesneler istif edil
miş .. Bir kaç kadehten sonra ada
onn gözleri velfecri okumaya baş· 

lıyor. Sonra, sabahleyin de be§ı yas· 
tıklan kaldırabilirsen ne mutlu sana. 
İosamo dili, e~zınm içinde keçele§
me'·le de kalmıyor; adeta donıeğı 
bile şerhe şerhe yarılmış bir halde 
o zıkkımı içtiğine de, içeceğine de 
tövbe edesi geliyor ... 

Bence, geçimi ucuzlatmak için ; 
ekmek, eı, sebze , kumaş, şn veya 
bu gibi ihtiyaçların fiyatlarını İn· 
dirmeğe özenmekıense şu mubarek 
" binıül'inep " e bir çare bulmak 
deha kesıirwe yoldur. Çünkü ooıın 
tesir~le gemden , kasavetlen , geçim 
derdmden , hayat üzünıüsüoden ve 
levki kendisini muvakkaten kurla· 
ran bir adam, dünyayı gül pen be 
görür, karşısına dikilen bin bir "<'· . . 
çını zorluğuna karşı " Sat anasını !,, 
diyebilir ve ertesi gün daha kud
retli çalışebilmek için de müthiş bir 
hız almış olur ! 

Görüyorsun ya - dibine yak· 
mamek şerıiyle - İçkinin insanlar 
üzerind~ böyle ınhiyt>vi ve ikıisadi 

bir tesiri de vardır.Bilmem ki bıı mu· 
ıalaanıa sen ne dersin ? 

- Haşa huzurdan; enfes ve mü
kemmel bir fikir derim buna ben! 
Fakat kuzum, bu orijinal fikri ne
reden aldın sen 1 

- Prk boşunu gicıi ise söyle
yeyim ; bu fikir " Melek girmez 
çarşısında kilo ile satılmaz, d~di[ .. ~e 
elini cckNioin iç cebine soktu. Kü. 
çük_ b.ir k.i.ı•p çıkardı ve karşısın· 
dakıoın guzüıre sokarcasına uzata· 
rak] onu, bu kitap yazıyor işıe .... " 

• 
Merak ettim . Bu iki arkadaşın 

yanma sokuldum ve büyük bir fik· 
rin ( ? ? ) isbatına delil olarak çı
kıırılon kitabın odını ö~rendim.Bu ; 
m."şhnr rakı amilleri oderı H iis•yin 
Rıfat beyin tercüme ettiği " Rube
iyaıı Ömer rr ay yam " idi ! 

Miınııun 

Deli Fatma 
Ferit Celıil beyin yazdığı 

ınllli hikaye . 

Bugün ikinci sahifemizd" 

1 
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mecmuası için yazdığı bu güzel hikayeyi (( Olkti )) nıin 19 unca ilk mekteplerde 82 Sabıkalı bı'r yankesı'cı' 1 sayısında11 iktibas ediyoruz . Hikaye t1ç gün devam c·deceklir. 1 • 
1 

-1- Dört mektebe birer ı 

sınat daha ilave edildi A l k b ·ı h 11.A h k 1 Çamlıkta sabaolanbrri ötüıeo 
•ğ11stos böceklerinin sesleri kesri · 
mı-ye batlamlfll· Güne@ Boğa dağ· 
l••ının sini tı · pelt1rini kızıl ~umu

ıak bir renkla fırçalıyordu ... Dağ 
ar.larını , biiyük kaya parçaları
om üzerine koyu mor renkler çö
kOyordu . 

Ali Dayı ile , Ulu yoia Laken 
uçurumun kenarında bir ardıçın 
dıbiodt" oturu~orduk . Önümüzde
ki sonıuz boıluk dalgasız bir deoiz 
kaıaohğa gibi susmuıtu , Yalnız 
.. rasua uçurumun bir kenarından, 
diğn bir kenarına ş~hioler bir b e· 

va f!§ ·ği gibi geçiyorlar ... Korku 
dan türırğinden tedirgin olan gü 
vc·ciu sürü'eri kaçıyoilar ... 

Aşağı köylerden ioek , dana , 
köpek sesleri birbirine kauşar ak 
Loıluklara dağılıp siniyordu . 

İoce bir dağ yoluııdao bir geçi 
sürüsü qağıdalıii harm11n yerinde· 
ki çadırlu• doğru iniyor ... 

Çıngırak Stslerine hazin bir 
kaval lf'li karışıyordu .. 

Ali Dayı ; ağzındaki cigarayı 

parruaklannm arasına arda. Sırtını 
birez d!lha ardıç ağ.acına ytıslsdı .. 

- Ab ... dedi .. Bu çoban her 
akpm itte böyle .. liaıka bildıği 
bir şey yok!.. Hep Ddı Fatmaoın 
tlirküleri . Yaogılan ... Hep o .. 

- Deli Eatma da kim oluyor? 
dayı .. 

- Deli Fatm(mı ? .. St:n onu 
bıJıniyor IJlUIUO ? . 

- Yok 1. 
Ala D•yı eski bir posta sürücü 

sü İdi .. Yalhrc• omuzundan mar
tin düşmemiş , •t 6Zeriııden inmf'
•iş, mrtıutiyetin ilk güolt'rine ka 
dar bu iıte kalmıı s~vimli b&ı ıhti 
yard'ı ~· 

Oop Toroalarda lanımıyan kim 
ıe yoktu • Boiaıdao geçea keo öyle 
bir nara atarmıf ki Bell UZ8D UZUO 

datfard• dolı§ırmtt .. Şimdi artrlc 
-~ait omuzları 8nc düşmlJş , b"li 
L'~G\müt , zöıleri irü' katlarının 
alhnda saank\ .. şmeye baılamJ§h . 

Ali D.yı bc,Yaı, l'eyrek sak•lıw 
avucJJoUD .içinde birluıç dda ok 
ıadı .. 

- Odı Fatma)ı bir ıfüaeydie. 
dedi ..... Onun 6yle bir menekıe ma· 
Yiei gözleri V•rdı ki .. n kah yürı·ği 
yerinden oynalırdı .. Dat gülü gi 
bi pembe , çu,urlu J.Ualcları, pe· 
lind~a •t•İl aa.:kau ku k örgiilü 
sarma, saçları , sıuuı gibi .bir. boyu 
vaıdı ... Ona §u lc6yl,.rde göı lcoy 
mtyan delilıanla yoktu .. 

Ah' f>'t1 şehir kızları yok mu? .. 
Zavaflı Fatm•nıD a'klını~ O)Da

namasırıa ıebf'p oldular . 
- Ş8bi~ kıu•rı m• ? .. 
O , ıözlerimi dinlemeden an 

laimafa devam ediyordu .. 
- Güuablart boyuıtla• nıa bu 

~zı blylittdi'er .. Onu babası ı e 
emekle .gelio etti bir bilsen , şu 

daglar yok mu ? . Haftabrca da 
vul ~~ıleriyle, ioledı durdu •. 

Ah .. O kocası olacak heıif .. 
Duta pı ar -göıündco B" içmesif\i 
bilthiytn Jeli k çi gibi , yllzühü 
prlleflertJ soktu ... 

