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•• -- -- Kırkpınar 
Adananın bu biricik ilim ve 

edebiyat mt'cmuasmm 15 inci say,.. 
da olgun yazılarla çıkmı§tır . Kırk 

pmar lt>kiimül yolunda ilerliyor. 

5 KUHU~ ADAl'<A GÜNLÜK GAZETE ON BİRİNCİ YIL SAYI 3015 

•• once izmir, 12 yıl bugün kurtulmuştu 
Falih Rıfkı Bey 1 ,.. Bugün-, 

Buyıl orta tahsil imtihanlarından alı- , 
nan neticeyi tahlil ediyor, ve.. 1 

Talebeden daha çok, bugünkü 
maarif sistemimizi karalıyor • 
NK.RA : 8 ( A.A ) - l<'alih 

Hırı..., h<'y. ( ikmal) başlığı altın 
da bugünkü llıkimiyıti milliye 
l!azdesine şu makaleyi yazmış

tır : 
" Lise ve Oıta mektep baka

lorya imtihanlarında hu sene pek 
koyu ntticeler alınmış olduğunu 
lıiliyoruz . O zaman ne talebe· 
ler, nede bocalar kusuru kendi 
iizerlerine almak istemediler. İm· 
lıhan usullerinin haksız ve yal 
iliz olduaunu ileri sürerek gaze o • 
tı·lerde kıyamet kopardılar . ı-
lıayet ikmal imtihanlarına sıru 
l(clıli . Onun da neticelerini Çar· 
•mha günkü gazetelerde oku 

<luk . İflas devam etmiştir . :\le· 
·ela, seksen bir talebeli bir sı
''lfta ancak dokuzu muvaffak ola· 
lıi!miştir . 

Hemen söyliyelim ki, her se 
ili' imtilı o nlarının lıu kadar sıkı 
1•' ddtli yapılmasını istemekte~ 
lıa~ka bir diy<c•ğimiz yoktur. Bız 
istatistik bürolarına rakam de
g.t, memlek.te liyakatli adom 
yeli~tirmek fıkrindeyiz . İstotis 
tik rcclvellerinde 81 ŞRbadetna
lll •Li göstererek gururlanmakt~n 
f 1zla 9 hakiki mtzunumuz oldu 
gundan emin olmağı tercih ede 
riz . 

Biz memleketin iki büyük 
ılı•rdi olıluihmu biliriz. Bu dert

" 

lerdtn biri. okumadım şahadet
name almak. ikincisi, şalıadet
n&meden sonra kitabı kapamak
tır . O kadar ki damgalı şaha
detnamenin aramızda neye dela 
!et ettiği pek haklı olarak so
rulabilir. Bu iki dert kolaylıkla 
ortadan l-alkabilir . Okuyan ve 
bilenler · şehadetname vermekle 

bir, liyakati mütemadiyen imtihan 
altında bulundurmakla iki .. bir 
ger:;ç, iltimas ile mübenılislık şa
lı odllıı omr~i alabilir . Fakat şa
lıadetııameııiıı yol yaptığı göriil
memi~tir ! 

Bıından başk •ı bı•r günkü fen 
terakkileriui t •ı kip etmiyen mü
htndisin eHndeki şalıadetnnme 
de bir müddet sonra bütün kıy 
metini kaybetmiş olabilir . Bir 
yol mühendisi kendısine vazife 
verildiği vakit en son usuller le 
yolu yapan mutahassıs demek
tir . Sovyetler, beş senelik pla
na başladıktan bir müddet 
sonra istatistik cedvelleriade re
kor kazanmak hevesinde olanla 
rın bizzat dııvayı ne kadar aksat
mış oldııjiunu görmüşlerdir . Bu 
gün R usyodn işitilen t• k ees fU· 
dur; kalite. Fnkot hilmiyen mek 
tep mezunu, işlemiyen traktör 
Lir köşeye atılabilir . Bir şaha
detnamenin işe yaramadığı ne 

- Gerisi ikinci sahifede -

Milletler cemiyeti açıldı 
ilk önce yapılan hususi ve resmi 

iki celsede neler görüşüldü? 

Sovyetlerin meclise kabulü etrafında 
Yapılan temaslar mi1sbet netice verdi 

1 
on heşinri madc~e _ ııu;u~ıındnki 
noktai nazarını lııldırını~ıır. Mer

' Jis oıı h•şind maılde mıwihince 

CE E\ HE : 7 ( A.A) - Mil 
lc·tlrr <'<'miy!'li merlini hu sn!Jolı 
ar:ılmıştır. l\leclis biıi tıusu~ı .v~ 
cliğl'ri umumi olmak üzer- ıkı 
'"

0 hP. aktPtmiştiştir . Hu~u~i .r~l
"·•, devlet adamlarının ı.;rı hıııy
ı~ trma~a gelmelerini temi~ için 
Yapılmıştır . Umumi rrlse o~ı~ 
•lığı vakit, Çeko~lovakyo harıcı 
y .. nazın M. Dene~ riyaset mıka
ıııını işgal etmiştir . Almanya ve 
J ponyıının yerleri bo~ duruyor· 
•lıı . ikinci d~recedeki rnporl•r, 
ki hunların arasında Afyon rupu 
ıu da vardır, hiç bir münakaşa
ya yol açmamıştır · 

Bolivyn - Praguay ihtilafını on 
f,,.~inci madde mucibince resm~n 
tnilletler <'emiyeti heyeti uaıumı 
}•·sine bildiren M. Najeranın ra
!'Uru, usule göre hazır bulunan 
11..i tarafın murahhaslarının ook
hi nazarlarını bildirmelerin ınu
ı·ip olmuştur . Bolivya murabba-
ı milletler cemiyeti misakında 
ılorpiş edilmemiş olan Amborg~ 
hakkındaki kuyutlu ihtiraziyesı · 
ni tekrar etmiş ve Parağuay mu 
rahhası do hukuki bir tarzda harp 
ılioı takdirinde tatbik olunacak 

ihtilafın heyeti umumiye) e arzı· 
ııı kararlaştırmı§tır . 

