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-- Ergani yolu 
.Ergani dcmiryolu için yaınlan 

iç borc.;lanmaoın on tahvilleri atlıgıı 
çıktı . 

llİH 

Gizli nüfusların yazımı dün başladı 
Gizli nüfuslar hakkında i 

Her yutdaşın ayak uydurması ıa-\ 
zımgelen vazifeler vardır. 1 

------· 
Kanun hükmüne aykırı hareket eden-ı 

ler para cezasına çarpılacaklar. ı 
J) .. d . 'L 1 ., lı)·an , e ilmühaberlcrine <lo pul yopı:.tl· 

uıı "u uı aren >••:. • 

Reisicumhur Hz. 

T ebrık telgraflarına 
teşekkür etti 

1sıa.JJml : 31 ( A. A. )-Hiyn· 
seti cumhur umumi katipliğin

den: 
He:s'cumlıur llz. 30 Ağustos 

lafer bayramı münısebctiylc teb· 
rikte lıulunan zevata memnuni 
) et ve t<·:.ekkiirlerinin iletilmesi 

Orta tahsil mekteplerinde 
Mezuniyet imtihanlan başladı. Ronyalı ta
lebeler mekteplerine döndüler. Derslere 

1 T eşrinievvelde bc!şlanacak • j 

Vilayet ve 
kazalarda 

Zafer ve tayyare bayramı 
nasıl kutlulandı? . 

-....-O-.••-

Tar us : 31 ( Hu u i muhabiri· 
mizden ) - 30 Ağu ıo perşemhr. 
gi.inii sahabtan itibaren biitün re mi 
daireler , hu u i cemiyetlrr , mües 

1 t'~rini \'elin oo Le:.indc nıiid· rılmaz · 
d ti 1Mecek olan " gizli niifus Kayt<:ıı. oüfn. ları ve muanıe· 
ların ) azımı hakkındaki kan lo giirnıemiş niifus hadi. eler ini 

ııc Auaılohı Ajansuıe tavsit lmyur

ınuJa ıhr. 

el r, diikkun ve ma~aznlar bayrRk· 
larla donanmış ve bazı yerlerde def· 
UP dallarile ü lenıni.,.ti. 

~·ant dokuzda kaymakam, Halk 
}i'ırka~ı erkanı, memurlar ve mem· 
leketin ileri gf'len şah iyetlerile bir· 
fikre a kerlik şulıe ine gidilcrt·k ora
tin Lu lıüyiik zafer bayramı için 
h•hrik vı• kaimi mera~imi yapıldı . 
Buradan umum crkao ) üriiynek hü 
kfımet öniindeki ıneydanlığn gı-lcli . 
Farka bando ıı tarafından J tikliil 
mnr ı çalındı ,.e mera ime başlandı. 
l\lor biter bitmez jandarma bblük 
kumandanı Mu rafa B. ve onra tah· 
riral kiitihi Cafer Tayyar ve hükumet 
tabibi Cafer 'ad ık he) lcr tarafından 
lnıgiiniin 'l iirk tarilıinde eşi giirül
meyrn hir a'n galrlıc inin clıedı 

· bu müddet içinde ııiifn kütütiÜ· 11H ,, n gi)re ) urtda:.ın Mime ı _ve 
) •pına. 

1 
icap eden hiikiimlcrın m• kaydettirip muameleleri tn

manılnmıyunlardan birincide On 
gereklilerini aşıığı) a yazı) oruz : 
lillctimiziıı sa"·ısım \'e lllt dem Jirnya koılar, tt'keı riirünclo iki 

1 J "kl mi. li ıiarıı cezası tılınır . 
iallcriııi muntazam i tali tı · er· f 
1 k · · Ko) iinıle mcktnm nii us ve 
ı; le lıit \e takij) edelıiluıe ıçın 

1 silinm mi:. ölüm ve kayıp ve ya· 
H>r yurtdaı::m bu buyruğa göre 

~ ı ~ılmnmı:. C\ lcnnıc ve ho,.aorna 
a)ak ll) durınıısı cidden Hizanı• ır. vnkıı ı hıraknn mulıtur 'e ilıti· 

Hu kunun hükümlerine göre; 
l 

· l k' ) ar lıe-)'l'llerirnlen beş liradan on 
'Her aile rei i kene i e\ln• P ' 

1
. lıf':. Jirnya kı dar ayni suretle ee 

\e)n emri altındaki. her \e ı \C 1 ı zo a mır . 
a)etiııdeki, her\ n i 'e ayetinde- llu kanmnın nc:.riııdcn iiç ay 
ki niHu. ta yazılmamı~ kim cleri geçtikten sonra gizli doğum. öllim 
lıtııılardan ,., !ilikleri ka) dedil , e kayıp ve e\ lcnnH' \aka 1 ha 
lııenıi olaıılarııı evliliklerini ve her \erenlere, nlınacnk cezanın 
01ınü ... 'eya kıyholumş oluptn yarısı. tahsisat aroıımaı.ma ve 1 1a~-
lliifu tan siliumeıııi;: huhınanla · kn merasim icrnsıııa Jiizurn kal-
tıoı kü) de mulıtnr ve ihtiyar ht• mıkstzın mahalli idare he) eti 
htiue. kasaba 'e :ı;ehirlordc be kararı ile verilir . 
J, 1li) elere bil<lirınoğe oıef'hur- Hiitlin im ce~ılar için murn 
dtı, . ru zamnıı cari olmaz .. , 

üfusa )azılmamış re:ı;itler tle Demektedir. llinnenaleyh hem 
llluhtarlnrn veya belediyelere ve milli varlığ m11.ın kuvvet ve kesa· 
)ahut niifus dairesine muraccat fotini hüHin dünyaya anlatmak, 
rılerek 1-.un(lileaini y11cd ... u ınlıl~ Jıt!J.ll ue )U§ uıgmıı:t. HU) ul\. .l Urh 

•niikelleftirler. Kanundan cn·cle cemiyeti içindek~ hok ~e. vazife· 
. b ]er im izi kullaoıhılmek ıçıu ) urt 

aıt ıloJıum, öllim,e\ lennıc ve 0 · ı · 
0 ela ların bu i~e çok e ı ınmıyct 

aıınıu vnkılanmlan pul aran ~ ı ·ı vcrııwlerini ve bu lnı'<usta H eo· 
nıaz. Bu kanunun neşrinden son· ı 

d lcrin bilmi)·eııleri ikaz ctm .. e 
ıtı niifu dairdcrine verilecek o 
~um, öliim 'e evlenme rnkaları sini ö-ğt_·u_l.er_i_z_. ______ _ 

Mühim birkaç sorgu ? 
~lmanya bu kış ahalinin muhtaç 

' b·ı k ·? olduğu buğdayı hula ı ec~ mı. 

934 Gıda rekoltesi? Bir yılda 
yiyecek un ? ekmek vesikas~. ~ .. .· 

Berlirı-26 Airusto~ [Huı,u i mu· 
lıahinden)-lla~ı ecnebi gazete 
l<!ri ; im kış A lmanyanın ahali i · 
ile lazım olan yiyeceği temin ede 
1llİ)eceğinc tlair haberler ne:.ret 
hl ekle , e har hı umumi zamanın· 
t)" olduğu gibi ) iyccek '<"Si kala 
tı darrıtılac.af1ım, yiyecek madde 

o c 1 .. 
lerine un ·i ıııaddelt>r katı acagını 
) azuıaktaclır )ar. 65 filyonl•ık bir 
in an kiitlcsiniıı hayatı ile aHikn· 
1lnr olaıı im Iıalıcrlerin ııcre<len 
c.:ıktıirın 1 ve ne dereceye kadar 
do11r~ olduiruııu tetkik etmek 
Ye~inde lıare0kct olacağını diişiiıı~· 
tek bu ıne ele hakkında Almanya 
zıraat 'e ia eleri nezareti ı,aşmii-
d .. ı .. " •t ) den ıır erinden ( Dr, ıorı z .. 
Jznlıat rica ettik. Hu ricamızı hu
) ük bir nr-zaketle kabul eden Ur. 
Moritz izahatında di)Or ki : 

1921 enr-si hasadının ııetfre
İni, Almanya için bir rekor sene 
i olan geçen sene ( yani 193:~ se
•ıe i ) lıa~atı ile mukayese etmek 
doğı u tlcgildir. Çünkü lrnsndın 
k,) metini anlamak için oııu 193 1 
fiPnc i ile J<J33 eııcsi arasrnıla 
gfçruiş olan lıiiliiu lıa~atlların 'a 

fmlisile kıya ı·tmek Hizıındır. lföy-

le yapıldığı takdirde gorıılur k~ 
Almanya on on senetle ':.ısatı 
1110 milyon ton (eknı~k _)nı~ııı.a· 
ğa alilı Jıuhuhat) ) elı:.tll ~ıı:,.tır. 
Bu seneki ha'<ntta ise bu gılıı hu 
hubatın yekfıııu tam 11.54 milyoo 
ton tutuyor. A, pa rekolte-. :ne ge· 
lince 011 on srneoin va eti arpa 
rekolte i scncılc 293 milyon ton-

dur. 
Bu senenin arpa malı nlfıtı i~e 

tam :~04 mil) on tonu lmluyor.Ya 
tınız ) ula{ rekoltesi on on ene· 
ııin vasati rekoltesinden az olup 
buna ılıir kati lıir tahmin yapıl · 
ma ıııa halihazırda imkiin yok-

tur. 
Halkm un, et \e siit gibi c. as 

yiyec"k nıa,ldclcri ihtiya(·ınıı_ı tat 
min cclilıııiyec.egi lınkkıııclakı ) a· 

l 
. la a gelince bütün tlüııyı an :.nyıa r ' •••• 

da bilir ki Almanya her ı:.mı ıl · 
mc ve fenni istnti tiklare gtite ya· 

par. .. . . 
Jstatistikler go tcrıyor kı Al 

ınan) a tın ihtiyarını ta tın in için 
senede , 8c::ati 87 milyon toı~ ( ~m 
'stih aline alih lınhuhat ) ıstıh 
~iik etnırktedir. Halbuki im sene 

_ Gerisi Uçüncü sahifede -

İzmirde 

Büyük Gazimizin büstleri 

hmiı : :n ( A. A. ) - liorn(I· 
vada Cıımlıuriyd parkında ha~i 

Biistü merasimle açılmışthr. 
~lı·ı asiınde mülki ve a keri 

rüe a lııılunnıu. tur. Kurdele ke-.. 
. iJince Cazi ifa. lıiistiinü gören 

İçinde me:.ımiycl imtlha11ları yapılan Erkek lisest 
[ Irmak tarafından gfüüniiş 

halk ) lirckten gelen heyecanla 
l Ya,.a (,azi J dıyc lıağırıııışlar \e 
ürekli alkı;:larla minnet hi lerini 
izlıar t'lınişlcrclir. 