Dojrasu Fatmanıu ~o.catıı da 
ıüzeldi .. İri çam dalı gibi bir de 
Lkuh , onun atrhnı bu köylerde 
yere gelinn yoktu . Atına binip 
si11hını omuzuoa takuıca Köroğlu 
11tsi dajlara korku salardı ... 

tiyatro , kanto oya . uyorlaımıt .. 
Delikanlılık bu , durulur mu, her 
gece kanloy• giderdik .• Fatma 
nın kocası d• artık geceleti bura· 
dan eksik değildi ... 1 

fki söğlU ağacınıo ortssına yu· 1 
1 

varlak hır çaıdak yapmışlardı . 1 

Bu çardağın önüud" de bi· peıd~ 1 

vardı . Perde açılır , kızlar bırer 
birer kanto oyrıarlarclı . 

O zam1tn lnzların adla ıoı hep 1 

bilıyordum. Bu .1 lardıın bitisioe de 1 
Fatınanıo kocası tutulmuştu .. Adı 
na Tombul Zeh 1 diyorlardı. Doğ· 
rusu bu yd lıerifın kızı yaman oy 
nıırdı ,., O yaz , İsmail iyiden çile 
deo çıkmıştı . Orada burada rakı 
yuvarlıyordu . Kız d" ona tutul· 
muştu galiba ? .. 

Güz çiçekleri aça ken şehiıli 
ler de göç etmeye bsşlKdıLır, oyuo 
cu kızlar da arlık gitm işlerdi ... 

Oyuncu kızlur deyip ıe geçme 
ha .. Onlıır yok mu f\!yt..uı güğü
me koyan kadınla rdır , gözlerini 
süzerlar, dudaklarını hüzerler, oo 
yaparlar yaparl ır, <'rk kl~ri doğan 
pençf!sine düımü§ lcekliğe çevirir
ler .. Tiiy tozrı.k bır kmaıl r ... 

lsmail artık eski lsmail dt ğil 
di .. ikide bir alına bioince şehre 
iniyor , gftoleıcc o ada , ban köşe
leıiode , kantocu Z!lhelio dizinin 
dıbind( n ayrılmıyordu. N. si var , 
nesi yoksa barcuyıp biıiriyoıdu .. 
Artık reDgi ıararmağa , göıleıioin 
feri yavıf yavaf ıaomeğe , gür s~~i 
karıue6lanmağa batlamıştı . Bir 
kurt onu içind~u durmadan , <lu 
rukmadan yiyip bitiriyordu .. 

On• bu huyundan vazgeçmeai 
İçin çok dil dökı ük .. Hiç bir söz 
kir etmedi, ateş alan harmanı -sön· 
dürmek güç olur .. 

Yalnız F atm ı, kocasu.ıın halin. 
den bir şey sezmiyordu .. Toy ge
lia ne bilsin ki lwcası kantocu Za 
bel'in feodiaıe dütmüştü ... 

lsmail bir sabah evine ay•lda 
daramıy · cak kadar sar hoı gelmiı 
ti . F alma o:ıu basta sanmış , so
yup yalağına yahrmıftı ... 

O g,ür. lsmıaili11 C.!binden ucu 
sırma i lmeU bfr ç"vre çıkmış, 
çevıeoin ucunda büyilkçe bir dü 
ğ6m varmış , Fatma bunu çözmüı, 
içinden bir tutam kıra saç çıkmıw • 

Bundan soara Fatma ile Jsma
ilia ar.a ... da ne geçti bilmiyoı um 
Fatma artak babasının evine dön· 
müşıfi ... 

Soı;IJ var 

Fiyatları 
On para daha ucuzluyor 

Hiikumcıle kibrit tirketi arasın· 
da aktedilen imtiyaz mukavelesinde 
kibril fiatlarınıo teshil suretini tarif 
edı>n bir madde vardır. Bu maddeye 
giire üç ayda bir iki taraf mora· 
hhaııluından uıürekkPp b!r komis· 
yon toplanarak dolaran iıtira kıy· 

mcıioi tespit ve buoıı ~öre kibrit 
fiatlarıuı tayiu edecektir 

Mahye Vekaleti geçen aylarda 
bu maddenin hiikmüne tevfikan 
dolarm sukutunu ileri sürt'rek kibrit 
fiatlarını büyük kutulu 70 para, 
küçük kutular da 60 Lpara olmak 
üzere birer mıkıar iodirmitti. 

Alakadar hf'yet son ay içinde 
ttokrar oaukuvele ,bükumlerine tevfi· 
kan icap eden tetkikatı yapmış ve 
kibrit fiatlarıoan bir miktar daha 
indirilmesi tazım geleceğine karar 
vermiştir. 

Uiiluiwet, konıiKyoon bu kara-
Eskıdea 'ebirlilerio çoğu yazm 

buralar• gflir lerdi ... O zamao 
•t•iı c~vızlikt~ bir çok çardaklar 
nrdı. 0~-dötıt ay buHlar ıehirli
lerle dolardı . Bu .arada bir çok 
41a E• me~r gelirdi . Bur.4111 ol 
autcç• b&ytlk bir d~ ~arflll vardı ' 
k8ylü , fehirli llep bu,aya topla.
nndık. 

, rı üzerine büyük kuruların 70 para 
dan 60 paraya küçük kutularında 

60 paradan elli paraya indirilmesini 
Kibrit §İrlCetine Hüküı:oetin bu son 
tebliğatı üzeriot! ve yeni tenzilat 
vaziyetine göre tedbirlerini :almak· 

JW pb bJ»er ald•f< ki 9'Jfly& 
Fhirdea çalgıcı kazlar ıelmit, 

tadır. • 
Buna göre, 1 Tt'triuievvelc.Jen 

itibareq 11fe1Qlekettf", kibrit hu yeni 
fiadar Userinden taıılma&ıt baılana· 
cakur. 

-·-
İlk mekteplerde bir tar~ftan] 

kayt ve kıbul muamelelerine 
devam olunmakla beraber diğer 
taraftan ikmal imtihınlıırı da 
yapılmaktadır. Bu her iki iş bu 
ay nihayetine kadar devam ede
cek ve 1 Te§rioievvel 934 Pazar. 
ttsi günil derslere başlanacaktır. 

Maarif Müdürlüğünce mürn· 
caat edeQ taltbelerio mtktepsiz 
kalmaması için 5 Kanunusani, 
Namık Kemal, Ziya Paşa ve 
Dumlupınar mekteplerine hirer 
smıf ilav~ ettirildigi gibi Seyhan, 
29 Teşrinievvel, İnönü, Ziya Pa
ş ,, Çınarlı ve 23 Nisan m ektep
leri başmuııllimleıi de sınıflarda 
ders alacak ve busurctle on 
dersanc ve muallim kazanılmış 
olacaktır. 

Bu sene geçen sene kadrosu
na göre 800-1000 talebe fazla 
alınmış bulunacaktır. Bu sene 
kadroya göre yalmz Gazipaşa 
mektebinde bütün sınıflarda altı 
yüz talebe ders okuyacaktır. 

§ Trahomlu mekttpleıin haş 
muallimleri dün öğleden sonra 
Maarif Müdürü Yunüs Kizım 
Beyin ı eisliği altında toplanmış, 
sınıf ve dtrs tevziatı üz, rinde 
görüşmüı lerdir. 