CEı 'EVHE : 7 ( A.A )- Fran
n luıiciye nazırı M. Bartu muh 
telif heyeti mu r::ıblıa~a ı risleriy 
le müteaddit mulakotlardo bu
lunmııstur . Bu mulakatlar, hil
fıa,M Sovyet Rusyanın milletler 
cemiyetine girmesi meselesi etra
fında <'ere yan etmiştir . Mümai . 
leyh evvelii İngiliz murahhası 1. 
F..den ve sonrada Çekoslovakya 
murahhası ve meclis reisi M. Be 
nes ile görüşmüştür . M. llertu 
ile M. Benes yalnız Sovyet Rus 
yanın milletler cemiyetine girme
si meselesi hususunda değil, ayni 1 

zamanda şarki Avrupa mis~kı ve 1 

merkezi Avrupa meselderı hak 
kında da tamamen mutabık kol 
mışlardır . M. Bartu sonra Lehis · 
tan hariciye nazırı l\f. Bek ile de 1 

görüşmüştür . 
Umumi ktınaata göre Sovyet 

Rusyanın millet ctmiyetine gir 
mesi bazı devletlerin ve bilhassa 

- Gerisi üçüncü sahifede -

İzmir kurtuluşunun 
yıldönümüdür 

011/ki yıl ünce bııgılıı ordıı 
ııııız, İ:mirl drişıııaııdaıı kur 
larııırş ue /111 srırl"lle ıll' 2(i 
Ağrısloslcı başlayıp 30 Ağustos 
lcı /Jcışkıııııaııdaıılık zafı rlle 
bileıı bılyıik mıılıarebeierlıı 
beldı·ııeıı ııellcesl eldı! edllııılşli. 

l:ıııfr/lleri ue bıilı111 yıırllaş · 
farı bıı nıullıı yıl döıııimı'i nıli 
ııase/ıl"lile caııdaıı kullarız. 1 

Belediyeler ban
kası hakkında 

Bir gazetenin neşriyatı 
tekzip olundu 

Aı:kara : 7 (A.A) - Matbuat U. 
müdlirlii!l;Ü tarnfından tebli!l; tdilmiş· 
tir : 

·i Eyliil J9:H ıarihli ve 3711 nu· 
maralı Cıı mlıuriyeı gazt'tesiodc btle
diyeler IJaokası ba§lığı alımda Anka· 
reden ıelefonla ; umumi heyetin içtima 
eııigi ve bu meyanda hanka serma
yesinin 4 milyon liraya yükseldiği 

ve bu para memleketin imarıua kafi 
gelmiyecfği cihetle bari~telı.i mali 
müessesPlerdeo bir istikraz yapılma· 
smıu muhtemel olduğu lıildirildij!;i 

görülmüştür . Sermaye mikıarr ve 
hariçten istikraz yadılaca~ına dair 
olan hu malumat bankanın kuyuda· 
ıma ve hakikate muvafık olmadı~ı 
cihetle tekzip olunur . 

iz mirde 
Tütün mahsulü çok nefis -lZMİR : 7 ( A.A) - Bu sene 
Eğe mıııtakasıqdaki tülün mah
sulü çok güzel ve nefistir . Tii 
tüııler azami dikkat gösterilerek 
hastalık~ız, iyi olarak yetiştiril

miştir . Yalnız miktar itibariyle 
gec,;en 8eneden biraz ııokRaııdır . 
Tütünlere kaışı büyük bir rağbet 
vardır . On be~ gün içinde tah
minen sekiz yüz bin kilo satıl
mıştır . 

Üzüm ve incir satışları 
iyidır . · 

İzmir : 7 ( A. A. ) - Eyllıluıı 
l>iriııci j!;Üııiindt'n oltıot'J günü ok· 
şoııııııa kadar lzmir borsasmda beş 
kuruştan onüç kuruş otuz paraya 
kadar (on dört hin olııyüz ı•lli)çııval 
incir ve yedi ku m~taıı on dokuz 
kııru~a kadar ( otuz ıki hin olııyiiz 
otuz iki) çuval Üzüm sotılınıştır. 

Pana)ırı gezrnler 100 bin 
kişi oldu. 

İzmir : 7 ( A. A. \ -İzmir lwy
nt•lınilel panayırını ~imdiy.. kaclur 
yüz hin kişi ziyorN Ptnıiştir. 

Konyada belediye 
intihabına hazırlık 

Konya : 7 ( A. A. )- Bel .. diye 
iotidop encilmeui bıı~ün toplanarok 
d .. fıerlerin 9 Eyliil de asılmasına ve 
on heş Eyliilde indirilmesine karar 
vermiştir. Halk Fırkası, bı•lediy<' in· 
ıihabıua vaıandaı:larııı fazla ıoiktarda 
iştirakini kolaylaştırmak için icap 
eden tedbirlert' teşebhü• Nmiştir . 

ispanyada çok büyük grev
ler hazırlandı 

Madrit : 8 ( A. A. ) - Umumi 
grev 22-4-3-~ de olduğu gihi ve 
ayui şeraiıle yarın ilüu olunacaktır . 

Sar meselesi hakkında 
Fransızlar, ne düşündüklerini anlatan bır 
muhtırayı milletler cemiyetine verdiler • 

-------··------
Sar reyiamının neticesini Alman
ya kazanırsa vaziyet ne olacak? 