Şehrimizdeki ortn taluıil me~ 
fepler irufe diimleıı itilıarcrı Lirin· 
ci ve ikinci devrelerin Eyllil me

zuniyet imtilıanlnr1Dn ha:.f anmı:. • 

nn teşekkür etmişlerdir . 
l ine yaz tatilini kız Iİ'<e imle 

geçiren şehirimiz kız muallim 
mektebi talebeleri dünden itiha· 
ren mekteplerine ta~ıııınışlardır . 

l'Vİnç ve gurur veren lıir giin oldu· 
ğnnu anlatan heye~anh nutuklar öy
lcndi • 

Ha atan Cafı•r ~adak beyin lrn· 
yiik Türk milletinin i tikliil uğrunda 
gö tcrdiklni kahramanlıkları , Türk 
ordu unun lıiitihı cihan a kerliğinin 
şrhamet tim ali olduğunu pf'lc kr kin 
V6 derin bir heyet•anla anlatarken 
etrafında eiirekli bir alkış tufanı ko· 
puyordu . 

Askeri heyetimiz 

Moskovadan Kiyefe 
hareket etti. --

1\10. KOVA : 31 ( A. A) -
Türk nskeri heyeti dün Kiycf e 
harfkf't ,.trniati~ 'f;f.,.,,., ~ ... _ ..... -
fla l\lo kova askerhk mıntakaın 
kıtaatı kumandanı 1\1. Kork ile 
askeri ve mülki ıııcmurJar, hari· 
ciyı: komi erliği miime illeri ve 
Türk sef ara ti erkanı tarofmdan 
uğur lanmı§tır . 

OSKOVA; 31 ( A.A) -
Türk askeri heyeti en•elisi gün 
askeri mektebi •dyaret ederek 
Kızıl ordu oskerleriniıı hir mü 
sameresinde hazır hulunmu:.tur. 

Dün heyd azası K remliıı sa
rııyını, inkıHip müzeeini, Kızıl or· 
du müzesini ziyaret etmişlerdir . 

Türkiye - Lehistan 

Ticaret muahedelerinin 
musaddak nüshaları 

teati edildi --VAHŞOVA: 31 ( A.A) - 29 
Ağu to 19 - 31 tarilıin<le Anka 
radn imzalanan Türkiye ticaret 
ve seyri St!foin mukavele inin 
musaddok suretleri lıuriciyc ne
zorcti iyasi şube müdür muııvi 
ui M. Saetzel Sohaetzcl ile Tür· 
kiye maslulrntgüzarı Kadri Hiza 
hey ıra ındo. teati edilmi§tir . 

Nafia müsteşarı Afyo · 
na gitti 

ANTALYA : :n ( A . A) -
Af yonılao şehrimize gelen :ı: afia 

mii teşaıı Arif bey \ilayet ııafia 
Leşkila mı teftiş vo bugün Af yo· 
ııa döıııniiştlir . 

Madrit sefirimiz 

İtimadnamesin1 hükumet 
reisine verdi --

L1ZBO : 31 ( A.A) - Tev 
fik Kamil bt) Ccneral K:ırmona· 
ya itimatoam sini te\'Cli rtmİ§tİf. 
H risicumhur ırnkohet de\ resinde 
olduğu için mera. im yalnız lıir 
kaç dakika sürnıüştür . 

tır. 

Hu müncsehetle mekt plercfo 
mualliml~r ve tnlebcler arasın· 

tin büyük lıir faaliyet göriiliiyor· 
du. 

Tatil müddetini bo~ka taraf
larda geçiren muallimlerin hir 
~oğu evvelki akşımki traole gel-

mt'~arrer ~T~~··ı ky uıae v~1.ıfC· 
leri başında LulunmnJardır . 

Hnziron dcvresinıl e olduğu 
gihı 1 l•'y liil denesi mi o de im ti· 
haulnrın ~ok sıkı olacağını gnz 
önüne alon talebelerin hiitün yız 
günlerinde kit~plariyle ıntşğul 
oldukları görülüyordu . Talebe· 
!erimizin hu devrede büyük bir 
muvftffakıyetle mezuniyet imti
hanlarını neticelendire<"eklHini 

umuyoruz . 
Dün erkek liso imle birinci 

devre riyaziyctlen, ikinci devre 
tnrilı ve coğrafya gurubundan; 
kız lisesi, kız muallim mekte 
bi, erkek muallim mektebi ~e 
muhtelit orta mektep<le de birin
ci.devrelerin riyaziye gurubundon 
imtihanları ynpılmışhr . 

Mezuniyet imtihanları bu ıym 
22 sinde bitirildikten sonra ikmal 
imtihanlorına lıaşlııoıt•ak ve ay 
nihayetinde Lütiin imtihan işleri 
tnmamlınınış huhınaceğı için or· 
ta tahsil mekteplerinin bir 'J'eş· 
rin evvelde açılıp derslere baş· 
lanması mukarrerdir . 

İngiltere-Japonya 

Arasında bir itilaf yapıldığı 
doğru değilmiş 

~ 

liz resmi mılı•fili Lu ahah çıkan 
bir Amerika gazetesi terafıJl(lan 

deniz topları çoplarının tahıfüli 
hakkında 1ngilterc ile Japonya 
arasında ıktcdıldigi bildirilen ili· 
laf hakkında kati olarak ademi 
maliimat heyın ctmektedirlar. 

M. Şaht neler söylemiş? 

ll.ıl : 1 (A. A.) - Beynelmi 
lel tediyat haokn ı nıahafili 1\1. 
~ahtın tam hir Alının ıuoratoryo. 
mu lıaher veren beyanatı hakkıotla 

tef iratla buluomaktan imtiııı edi
vorlar. 

Bnnunh beraber bu beyana 
tın tc\ lit ettiği şiddetli intiba 
lı\Q edilmekteılir. Bankanın mü
dürii hıstakbel tediyat hakkındı 
Rayi;:tıığın Berliııdeki riiceasiyle 
görüşmiiştür. 

utuklnrı miitı•nkip bando cum· 
buriyet mar ım çalılı ve meydanlıkta 
rr mı yapılarak mera ırn dıtıa) f'f 
verildi . 

Biiyuk zafer h:ıyraıuı rrefine 
lwledi) e parkında gece lıir mii nnıe· 
re verilmİ:ı;lİr , 

ÇA1 KIRI : 31 ( A.A ) - 30 
Ağusto zafer bayramı Çankırıda 
enı~alsiz hir surette tPsit ,dilcli . 
Güntliiz re mi geçit yapıldı. Her 
taraf donatıltlı . Gecede fener 
alaylnrı yapıMı . Tayyare cemi
yeti nammn ıniisaıııereler verildi. 
llüy iiklerimize tebrik tolgraflnrı 
çekildi . 

AMASYA : 31 ( A.A )- Oiin 
gece 30 Ağusto zafer ha)Tam :ı:e
refiue lıalkevi taraf ındaıı biiyiik 
bir ıniLamere verilmi tir . Hal 
kevi hamlosu tarnfın<lan çalman 
istiklal morşı ile merasime baş· 

lanmış. saz heyetinin koııserinden 
sonra ( kahraman ) piyesi temsil 
- Gerisi dördUncU sahifede -

En güvençli kazanç 
. 
le • borclanmanın son ( C) serisi 

cıktı 
• 

de satlığa • ____ .. ._. ... ___ _ llk mekteplere gelince bura· 
dıı kıyt ve kabul işin~ ayın on 
Leşinde La:,lauacak, 80otmcla hiti-

riltcok ve 1 Teşrin evvelde de Bakıra kavuşmak ve zengin ol-
derslere hoşlanıcaktır . 

Yaz tataliıı:·;.çirmPk iizor• mak için bu tahvillerden alınız 
şehrimiz kız JLcsincle mi afir hu- % 5 faizli lJC % 2 ikramiyesi olan lm lsllkrazlrı son lertibl ele 
lunan Konya kız muallim uıck cıwcla llırac oluncw A ve B serileri gtlıl ayni hak "'' lmliyazlart 
ı~bi ıolehelcri eneli i giin mek /uwl belıeri 20 lira llllwri kıymeile, lıa millrıe mnharrer 200 1'/n 
tcplcrine dföımeleri nıiinusehe· talwlldell ibaret olup, lam lalıviilrı .~le 1'/rlnl lnıısll clmekledlr . 
tiyle kız lisesinde hir ziyaft•t ve Bu Jalwilfrr • kallllll mucibince 11mım1i IJc mülhak lnitçt'/erle 
mii amcre tertip edılmiş, krır~ı idare oluman daire ve mriesseselerce , llilayellcr lıususi idarelrrl 
lıklı nutuklar söylcnıni .. 'e gii ve belc<iiyt'lerct, yupılacak rmizayede, ıminalwsa ve mııkcwelelcrde 
zel hir gece gf'çirilıniştir · teminat olarak ue /ıazlncce satrlımş 11e satılacak olan milli emllik 

Cuma gunii snlıalılcyiotle kız lu•dellerlnin lcdiycslrıde itibari kıymell~rl rizerlndeıı l>aşabaş kabııl 
lise. inin tedris heyt'li ve talebe ulunur . Ta/ıvll ne lwpoıılarz ile ledlyelerl11e ımile.allik curalc ue 
arkada. Iorı tarafnular. i'<la yon· senetler. faiz ve ikramiyeler ıJe dlğt•r muameleler isllkrazrn tama· 
da nğu;lanıu Kon)ah misafirle· mell Jlfasuuı kadar her llirlı'i rtis11m vt• uergidl'n ımuıflır. 
rimiz Adonatlu geçirclikleri tatlı d il l °/o 5 faizden başka • sene c ' clrfa yapılacak keş/delerde dt• 
ve samimi günlerin hatıralarını /rn:aıwn m11naralara ayrır.a l/cramlyt-. 11erilc•ce/dlr . 
unutaonyac.ukl11ını tekrarlayarak '---------------------------·• 
mı-ktep itlurt'sioe \ e arkıdo)ıırt· 
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Sahife : 2 ( Türk Sözü ) 
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Sporculanmız galip geldiler' Mersin-Antalya 'J 
yolunda 

Takımımız Odesa takımını 3-0 !------------·------------
[ Seyahat hatıraları ] Seyhan Valiliği Belediye intihabı Nüfus işleri 

sayı ile yendi -- -
.. 

lstanbul mıntaka spor kongresini 
- lO - Şimdilik kimse tayin edil· Dün Cumhuriyet Hl1lk Fır- Dünden itibarPn mahall 

Antalya ; sıcak , hatta Adana d kasında bir toplantı yapıldı de yazma işlerine başla 
den daha sıcak bir şehir ... Hele , miş değil ir • _ 

yaptı ve idare eyetini seçti iki gündür esen poyraz ortalığı 

kastı , kavurdu . Etrafı , bizim 
Toroslarımızın küçük kardeşleri
lc çevrili bulunan bu memleket ; 
ağustosun içinde adeta yanıp tu
tuşuyor 1... Amma onun mezbari· 
yeti de f'sasen bu noktaJa değil · 

Oc..lesa : Heyetimiz Harkoftan 1 
Odesaya gt>ldi. Ve çok parlak bir 
şı-kildc istikbal edildi. llugün pJaj · 
g::ızioosu a heyetimiz şerefine 
verilen öğle ziyafetinde Rus spor 
te ·.at reisi He Ceudet Kerim 
bey, dostluklaıımız ve yapılan te
nıaşlann degeri hakkında samimi 
basbiholıle bulundular. 