§ İstanbul, Ankara ve İzmir 
gibi vilayetlerimiz mekteplerin 
de okuttorulmak mere Beledi 
yeler tarafından yol paralan ve· 
rllmek suretile fakir talf'befor 
gönderildiği fakat bunlann elde 
mevcut talimatnamelere göre bu 
gibi mr kteplere kabul olunma
dıkları ve hu yüzden hunların 

sefil ve pcripn bldıklıu ı ve 
tekrar yerlerine dönmek için 
çok mütkilit çekdikleri, bina 
cnaleyh bu gibi talebelerin Bele· 
diyeler tarafından kat'iyyea gön· 
derilmemeleri içtn Belediyelerin 
dıkat nazarlannın cdbedilmesi 
Maarif vektletinden maarif mtt
dürlüğüne bildirilmiştir. 

Vali Vekili 
Dün lran konsolosuna iadei 

z yarette bulundu. 

Vali vekili Osman Nuri Bey 
İran Konsolosl11ğuna gidere& 
Konsolos l1111aif H.o4 la'.dei uya· 
rette buhınmuıtur. 

Polis müd~rlüğünde 
Bir fotoğraf atölyesi 

ac;Jldı •• --Parmık izi kısmına ilaveten 
Polis mOdürlüğü dairesinde en 
son ıistem makine ve vesaiti ha
vi bir foto'ğrafhane atölyesi açıl 
mış :ve bu suretle çok biiyiik bir 
noksanlık izale edilmittir. 

Bundan sonra cürüm i§leyen 
suçluların fo1oğrr.flara burada 
çekilecektir. 

Adliyede teftişler devam 
ediyor. 

Adliye Velc&leti Müftttiılericı 
den Nuri ve Ali Rıza beyler Ad· 
Jiye d•ireaindeki teftiıleriae de 
t•m etmektedirler. Şimdiye kad•r 
Ağır ceza, Asliye ve Sulh ce:ıa, 
lıtintık dairelt>rile Hapisane tef· 
tit edalmiı yalnız Asliye ve Sulh 
Hukuk kalemleıile icra dairemi 
kalmıfhr. 

Mülkiye teftiş heyeti reisi 

Mülkiye teflif heyeti ıeiai Sah· 
ri bey Aalcaradan ıehrimize"' gf'I· 

•İftir. 

yı a a ı e meş ur '"~e met ar a-
daşı Hasanla birlikte yakalandılar 

~-----· 1 

Yahudi Sarı ihsan da iki arkadaşı ile 
birlikte yakayı ele verdiler • 

İst•nbulda ve Türkiyeoin bir 
çok vilayet ve kasabalarmda do· 
la~aa ve seksan iki suç itleyerek 
nihayet şehrimize gelmit olan A
yı lakabile şöhret bulan Mehmet· 
le suç ortağı Kayserli Hasan po· 
lisiwiz tarafından yakalanmıtlar

dır . Bu maruf yankesiciler ıoya

caklara safdillerin yanlaraoa yak· 1 

laştp kendilerine aşnalık göster 
mek suretile bemeo kucaklıyor ve 
ceplerinden cüzdauJarını el çabuk 
lığile aldıktan ıonra ortadan kay· 
boluyorlardı . Bu iki serseri son 
güalerde Mersin , Tarıuı , Cey· 
ban ile ıehrimizde bu suretle on 

vatandaılarm, ceplerinden cüzdan· 
lannı aıarmıı ve nihayet yakayı 
ele vermişlerdir . 

Buniardan başka İstanbulda 

tar.ıomıt mantarlardan Yahudi la ı 
kabile ıöhr"t almrş Sarı İhsanda 
arkadaşı Çakı Hasao ve ibrabim-ı 
le birlıkte ıaklanmıı bulundukları 

bir evae yakalanmışlardır . 
Bunlar da muhtelif vilayet ve 

kasabaları dolaşarak kıymet@iz ve 
adi taşlı küpe ve yüzükleri altın , 
pırlanta ve dmas diy• rek safdıl 
vatandaşla,a satarak dolaad11mık· 
ta ve hemen sırra kadeaı basmak
ta idiler . Bu üç mantarcı soa gün j 
ler içinde yal nız şchrimizd~ •ekiz 
vatandaıı hu suıctıa dolandarmıı · 
lardar. 

B•ı beş suçla bak]aranda tutu
lan tahkikat evraklarile birlıkle 
dün cumhuriyet m6ddeiumumiliti
oe teslim ve sorguya çekUdi"-ten 
aonra tevlıif e-dilmi§l9rdir . 

Takdirname alan~ 1 Yoksulları düşü-
muallimlerimiz 1 nenler 
Merkez Gazi P•18 mektebi 

muallimleriade .. Aziz (Şimdi An 
kara Gızi enslitöaünde ta .. be), 
Şevket (Şimdi İstanbal llleaiade 
talebe), Namuk Kemal mektebi 
muallimleriadea Bekir Kaya , A 
liettin , Kayııh mektelti muallı· 
mi Mehmet Rıza , Kadirli mektebi 
muallimi Ômer Tekia (Şimdr Na-
mık Kemıl mektebi baı muallimi), 
Bozanlı mektebi muallimi lımail 
Hakkı (Şimdi O.maniye orta 
mektebi riyasiye muallimi) bey· 
ler . 

Vazifetlı&rini mttHffakiyetle 
yıptılılar içini viJlret Miartf inzi
bat meclisleriain teklifi ve Maa· 
rif Vekaleti inzibat komisyoau 
nua kaboli ile 1933 1934 derı 
seneıi içinde takdirname alan ; 
bundan bafka yaadıklan eser o 

rejinal girilerek 1702 numaralı ka 
auauo 18 inci maddui mucibince 
kıdemlerine bir •eoe ilave edılee 
mualliaaleıin isim ve mtmuriyd 
malaalteri Maarif Velciletl tarafın
dan bildirilmitıir • 

Pamuk fiyatları 

Pamak fiyatlara birdenbire düt· 
miftir. Dün borsada iane pmıma· 
tanun kileau 32,S , yerli pamuk 
29 30 , koza S.5,5 kuruı ve ~ığit 
1,75 1aatimden 1&blmlfbr. 

380 DoOumluların 
Muayenesi 

Askerli/\ ıubesl ltelsliğinderı : 

~O Dotumtolnno ilk ve son 
yoklamalarına 2 SEylUldan 5 Teırine 
kadar denm edeceği ilan olunur. 

Bir et keçakçası 
yakalend( .• 

Cumhuriyet mahalluiud~ otu· 
ran Muhiddin oğlu Mehmet adıa; 
da birisinin ~kaçak olarak daua 
kutiği görülmii§ ve kfndiainden 
beş lira para c~zası alınmıştır. 

~ ····~··. 
.-,... Agfa filimlerinin ....... 

Her c;etitten, en ta. 
zelerini çok ucuz fi· 
yatla; 

Folo Coıkundan tedarik 
EDEBİLİRSİNİZ . 

Hlmayei et( al reisliğinden : 
Lira 

60 Milli mu ıucat falırikası 
S İbrahim bey 

10 Kireççi Avni ef .. ndi 
5 Mektupçu zade Muıtafa 

efendi 
15 Mnlla z•de Tabir "fedi 
10 Ekmekçi Ahmet ağa malı

dumu SaHet ~feadi 
1S Kız muallim mektebi ta

bui 

180 
Cemiyetimiz bimayeaiade aün 

net olacak fakir •• kimsem ço
cuklara hediye ıhnmak üzere te· 
her raütta buluaan yukarıda adlan 
ve verdıkfeıi para miktaıı yazıla 
zevata , 161terdikleri büyik allka 1 

ve bamivetten dolayı cemiyetimiz 
namına arzı tttekkür edtriz • --
s·üyük o.ı bayramı 
- Birinci sahiefden artan -

Ak§&m saat yirmide H.ık Fır . 
kası binasında memur ve halkın 
iştiraliiyle bir toplaiıu yapıla 
cakur. 