Paris : 7 (A.A) - Fransız mat
buatı Sar m'selesi hakkındı 
FranHanın Heyiam komisyonuna 
ve Milletler camiyetine dahil bu
lunan devletlere verdiği ınuhta 
rayı uzuq uzadıya mevzuu bahis 
etm-ıktedirler. Sar reyiamıııın 
orlaya çıkardığı mühtelif mesele
leıi tetkik eden bu mulıtarada 
mezkur meselelerin şimdiden 
halledilerelı rayiam ile yeni re 
jim arasındaki müddetin uzatıl
maması temenni olunmaktadır. 
.Frtınsa hükumeti V eresay muahe
desinin derpiş ettiği her üç ihli 
mali de nazarı dikkate alarak 
aşağıdaki hususatı bildirmek
tedir: 

Sarın Fransıya iltihakı tak
dirinde FrP.nsa hükumeti bütün 
Sar halkına dil, ırk ve din far -
kını gözetmeksizin Fransız vatan
daşı hukukun vereçektir. Fransa 
reyiam neticesi her ne olursa ol
hUD huna benzer ahkamın mil
letler cemiyeti tarafından alına
cak kararlara konulmasını iste
mektedi,. 

2 - Şimıliki rejimin ipka~ı 
takdirimle; Fransa Sar halkının 

hükumet işlerine karışmasının 

muvafık olacağı ml!talaasındadır. 

Fraqsız hükumeti tecrübelerden 
alınan dereslere göre bu rejimin 
değiştirilmesi hususunda evvelce 
yapılan temennilerin nazari dik
kate alınmasını kabul eder. İkti · 
sap olunan hukukun temini için 
icabeden tedbirlerin tetkiki mil
letler cemiyeti meclisine aittir. 
Nihayet Fransa, Sarda malik ol
duğu madenlerin büyük bir kıs 
mını muvafık ş~raitle lıizzat Sar 
hükumetine terketmege ama
dedir. 

3 - Sarın Almanyayı iltihakı 

takdirinde; Fransa Sardaki ma
denlerin kiymetini filen elde et
mek azmindedir. Bugün Sarda 
tedavül etmekte olın frank, bari 
ci borçların tesviyesine yarama
hdır ve hu borçlar tamameıı 
ödenmelidir. ilıayet Fransa, re · 
yiam komitesinin yapacağı diğer 
tetkikleri anaaavi beynelmilel 
teşriki mesai zihniyetiyle tetkike 
amadedir. 

Gazeteler Fransanın yukarı

daki noktai nazarlarının dogrulu
ğunıı müttefikao kaydetmekte 
ve gerek Sar halkının ve gerek 
Fransanın menfaatlarının hima
yesi lüzumunda israr eylemek
tedir. 

Hariciye Vekilimiz yolda 
- --
Cenevreye giderken Atineye uğradı; 
Antant kordiyal misakı taati edildi 

-----~·------
Yunan matbuatı bu münasebetle 

dostane yazılar yazıyorlar 

Tevfik Uı1şlıi Bey 

İstanbııl: 6 (A.A) - Hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Bey bu sa
bah dörtte Adriya vıpnriyle Vene
dik tarikiyle Cenavreye hareket 
etmi~tir. 

Atina : 7 (A.A) Aclruı vapuru 
ile Veııedik tarikiyle C•nevreye 
gitmekte olan Türkiye Haıidye 
Vekili Tevfik Re§tü lley bugün 
Atinaya uğramış ve 1\1. Maksi
mosla Ankrada imzalanmış olan 

l 

( Antat Koıdiyal) misakının 
tasdiknameleri t<1atini eylemi~tir· 
Bu münasebetle taati olunan nu
tuklarda ik.i memleket arasındaki 
münasebetlerin sıkıla~masındaa 

M. Ma/;s/111os 

tevclHlt eden faydalar kaydolnn
muştur. M. MokRimoA Adria va
puruna binerek Tevfik Rüştü bey· 
le beraber Cenevre ye gidecektir. 

Atina : 8 (A.A) - Gazeteler 
Hariciye Nazırı 1\1. MaksimoAun 
Türkiyenin milletler cemiysti 
meclisindeki yari daimi azalığa 
namzetliğine muz.baret edece· 
ğini ehemmiyetle kaydetmekte
tedir. ( Messager Dathennes ) ga
zetesi ba,makalesind~ Türk Yu
nan dostluğunun samimiyetini 
kaydettikten sonra Ankara iii
lafnamesinde buna müteallik 

- Geriai Uçünc:U aahifed• ~ 

Belcikada • 
Hava taarruz manevrala

rının neticesi. 

Brüksel : 7 ( A. A. ) - Hava 
maoevralarmda Brüksel üç defa ta• 
arruza uğramış ve her üç taarruz da 
muvaffak olmuııur • Şehrin müda
faası si• dolayısile mütkillrtmittir • 
Taarruz kuvvetlerinin ne kadar ıta· 
yiaıa uğraması icabedecejti henüz 
teabit olunmamı§tır. 

Ziraat Vekili Giresonda 

Giresun : 7 ( A. A. ) - Ziraat 
Vekili Muhlis bey bu sabah Gülce· 
mal vapurile burRya gelmit n 
§ebrimizin mülki ve askeri erkanı 

ıarafmdan kar§ılanoıı§tır. Vekil bey, 
i•kele meydanında duran ihtiram 
kıtasıoı teftit ettikten sonra beledi· 
yeye gelmi§ ve bir müddet i~tirahat 
eımi§tİr. Muhlis bey pazar gününe 
kadar borada kalarak ıetkikatta bu
lunacaklardır . 