Stadyom baştan başa iki mem· 
lekct bayraklara ve ·divarlnr da do 
stluklar1 canlandıran yazılerla süs 
lenmişti. 

Heyetimiz stada girerkea bü
lün halk tarafından çok samimi 
bir şekilde alkışlandı. Mutat me
rasimden sonra oyuna Odesalı 
hakemin idaresinde başlandı. 

Takımımız sahada şu şekilde 
yer aldı : 

Mehmet Ali, Semih, Nuri, Bi-
1:11, Hasan: Fevzi, Necdet, Sait. 
Rasih, Ali, Reşat. 

Birinci .devr~ tamamen haki
miyetimiz altında cereyan etti . 
Ve bu devrenin 25 ve 30 uncu 
dakjkalarında sağdan gelen iki 
güzel pası Rasih yerinde §atlarla 
lehimize iki gol kaydetti. Bundan 
sonra devrenin beş dakH~ası Ode· 
salıların tazyikı altında geçt;,Fakat 
az zaman sonra takımımız yeniden 
hakimiyeti ele alarak Odesalalan 
sıkıştırmağa başladılar. Bu anda 
Rasih geriden geleo bir pasa ka
leciden evvel yeti~erek üçüncü go
lümüzü yapmağa muvaffak oldu. 
Devre bu suretle lehimize uiha · 
yetlen<li. 

ikinci devre. daha ziyade O
bunlar1n zaman zaman yaptıkları 
tehlikeli akınlarla geçtiyse de bir 
netice vermedi ve bu suretle de 
O) unu 0-3 kazandık. 

Her tarafta olduğu gilıi balkın 
sportmenliği ve talumımıza karşı 
gösterdikleri alaka bilhassa tak 
dire şayandı. 

Ül'niz ve kürek maçları yapı
lacak ve 30 perşenbe günü Rus 
vapuru ile hareket edeceğiz. 

* "" ... 
İstanbul : 31 ( A.A ) - İstan -

bul ınıotakasmıo senelik kongresi 
bugi.io Halkevi salonunda top · 
landı. 

Mıntaka ikicci reisi Fethi Tah· 
sin B. tam saat onda kongreyi 
açtı. Riyase~e G_; tasaray murah· 
bası Cevdet B. katiplıklere de Be
şiktaştan Nuri, H:ı'içten Adil bey· 
fer seçildiler. ilk sözü alan mıo · 
taka ikinci reisi ve Hılal kulübü· 
nün murahhası Fethi Tahsin B. 
mantakauın bir · senelik idare ve 
fenni faali •etini hülasa eden bir 
rapor okudu . Merkez heyetinin 
h ladıgı hesap hüHisasıoı kong· 
rtye arzetti. Bu raporu hesap mü· 
fettişinin mıntaka hesahatanın yo
lunda olduğunu tesbit eden raporu 
takip etti ve beş dakikahk bir is 
tirahatten sonra ikinci celse top 
landı~ı vakıt ilk sözü Beşıkta~ ~u · 
lühüoiin murabbası Fuat B. aldı. 
Fuat B. oldukça uzun süre:u be 
yanatında en ziyade üç noktay11 
nazarı dikkatini c.elbediyordu : 
1-Mıntaka merke7. heyHi mer

kezi umuminin Beşiktaş kulübüne 
verdiği bin liranın beş yüzünü ku· 
lühe vermiş diğer lJeş yüzünü ver
memiştir. Halbuki kongreye ar 
zedifon hesap hülasasında huna 
dair sarahat yoktur. 

2 - Be-şiktaşın cıragan saha· 
sının mükemmel bir hale ifrağı ı 
için mıntaka merkez heyetinin yüz 
lira masufla yaktırdığı plan bu 1 

plandan istifade vaziyetinde bu-

lunan Beşiktaş kulühü11e veıilme

mistir. 
3-Kulüplerde bir itiyat ne· 

ticesi olarak faal aza mıktarmı faz 
la göstermek itiyadı vardır . Bu 
yüzden İstanbulda bilfiil sporcu 
adedi muhtelif resmi leşekküJf er 
tarafından tesçil edilmiş mıklarnı 

çok dünuodadır. Bunu tashih et
mek lazımdır. 

Fethi Tahsin bey Fuat beye 
cevap vererek merkezi umumi· 
oio Beşiktaşa bin lira verdiğinden 
malumatı olmadığını ve böyle bir 
muamelenin mıntaka merknin · 
den bu sene zarfında gelmediği 
niz, Şeref stadma ait planın da 
merkezden istenmediğini söyledi 
ve müseccel sporcu adedi hakkın· 
da Fuat beyin noktai oaıarına il
tihak ettiğini bildirdi. 

Bunu müteakip Beşıktaş mu
rabbaslarından Rüştü bey 932 ve 
933 şilt meçlarıom intaç edilme 
mesi eshabmı sordu , Eyuptan 
Kemal , Haliçten Mazhar , Eeyp 
deo Şemsi , Galatasaraydao Sabit 
beyler muhtelıf meseleler hakkın-

midir? ... 
Bir:, kaç gündür buradaki 

Muz fidanlığını , natinciye fidan 
hğını , meşhur portakal bahçele
rini gezip dolaşıyoruz . Antalya 
çok uyaoık , bahçf'ciliğe pek me
raklı bir memlekettir . Halkı çok 
zekidir . Fen adamını sever . O 
nun reyini sorar . Verilen fikir· 
leri aynen tatnik eder . Çok ta ça
lışkand trlar • 

Aotalynn1n e-n büyük mazhari 
yetlerindeo birisi de ,- hiç şüp 
hesiz -, mabuslandır bele , bu 
güzide insanlar ausında bir tanesi 
vardir b;i cidden çok dirayetli ve 
kıymetlidir : Antalya mebzsu Ra
sih bey I. .. Rasih beyi Antalyada 
sevmiyen , tauımıyan biç kimse 
yoktur, En lıüyüğündeu en küçü
ğüne kadar , her kes , bu çok say. 
gı değer iosauı sevmekte , say
makta· ve takdir etmektedir . Ve 

da izahat istediliJr ve aldıler . itiraf etmeli ve hakikaten mom 
Müteakiben Fenerbabçe mü nun ds olmahdu ki : O ; öz yurdu 

rahhasının bir ~takriri okundu . ve kendi memleketi içio çıılışan 
Murabhasrn şifahen de izah ettiği çırpınan ve yorulan pek muhte· 
bu taktirde şu noktai Daza müda ' rem bir simadır · 
f aa ediliyordu : Rasih bey ; tatilini bemea ta 

Bugün spor teşkilatı 18 y~ın- mamen memleketinde , intihap 
dan küçük idmancılart tescil etme dairesinde geçirir . Mütemadiyen 
mektedir . Halbuki 18 yaşma gel- ve mütemadiyen dilber Anlalya
miş bir genç müstakbel inkişaft i sı için çalışır . Antalyayı gelen 
çin gecikmiş bir çağdadır . Bir hiç · bir şef , hiç hir vekil , biç hir 

~por kuJ~b-tı_v_~t!sıi!.«:Ştitll~wa»sJ- l paşa, ~iç bir heyet_~.~i~. bi~~~~e
lamalıdır ki azami randman alabil· muzu karşısında görmesin 1 ... Bro, 
sio . Avrupaea , Anıerikada, dün- bundan beş sene önce , Antalyaya 
yanıo her tarafından 14/18 yaşan- yine Ağustos ayında gelmiştim . 
daa itiLaren çocuklara mahsus sı- O zaman bir fidanlık mevzuubabs 
D1f sıoıf müsabakalıır vardır . Kü oluyordu . Rasıb bey , bunu mcm· 
çük yaştaki sporculaıın tescil e· 

1 

leketioe mal f'tmek içio var kuv 
dilmesinde kanuni bir mahzur da veti1e çalışmış .' bu hususta meş 
yoktur . Kanun 18 yaşından kü· buru enim olan bütün blagatini ve 
çük olanların cemiyetlerde rey sa- ikna kuvvetini kullanmıştı . Bn 
lııbi olmak , idari işlere müdaha- kerre , buralara , Ziraat Vekaleti · 
le etm~k ııevindeo hukuki vaziyet nio memaliki harre nebatatı müto 
ferin tesbit eder . Hunun haricin hassısı doktor Tengvallio gel<liği-
de .mesela mualtım yahut talebe ni eşitlen bu değerli mebus ; bu 
nnvaoları altında bu ç_oçuklarau müessesenia Antalyada kalması 
çalıştırılmasında kanuni bi mab- ve kurulması için elinden geleni 
zur olmamasına mukab' nık yapmaktan çekinmemiştir . 
bir çok faydalar vardır . Bir memJ,,ketıe bu gibi mües-

Fenerbahçe murahbasının i· seselerio bulunmasındaki faide 
kinci takriri de proğraınsızlıktan malümdur . Rasih beyefendi de , 
şikayde aitti . Yine şifahen izah tabiidir ki , bu faide ve kıymeti 
edilen bu takrirde spor noktasın- taktirden aciz bir adam değildır . 
dan gert kalmamızın ve muvaffak Bilakis onu gayet iyi bildiği için· 
olamayışımızın proğramsızlıktan dir ki , bu ve hu gibi teşebbüsler· 
ileri geldiğini izah ediyordu . de ' Antalya vitiyelinin tetkiki 

Bu takrirlt!r reye konuldu ve mevzuu babs 'olduğu zaman , ken-
ekseriyetle kabul edildi . dileri hemen öae geçmekte ; ve 

Teknik heyetlerin raporları o gelen feıı adamlarma her türlü ko-
kuuduktaıı son.1a beş dakika ara laylıklau göstermekte ; hatta bu 
verildi . husustaki lutüflerioi ibzal eyle -

Üçüncü celsede İntabahat icra mcktedir . 
edildi . Bu intı abat netic~sinde Beo , şimdiye kadar , bir çok 
yeni heyetler şöyle trşckkül et- memleketleri gezdim ve gördüm . ı 
ti : Diyebilirim ki ; butılann bir çok-) 

Merkez heyeti rei~-i Hamdi larında bu kadar ateşli , iotihap 1 

Emin Bty (Altınordn), ikinci rei dairesini bu kadar sever ve onun -
si Fethi Ahsen Hey (Hilal) , azn,ar için bn kadar candan , yürekten 
Şadi (GaJatasaray . Salahattin (Fe çalışır bir mebusumuza daha rast· 
nerbahçe) , Salfihaltio (Beşiktaş) 
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lamadım 1 .. Şahsan bütün sami
hcylt.r . miyetimle tt.menni ederim ki : 

Futbol heyeti reisi Necmi bey I Rasih bt"yeft"ndi , hepimize , bir 
(Topkapı) aza Nüzhet bey (Fener· imtisal rıumuoesi olsunlar 1. .. 
bahçe) , muslih bey (Galatasaray), 1 Türk balkı çok zeki , çok de· 
Basri hey (Beşiktaş) , Kemal bey I ğerli bir halktır. Bu halk kendi
(Eyup) . , ne iyiJik edeni unutmaz . Onun· 

Güre~ , boks iskrim heyeti 1 çindir ki , Antalya halkı da , me
rt-isi fsmail Hakkı Ley (Vefa Kum- buslarının memleketleri için ça 
kapr) aza Sad~t (Hilal) , Said (A-ı :ıştığınt tpeyce anlamıştır . Me-
nadolu) , Nur· (Beşiktaş) , Vefik sela : Bu değerli mebusumuzun 
(Vefa Kumkapı) bf!tyer . HOn hizmetlerinden birisi de : An-
- Gerisi dördüncü sahifede - talyayı yazın feoa halde bunaltan 

Mümtaz beyin te~aüte sevke· 
dilmesi üzerine açılan Seyhan Va
liliği için bazı zevatın adlara ileri
ye sürülmüş ise de aşağıdıt oku· l 
nscağı üzere vilayetimiz ; Burdur 
gibi şimdilik vekaleten idare edi· 
lecektir . 