Erkek muiilliüı mı-ktebi ta· 
lebelerinitı iıtirikiyl& askrri Ben · 
do tarafın(lan dil lturaltay. mar 
şı çalınacak ve bu suretle me 
rasime tiaıldnmıı olacskbr. 

Bundan soo1'a Ctmhurtyet 
Balk Fırkası Sey-han viliytti ide· 
re lieyeti reisi ve Hıllttvi reis 
vekili Aksaray mebusu Süreyya 
Bey tarefından bir nutuk söyle
necek ve erkek muallim mek· 
tehi tahbelerınden bir efendi 
öz Türkçe bir (tir okuyacakhr. 

İlk. tedrisat müfettiılerinden 
Ali Riza bey tarafından (Dil in
kılibının mahiyeti, vatandaılara 
düteD vazifelet ile Türk dili tet 
kik cemiyetinin bugüne kadar 
yeptığı igler ) hakkında bir kon 
ferans v"rilecek ve bunu İbot 
oğlu Ali ve Ulu cami bat möez- . 
ziai Hakkı efendilerin sazla halk 
türkülerine ait konserleri takip 
edecektjr. 

.Kons~rleıden sonra yine er 
~ek Jµuall•m mektebi taleJ>ele
rioden illi efendi tarafından ijı; 
Türkçe tiirler söylenecek, miıa· 
firlere rozet dağıtılacak ve bö 
fede hazırlanan ayran ikram 
edilecek ve bu suretle merasime 
son verilecektir. 

;:unlarına : 

Uğurlu yolculırf 

Genç inkılabın 
rı ve kültür yapı 

imecileri; bugün · 
kea sizleri canda• 

Bir yıldmm h 
kdipların SODllllS 

siz, ülkü ve vazife 
gibi uzan bir çal 
madan sonra içimis 
ıunua .. Sizlerle f 
altında ayni havayı 
ve ayni duyğaya 
ayr 1laktaa arttğayla 

yuroz. Fakat d618 
kardetf etimizin bUll 
tür hayatamııda sİİI 
riyle karşılaşacafız . 
ruz ki bu güzel ba 
ğı,, olan yurdumuı 
bi•er "Sinelmaa,, 
Ve gene bu ltültlf 
safı tutarıktan; A 
yollanan öz yurdu• 
"36,, az ü1klcü çdC 
k~ndinize yakttar 
Kemal yapısına bi 
"aat" içimitidizdir. 
ötürüdür ki , üz .. 
yor. içinizden bir 
yor ki "ae muthl 
••8fıa di•ç mefkl 
leri ol•ralc bizler 
ce iş bııına koıuyor 

Sevgili kardql · 
Bugia pprapliı 

yqıdıjı Avrupaoua 
ruaa TOrkün doıt .... 
ıerom teıiriai ..__., 
balCımınd'an .We e 
tiiafii& çelı pb 
mınd•• da elde ed 
llemiı yoktur •.• 

Bu zorlu imauı 
ıokaca~ .Ulerin 
çalıttDalara olacak 
sanlardan gelecek 
prtt diye anılacak 
bet y6ce Batbui ( 
mizi muasır med · 
üıl6ne çakaracaiıı.) 

Ey ulu büyliü 
tilm6rn6z saz veriJ 
ne Ç1karıcaj'll battl 
Cl'jız ... 

Ey ıanlı savat•• 
harpleri ve ew fe 
çoculdu ı, Türk .. u 
dar dfttüniifler • • 
mıktan geri koyan o 
yüz yıllann arddl8\' 
biltüo bir ulus hl• 
bava tenefflia edip 
durmadan ilerliyor. 
Çocukları ve bilıi J. 
yer yllıilllün obje 
çekeo ve yağıluı111 
bile ııptayfa kuı 
dukları ilerleyiı ye 
JHİ sizin elleriatsd• 
yilcselecek ve bir 
f,ıecektir. Haydi• 
16nlD06z ıea ol~ 
cular ..• 

Mohim bir ye 
'1" -f': 

Topu dairesinin r 
ıiaiae göre 93.3 aeoell 
menkul mallar kartıl 
.Kıbrie balkıoan edio 
baftik milyoa legil 
dır. 

93.3 Yılanda uauı..: 
aio nufusn 270 bin 
ve yukadald borcua 
kDyliiterin borca 
her köylüye 6 lira 
füyor demektir. 

-"öylerdeki gayri 
nn tıbminedilea dt' 
0QQ liradır ki bqa<Jao 
ıına 42 lira dflıftyor 

Altı kaabacla~i 
mmea lnymaderi ijl 
dar. .Köylerdeki m• 
12.9'J9Jl98 lin ot.nk 
mekteclir. 

1 
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Kilo 
1 dim olacağı şüphesizdir. 1 Miralay Lindberg 11.apımalı pamuıc 

t
.11 i ı:.mı·r meb'usu Mahmut Es at beyin Türkiyenin dostu sfatiyle bu ::~::: ~:.::z11 

:: 

'" memleketin hu intihaptan dola- Oğlunun katilinin mah- ıl-~la~n!!!e~I~~~'----l-----l-~33=---·l--------1 
d~ iz mir halkavinde verdiği konferans· yı hissettiği memnuniyete iştirak kem esinde şahit olarak iane il 

32 
30 

11111".ı .. 1 ederiz. Bu intihap bizim için de dinlenecek iane surı 
jıP larln ÜCÜnCÜSU• 1 hususi bir mana iktisap etmek · Klevlont 
yır ___ ...:,•_________ tedir. C. 

Novyork : 24 (A.A) - Miralay Y A P A 1 2 Bize bu kadar sıkı bir surette l B j J j ki,,. - - 1 Lindberg oğlunu kaçırmış o - •-~eyı.:•:::.z ______ ---------ı----------1 
1 Çinde ne vRziyeıte idiler ? Rahat hığlı bulunan ve orada Be ikan makla itıiham edilen Hanptuma- l-,:;S!,liY::3!!h--------L---~~-------L---------I 

fi Rıımel'ı ve bazı Şarki Aııado u Ş k l k tl · · h k t Ç 1 )'. 1 T 
1 rahat zengin oluyorlar .. Okuyor- or mem e e •ıını er es tn um muhakemesinde şahitlik et- \>" rp •,, vilayetlerine de isyanları baslır. d h . . t ki bede ·ek lan bir 