Japonya ve de· 
niz işleri 

TOKYO : 7 ( A.A) - Japon
ların ıleniz meselesi hakkındaki 
nihai teklifleri imperatora arza
diimiştir . lmperator bu teklif
leri isterse tadil edebilektir. tek· 
liflerde ( beş - be§ - üç ) nis
betinin kaldırılması, Vaşington 
mubadesinin tadili veya yerine 
bir bışkosı yapılması vardır. Bu 
siyasetin tasvibi bugün kabine
den istenecektir . 

Japonya ayni zamanda uff
bırp zırhlılariyle tayyare tqıyan 
gemilerin tamamen kaldırılma
sını veya cezri bir şekilde tahdi · 
dini istiyecektir . 

İnegöl ve Aydın kurtuluş 
yıldönümü kutlandı. 

İnegöl : 7 ( A. A. )- ln~göliln 
kurtuluşunun oo ikinci yıldönümü 
dün coşkun tezahüratla kuılulao
mıştır . 

Aydın : 7 ( A. A. ) - Aydınıa 
kurtulıııuoun ooikinci yıldönümil 
büyük merasimle kuılulanmıştır. Şr
bir baştan ba§a donanmı§ ve halk 
coşkun tezahüraııa bulnomu§tur. 

Y&ni "Cevizli,, köyU 

Yapı işleri bitmek üzere 

Akseki : 7 ( A. A. )- Bir yan
gın nt>ticeainde harap olan ve yeni
den inşaasma ba§lanan CP.vizli köyll 
inşaatı .hayli ilerlemittir . Yüz bet 
evden ıbart'I olan ı..u intHtın Cum• 
lıuriyet bayraınıoıla bitirilmHi için 
çalışılmaktadır. 

Tun usta isyan 
. TUNUS : 7 ( A . A ) _ Saıı 

cıvarındo Mekaiade hadis olan 
kargaşalık esn.ısında yerli Jandar 
malardor. bir kişi ile ehaliden 
üç kişi öldürülmüş, bir çok kim. 
seler yaralanmıştır . Melmin be
~ediye dairesi yanmıştır . AsaJit 
ıade olunmuştur . Sokaklarda 
kol geziyor · Cereyan eden bu 
hadiseler son tahrikat elebaşıla
rının cenubu sürmek suretiyle 
Cezalandırılmaları hakkında Fran· 
sız yüksek makamlanoın Tunus 
beyi ile anla§Brak aldığı tedbir
ler neticesidir . 

Bu yıl 
Meccaııl leylt talebelerl11 na 

sıl seçl/eceği11e dair maarif 
vekıilellnln lamlmi bııgıin ikin 
el sahifemlzdedlr. 



Sahife: 2 ( Türk Sözü ) 

Orf a f ahsil mekteplerine Kurkuteli yolunda 
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Meccani leyli talebe nasıl seçilecek ? 
imtihanlar ne zaman yapılacak? 

Kurkuteli; güzel. açık, ruhu 
dinlendiren bir memleket!.. Bura· 
oııı ehemmiyeti eskiden daha zi· 
yade imit . .Bütün Antalyalılar, 

yaz gelince, Antalyayı bırak1r ve 
muazzam kervanlar, kafileler ha
linde-,-yollarda mola ver~, vere
tatlılar, kuzular, dolmalar, balva
tar vs. yiyerek ; davul, zurnalar 
çalarak; meşaleler yakarak Kur
kuteline giderlermiı .. 

.. _. ··= 
Ankara : 7 <AA) - Maarifi 

Vekaletinden bildirilmiıtir : 
915 Numaralı kanunun hüküm

it n dahilinde Maarif V ekaletinia 
idaresiodeki Jise ve orta mektep· 
1 rrde leyli meccani olmak isteyen
lerin müıabaka imtabanları şa

iıdkai esaslar dabılindc icra edi
lt cektir : 

1- Müsabaka imtibanlan 30/ 
91 934 pazar günü saat 9 da bıt 
lıyacaktır . 

2- MDsabakaya ittirik ede 
cekleıin mUracıatları 29/9/1934 
Eyl\11 cumartesi günü akşamına 
kadar kıbul edilecektir • 

3- ~li meccanilik müsıba· 
ka imtihanlarına iştirak edecek 
leria vaziydller; ve ibraz edecek 
leri vesikalar mndürler tarafın
dan tetkik edilecek , IOzum görü· 
lürse vekaletçe tahkikat yapılacak· 
tır . 

4 - Leyli meccani1ik müsaba
ka imtihaalanaa ittirôk edecek 
namzetlerin haiz olmaları litım -

1" len şartlar şunlardır : 

A) Türk olmak , (Ecnebi tabi
iydındeld Türk soyundar. olıın ço 
cuklar da dahildir ) 

B) Uıe ve 10rta mektepler ta 
limatnam inin her sınıf için tes
btt etliği yat hadleri içinde bulun· 

C) Bedence ve ruhça hasta , 
malOI , sakat 9C kusurlu olma· 
mak. 

D) Velisi kendisini tahsil ettir 
miyccek kadar fakir bulunmak . 

E) Zekası , çalışlıanlığı , abli 
kı aıeosup olduğu mektepten ala· 
cağı fotoğraflı vesika ile ıabit ol· 
mak. 

5 - Dördüncü maddenin (A) 
•e (B) şartları hüviyet cuzdaoilc 

(C) şartı mektep doktoru, bulunma
dığı taktirde imtibanao yapılacağı 
mahallin hükumet tabibi tarafın 
dan 'yıpılacak muayene neticesin 
de alimuaesine g6re veriltcek ra
porla • (D) şuh belediyelerden , 
köylü ise köy ihtiyar beyetindan 
venlecek mazbata ile <E) ıartı 
mektepte alacağı muallimler mec 
liıi mazbatasile tahakkuk ettirile
cektir . 