Valiler arasınd• yapılan deği· 
şiklikler hakkındaki kararname 
ali tasdike iktiran etmiştir . Ka · 
rarname aynen şudur : 

" Bolu Valisi Ali Riza Bey Bi
lecik Valiliğiue , Giresun Valisi 
Salih Cemal Bey Bolu Valiliğine 
tayin edilmişlerdir . 

Çankıra Valisi Muhtar , Koca· 
eli Valisi Eşref , Bilecik Valisi 
Ali Kemali, Ordu Valisi Adil Bey 
Jer vekalet emrine alınmışlardır .» 

Seyhan ve Burdur valilikleri 
şimdilik açık bulunmaktadır. Kim
se tayin edilmemiştir • 

Hamur makineleri 

Koymıyan furunlar beledi
yece kapatıldı 

Müker~ereıı Pmir ve ilanlar hi
lafına olarak futunlaruıa hamur 1 

makineleri koymıyan furunler dün· 
den itibaren belediyece kapatıl
mıştır. Bu furunlano kapatılma· 

siyle piyasada ekmek bub · 
rant vuku bulmuş değildir. Piya
sada her gün olduğu gibi çok mık· 
tarda ekmek mevcut bulunmakta· 
tadır. Fiyatlar da yine eskisi gibi· 
dir. 

330 doğumluların mua
yeneleri ne başlandı 

330 doğumluların muayenefo· 
rinio dünden itibaren eski istas · 
yonda cumhuriyet halk fırkası dö
şeme ocağı binasında yapılmasina 

başlanmıştır. 

Muallim mektepleri 

İçin dün de vekatlettt'n ta· 
limat gelmedi 

Muallim mektepleriyle liselere 
alınacak leyli ve meccani talebe 
mikdara hakkında dün de maarif 
vekiiletinden vilayete bir talimat 
name gelmemiştir . Talimatlaml"· 
nin şu bir kaç gün içiode gönde· 
rilmesi beklenmektedir . 

Dünden itibaren şehir , kaza 
larımızd11 belediye intihabatıha 

zırltklarıua haş!anmııtır . 
Bu münasebetle dün Cumhu-

riyet Halk Fırkası salonunda bir 
toplanh yapılmış ve alfikadar -
lara liizımgelen malümat veril
miştir . 

Sehir icinde her mahalleden 
iki kişi seçile-rek isimleri belediye 
reisliğioe bildirilecektir . Bu iş 
nihayet aym beşine kadar lamam
lanvcak \!~ bundan sonra bu zevat 
toplanarak aralarında intihap en
cümenine icap eden miktarkda aza 
seçecek ve bu suretle intihap en
cümeni bilfiil işe başlayacaktır . 

Gümüş mecidiyeler 

Vergi borcu yerine kabul 
. edilmeğe başlandı 

Dünden itibaren gümüş me.ci · 
diyeler otuzsekiz kuruş besa bile 
vergi borcu yeıine kabul edilm~
ğe başlaomıştır. 

Satışa çıkarılan Er·gani 
tahvill~ri 

Ergnni tahvillerinin C. tertibi 
dündc:u itibaren Ziraat ve iş baa
ka larrnca satışa çıkanlmışhr . Ban· 
kalarda mevcudu pek az. olan bu 
tahvillerin bu hafta içinde tama· 
men satılacağı , vukubulaıı müra· 
caatlardan anlaşılmaktadır . Faizli 
ve zengin ikramiyeli olan bu tah 
villerden birer tane edinmeleriai 
balkılmıza ehemmiyetle tavsiye 
ederiz . 

Memurların EylQI 
aşı verildi 

ma-

Maliyece memurların Eyliil 
mt1aşı dü•1 temamen verilmiştir . 
M'\basebei hususiyece de Ağustos 
iicretleri ve Eyliil maaşları gugiin 
veya yaran verilecektir . 

Cuma giinü 
Stamyomda iki maç 

yapıldı 
.-4.~ 

Sıcaklar dolayısile bir müddet. 
tenberi şehrimizde spor hareket 
feri durmuştu . Son günlerde ha
vaların bir az serinlemesi üzerine 

------
Kanun mucibince dünde 

rea mahallelerde gizli nüfut 
\arına başlanmıştır . 

5 llu iş kanun mucibince t 
rini evvele kadar tamameıı 
miş olı.cak ve r c~lvellcr aı• 

teşrinisaniye k~dar verilınİŞ 
caktır . 

Bundan soara cetveller ~ 
bince nüfus müdürlüğiince blJ 
cüzdanları doldurulacak ve' 11 
ce ilan edilec .. k güulerde 
dairesine gidilerek cüzdaıl
laylıkla ahnabilecektir. 

Vizayet makamı bu husı>f' 
mi dikkat ve itina gösternıe. 

• 1 
Bir taraftan bu y .. zma ıŞ 

vam etmcklr beraber diğer t 
tıan evvelce müracaat etnıiŞ 
larıo muamelt-leriain de ik 
çalışılacak ve bu :suretle vi 
miz içinde gizli kalmış tek bit 
fus bırakılmıyacaktır . 

Un fiatları tetki~ u 

&diliyor . 

Un fiatlarında ihtikar 
olmadığı hakkında vilayetÇ• 
kikata devam olunmaktaılır· 

Mersin ve Tarsus heled' 
<len mı fiatları hakkında jst 
malamat gelmiştir. . 

Bir kaç gün ıçin<lc şeh1 

de mı fiallarında ihtikar bul 
bulunmadığı anlaşılac :ıktıt· 

Müddei umumi bny g 
Bir aydanberi izinli olıll 

huriyet müddei umumisi 
bey şehrimize dönmüş ve 
sine başlamıştır . 

Yaz tatilinden istifade 
Ankara ve İstanbula gitmif 
orta mektep tarih coğrı.ıfiY' 
!imi Ömer Kemal bey ark• 
mız şebıimizc dönmüştür. 

Kasım Nebi be1 
Nebi oğullarından kimysr! 

lafa füfat beyin oğlu iktisat 
Kasını Nebi bey arkadaşınıı2l ' 
~ün için aiJesini ziyaret euııt~ 
Ankaradan ş<•hrimize gelmiştir ş 

Mezuniyet alanı•' 1 

Sıtma mücadele dispaosefl 
şiresi Semiba ve Kadirli btl 
ebesi Mediha hauıml•ra bi 
i~in verilmiştir. 

p 

kale divarlarını ytktumak olmuş· 
tur . Bazı muhafil ; tarihi kıyme
tinden babs ile kale divar le11nrn 
yıkılması aleyhinde bulunmuşlar 

cuma günü ögleden sonra stadyom· 
da iki futbol maçı yapılmıştır . 

İlk maç, Adana spor birinci ve 

Trahom hastahaf1 
tabipliği 

ise de .- Hasib bey ··- , kalele
rin taribi biç bir kıymeti haiz bu· 
lunmadığını ve halkm sıhhah her 
şeyden akdam olduğunu ileri süre 
rek , ve bu teıi Ankara oezdiod 
raüdafaa eyliyerck mezkur kale 
divarlarmı yıkdırlmağa "Ve şehri 
havalandır mağa muvaffak olmuş· 
tur . 

Hülasa : Antalyanın en büyük 
mazhariyetlerinden birisini de ; 
Rasih beyefendi gibi d!'ğerli , kud
retli milli mücadelede bir çok hiz· 
mMi sebketmiş , vatanını çok se 
ven , güzide bir mebusa n.ınl:k bu
lunmak teşkil eder . Bu büyük 
hizmetleri kar§ısında ,- Antalya
lılar - , belki güoüo birinde bu 
muhterem insanın ht!ykelioi bile 
yapacaklard1r . 

Hir memleketten 20 serıe mü. 
temadiyen nasıl mebus çıkılacağı· 
nı öğrenmek isteyenlere ; ben , 
acizane olarak , gidip serapa fazi 
let olan bu halk adamıoı görmt-le
rini tavsiye edeceğim -.. 

Madnwğlu Ragıp 

ikinci takımlar1 arasında yapıldı Şehrimiz trahom bastıh 
ve birinci takım ikinci takımı sıfıra tabipliğine Koo,ta memleket 
karşı iki ile yendi · tahantsi eski göz mütehassı 

İkiGci maç, İdınao Yuıdu birin dan Kamil Şakir bey tayin 
ci ~e ikinci takımları arasında ya· miştir. 
pıldı ve birinci takımıo 1 2 galebe· , 1 n 
sile aeticelendi . Mıntaka jandarf1'1 

Mahkemelerin yaz tatili 
bitiyor. 

Yirmi Temmuz yaz tatili ya· 
pan mahkemelerde 5 Eylülden iti
baren tekrar davalar görülmeğe 
başianacAktır . 

Ceyhan arazisinde tet
kikat yapıhyor 

Bir mfüJdettenlıeri Ceyhan ara· 
zisinde bazı zirai tetkikat yapmakta 
olan ziraat miiıliirü Ali Krmııl !lr:y 
şehrimiw dönmüştiir. J\f ıııııailt · yh 
tetkikatını bitirmek için hir kaç giin 
sonra lt>krar oralara gidt>rektir • 

Bir terfi 

Mmtaka Jandarma kumandan· 
lığı hesap memuru Salih bey altuı · 
cı dt.recedeo beşinci dereceye 
terfi etmiştir , 

müfettişliği 

Mıııtaka jandarma kumııO 
miralAy Osman Nuri beyin ~i e 
timiz jandarma mmtqka müft 
fiğine t"yin edildiklcıi haber 
mıştır. 

Kerıdil~rioi kullar ve m~ 
kiyetler dileriz. 

İrfan b(1y 

Diyarbekir oiifus memu'I 
na tayin edilen vilayelimiı i 
memuru İrfan bey bu günkU 
le yeni vazifosi başına gidtc ,.. 

Amatör işleri 
Rn /(ısa Bir Zamanda 

zırlamr . 
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rİ Elinde tuttuğu tabancayı ma · 

•ya bıraktı. Gihlerirıi iyire o~
. E.ll~rini mukaddes bir şey gibi 
Yrı ıhtiyari zarfla deftere uıattı. 
. a~dı. Bu defter bayatını, ma· 
ıııı yazdığı hAbra deftt-riydi . 
ou bıraktı. Zarfı asabi parmak· 
1
• ıuasında bir kaç dakika örse 

e t5 ıkten sonra açtı. Kr~m renkli 
b 111dın Üzerinde el yazıswı gördii: 

0 ...ıhalJı Hisler ! 
lııııır ç 

'c amurlarıo maddi lekeleri si-
oı,. '1ebil' 

ır ... 