ıcr: k k )ar . ilerliyorlar . Yer yer ihtilal 8 a ıyı 8 
' -

0 mek üzere yarın horaya gele Ekspres 
pi ~:ıkliaçbinı·ı gbou· n~::~epu b~~:ind:oc~.: )er çıkarıyorlar , müstakil devlet. memleketin Milletler ceıı_ıiye.tine cektir. ~=r~i "Yemlik,, 

lrr haline gelmeg· e çalışıyorlar ve ı iştiraki ·Milletler cemıyetinin Nevyork : 24 (A.A) - Cihan 1 ''oi. lır lar . Hele bir biri ardısıra açılan b ı ·ı ı h t b mıntak ,, "Tolıurolıık,, 
geliyorlardı . eyne mı e aya ın u •- •umul pir ~öhreti olın el yazısı \ H U B U B A T 1 ı bu"yu··k muharebeler brsaba dahil ' JIAk d menfaatlerle • 

iddiamı 8ize yice bir yabançı sına laa u t en mütohassısı M. Asdorne kücük 1-~--~.-,------.--..-~.----,---,3.------,---------oı- değildirler · nın bir Fransız mütefekkirinin ki- iştigaldeki ihtimamı t~kviye ede- Lindbergı'n kurtarılması için dok- 1-~B:::ıı.ı;:i!d::::a:ly'...-.:K~y;:.ıeb::.;rrl,;:11• 8:.__ __ ,lı--;;;<!'7~5=----ı---;3.-----l·-
aP Türk milleti sefıb bir saltanat ği b kk kt " 
~ tabile isbat edeyim : ce m•J • • ır. tor Kondnonun müzaker.Ier es-~ ııg· runa boyuna kırılıyordu · Him A T '- · ı· lduğu ··ze H " 

,ı k ( Güstav Löbon) un " rap me üı ınyeyc ma um o u - nasında aldığı mektupları aupt· •-~A:.:.r..:.p•=--------ı-----l------ı---------~,jıll m•tsizlik içindi', açlık içinde em- deuiyeıi., adını verdiği ğüzel bir If: bu hususta hususi bir maddeyi manir. yazmış olduğunu kati ola-
11 

_ _;:F~•::::s.::.u;ı1Y.::a ______ 
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_____ 
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il' riliyordu · 1 ueri vardır . Bu esuin bir kısmı ihtiva ed~n son eylôl misa - rak söylemiştir. Fakat doktor Yulaf 25,5 
Bütün v9rgiler:bütün ağır ı - k 1 y · t Delice 

k · sonlarına doğru Türklere tahsis iyle birleşmiş o an unaoıs anın Koudon vaktiyfo Bronks mezar-
" g· .le Türk unsuruoun sırtın··"··ç·o··- - .iı. • b d b 1 h · ı . b l . . . 1 Kuş yemi 

.. ,.. 1 - edilmiştir Mütefekkir, orada di· uu an öy e a va ıca e Ugı lığında görüştüğünü on n'8mı KPten tohumu "' ) ordu . İdarenin bütüu kolu ugu d f I · · k 
Yor ki : zamanlar ı men aat erının on müstgarını taşıyan adamıı Haupt- Bakla )d Türkün, kadın erkek Türkün ar- d h l d f 

"Osmanlı imparatorluğunun sey bıızurun a arartl e mü a aa manın pek az benzediğini !onun Sieam 11
/ dına sarılmış bir yüklü · ı d ' l · d · 1 caktı d "k 

b. en ç&]ışkan, en n~mus u unsuru e ı ıc ~ın en emın o a r. müzmin denecek derece e o h Bıze pek dost olmıyeu ır d B lk 
öz Türkl•rdir . Buolaıı Tüık tabi- Cen -vre e a an antantı nr- s-uru""klü bir adam oldug"ııu halhnki •0 n•ütlıif Fransalı . (Diriyol) (Şark 

UN .... ~alib J<,ferıdi 420 
d yetinde yaşadıklarından Türk un kadaşlarımla gelecek Ankara iç- HaTiptman da böyle bir hal mev-

:il ıneselesı") adıı:ıdaki kitabın 8 şun H · · · d te h't J • • 
il" v11n 101 ta•ımıyan diğer ıııstıyan, tımaıı ı., programını a s ı cut olmadıg' ını söy emıştic. 

~~ - " ~ 
.&> '° Düz kırma ,, 250 D 1 ·· l" ~ l 1 ioi' arı ıoy uyor: f Musevi , Arap , Ermeni unsur· ettik Huznamcde şu mese e er Diğer taraftan Almanyaya 
.:.ı .:::- ·~~----1----------ı 
~- -~S~im::;.:;it:......,~-,.!"!..-,-------l--550-'----11----------.J "Hocalar tarızimata islabat er O T·· k d d H 

,, larla karıştırmamalıdır . z ur · var ır: gittğini ve gı'tlerken e ouptmı-ınanıua muhali fidiler · ı 1 · d" l 1 
ö S •••• Cumhuriyet 
~~'-=---==-::.::.::C.-'-'-'------1------1----------ı 
N ~l~~~--~"-------1------1----------1 ıf ı ler çok çalışkan , namuslu , kana- - tısa ı m<-S• c tır, nın evinde bulunan paraların 

•;,, Bunlar yalnız bir bakımdan d b'll' ı· · 2 ..,.... k ıa·t d h kt · "dd' "' atı.ar • me eni ci ı ıyet ı ınsan· - .... una a . bir paket için e tra ıgı ı ~a 
r-- Düz kırma ,, 

· 1 baklı idiler : çünkü lanzimat olsun !ardır . Dünyanın eo cesur asker- 3 - Tuıizm. edilen Fisenin öksürüklü hır 
.'. ıslahat fermanı olsun • evet Türk· 'ı ıeridirlcr . Bu kadar yüksek seci- 4 - Balkan millrtleri arasın- adam olduğunu söylenmektedir. 

1.ırden ziyade Türk olmtyan un yeli bir unsur nasıl oluyor da da marldi ve hersi her türlü le Viojada duluomakta olan Ame 
"t •urlardan bı"lh•ısa bııistiyan un· ı· · · b 1 t k 'y sı' M J • ~ hükumetlerin en ıa ımının en a- mas arın a vı e · rikan polis memuru · onsona 

Alfa ., 

Liverpul Telgrafları 
24 I 9 I 1934ı 

Santim 

Kambiyo ve Para 
İıj Bankasından alınmıştır. 

K. SA 
82 Türk altını mark. 21 

Liret 78 •urların işine yarıyordu · yeğasının idaresinde zulümlerin en 5 - Balkan antantının çalış- Laipzige giderek Fiseniıı ölümü 
~f. Çünkü bu yenilikler Türk· dayanılmazın• katlanıyor . Zulü- ma usullerini ıtaha tafsilatlı bir hakkında tahkikat yapması ve 
P" . .ı lüğe Tiirk olmıyanlar rnüsavi hak- mü gören Türk unsurudur . Ne surette tayin eden nizamnamenin 1 oynı zamanda Hauptmanın doğ-

781....;;;.:..:..:~,...-----1---1,29~ ,_...;_ ________ , _ __: __ ı-0-3-1 _ _;;,F~ra=n~k~"=F~ra=n=s~ız,,;!!----ı----ı-n25, Sterlin "İoıı:iliz., 
09·ı-~D~o:.:.ıa=r=·-·A.;::;:;.m=e~ri~k~en-,-.--ı----:-~25'° 

fdP lara mazbar oluyorlar · Fakat va · yazıkl., tanzimi, keza Balkan memleket · dıığu Kameuz şehrine gitmesi 
~i~1 lana karşı tckabbül edilen ~azi- Bu kitap yazılalı aşağı yukarı !erinin hukuk mevznlarının tev telgrafla Lildirilmektedir. Haupt-
Iİ" felerde fark kalıyordu · T~rke 35 sene oluyor · (Güstav Löboo) hirliyle de meşgul ohcaktır. manın karısı kocasının masum 

62 Frank "lsvi~rr., 

tahmil edilen ağır vazifeler can ' vaziyeti uıaktan değil 1 memle- Atina: 23 (A. A.) - Hariciye olduğunu ve arkadaşı ve şeriki 
., ınal fedakarlığı nzifelcri baki ka- ketimizin içinden mütalta etmiş nazırı M. Maksimos dün Cenev- Fiserden şüphelendiğini beyan 