6- İmtihan sualleıi her sınıf 
meccaniliği için ayrı ayu olmak 
llzere vekalet tarafm,lan tertip o
lunarak gönderilecektir . 

7- MÜNlbaka imt,iban~ her 
vilayet merkezindeki lisede , lise 
buluamıyan l'ilayetlerde orta mek· 
feplerde , orta mektep te bulun 
mıyan vilayet merkezlerinde maa
rif idaresinde yapılacaktu . 

8- İmtihan komiıyonlan ; li 
Melerde lise orta mekteplerde or 
ta mektep . maarif idarClerindc 
maarif miidürlerioin reisliği altın 
da te,ekkü) edecek komisyon ta
rafından yapılacaktır . Komiıyon 
3 müallimdep müteıekkil olacak 
tır. 

9- Müsabaka imtibanlan ; 
Tiirkçe , Edebiyat, Rıyaziye , Ta
rih , coğrafya derslerinden ve tah
riri olarak icra edilecektir . · 

10 - Vekalet tarafından göo· 
derilecek sual zarfları imtihan ko· 
miayo.-ları tarafından talebe bu · 
&urunda tam saat 9 da açılarak 
talebeye teblii oluaacıkttr. 

hanı için müsveddelik kağıt veri· 
lecektir. 

14 - imtihanlar 3-5-1934 ta 
rib ve 25249 numaralı tamimlerin 
tahriri imtihanlara ıit biikumet
leri dahilinde yapılacaktır. 

15 - A ) müsabaka imtihan
larını yapıcak olan heyet usulilne 
muvafık olan muracaatlart kabul 
ile artlan baiz oiaıılarıa adrasiai 
ve hüviyetlerini tespit ederek ken
dilerine fotoğraflı birer vesika ve
recektir. Ancak bu vesikayı ibraz 
edenler imtihanlara iştirak ettiri· 
ftcektir. 

8) imtihan için tayin olunın 
müddet sonunda imtihan kağıt

ları toplanarak uıulüııe göre bi r 
mmzbata tanzim ve komisyon tn
rahodaa imza ıedilecektir. 

C) Maıbatadı imtihanın su 
reti cereyanı, sual zarfla mıo açıl· 
1Da tarzı, imtihana iştirak eden· 
lerio sınıf üzeıine adetleri ve icap 
eden mütalealar buluııec11kt1r. 

16- Vekalet, a'ıımara ölçüle· 
rioi hirleıtirmek makssdiyle im· 
tiba;ı kağıtlarım merkezde tetkik 
ettirecektir. Bunun için imtihan 
kağıtlara behemehal imtihan bit
tiği giia zari içiııe konuak mü· 
bürJenccek ve resmi taahhütlü o· 
larak mazbata ile birlikte doiru
dan doğruya orta tedrisat umum 
müdürlüğüne gönderilecektir. 

Türkçe ve edebiyat imtihanı 
30 eylül pazar, riyaziye imtihanı 
1 Teırinievvel pazartesi , ta -
rib, coğrafya İmtihanı. 2 Teşri· 
oievvel sala günü icra edilecektir. 
İmtihanların kaç aaat siireceği ıual 
z.rfinm üzerinde yazılıdır. 

18 - Yukardalci ıartlar da
hilinde leyli meccınilik imtibın· 
•arıaı kazananlaun adları velcilet 
tarafından gautderle ilia oluoa. 
cakhr. 

19 - İmtibanlardı müsavi de 
recede muvaffak olanlardan ıehit 
çocuklara tercih olunacaktır. 

20 - Bu tamim münasip ma
hallere a11lmık suretiyle ilan edi· 
lecektir. 

lmtihaolar1n icra edileceği yer· 
lerin listesi aşağıda dır : 

Adana erkek lisesi, Ankara 
kız lisesi, Antulya erkek lisesi, 
Afyonkarabisar erkek lisf'si, Buı· 
sa erkek lisesi, Balıkesir lisesi, Di· 
yarbekir lisesi, Denizli lisesi, E 
dirnc lisesi, ETenköy kız lisHi, 
Erzurum erkek lisesi, Eskişehir 
liseıi, Gaziantep JiseAi, Galatasa
ray lisesi, İzmir erkek liaeıi, Kara 
lisesi, Kasta moau liıeıi, Kayseri, 
lisesi, Konya liıtsi, Kütahya liıeıi 
Malatya liıesi, Samıua lisesi, Si
VH lisesi, Trabzon lisesi, Yozgat 
lisesi, Amasya, Aydın, Bilecik, 
Biıliı, Bolu Burdur, Çanakkale, 
Çan.kırı, Çorum, Elaziz, Erzincan, 
Giıeaun, Gümüıhanr, lıpartıı, fz. 
mit, Kırklarelı, Kırıthir, Manis*, 
Marat, Mardin , Muğla, Niğde, 
Ordu, Rize, Sinop, Siirt, Tekir· 
dağ, Tokat, Urfa, Van, Zongul
dak orta mektepleriyle Baye1it 
maarif müdürlüğii. 

(Hava f arassudatı 

Bazen, 50 - 60 develi, hatta 
80 - 100 dtveli kafileleı in hile 
teşekkül etliği vaki imiş. Bunları, 
bana, Antılyanın öı çocuklarm 
dan biri, - adeta maziye tebaa 
sürü ifade eyleyeu bir tavır ile-, 
ıöyledi. Ve : 

- Raa-ıp bey, kardeıim. Şu · 
raıını görüyor musun?: Burayı!, 
adile' sana ile ( yürük kızının lo 
kuçu attığı yer 1.. ) Derler Bura· 
larda biz ne gürıler yaıadık; ae 
alemler geçirdik; bir bilaen 1 •• 
Dedi. 