Bu satma altında bir takım 
r ller , tarihler okunuyordu : 
şubat - mavi siyıhx 4 ni-

. • n: hakikat 1 ( - ) Hakaret 7 

0
1,t 2.Jran : istasyon. Hah. hah, ba 1 

. Dört kat bükülmüş mektubu 

5115• 12 bir ihtimamla açtı ve ağır, 
e~ıJ•r 01rnmağa başladı . A rkad11ş 

1 
işİ tabiylf' başlıyan mektup şöyle 

r ı.!"aın ediyordu : 
iş Size hayattan, hayatın her an 
k)f hey e canıııı hissettiği sev~anın 
"il• tıgin hislerinin semavi ahengin· 
c bı 0 halıer veriyorum. Eğer din· 

tsen. Dinle arkadaş dinle .. Zira 
d ' ·~ a a ~u.b~ kanat verece~ bir emel 

<I tısıkısıoıo kudretli scsı var. 
Bu seste bir dilençinio yalva-

D k:n cınli agv layışının mazlum edası 
ir o tur. 

tÇC Bu seste bir lsioio azgın, ateşli 
lı~· korkunç ihtizazının keskin iz 
(lıf tini - . k . . • 

1 
goremıyecc sıoız. 

15 
.. Bu seste bir )alaoıo mülayim, 

•utec · ·· dd' b · I ,i essıs ve mutere ıt a engı· 
1 
I 11 münhani dalgalarına teudüf 

ıtl eıniyeceksiniz. 
lf· Yır. Bu seste bir hevesin hercai 
ge11PPalığından almroış miirai ha 

ketler göze çarpmıyacaktır. 
10 ~ Bu ses bakir bir gençlik ve 

lg İdin ışıklı ve duru heyecanının 
f oıncz ve sarsılmaz sevdasına 

••kes oldu. Emel filizlerinin bir 

~r :~a.r sabahı yeliyle titreyişinin 
lıdır bu ses.. Şimdi ruht.ı bir 

ed •ip Çarpıyor .. Ümit, heyec11n, ışık 
. e . 
ıf;. eo:ıelı duymak istersen gel, ba· 
• 

8 gel diye ... 
lı• His .. ediyor musun bu gel diye 

ip ne derin bir samimiyet ba 
Yle senden bir kalp istiyor ? 

Belki hu bir cürettir arkadaş. 

1gtr •kat düşünelim ki geoç bir ruh" 
d lıtrdaaberi düşünce buhranları 

risinde kıvranmaktadır. Ve o 
h hayatın vehem ve ümit aoıhı 
Şlyor, vehem aııı : Mavi hayal 

ıat lutıarının ansızın siyah bir se 
P olabileceği müphem safha .. 
ayatın inkisar snbili ... 

Ümit an(: Gençliğin, rcokli, 
ıİf çekli baharı .. Mavi ümit güneşi 

n hayal ufuklarında bin bir reok 
ofl<>mesi yaratarak tuluunu bekle 

ış .. Ne doyulmaz hal endişesi. 
Hayatın inciler sabili ... 

b• Gemimiz hangisine sığınsın ar 
et daş ? Söyle ve söylerken unut· 

115
1 ki yükümiiz sevgidir.. Hayatın 

1 
~orşli ve mebtaph demleri vur 

11'· Siz o ırnfhnları elbette yeşn-
1 1 ııız. Fakat gördünüz mü gölge-

1'1 lı henim ? Korkunç knranlık kış 
r~c~lerinde bomurdıyao bir tabia· 
il lıaylunşlan pencerenizin sa 

~~il ldarına çarparftk kulııklnrını:ıda 
feİt*evhurn akisler buakır. Bu uzun 
r /' soğuk ıslık tabiıtin bayat aş-

ıdır. Ve biz tabiat ve hayatın ço· 

1,/.tJ klan .. Hissimizin kudreti, Bahri 
h b' h. u ıt dalgalarının y.lucı, va şı 

e !htiraslı şahlanışıdır. Ona ça · 
"Sız J,oyun bükelim. 

Al'kadaş, sevdanın doyulmaz 
llsla doyulmıyacak ekşerine ka· 

ıksanııyan ruhum o alemin sıhulı 
ıginliğinde dolaşmakta.. Badi· 
lerio serazat insanları gibi.. Bir 

.. lüa kızgın ve kızıl giiııeşiyle 
~~ğr, yandı, Yanıyor, yanacak; fa

J'ı~l o dönmedi, dönmüyor, dün· 
.1 

1Yccek ... 
hcrliyor. İştt, bu çöl ortasın 

·tJ~da ıerin bir vaha ve sakin su üze· 

/ 

rinde titreşen heyaz rıffüfcrler, bir 
yanda saçhırını çiil rüzgarı&ıa ta· 
ralao b~yez bir gül görüyor ve 
ona koşuyor . Çöllerin bu beyaz 

gülünii kopar mık ve onu. g~ğsü.n · 
de rhediyyen lınslemek ışlıyakıle 
yandı da elini nzath ... Dikenleri 

batmazsa •. batmaz mı ? 
Bekliyorum cevap verirmisiniz 1 

Ve elleriııizi uzatır mısınız do · 
ya , doya sıkmak jçio ?. Tekin . 

Uzuo mektup hitince derin 

bir göğüs geçirdi . . Gözle • 
rLıdo iztır:ıp dumaoı dalgalandı . 
Bir kibrit çakarak kağıdı alevledi. 
Pencereye irnşırak dışarı attı. Ya 
ırn söne kül olduğunu ıeyıetti . 
Üç sene evvr-1 onun için yazdığı 
mektubu böyle yaktı . Kalbinin 
en temiı duygusunu taşıyan bu 
mektup o zalim tarafından çamur· 
Iara atılmış ve lekelenmişti . Ça· 
murlarıo maddi lekeleri ancak 
şimdi silinebildi . Dedi . Çünkü 
ölüm geldi çattı . 

Elleıi kalçalarına dayalı , asa · 
bi , telaşlı adımlarla aşağı yukarı 
dolaşıyordu . Kaşlaııoın biri İstif
hamla kalkık bir saniye dur<lu . 
Parmaklariyle saçlarını taradı . 
Alnında soğuk ter damlaları be
lirmişti . Sönen siğarasıoı yakarak 
masanın başına oturdu . 

1stikbale olduğu gibi h9le ve 
maziyedc veda edecegim . Şu son 
dakikalarda biç değilse fakir , bi 
çare hayatımm acılarını bir daha 
yaşayayım . Dedi . Bu acı bifo ba
na teselli verecek . Köye bakan 
açık pencereye doğ'u yürüdü . 

Anne r apnC 1 diye seslendi . 
Odanın boş köşelerinden beyaz 
kefenli hayaletler görünüyormuş 

gibi tcvaşşüble geriledi . Gerinen 
tahtalarda bir pıtır:ı işitiyordu . 
Ellerini yüzüne k:ıpayarak iki uzun 
saniye öyle kaldı . Yalnız kalan· 
iara musallat olan yürek çarpıntı
lariy le içi hopluyordu . Tavandan 
düşen bir toprak parçası müthiş 

bir gürültü ile kulaklarında uğul· 
dadı • Pervanelerin kanat çırpış 
laıında bir teblıke seziyordu . Her 
saniye baktığı saatin mız mız hare
ketine sinirleniyor ; durup durma
dığını anlamak için kulağıoa gö 
türdü . Fakat saat muntazam tik 
taklarla çalışıyor . 

Böyle iki saat odada dolaştı . 
Ruhuna usanç ve ağu lık veren bu 
iki saatten soıu a hatıra deftt ı inin 
ilk sahifesini açmış V:? okumaya 
başl:ımışh . Fakat ikinci s••uı Lit 
mftden bitkin , yorgun bir halde 
defter kollan arasında , h lŞı ma · 
saya dayalı uyuyup kaldı . 

- lklııcl kısmı -

2 
Sabah erken uyandı . Akşarn 

okumak üzere açtığı defteri ni kol 
ları arasında buldu. Odaow sabah 
boşluğunda gözlrrini kıTpıştırarak 
sahifelere daldı .. 

- Tahlil -
Arkadaşlarun /unu ... 

8 Htılfil 
Öğle teneffüsünde her ç~cuk 

evine , annesine koşar , ben mek· 
tebin kuytu hir kpşesiode yemeği 
yeı·ken kimsesiz taliimi düşüllÜ 
rurn . Duvara tırmanan sarmaşık 

içimi titretir ' oua adeta imrcnirinı. 
Bug;jo gine köşemde onu sey

rediyordum . Zavalhuın yapıakları 
tamamiyle dökülmüş kuru bir is 
kelet kalmış .. Kcodi kendime : 
ne olur sanki ömürde şu Eylül ol 
masayeı ? diyorum . Ta yunımda 
bir hareket vr- kulaklçnmı çınlatan 

bir kahkaha duyuyor, dönüyorum. 
Onlar , arkadaşlarım! gizliden giz. 
Iiye beni gözetliyorlar mış . Önü
me diziliyor , hem gülüyor , lıt·m 
soruyorlar . 

- Tekin sen niçin Lu kndar 

münzevisin ? 
- Sonuvar -

( TiirkSöü ) 
-

Mühim birkaç sorgu ? 
1 

' 1 
1 

- 1 
l 
1 . 
1 

- Birinci sahiefden artan 

nin huhuhat ıekolte~i 11().l mil
yon ton ol<lHğu düşiinülür ''e lm 
na lıüktimctiu daima anbarların 
ela hulundurduğu ihtiyat depola 

da ilfıve edilirse kolayca nnla~ıluk 
Almanya bugiinden bir ~eoeJik 
ihtiyacına yetişecek hububattan 
lıaşka 1935-19.36 Sı"ntsine dev· 
redilecek lıir fazlaya da malik 

rı 1 
ı 

tir. 
1 

Et mcsele~ine gelınce Almanyad 
kesilmek ve eti yanilmek için ye 

:ı 1 

·. ı 
tiştirihniş <laon, ükiiz Ye saire gil 
hayvanatın miktarı o kadar çoktu 
ki )alın ız hugün yetişmiş bulunan 

;ı I 
- ı 

ç lar ; nwmleketin bir <l· ğil, hirka 
senenin d ifiyacını tatmine hol ho 
kafidir. O halde memleketin un v 

et ihtiyacını tatmin maksadile ye 
ni kanunlar ve orgnni:1.asyonlar 
yapmak hiç bir zaman mevzuhalı 
olmaz. Almaoyanın ihtiyacını tat 
mio için dışaıı<lan getirmeğe me 
bur oldıığu ba~lıc:ı yiyecek mad 
deleri peynir ve hu gibi sütlen 
mamul sair yiyec·:kler ile zeytin 
yağı ve sair ncbatat<len çıkarılan 
yağlardır. Jı'11kat bu noktada dahi 
mcmh•ketin vaziyeti fena değil

l 
e 

s 

c 

clir. 