,.,., __________________ .:...· ---------"------·--------------·~ 

~~, lıyor , buna mukabil bırt1liyaI1la tir . reden Atinaya dönmüştiir. etmiştir. 
~- ra biç bir yeni vazife tahmil edil- Ne kadar teessüfe değer bir M. Maksimos m•tbuata beya E b D 1 f 

ıniyordu .,. haldir ki (Senyohos) gibi bir alim, oatında, Türkiyenin Milletlçr oe- ene j ev e 
'.. (Pııiyol) çok doğru söyliiyor, Paris Üniveıaite1inin üalü bir bo- miyetine inlihabından dolayı de- Mebusları 

c;ok doğru görüyordu · Hırısliyaıı· cası Türkleıin muasırlaşmış b.abi· rin memnuniyetini bildirmiş ve 
l.ı lar askerlik yapmıyorlardı. V ~rdik Jiyrtsizliğini isbat yolunda kırk de- demi§tir ki; 
Lı .1, leri vergi Türkünküne nishetle reden su gelirmeğe çalışmış · Yunanistan komşusu ve dostu 
'ıf (yüzde 1) denilecek kadar bir şey- tır . olan Tiirkiyenin beynelmilel si-

di . Bu şartlar, bu fevkelide hi· fMkat koya koya ortaya koy- yasetteki ehemmiyeti ve Hariciye 
~ ınaye edici şartlar içinde Türk ol duğu deliller, siyasi ıolcak pro· Vekilinin mümtaz şahsiy•ti, Mil 
i lllıyao unsurlar ne yapıyordu ? j pağandalanodan mülhem şeyler Jetler cemiyeti meclisine intihap 

Rabat rahat inkiıaf ediyordu. E'D olmaktan faıla bir kıymet anede· husunda kendisine itiraz götür-
ı.J, niyet altında Osmanlı lmpa19 tor memişleıdir . Edemiyeceklerdır . mn haklar vermektedir. 
W J lutunı ve Türk milletine suikast- Hakikatler güneşe benzerler , M. Maksimos, Balkan misakı 

~~ ler hazırlıyorlardı . . örlülü kalmazlar . Güneş balçık · devletleri Hariciye azuları ara 
O kadar ki günü gelflikce bı - la sıvanma~ . Türkler hakkında sıada Avrupayı meşgul etmekte i •er birer iıtiklıilleriııe kavuşuyor ortaya atılan devlet adamlarıoa , olan meselehır ve bilhassa Balkan 

lardı . üniversite pıofeaöılerine kadar yarımadasını alakadar eden işler 
~~ Her hareketlerinde çay .?i.?i tesir eden şu propagandehrı yine hakkında yaptıkları noktain.zar 
lı Türk kaor dökülüy~rdıı : Bu~un bir Avrupalı siyasetçinin eserile taatiletinden bahsederek şunları 
. Lu şartlar içinde yıne bız zalım, yok etmek ıistiyorum . söylemiştir: 

~ 
onlar mazlumdu . Biz mutaassıp Vaktile bir çok elçiliklerde Sulhu taısin için devletler ta-
geri , onlar medeni münevver idi- bulunmuş batta bir aralık Roman - rafından yapılan gayrı,tleri takdir 

~ ı.,,, Biz taksime , onlar i~~i~lile yayı İstanbuldn temsil etı:ııiş olan hususunda tamamiyle mutabık 
~ layık görülüyorlardı . D~h-ılı ıda- (Cuyara) (Türkiyenin yüz bir tak ve bu mesai bilhoss• bir Akdeniz 
~I renin ithafı altıuda'.. barıçı .teca- sim projesi) adını verdıği rserin - misakının akti suretiyle müsbet 
J vüıler karşısında Tıırk unsuru e- de takriben 111nları şöyler : bir neticeye varırsa bahtiyar ola-
'J tildikçe , Osmanlı imparatorluğu "Türklerle Hırıstiyınlar ara- cağı:ıı. 

parça parça kopuyordu · sındı\ bir kin , bir iayz , bir inli- Böyle bir misakı gerek biz, 
/ştıtiğlm seskr ez ıı scsl~lr__ kam cereyanı dalma yaşadı , fakat gerek .Balkan misakının diğer 
Eza ıı sesi değil anam gouul bir, Hırıaliyan olarak itiraf etme- devletleri tamamiyle ta~vip et 

yasıdır , liyiı ki buna seb~p Türkler değil, mckteyiz. 
Elimi sakladım deydi dikene Hıristiyanlardır ,, Yunan Ha•iciye Nazırı Bul 
Jıa/ıl tahsildar ömrı1n lıilune Diğer maruf bir Fransız poli gar Harıciye na~ıriyle yaptı~ı ko· 
Alı ne qaman imiş bıırçak ıikacısı (Debel) tınzimatıan son- nuşmılardau da bahsetmiş ve de· 

;;olması ra ; aşağı yukarı bundan bir • - miştir ki: 
Burçak larlas111da gelin ol- sıra yakın bir zaman evvel Fransa Bizdeki samimi temayülleri 

ııwsı hiikümctile Türkiyedeki yeoi va Bulgaıistanda da aynen mevcut 
~ ltisafın dertceaiai şu bir lıaç ziyeti görmek için rtsmi vaııfe olduğıınu M. Batoloftan duy-
;, illi (mani) den mılletio ağzın· ile memleketimize gönderilmiş . makla bahtiyar oldum. Öyle ümit 

Beynelmilel parlementolar 
konferansına iştirak için 

lstanbula geldiler. 

İstanbul : 23 ( A.A ) - Beynel
milel parlementolar konferansına 
iştirak edecek murahhaelerla son 
kafileleri şehrimize gelmişlerdir. Bu 
suretle yann resmen açılacak olan 
otuzuncu parlementolor birliği şun
lardır. 

Amerika , Belçika , Koetariks , 
Danimarka , Mısır , İaponya , Fra· 
nsa , İngiltere , Yunanistan , Ma
caristen , İrlanda , İtalya , Japonya; 
İran , Polonya , Romanya , laveç • 
Türkiye ve Yugııalavya 

Bunlardan madı Bulgaristan da 
konf~ranaa bir nütahi göndermiştir. l 
Otuzuncu parlementolar konferan
aının hukuki komisyon11da eılilhsız
lanma ve emniyet komiıyoou bu 
ıureetle mesaisine filen haşlamıştır. 

Budunlar derneği 

iktisadi komisyonu Fransız 
projesini kabul etti -Cenevre : 23 ( A.A ) - Mil 

letler cemiyetinio iktisadi komis
yonu Fransız ticaret nazırı M. 
Lamuronun projesini kabul et
miştir. Bu pro jetle meclis takaı 
ve klıııing itilafnamelerinin se 
beplerini ve şumulünü tahkike 
davet olu11maktadır. 

En güvençli kazanç 
. 

( C) serisi le • borclanmanın son • 
de satlığa cıktı • 

bakıra kavuşmak ve zengin ol
mak için bu tahvillerden alınız 

% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi olan bu lsllkraziıı son terlibl de 
evııe/ce lhrac olunan A ve B serileri gıf>l ayni lıalc ve imtiyazları 

havi beheri 20 lira iLl bari kıymette , hamiline mnharrer 200 bin 
talwllden ibaret olup • lam lalıvili n 3 te birini temsil etmektedir . 