Tabir hoı değilm ?. yü•ük kı· 
ıınrn tokuçu attığı yer 1.. Yürük 
kızı tokuçu ne diye atmıı aceba?,. 
Bunun sebebini sorunca ıu cevabı 
aldım : 

Malum, ya ! .. Burada Ye 

cenubi Anadoluda bir kısım halk 
vardır ki adına yürük derler. Yü· 
rüklcr yazın yaylaya, kışın deniz 
yalısına inerler . Bu gidiı, gelit 
esnasında, dağlarda bulunan, oha 
kuran bir yürük kızı, yiğit hir de 
likaolıya çıldarasıya tutulmuı. De
likanlı da kıza can evinden vurul· 
muı. Fıkat, kızın ana ve bab111, 
-her nedense-, kızı yürük de
likanlısana vnmek iıtememiıler. 

Hu hasretli ve ateıli sevda se· 
oelerce ıürmüf. İki yavuklu yanıp 
tutuşmuşlar. Nibıyet, glinün bi
rinde, yavukluıUnHn Önünden ,ıe· 
çip gittiğini ve elinden yine ka 
çacağını gören ve çamaşır tekoe· 
sinin bqmdı tokucuau VUHD yü
rük kızı,tokucu t'liaden fırlatarak 
ta kartı data kadar atmıı :?!. Bu 
hareket; yilriikler arasında ( iıyan) 
manuanı tazammun edermiı .. Ar· 
tak, hu cidden böyle1 midir ? de· 
ğıl midir? Ali Rı:1.a bry doıtumu 
zun izahların! bekleriz. 

Bu gibi hatıralar la balkın ha 
fızasında yaşayan yerltrdea geç 
diktt'n; dığ ve tepeyi aşdıktan 
ıoara Kurkuteline gelebilmiftim. 

Madeno,</lu Ragıp 

Soya f asu-yası 
Memleketimizin her tara• 

fına yayılıyor 

MemlelCetimizde ıoya f11ul · 
yası taammüm etmektedir. Soya fa. 
sulyası, teker nisbeti fazla olan 
ayni zamanda yatı ihtiva eden bir 
nevi faaulyadır. Vaktile bu faıul
yanıa tohumu umumi harpte Man· 
çıuiye esir dütea Tlrk aıkerleri 
terafındıa memleketimize getiril 
mittir . ilk getiren aıkerler Riıe 
ve Trabzon hatalisinde bu cinı 
fesulyayı ekmiılerdir . Bir ııman 
ıoara bu faıulya tıammlim etmiş· 
tir. Diğer taraftan zira.t veklleti 
de soya faaulyısıaı muhtelif ıiraat 
mıntakalarıaa dağıtmıştır. 

Adına ziraat mıntakasında bu 
faaulyadao 110 dönüm araziye 

1 - Dün Adanada zevalden ekilmiı, 33 ton mabıul ılanmııtır. 
sonra ı;1 fıra indirilmiş tazyiki Ziraat Vekaleti soya iıtihaa-
nesimi 755,4 milimetre olup en latına dah• ziyade ehemmiyet ver· 
çok sıcak 34,5, en azı 20,5 san· mektedir . Bu cinı faıulya daha j 
tigırattı . ziyade yetiıtirilecek olursa , hu· 

ŞEHiR HABERLERi 

Belediye intihabı 

intihap encümeni için 10 
aza seçildi 

Aralarınde intihap e4cümeni 
seçilmek üzere mahallelerden se
çilen müme1ailler düa saat on beş
te belediye meclis salonunda top 
lanmışlardar . Belediye kanunu
n un tarifatı dahilinde bunların 

cümlesinin ismine kur'a çekilmiş 

ve isimlerine kur'a çıkan ilk on 
kiti İntihap eocOmenioe tefrik 
edilmişlerdir. 

Bunlaran iıimleri şudur : 
Diş tabibi Nuri, Cavit Ihsan, 

avukat Fahri, ticaret odası vezne
darı Vefik, kuru köprü mahılle
ıinpe Hacı Halil, inkiıaf şirketi 
müdürü Ahmet Kemal, Koca vtzir 
mahallesinde kuyucu zacle Ali, 
Rıaıazan zade Kemal, Buğa zade 
Mahmul ve Bedri beylerdir. 

Hasan beyin 
muhakemsi 

Zimmete para geçirmekten 
suçlu ye m~kuf Yeni İıtaıyoa tıki 
m6dürü Haaaa beyin duruımasına 
dün öglcden sonra ağır ceza mah 
kemt"Sinde devam olunmuıtur . 
Cumhuriyet müddeiumumi muavi· 
ni Şeref bey' ayağa kalkarak mü· 

taleHını uzun undıya anlattıktıo 
ıonra kanunu cezanın 203 üncü 
maddeıi mucibince cezaladırılma 
ıını iıtedi . Bunun llzerine Hasan 
beyin vekili Ahmet Sabih bey de 
m6daffaaıını yaptıktan ıonra Reiı 
Şavkı bey , Haaaa beye bir diye-

ceği olup olmadığını ıorduğunda 
biç bir diyeceği olmadığını ve yir· 
mi 1enelik bir memurun böyle adi 
bir parayı zimmetine geçirmek gi 
bi küçüklük yapmayacağını milte· 
essir bir vaziyette siSyledi . 

Kararın bildirilmesi içio mah
keme bu ayın 11 inci salı glinüne 
bırakılaıııttr . 

Ağra suçluları 

isyan ıuçundan mevkuf Mu
radiye müftüsü Hasan efendi ile 
on beş arkadaıınıa duruımalarma 
dUa öğleden ıonra ağır ceza mah
kem~siode devam oluomuw, iste
nilen talimatname gelmediğind'°a 
tekidine ve duruımaaın bqka bir 
gOne bmıkılmasına karar veril -
miştir. 