Çii kü evvelii Almanyanın 
bin;ok ılost memleketlerle yaptı
ğı tiear ı t muahedeleri memleke
tin bn ihtiyacının kolayca tatmi
ni temin ede erk şekildedir . 

-. 
Saniyen Almanyamn~ 8Ütten 

mamul yiyecek maddeleıi rtkol . 
tesi bu sene her sekinden çok fa7. 
ladır. Almaııyada bu kış yiyecek 
eşyası fıyatlarmın yükseleceği hak 
kında iııti~nr r<len haberlere ge
linct-, lıu haberlerin, Almanyada 
yiyecek eşyanın tükenmek üzere 
hulumlugu UÜ!:Üncesincl~n doğdu
ğuna ~iiphe yoktur, Cu düşünce 
nin ne kadar yanlış olduğu ise 
yukarıdaki izahattan kolayca an

. . 

laşılabilir . 

. 

Herkes bilmeJi ki Alman· 
yada un, et ve ~eker gibi en 
mühim yiyecek mad<le1erinin fi
atlaıı gayet normaldır ve ngrmal 
olarak kalacaktır. Çünkü biitün 
bu maddeler Almanyada kafi 
miktarda mevcut bulunuyor.Bun 
dan mada hu gibi şeylert ithal 
veya istihsal eden ~irketlerl,., bun 
lan satan ticarethaneler (Ahn<\n 
ya iaşe işleri birliği) namı altın
da birlettirilmiş olup işbu birlik 
ziyaret ve iaşe işleri nezaretinin 
daimi kootrolu altın<la<lır. Bina· 
eoalcylı Hatların, eo fakir sınıf an 

. 

iştira kabiliyetini geçmemesine da 
ima itina edilmektedir, 

Buna rağmçn bakikatı itiraf 
etmi~ olmak için s<>yleyeyim ki yaz 
mevsimi olmak münasebetiyle nor

mal fiatından çok aşağıya dü~en 
bazı yiyee~k maddelerinin kışın 
yine eski (normal) fiatıua çıkm.sı 
pek muhtemel ve hatta gayet ta· 
hii<lir. Fakat hu yükseli~ ancak 
malıtlut bir kaç eşyaya inhisar 
edecek ve lıiç hir ıaman normal 
fiatın hududunu geçmeyecektir . 
llinaenaleyh umumi bir fiat yii~ -
seli~inden bahsetmak manasız ve 
gülünçtür . 

Ur· .Moritz sfüderine daha 
ha!"km bir ahenk vererek <liyor 
ki: 

Yiyecek vesikaları ise Ahnau
yada hiç Lir zaman dağıtılmıya· 
cakt1r. Buna dair ortaya atılan şı· 
yialar tam nıanasile yalandır.Al 

nıanyıula ne h.u sene ve ne de gele. 
cek seııeleı de yiyecek vesikaları 
istimal edileceğine Jair yazılan 
haber leriıı aslı şudnr : 

Almaııyanm bazı yerlerinde 
aylardanberi iş~ızleref pek ucuz 

hir fiatla margarin dağıtılmakta idi. 
lşbu margarı11 tevziatını<la ufak 
tef ek yolsuzluklar görül<liiğünden 
hükumet ucuz maı·gann tevziatı 
nı dalıa muntazam bir şekle sok· 
mak ııiyctile işsizlere margaTin 
vesikalara dağıttı. Fakat im icra
atın gayes~ D\emlekeıte maıgarin 

1 

1 

SON 
HABERLER 
Büyük devletler 

Rusyantn milletler 
. 

cemı-

yetine girmesi için 
çalışacaklar 

ıtoou 

LOı DHA: 31 ( A.A) - İyi 
mahimut alao nıalıafil Sovyetler 
ittihadının milletler cemiyetine 
girmesi lıakkııuJa diplomatik te · 
şebbüslerin devnm ettiğini bil-
diriyorlar . lngil terenin Jm Jm 
sustaki icraatı tali bir mnlı:yette 
ve Fransız tezine müzaharet et-
mekten ibarettir . 

Sovyct Husyanın milletler ce 
miyetıne girmesi yalnız im mese-
sesenin otoritesini km vetlzodir-
mekle kulnııyacak, ayni znnıanda 
Sovyetler ittihadı ile diğ 'r ,7.3 

devleti ır arasında daimi temtıs 

tesisine imkan veucektir ki bun 
dan Avrupa havası İ!'tifocle ede. 
cektir . 

Sar meselesi 

Arayi umumiye için hakim-
ler tayin ediliyor 

--
Cen.-vre : 31 (A.A) - Ilaber ve· 

rildiğinc göre Sar arayi nmıııniyesi 
için teşkil edilecek yüksP-k mahke· 
meye İtalyan 1\1. llindogalli riyaset 
edecektir . Jrlaudah M. Meutlit ikin· 
ci reis ola<'ak öteki 6 lıakimıleo ik:isi 
İsviçreli , birisi lsveçli , hiribi Nor-
v<·çli , birisi İıspanyol, birisi ılı· l'or· 
tekizli olacaktır . 

Nabiye mabkemt'leri içiıı yedi 
bakim iİnıdidt"n tayin r<lilıııi~ bulun· 
maktadırlar . 

Bunlardan ikisi Ilolladdalı, birisi 
Danimarkalı , birisi Yugo lav, Liri i 
Letonyah , birisi Noıveçli ve biri i 
Lükııemburgludur , 

Alman hükumeti 
Moratoryom mtıs•'lesi hak-

kında Amt>riknya bir 
nota verdi . 
-·-

Vaşington : 1 ( A. A. )-Al-
man hükumeti l\loratoryoın me 
meselesi hakkında Vaşingtona ye-
ol bir nota vermi~tir. l\l. Koll bu 
rnda olmadığı için cevap bir kaç 
giin ğecikecekti( 

Hariciye nazıretio<le hugiin 
beyan edildiğine ııaıaran Alman 

notası Vaşingloıı için kabulü müm-
kün olmıyao bir noktainazar ıoer-
cletmektedi r. 

Zira Amerikalı hamiller hak-
kında farklı muamel~ derpiş edil· 
mekte ve Alman lıiikfimeti Ame-
rikalı hamillere musavi muamele 
yapılması yrniden reddedilmiş 
tir. 

-Agfa filimlerinin -
Her çeşitten , en ta-

zelerini çok ucuz fi-
yatla; 

Foto Coşlwrıdan ft>dnrlk 

EDEHilJHSIN1Z . 

kalınadığından, margarinin a<li -

Hine tevziini temin etmek olma-

yıp, bl'lki yerli malı hali~ tereya· 
ğınııı sarfiyatını artırmak için, 

ucuz margarin tevziatuıı.ı ynlmız 
en fakir tabakaya hasrını temin d· 

mekti. Hükumetin bu güzel tcd· 
biri, Almaııyacla halis yiyecek 
maddelerine hükumet tarafından 
suni ve ucuz gıdalar katılac•ğıaa 
dair y•zılan yazıların DO kadar 

saçma ulduğuou c!a ispata kilfidir, 
sanırım .. 

Dr. l\loritzin bu izahatından 
Almanyac.ln halkın gıclasıoı temi-
ne bol hol yetecek katlar yiyecek 
bulunduğu anlaşılmıl\ta ve etraf-
ta dola~an acayip haberlerin uy· 
durma ol<luğn tebeyyiin etmrktc•. 

d • ır 

1 

' 1 

1 
1 

1 
1 

1 

Salıife : 3 

A dana Borsası Muameleleri 
PAMUK \'C KOZA 

Kilo :Fiyah 
C 1NS1 Satılan M ikdar 

1 En az En çok 
_ K:_ ~S. ı~ K. s . Kilo 

---x-a-plmlifı - pamuk-- ' -~-·- - ı~- = --
Piyasa parla~ı ., 
Piyasa ıemizi -.. 
iane J 3:~.50 34 
iane lI 
Eksprf's 36 
Klt•vlant 

YAPAGI 
ll~ya!ı 

Si vah 1 
ç 1 (; ı T 

Eksprt>s 

1 1 

la ne 
Y rrli .. y ı>ınlik,, 3,75 

HTolıurıılıık,. •• 
IIUHUHAT 

Buttday Kıhrı~ 1 2,50 3 
Yerli 2,SO 2,87,5 .. 

., Mf'ntanc 
Arpa 2,70 2,87,5 
Faımlyn 

Yulaf 
DelieP-
Ku~ yemi 
Keten tohumu 
Hakla 
Si sam -

UN ( Vergi dalıildir . J •••• Salih Efendi 
•o 

·=.o .. 
..c l'll Diiz kırma 

=ı .!t .~ 
,, 

Alfa ::ı'- -
-ı:: " S? - OH Cumhuriyet ·- iil ~ :> ••• -
r-.. :ı " O'\ (.)' Düz kırma ,, 

Alfa ----.. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

1 I 9 I 1931 1~ Banka mdan alınmıştır. 
Santim Pene K. SY 

Vadeli 6 89 Liret " ltalya ., 

V ı:ulf'li Hayşmark "Alman., 6 86 
l<'ran k" Fran!lız,. -

Hazır 7 11 
Stnlin "lnı?iliz,, 

Hint hazır 5 16 Dolar "Amerikan., 
Nevyork 13 16 1' .. rank "lsviçrc,. -

Türkiyenin Himayeietfal 
iktisadi siyaseti Cemiyeti büyük sünnet dü-

logilizce • Ncar Esat • deo : 
Türlıiyeden son zamanlarda ğünü hazırlık'nrına bnşladı 

takip ~dilen müfrit milliyetçi siya 
set hakkında ne düşünülürse dü· Adana Ilimayeietfal Ct•ıniyetİn· 

şünülıün, hnnu tasv1re kalktığımız dt•n : 

zaman " tam ,, ve 0 mütekamil Cemiyetimiz, EylUI it;io<le yiiz ,, 
kadar yokıml ve kim!'le iz ı;ocuıtu 

vasıflarım kullanmak elimizden - ~ 

gelmu . Türkiyeyi mümkün ola-
sunnet etıirmeye karnr vermiş \'e 

b~~oun .iç!n büyük bir tıiioııet dii~ii· 
bildiği kadar müstekil bir hal~ nu tertılnne t~ebbüs eylemiştir. 
sokmak gayesini güden bu siyaset :Fakir yavruları ıztırı:ıplı dakika-
birbirine bağlı üç kısma ayrılmıştır. lann<la evindirerek onlara malım -

Buolıır<lan birisi memlekette miyet ve kim e izliği unuuurınak 

sakin olan ecnebilerin faaliyetini 
için Cerniyetimizce keodil~rine mli-
nasıp hediyeler verilmesi kararlaştı· 

tahdit siyasetidir . Bilümum vazi· rılmıştır . 
feler , bir ecnebioio bütün haya· Cemiyeıimiz, hayırsever halkı-
tmı Türkiyede geçmiş olması dahi mızın do bu hu. usta yUksek his i-
nazarı itibara ahnmadan , yalnız yat.ına rniir.ac_aaı ~derck bu hediye· 