Bu tahviller . kanun mucibince umumi ve mülhak bıilçelerle 
idare o/uman daire ve ımiesseselerce , vilayetler hususi idareleri 
ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve mukaııelelerdı 

teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan milli emlak 
bedellerinin tediyesinde itibari kıyınelforl ıizerlndeıı başabaş kabul 
olurııır . Tahvil llP kuponları ile ledlyelerine müteallilc evrak ve 

senetler, faiz ve llcramlyeler ve diğer muameleler lstlkrazın lama 
men llfas111a kadar her iıirlıi rıisıım ve vergiden muaftır . 

% 5 faizden başka . senede iki defa yapılacak keş/delerde de 
kazanan uıınıaralara ayrıca ikramiye 11erilecektir . 

Davet 
Seyhan musiki yurdu reisliğin· 

den : 
23 Eylıil akşemı yapılan heyeti 

umumiye toplantısında eksrriyet hu· 
lunamamnsı dolayısile içtimaın 30 
Eylôl pezar gl\nil akşamı s•at yirmi 
buçukta yaptlmasıoa karar verilmiş· 
tir. O gUn ve saatte Yurtlu arkadat· 
larıo Yurt binaeıoı trşrifleri ehem-
miyetle rica olunur. 3-1 

~-~~ ... ~~---
Yugoslavya Kralı 

1 Ziraat mektebi müdürlüğünden. 

1 
Mektehimizin Ilaziraniı kadar 

muhtaç olduğu ( 50) bin kilo me. 
şe veya çam odunu ile ( 5 ) bin 
kilo kömür münokosnya konulmuş

tur. Şeraiti aıılomak istflyenler her ' 
gün mektep müdürlüğüne müra
caat etmeleri ihale muamelesinin 

birinci Teşrinin 14 üncü pazartesi 
günü saat on beşte Ziraat müdür

lüğü dairesinde yapılacııği iltı.n 
olunur . 4550 dan anlıyabiliriı . Bakınız köylü Bu zat hükumetine verdiği resmi ediyornm ki Bulgar meslektaşım 

lı ? la olan şahsi temasım neticesiz l anımı ne diyor . ınporda : 
ı . Bütün bu (ma~iler) Tür~ •. un·a- -- Sonu Var - kalmıyacak ve ~ısa \lir zamanda, 
rı •urunun a11rlar içinde çektıgı d q:ıuıılli\ktı bulunan meselelerin 1 

Aydında 
Belediye azası seçım 

nü tayin edildi . 
gü· 

!Ayın yirmi yedisinde Sofya· 
yı resmen ziyaret edecek Satılık ev 

,/,)anılmaz acıların feryadıdı~ .. Asır· 1 uııııııııııııııuıııııııııııııaıııııı•ııııııııuııı<ııııınıııııı~ıııııııııııııııınnıuuııı ıı\ halli yeluna girebileceğiz. 1 

"il\' içine dikilmiş ıoilli yassutunları t bu gece nöbe.tçi İ Rodop ormanları ihtilafının ! 
.ı,, B 1 · 1 acı aı:ı " !i! halli bıı hususta iyi bir alamettir. , ı " . un u grçµıış asır . ara ~ 1 

~ bqi••rııaıardır • 1 c z a ne ::ı K k l - j 
Türk kızı ve Türk o,,lu böyle 5 • . ı 11 aca Cl ar Vatan 

•• 
11 

• ~ Kale kapısı cıvarırıua ! . , ı' -1 c oları yaoa yana bağırırken , ın- ~ !i 

' lerkeo ... Türk olmıyan unsurlar 1 M. Rifat t'C'taıırsi<lir g hainidir ı1' 7j hele Türk olmıyan Hırıstiyan un- ~uıı;ıııııuııuııııımııımuııııııııııım11111111ı.ınwm11111111U1llll11111n111-& 
•uılar Osmanlı imparatorluğu i-

• 

--Aydın : 23 ( A.A) - Bugün 
fevkalade içtimaa davet edilen 

1 
Belediye meclisi intihabı 10 Tet- , 
rini evvel 934 Çar§amba gününde 1 
v~ htr günde yapılmasına karar 1 
ver11rek dağılmıştır . 1 

Sofya : 23 ( A.A ) - Y ugos
lııvya Kralının 27 Eylülde Sofya 
ya yapacağı ziyaret münasenetiy· 
le fevkalade inzibat tedbirleri 
alınmaktadır. Yugoslavya emni
yet müdürü, yao1nda 15 memur 
olduğ11 halde bugün Sofyaya ge
\~çe~tir . 

Hük1lmııt konağı karşısında 
Seyhan sokağında Halk Fırkaşının 
yan kapısı karşısındaki alt kat 
ma~azu üstü katında 3 oda bir 
mutbah ve büyük bir sofayı havi 
taş bone satılıktır . Talip olanların 
yanındaki eve müracaatları. 6 l 

4549 



(Tilrk Sözü) 

.. 
irTEYENLERE: ÇOK KOLl.ıYLIK GO.rTERiLiR. 

Seyhan defterdarlığından : 

Tazyiki havalı Emme basma Tulumbı\ 21 beygir kuv
vetimle Ooçe verke 
~Iarkalı dik silinJirli Dizel motoru 
30 Beygir kuvvetinde benzin motoru 
6 baygir kuvvetinde yatık silindirli 
Baştan kızma mazot motoru 
220 Volt ve 58 amp. dinamo man tablo 
Sinema makinesi 

Lira 
80 

700 
40 

125 
85 
35 

Ballldu cins ve evsafı soiresi muburrer tılAt ve cJevat toptan ve ya 
ayrı ayrı furuht e<lilmek üzere 21-9-934 tarihinden itibaren yirmi 
gün müJdet[A müzayedeye vazedilmiştir. Sürülen poy haJ<li ldyik gö
rülılüW taktirde 11-10-934 tarihine musudif porşenbe günü saat 

o .. 
15 <le ihaleleri icra kılıııacağındon tc.ılip olanların bu baptaki şeraıtı 

Seyhan muhasebei hususiye müdür -
lüğünden : 

Siptilli mevkiinde kAin İdarei 
Hususiyeye ait dükkdnlara , 123 
lira 62 kuruş muhammen bedel 
üzerinden yaptırılacak olan saçak
lar aleni münakasaY.a vazedilmiş 

olduğundan talip olanların şartna
meyi görmek üzere her gün Muha · 
sebei Hususiye dairesine ve yevmi 

ihale olan 27 -9-934 perşembo 
günü saat dokuzda °lo 7 ,5 dipozito 
akcolarilo birlikte mezkfi.r gün ve 
saatte Encümeni ViIAyete müra
caatları ildn olunur .4514 

anlamak isteyenlerin her gün milli emlıık iılaresine müracaatları iltln 10-15-20-26 
olunur .4554 25-5 

,. Posta-Telgraf ve Telefon Adana baş 
---,, müdürlüğünden : Gazetemizin 

Abone ve ilan şartları 1 
3 Aylığı üç, 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edılir. 

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

* * * 
Bir- defa konacak ilanlann üçüncü ve dör

dilncü SPıhifelerde her saflrı on kuruştur. 'Rek
ıam 111~.ıiyetindeki deva"1h ilanlar için ayr.ıca 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir. 