Umumi ruam mua
yenesi 

Bir teırini HVel 934 tarihin
den itibaren vilayet merkezi ile 
bayları bulunın Kozan, Oımani· 
ye, Ceyhan ve Dörtyol lc:azalarıa
daki bilumum at, kısrak ve iğdiı 
hayvaıılarında nmumi ruam mua · 
yenesi yapılacak ve llç seae zar
fında vila7etin diier bütün aabi 
te ve köyleri hıyvanlarına da teş
mil edilecektir . 

Baytar dairesince bu huıuıta 
içap eden tedbirler alınmııtır. 

IOdiş yabılacak 

Son baharda Ad•nı ile Cey
han, Oımaniye ve Dörtyol kaza· 
len •e köylerinde mevcut damız· 
lığa yaramıyan hayvalar haylar lla· I 
ireıince iğdit yapılacaktır . 

Ehli hayvan sergisi 

Falih Rifkı bey 

- Birinci sahiefden artan

kendisine, hatta ne ele başkaları· 
na kabul ettirilemtz . 

İdarede iltimas ve inhisar 
vardır . Kimsesizler sokağa atıl
mıktadır . İmtihanlardan alınan 
fena ncticel~rdtn en nz mesul 
olanların tulebeler olduğunu da 
d<>yJemek lazım gelir . Hesap bil
miyen genç, lisenin son sJOıfına 
kadar nasıl gelebildi ? coğrafya 
bilmiyen delikanlı, Ü&1iversitonin 
son sınıflarma kııdar nasıl çıka· 
bildi ? Eğer bu genç mahvolup 
giden tn güzel cağıuıo hesabını 
sormağa kalkışırsa mazur görül
melidir : e terbiye sistemini o 
koymuştur, ne imtihan islahatıoı 
o yapmıştır, ne de hocasını o ta
yin etmiştir . 

Şahodetnameden ev,·el ve şa· 
hadetnamedea sonra liyakat, mek· 
tepte ve mektepten sonra müte
madi imtihan, serbest iş bunu 
yap1tcakur . Devlet, serbet işe 
kendini kabul ettirmiytcek olan
ların imaret ocağı olmıy cnk.tır. 
Davanın şohadetnemeye kadar 
olan kısmı Maarif Vekaletinin: 
şalıadctııameden sonraki kısmı 

her ferdin kendi mesuliyeti al· 
tıııdadır . " 

Yeni 11rşrlyal : 

Ülkü çıktı 
Ülkü'nün 4 üncü cıldioe haş

Jıyan 19 uncu sayısı çıkmıştır . 
Bu sayıda baş yazı olarak afi 
Atuf beyin " Türk Dili ve Ku 
rultay ,, makalesi vardır . Hunu 
takip eden Ahmet esimi beyin 
yazısı mesuliyet telakkisi üzerin 
de çok değerli bir felsefi etüt
tiir . İsmail Hakkı beyin Antal
ya'aın ehemmiyeti, aci beyin 
beltdiye yazıları günün memle
ket hadiseleri üzerindo aydınlat
ması bir alaka uyandıran yazılar
dır . Kemal Zıim heyla yapılmış 
bir mülakat, buğday koruma işi 
hakkında etraflı bir izahat ver 
mektedir . Ergani istikrazı üze. 
rindeki yazı da bu milli serma
ye yaratma işinin değerini anlat
maktadır . Mehmet Servet beyin 
geçen sayıda başlayan " Cemi
yet ilminin tezatları,, bışlaklı se
rinin ikinci mıkaltsi fert ve ce
miyet meselelerini hiç bir dar 
görüşe saplanmadan açan çok 
mıvaffakiyetli bir yazıdır. Arke 
oloğ Remzi Oğuz Bey hir mem 
lekette müzeciliğin ehemmiyeti 
hakkında çok düş6ndürüı·ü bir 
makale yazmışur. 

Rüştü Beyin "Yartm yok,, ya· 
zısı günün en mühim s:ınayileş· 
me programının en mühim işle 
rinden birisi herkesin kolayca 
anlıyac•ğı bir şekilde ortaya 
koymaktadır. .Ferit Celal Heyin 
"Deli Fatma,, hikayesi az tesadüf 
olunan güzellikte bir memleket 
hikayesidir. Ülkü kitabıyat kıs· 
mında tanıttığı kitapları, Fıeç
mt kte de büyük bir muvaffaki
yet göstermektedir. 

Ülkünün hu sayısında "Köy
cüler bölümü,, nün ikiqci yaşına 
basuğını h•ber veriyor. M .. mle 
kette köycülük işini bir ilim 
mevzuu olarak ilk defa devamlı 
surette ele almış olan ÜJkü bu 
yıl<löoümünü kutlamakta tıma· 
mi'yle haklıdır. 

Köycüler bölümüne hatladığı 
özlü ülkü yolunda artan muvaf
fakiyet dileriz. 

Beykoz, İstanbul şa 
oldu •. 