Türk vatandatlarırıP. inhisu etti· 
lerın tt~uumne ışıirak rı · · . cı ı mesını 

rilmiştir . Bittabi bu hareket büyük 
rıca eder ' gi;ntJerilcct"k olan hcdi-
Y_~lerin Cemiyet merlı.ezinde kaim-

müşkülata sebebiyet verdiği gibi hıne haşlandığını arzt>yleriz . 4_ 1 
hir çok t>coebiyi Türkiye<leo ayrıl-
mağa mecbur edıyor. Bir taraftan • 
Türkiyl'.l1in aldığı bu tetbiri haklı YAZLIK SiNEMADA 
görmekle beraber , diğ~r taraftan 
tatbik şeklinin , biitün bay tını BU AKŞAM 
Türkiyedc geçirmiş olan bir:ecoe· 

Büyük biye az zarar verecek hirzda olma- yıldız 
ımı temenni ederdik , 

Yeni siyasetin ikinci cephesi de TALULLAH BANKET 
ecnebi imtiyazlarımo devlet tara-
fından alınmasıdır . Buolard111 lıir 1,urntmda fevkulthle ınuvaffakıyetle 
kaç tane5i satın alınmıştır vo Aö · temsil edilmiş 
rülUyor ki Ankaranın siyaseti , ec-
nebi şirketlHe verilen imtiyazları Aşk ihtiyacı miimkün olabildiği kadar tahdit 
etmektir . Salfılıiyattar Tiirk mn 

!<'ilimi gö terilecektir kamlarındaki kanaata göre Türk 
vatandaşları bugün her hangi bir ilave 
işi yapabilmek iktidarını haizdir-

ler ve kendi Nafia iılerini ecnebi Dünya havadisleri ler yerine gene keadilerioin işletme -
)erini iılemeleri takdir edilmelıdir. 4471 

Üçüncü kısmı da evvelce laf-

silatiylc bahsettiğim lıeı sene -
lik .sanayi planı ttıkil ediyor . Bu 
yolda cltle tdilen terakki , son za-
maularda açılmakta olan yeni fab- Bu ıurdle Türkiyenin devlet 
ril .. alarla tebarüz etmektedir • Bu gemisi öyle bir yola girmiıtir ki 
fabrikalar , battaniyelerden L.ağıda An~ara pliolan muvaffakiyetl~ 
ve ıişe ile qımdan yarım koka nehce verdiği takdiıde T" 1c· , 
k•dar memleketin ihtiyaçlarandan , ... 1 Ufl)C, 

yakın bır atıde bir çok iktisadi sa-
ır n . b ~oğu u temın edecektar , balardn dn ıstiklalini ilan edece'·t' • it. 



~· 1 ife : 4 ( Türk Sözft ) 

1 Belediye ilinlar Spt1rcularımız 

galip geldiler 
- ikinci sahifeden artan -

Türkiyenin en eski, en kuvvetli 
ve en ileri D E R i fabrikası : 

Sümer Bank Beykoz Deri fabrikası 
1 Belediye riyasetinden : 

Voleybol , CBaıketbol heyeti 
reisi Ali Rıdvno bey (Hilal) , aza 
lor Tabir (İıtadbul ıpor) , Hadi 
(Vefa Kumkapı) , Feridun (Gala · 
tasaray) , Ekl·em (Topkapı) bey- ı 

ler . 
Atletizm heyeti reisi Ali Rıza 

İlk defa olaıak PİYASAYA DERİ SATMAK ÜZERE ISTANBULDA bir büro açmıştır. 
Eler nevi yıl: cle.rilcri, kösele, yarma, cldiuenlik ve yücieri mubayaasr 

için bu büroya ımiracaal olı11111wlldır . 
Adres: İstanbul-Sirkeci - Sanasaryan han yanında No. 36 Telgrafı BEYKOZLU lstanbul-Telefon 22832 
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bey (Beşiktaş) , aza Vedat Abut • 
(Beşiktaş). İlhan (lstınbul ıporJ, Gayrı menkul malların 
Cemal (Fenerbıbçe), Ekrem Hi artbrma ilanı Reçetelerinizi mutlak Yeni 

Eczaneden yaptırınız 
lil beyle . 

Denizçilik heyeti ıeisi Kadıi 
Nuri bey (Galatasaray), Raıı (Bey
koz) , Bedri (Halic) , Dr. Demir 
Turgut bey (lıtanbul) . 

Su sporu Kadri (Fenerbabçe) 
beyler. 

Bisiklet heyeti reisi Hikmet 
bey (Süleymaniye) Çaza talat (Fe· 
ner), Yılmaz Fahri i<Beşiktaş) bey· 
ler • 

Hesap müfettişleri Vefa Kum· 
kapıdan Suat , Hilal , Rasih bey
ler. 

İstanbul ; 31 (AA' - Bir haf 
tadanbcri devam eden tarabya te· 
niı turnuvaıınan yara son müsaba
kaları dün Tarahyada Sümer pa
las kortlarında yapılmııtır . Kala
balık hir s yirci kütlesi önünde ya
pılan bn müsalakaların neticeleri 
ıu ... a rdır : 

Matmazel Gıodoski Şirinyao 

Cıhi Matmazel Zıgrapus Hasan 
mit Kaming Kulond .Bines Cifti . 
Matuazel Jorj - Vedat çiftine tek 
erkekler . Mebme Karıkas , Mab 
mat 6-26-2 gılip . 

Virinyen trobugofa 6·46-3 gı· 
lip • 

Tek hanımlar matmazel Gro· 
deslci matmazel Sodvaıa 6·06 O 
galip . MatmazeJ llobulu matmazel 
Jorje 6 3·6·2 galip . 

Çıft erkekler Funko Hıldini 
çifti Jır.s Jafe çiftine 6 3 6·3 mağ

l&p. 
Final maçları puar günü ya

pılacakbr. 

VilAyet ve kazalarda 

- Birinci sahifeden artan -

edilmiştir . Büyük salon lıınca
lııuç rlolmuş, yer LulamıyanJar 

ayakta ve dışarıda müsameıeyi 
takip etmişlerdir . 

A TAi .. YA : 31 ( A.A ) - 30 
Ağuştos zafer bayramı An tal ya
da çok heyecanlı ve sevinçli te
zabunıtla kutlandı . Gece şehrin 
muhtelif yerlerinde milli oyun
lar yapılmış. balo verilmiş, soba 
ha kador ~ğlenilmiştir . 

AKSAHAY: 31 ( A.A )- Ak
saray halkı zafer bayramını coş 
kaa tezahuratJa kutluladı . 

A 1ASYA : 31 ( A.A ) - 30 
Ağustos zafer bayramı Amasyada 
fevkalade tezahuratla kutlulaıı

mı§tır . 
ÇA KJHI : 31 ( A.A) - Hi

moyeietfal •·tmiyeH dünkü zafer 
bayramı günii bir siimıet düğiinü 
yakarak tlliye yılan fokir çoçu
ğu sünnet ettirmiştir . 

Adana erkek Muallim mektebi M.ü
dürlülündan : 

Mektebimiz- talebesi iç-in 225-
250 çift iskarpinle 225-250 ta -
kım Plbisenin dikişi 22 Ağustos 
934 tarihinden ıtiharen 20 gün 
miultlotle münnkosoya konulmuş· 
tur, Mtimuneleri görmek ve şeraiti 
anlomıık isteyenlerin hor gün mok
tAp idaresine ve ihole günü olan 
10 Eyltil 934 pnzorlesi günü de 
saat 9 (1 teminatlnrile birlikte 
Mııorif mudürlüf,l'\indo toplanacak 
ol komisyonn ıniirocontlorı lü-
zumu iltln olunqr . 4452 

22 27-2-6 

Dosya numarası : 1877 
Adano 1 inci icra memurluğun· 

dan: 
Genç zade Zeki beyin Kahra

mnn oğlu Sahri efendide -150-
lirn aluca~mdan doloyı haczedilen. 

A~:ık arttırma ile parayn çev
rilecek gayri menkulün no olduğu: 

Tapuca sağı işbu han hil-
ifraz Csküplü l latice hanı.._ tah-

Kolunya , lavanta , podra ve sair eşyanızı 

Yeni Eczaneden tedarik ediniz . 
Yeni Eczane : Saf, tomiz ve ucuz ilAç satar. 

4468 ·7 

sis eılilen hane Solu tarikillm iken 
şimdi torik fazlası olarak beledi- r 
yece isLimlAk edilen arsa arkası 

Yiiniş 
., 

işbu haneden bilifroz Hamza oğlu 

Şerife tahsis edilen hnnf\ Cephesi 
tarikillmln mahdut olup ileride zu-
hur edecek fazlalığın hazineye oi
diy•Jti meşrut olduğu vo tapuca 
42 arşın indelmcsnluı 24 metre 
çıkan tnhtoni bir hnp hane iken 
şimJi münhediın hane · 

Gayri menkulün bulunduğu 

mevki, mnhollesi,soknğı,numnrosı . 

Çınarlı rnohalle~:.ıJe ve tapunun 
Haziran 932 tarih ve 37 numara· 
sında kayıtlıdır . 

Taktir olunan kıymet : Beher 
metresi yüz yirmi kuruş . 

Artırmanın ynpılacıığı yor,gün, 
sııııt: Adana icrn Jairesincle 2004 
numaralı kanun mucibince 30 gün 
içinde bedeli ve kıymeti muham
menonin yüzde 75 ini bulJuğu tak
dirde 6 - I0-934 cumartesi gücü 
sao l 14-15 de bulmndığı baldo 
artırmanın 15 gün temJidile 2 J -
10-934 pazar günü ayni saatte 
ihalesi icra lnlmacağı . 

1 - İşbu gayri menkulün art
tırnw şartnamesi 2-9-934 tarihin
den itihoron 1877 numara ile Atin· l 

na icra dairesinin muayyen numa
rosın<ln herkesin görehilmosi için 
açıktır. llt\ndıı yozılı olıınlardan faz· 
la malilmat olmak isteyenler, işhu 

şartnameye ve 1877 dosya numa
rnsiyle memurıyctımize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak i~·in yu
karıda yazılı kıymetin yüzdo 7 ,5 
nıshetinde pey nkçasiyle veya milli 
hir Bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir ( 124) 

3 - ipotek sahibi nlucnklılnrln 
diğer oldkadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üzc
rindekı haklarını husu~iylc Cniz ve 
mosrn(a duir olan iddinlorını işbu 
ilt\n tarihinden itibnrrn 20 gün için
do evrakı müsbıteleriyle birlikte 
mcmuriyetımizo hildirmelcri iyca
hedcr. Aksi halıle hakları topu si
c ı liyll) sabit olmoJıkço satış bede
linın puyluşmasınJon hariç kıılır lar 

4 - Göslcrilen günde arttırma
ya i~\irsık edenler o.rttırmn şurtna
mes'fni okumuş ve lüzumlu mnlfimn
tı almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itıhnr olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda grıy
ri menkul üç defa bağırıldıktan son
ra en çok arttırana ilınl İ r . 
Ancak arttırma bedeli ı. ıam

men kıymetin yüzde yetmiş ba
şını bulmaz veya satış isteye
nin olacağına rii~·hanı olan di
ğn olac:aklılnr hulunup ta bedel 
bunlorın o gayri menkul ile tPmin 
edilmiş alacaklarının mccmuunJan 
fnzlaya çıkmazsa on çok artıranın 
tanhlıüdü baki kolmnk üzere arttır
mn on beş gün daha temdit c•Jile
rck 21·10 934 pazar giinü ayni 

snatta yapılacak ortlırıııoda betleli 
satış istı,yonin nlucoğına rüçhanı 

ofon diğer 1llncuklıların o gayri 

ı\lE SUCAT l;-AllH1KASlı JN 

ERKEKLERE MAHSUS 

KOSTÜMLÜK- PARDESÖLÜK KUMAŞ 
Yeni Kartelalara gelmiştir 

larınm 

. atış yeri-Giizel Atların Pazaıı 

14 - 26 4381 

İş evi 
EvılP lıizınot rtmok i~·in l\n<lın 

vo Erkek hizmetçi Lulur, Ev ic::ıra 

verir ve satar , Süt nnı\A va işsiz
lere iş bulur . 