Muhterem halkımıza müjdeler 

ECE SUYl1 
&atlığa çıkarıldı 

• Hokiknten bütün suların Ecesidir. ( •) Amanus ıloğlarının yalçın ka-
yaları arnsın<lon köpiirore·k fışkırnn bu çok kıy.metli suyun astl adı 
" Ayron hali punarı ,, <liye ön olmış ikı•n sıhhtıt ve ıictimai muavenet 
V(lkl\let cclilesi tahlilden sonru hu suya 'ECE ,, İsmini uyğıın ve ya
kışır görmüştür . Vckıll e t celilenin resmi raporu aşağıda yazılıdır . 
Muhterem halkımızın mezkilr resmi raprru hir kerre okumaları kllfidir. 

ECE suyunu büyük bir işti ha ve lezzeti o içoc(lksiuiz. ECE suyu. 
nu hir defa içtikten sonra başka suları behemehal unutacaksınız . Çün
kü cidden latif, hafif ve temize.lir . A) ni zamanda çok hazimlidir . Jki 
saat zurfırıdıı Acıkmnk isterseniz yemekle bora her iki kadeh ECE İçiniz 
kAli<lir . 

TOPTAN SATIŞ YERt : Yoğ Cıımi civarında hf·lkeci1er kar
şısında ( AL] NASI B / ) Eczanesi yanındndir . 

Ceyhanda satış yeri : Müskir11t bayii Yusuf Ziya efendi 
M~rsinde ,, ,, : Mustafa Yunus ve kardeşler 

Yetmit bet kiloluk büyük damacana yüz yirmi - 120 - ku
ruttur. 

&e Tıirk-çe kraliçe 28 

1 - Yirmi güu müddetle mü
nakasaya konulan ve bir haftn 
temdit adilen 250 kilo sicim, 250 
kutu kırmızı mum, 500 kilo am
balaj kdğıdilo 500 kilo kurşuna 

bu güne kadar talip zuhur etme-
diğinden münakasa kanununun 
madde! mahsusası mucibince bir 
ay mü<ldctle ve pnzorlık suretilo 
mevcut niimuo e>si no göre satın 

nlınncı:rğı ıdon talip olanların u 

müddet zarfında Adana posta Tel
graf Başmü<lüriyetine , başka yer
lcrd·~ Posta Telgraf müdürlükle-
rıne ınürncaatlorı .4524 

13-17-21-25- Eyh11 

Kazanç tetkiki itiraz komisyonu riya
setinden , 

Komisyonumuz için 60 lira 
maktu ücretli bir kdtip ahnacaktır. 
talip olanların imtihanı 26-9-934 
Çarşamba günü komisyonumuz 
snlonunJa icra edilec"'ktir.lmtihana 
girmok isteyenltr ogün saat ( 9 ) 
da hü iyet varakaları ve şimdiye 
katlar cahştıkları yerlerden aldık . 
ları hüsnühal varakaları ile bera 
her isbatı vücut etmeleri lüzumu 
ildn olunur. 4546 23-25 

Adana erkek Muallim mektebi Mü
dürlüğünden : 

Yirmi gün müddetle münaka
saya konulan ve isteklileri olma
dığından münakasaları bir hafta 
daha uzatılan aşoğıda cins ve mik
tarı yazılı erzakın bir ay zarfında 
pazarlıkla verilecekleri ve istekli
lerin her gün saat 9 dan 12 ye 
kadar teminatlarile birlikte mektep 
idaresine mürucoatları ilan olunur. 

Erzakın cinsi 
4 Yıldız Akınt-k 

Zeytin yağı 

Edirne f eyniri 
Birinci mat yerli s~bunu 

4551 
Kilosu 
45000 

1000 
1400 
1200 

11 YILLIK 

mora• 
edin il· 

1 8 1 d • •• 1 aA n 1 a r 1 l ı' Tarsus belediY• 1 e e 1 y e setinden: ----------~----.;;... ______________________ , 
Belediye riyasetinden : 

"Elektrikle işler Siren safin ahnacak,, 
Vakıt tayini için Adana saat kultsino konulmak üzere bir siren 

satın alınması kararlaştırılmıştır. 

Satın alınma münakasa talimatnamesi mucibince kapalı zarf usulile 
olacaktır. 

İsteyenler Belediye yazı İşleri müdürlüğünden sartnamnyi alabilirler. 
Teşrini evvelin on altıncı Salı günü saat on beşte ihalesi icra edile

ceginclen taliplerin teminat ve tekliflerile birlikte Belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur· 4538 17-21 - 25-30 

1 

,- Biçki ve dikiş yurdu 
Refika Recep 

On senedonberi memlek(ıle bir çok kıyuıetli talebeler yetiştiren 
Adananın bu eo eski müessesesi bu kcrre Liçki ve dıkiş işlorine ili\· 
veten Belçika ve Ladövez metotları, yapma çi~·ek ve yağlı boyu şube
lerini de açmıştır. Fiyatlarda gecen seneye nazaran yüzde yirmi ten 
zilAt vardır. Kayit vo kabul muamelesi kapanmak üzerl'lılir . Kadro pek 
dar olduğundan bu yurda gireceklerin bir ao evvel müracaat etmeleri 
ldzımdır • 

Adres : Bebekli Kilise civarında Biçki ve Dikiş yurılu . 

---------------------------------------------!"-----
FOTO 

COŞKUN 

'' Agf a ,, filmlerinin her çeşidi 

Dünyaca meşhur ( A G }i, A ) filmleriiiin rn la 
zesi bulunur. Flyallar. diğer biitüıı markalardan ucuz · 
dur . ' 

• 
Amatör işleri en kısa zamanda 

verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran
dismanlar. 

Talebeden lenzllclllı ta 
rlf e ile iicrel altmr . 

o• o 
FOTO COŞKUN: 

Ya~ Cami Civarı 

n~ıediye meclisi sa1°0 

gün müddetle açık rod ~ 
konulan kürsü, sandatya 
rüatının ihalesi 934 seti 

oyının 30-uncu pazar I 
15 do yapılacağından tB 

b
., 

lorm · pey akçalarile 1 

leuiyemize müracaatları '1ııt4Fll 
nur .4553 

Amatör işle 
En Kısa Bir Z anı 

zırlamr . 

Kokinaki fabrik• 
dürlüğünden : 

~luhtereın müşterileri~~ 
miyl tle nazarı <likkatlerııl 

Fabrikamız cığit AP 
mi!en dolmuştur. Çırçır ıll 
Lu yiizden işleyomiyece~ 
gelJiğin<len 2-10-93 .. 
kııJar Fabrikamızdaki 111• 

çiğitlorinio sahipleri 
kaldırılmasını rica eylerilo 

det zarfında ciğitler~n! ~ 
vıııılara beher kilo ıçın 

kuruş hesabile alacakl~rı t 
bedeli tediye cdileeektır· 

mızın bu huslJStu hk bir 
11 kılbttl edemiyeceğini 112 

müşterilerimizin mo.liirtlu 
üzere ilı'ln eyleriz .4552 ı'f 

25 ...... 

Yeni istasyon ca 
Hanımlar terzill1 

Zahide 
ı 935 s11nesinin gaY0.~ 

zarif motlellari üzerine 1 

laılığını muhterem 1ıan1 ıJJ 1 
lore illin cdn . Y 

Telef9n numarası : 32 

Umumi neıriyat ıoiİ 
Melımel Nuretlln ~J 

Adana Türk sözü ıııatb"" 