1 
Gayri Menkul malların 

arttırma ilanı 

Bu gihi işleri gördürmek iste
yenlerin odresimize miirocaatlorı. 

Abidin paşa cnddcsintlo 73 
nuınnrnlı yazıhanede 

komisyoncu 
3484 Mclımel Ali 2-5 

Gaip mühür 
929 tarıhli Soı.lık ıınmındnki 

mühriimü goip ettim. Bu mühürle 
kiıns 'YO borcum olmadığı ve ye· 
nisini knzıhr<lığıııulan zayi mührün 
hükmü kalmadığtnı ildn ederim. 

4490 
Arzuhalcı Münir t<fentli 
yamıula llosım oğlu 

Sadık 

hizmetci kadın • 
Evde iş gi>recok bir hizmetçi 

kndın nrtmıyor. Mathaamızo mü
racantlorı • 

menkul ile tooıin edilmiş alacakları 
mccmuundan fazlaya ~·ıkmak şartile , 

en çok artırana ihnle edilir. Ilöyle 
Lir bedel oldo edilmezse ihale ya
pılmaz. Ve satış tnl~bi Jüşor. 

6 - Gayri menkul konJisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale karan fesholuna.rak kendisin
den eve! en yüksek tekli(te bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle nl
mağn razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle orttırmoya çıkarılıp en 
çok aıttırana ihale edilir. iki ihalo 
arosındnki fark ve geçen günler 
için yüzde 5 ten hesop olunncok 
faiz vo lliğer zararlar oyrıca hiıkmo 
hacet kalmaksızın memuriyetimiz<:o 
alıcıdan tahsil olunur. Madde ( 133) 
Emvali Gayri menkulenin yukarıda 
gösterilon 6-10-934 tarihinde Aılo
no 1 inci icra memurluğu odasında 
işlm ilıln ve gösterilen nrttırmn 

şartnnmosi Jair"sindA sotıloc:ığı 1 
ilt\n olunur . 4489 

lloi:!ya numarası : 1675 
AJana 1 inci icra memurluğun

dan: 
Atiye hanımın blrahim oğlu 

arabacı ilacı Ahmet oğada olncu
ğından dolayı haczedilen Açık ar· 
tırmn ile pnroya çevriloeok gayri 
menkulün ne olJuğu. Şn. l~minenin 
birnJeri Ahmet oğlu lbrahim iken 
elyevm Mehmet Şi. Bedros ve zev
cesi Marta Ga. Osman efenJi Co. 
Meryem honım ilo mahJut tepuctl 
1 l dönüm 1400 arşın indelmesahn 
15 dönüm 690 arşın çıkan ve tle · 
r unundn 500 oğ'oç rrik, bn.Jem ve 
knysi ağaçları olup çardaksız ve 
kuyusuz boğ . 

Goyri menkulün bulunduğu 

mevki, ma hnllesi,sokngı,n uma rası: 
Y ılrınlı mezraeında ve tapunun 
Eyh11 -933 tarih ve 57 numara· 
sanı.la kayitlinir. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dünümü yirmi lira : 

Artırmanın yapılac:ağı yer,gün, 
saat : Adana icra dairesinde 2004 
numaralı kanun mucibince 30 gün 
içinde bedeli vo kıymeti muhom
mencnin yüzıle 75 ini bulduğu 

takdirde ö-- I0-934 cumartesi 
güaü saot 14- J 5 do bulmaJığı 

halde ortırmanın 15 gün temdiJile 
21 - 10 - 934 pazar günü snnt 
14 - 15 de ihnlesi icra kılınacağı . 

1 - işbu gayri menkulün or · 
tırma şartnamesi 2- 9-934 tari
hinden itibaren 1675 numara ile 
Adana icra dairesinin muayyen nu
marasında horkesio görebilmesi 
için aç·ıktır. iltlndn yazılı olanlardan 
Cnz)a malumat almak istiyenler , 
işbu l}artnnmeyc vo 1675 dosya 
numarnsile memuriyetimize müra. 
caat etmelieirler. 

2 -Artırmnya iştirdk i~· in yu
karda yazılı kıymetin % 7 ,5 nis
hetinde pey nkçasile veya milli 
bir bankanın tominot mektubu tev
di edilecektir . ( 124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
tliğer aldkndurların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 
deki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan itldialarını işbu 
ilfln tarihinden itibaren yirmi giin 
kintle evrukı nıüshitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 

Asrl9 sinema civarındaki belediyeye 
ev kiraya verilecektir . 

Asri sinonaa civarırula Beletliyoyo nit P.Vİn bir sendiği pet' 
lıkln ve açık nrtırmo usul ı lo icııro veriloceğinılen taliplerin ~;ylft 
mi ikininci cumartesi günü bolodiye encümenine müracaa 
olunur . 4487 2-3 

Tarsus American College 
Amerikan Erkek lisesi 

1'odrisııt 1 Teş. Evvehle başlar. 
Tam dendi Lise olduğu MoariC VckAlotince tasdik edilmit 

~·e, İngilizce, Fransızca okunur. Ticor11t dersleri varılır • 
Leyli ücret 220 lira, nehari ücret 40 liradır. Knyit muame 

pılmaktodır. 4488 2-4 

-------------------------------·-------------~ 
odana Ziraat mektebi kayt 

kabul şartları 
1 - Ortn mektep tnlısilini ikmal etmiş olmak . 
2 - Çıfd vüyn ornzi sahibi veya ç·ocuğu olmak ve 

ııvrak ve vctrnikiy!t~ isbat eylemek . 
3 - Sinni ( 19 ) dan yukarı olmnmrık . 
4 - Alol ve omr:ızdan snliın olmak. Ve her türlii zirıt 

yııtı İcrayn muktetlir bulunmak . 
5 - Mektep şehoıletnomesi 1'urk tabeası olJnğune dair 

yet ciizdıtnı, sıhhat ve trnhom raporu hüsnühal mazhatası üç 
ruf ve vesaiki vermek . 

6 - Mektep leyli ve meccani olduğundan bılamazereU 
run ınc•ktohi terk etmiyeceğinl ve ettiği tak<lirde mektepçe 
ne yopılmış olan masrafı tediye edeceğine dair kAlibi adillik 
soddrık numunesi veçhile kefelet senedi vermek . 

7 - Talip olanlar ( 20 ) Eylüle kadar mektep müdiirİ 
istiıla ile muracaat edeceklerdir . 

3-17-2 4386 

adana Ziraat mektebine 
çiflik makinist mektebi kayl 

ve kabul şartları 
1 - ilk tahsilini bitirmiş olmok . 
2 - Türkiyo Cumhuriyeti taboasırı<lau olmak . 
3 - Yaşı ( 15) ten aşağı ' 'e ( 16) Jan yukarı olmamak 
4 - Göz ve vücut hastalıklarından salim ve makinistli 

kavim olduğunu hekim rnporn ile isbat eylemek . 
5 - Köy, çocuğu çifçi çocuğu olmak veyahut bir imalA 

do yahut çifüktc m tkinistlik, demircilik, tornacıltk gibi sana 
hirmo çalışmış oldoğunu vesnikiyle isbnt etmek . , 

6 - Tahsil esnasında hilnmazeret mektebi terk eyleJiğ• 
dirde kendisine yapılacak bilumum masarıfntı tediye etlecP-ğiol 
kAtibi adillikten musaıtdak kefalet senedi getirmek . 

7 - Mektebi bitirdikten sonra, köyünde, çifliğintle voy• 
bi yerltrıle sanatla çalışacağına taahhüt eylemek . 

8 - Talip olanlar ( 20 ) Rylüle kaJur mektep müdürİ 
bir istiJn ile ve üç tane fotoğrafıyla birlakte muracao.t edccekle 

4384 2-17-2 

oJor. Aksi holde hakları topu si- 1 
cilile sabit olmadıkça satış bede_ 
linin paylnşmnsıntlan hariç kalırlar. 

4 - Gönderilen giinde artır

maya iştirflk edenler artırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu ma
lumatı almış ve bunları tcmomen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5-Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç Jefa bağırıldıkton sonrf' 
on çok artırana ihale edilir. Ancak 1 
artırma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde yetmiş beşini bulmaz ve
ya satış isteyenin alacağına riiç
hnni olan diğer olncaklılar bulunup 
ta bcdl'l hunların o gayri mengul 
ile temin edılmiş olacaklarının mec
muundao fazlaya çıkmazsa en çok 
artırnoın taahhüdü boki kalmak 
üzere artırma on beş gün daha 
tômdit edilcrok 21 -10-934 pa
zar günü ayni saatle yapılacak ar
tırmada betleli satış isteyenin nla
cıığına rü~·ho.ni olnn tli~er alocnk · 
laların o ga.rri menkul ilo trmin 
udilmiş nlııcaklorı mc cmuuntlan foz
loya ~~ıkmak şartile vo 2 inci artır
mntla da kıymAtİ muhammenenin 
yüzde 75 ini bulmadığı tnktlirde 
2280 numaralı kanunu 1 ve 2 inci 
maJJeleri ahkAınına tev(ılran sa
tışın 5 sene tecil ve hl'f sono ni 
haytttinde borcun mao faiz yüzde 

yirmisi ödenecektir. 
6 - Ge yri menkul 

ihale olun\lu kimse derh 
verilen mühlet içintltı pnra1' 
mezse ihale kararı feshol 
kendisinden evuel en yük 
lifte bulunan kimse arıe 

dugu bedello almağa razı 

ona, razı olmaz , veya bul 
hemen onbeş gün müdJetle 
maya çıkarılıp en çok artır• 
cJ.ilir. iki ihale arasındaki 
geçen günler için yüzde het 
sap olunacak Caiz ve diğer 
oyrıcıı hükme hncot kalın 
memuriyelimizcıı alıculoD 

olunur. Madde ( 133) 
Emvali gayri menkule 

karıda gösterilen 6 - 10-
rihlndo Adnnn 1 inci icra 
luğu odasında işüu ilıln ve 
rilen artırma şnrtnıımosi JA 
satılacağı ilt\n olunur .448Ô 

Kaçakçılar oa 
hainidir 

Umumi netriyat mü 
Mrlımel Nurellln 

Adana Türk sözü mat 
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