İstaabul : 7 ( A A ) 
bul mıntıkası yüzma bl 
bliyük bir intizam ve • 
bugiin Mod• baatoıun 
havuzunda icra edilınit · 
balık bir halk kütlesi 
takip edilen bu yar1şlı 
teknik netice , yeni Ti 
korlara kezaodırması iti 
şayanı dikket olmuştur· 
ıunlardar: 

100 metre serbest ( t 
Galatasauydan Orha• 
7'4, Gılatasaraydan Halil 
Fenerbabçeden Fuat Ü 

100 metre serbest ( 
F eııerbabçeden matm• 
birioci 1,3,6, yeni bir TO 
koru teıiı etmiıtir . 1s 
ıporlırı kuliibüoden 
Turgut bama ikinci ol 

400 metre ıer.bc t ( 
Galatasaraydao Halil 5,S,9 

Bey kozdan Saf van iki.O 
200 metre Kuıbal•

lar ) ; İıtaobul au ıpoı 
büaden Leyli Asim T11 
aım . Rakipsiz birinci · 

200 metre Kurbala_. 
ler ) ; Beykozdan izzet ~ 
ci , Beykoıdaa Ömer ilr 
derbahçeden Orhaa üçiİ 

100 metre Kurbala•• ( 
ler ) ; Beykozdao Agih 
yeni bir Türkiye rekonı t 
mittir . Galatasaray ... 
ıkiaci , BeykozJaa Niko 

200 metre aerbHt ( 
Gılataauaytlın Halil 2,39,l 

Beykozda111 Safvao ilriad • 
bahçeden Fuat üçliacü • 

400 M-=tre ıerb~st ( 
Fenerbahçedea matmazel 
48 ile yeni bir Turkiyc t 
ıis etmiştir . İstanbul ıu 
kulübünden Leyla Aıı111 • 
H. müsabakayı teıketıD 

1500 Metre ıerbP•t 
ler): Beykozdtın Safvan 
yeni bir Türkiye rekoru t 
mittir . Beykoıdan Meki• 
Beykodan T oma üçlincll • 

4xl00 Bayrak yarııları 
Cihat , Orhan , Halıldco 
ktp Galataaaray elcib 1 
ile lıiriaci Beykoz ikinci · 

lıtanbul ı•mpiyonluj 
hit eden ponn v•ziyetillO 
Beykoz 111 po98nla lıta 
piyonu olmuştur . Galata 
pu.aala ikinçi , F enen_... 
püvanla üçüncü olmuıtur. 
kulübü:lstaabul yüıme ıa 
luğu hedefine oldukça u 
meşakkatli bir meıai detı 
son.a vaıil olmuıtnr . Bu 
falciyetlerde Baykoz 1 
kadar, lciymetli kaptıalart 
ve Fıbri beylarin bieaeıi 
dar. 

Tayinler 
Dörtyol sıhhat memoı 

Malaıgiıt ıeyyar 11hbat 
Yuıuf Ziya efendi, Adaıı• 
hükumet tabipliğine Bor 
belediye tabibi Şükrü be1• 
seyyar 111ıbat memuru Be 
di ıtaj yapmak ıartiyl~ 
trahom bastahaneei .. ~bal 
luğuna, Adaaa merkez k 
yeaiden ihdH edilen iki 
orman miibeadiıliiiae yük. 
man mektebi mezu11ların..-• 
f et bey tayin edilmişlerdir • 1 l - Müsabaka imtibaoları

nıa cevapları bu imtihınlar için 
velcilet taraf10d11n gönderilmiş o· 
lan ki{ııtlar üzerİbC yazılacaktır • 

12 - imtihan kağıtlan mü· 
hlirlenmiyecc{ıı gibi biç bir suretle 
de itaretlenmiyecektir. 

Rutubet vasati % 68 olarak aua yağından da iılifade edilecek· 

K111ak ve taylara malaıuı ol· 
1 

mak üzere Konyada 28 eylüldı 

kaydedilmiştir. tir · 
2-Hava oz bulutlu geçmiş, Mıacuride , Çinde soya fasul- 1 tedir. 

ehli hıyvan sergisi açılıcakhr. r 
Amatör işleri 

;r;. 111111ıımunnı111uınıı111M111uıı ıu m;ıuıınııııııa f bu gece nöbef 

13 - Talebe, cevapları yazar
lcen müıvr.ddelik _lciğatlar kuUarl
mıyacakttr. Yalnız riyaziye imti-

rüzgar zevale kadar sakin, iZeval yasından yağ çıkaran bir sanayi 
ıubeıi buluamıktadır . lıtıtistikden sonra siirati saniyede 11 

metre olarak ölçülmüstür . leıe aire, Mançurinin Amerilcaya 
yaptığı ihracat etya11 araııada , Askeri bava rasat iıtaeyoou 

~-~------------ ı ao1• ikinci dereceyi İJJal elm•f · 

Zürraın , ileride para getiren 
bu yrai ite kartı daha ziyade ala
kı göatermui lizımdır . 

- Akf'GJ 

f 

1
. Kalekapısı <·ivar•" 

1 
M. Rifat eezaut1sidl 

.__-..ııı-----~!!'1119·""!!'-~""!"'~ ı wrı-ıırrı ı ıı ı • 111 ıı H'Wm nııllllliil•..,.,... 

En Kısa Bir ZtJmanda /la · 
zırlamr . 

fpto Coşkun 

.. 
lr 
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•/afi Yabancı memleketlerde 
-
şaııı~rak kabinesi niçin istifa ettı? 

Bağdat - Kabinenin istifa 
S •bcp:cıi hakkında şu haber ve· 

? '."' J.•ilmektedir : . ı 
bırıP , 1 - logilizler, Bağdat - liay
aliik~ fa demiryoluııu ioşa ederek bu yo· 
ııd~kı. l~ıı masrafım kısmen İrak bükı'.'ıme 
iştır · lınden almak . 

tar.ı- 2 - Hiç bir yere yerleştiril 
.,da llıiyen Irak Nasturilerinin İrak top· 
·urkİ~ ı aklarında kalmasıua Irak lıükı'.'ı · 1 
jtib•r1~ •tinin muvafakati . 
r. Nıİ 3 - Sahradaki lnğiliz tayyare 

i lasyonlarıııın logiliz askerleri 
( trkJtarafıııd~n mnhafazasıoı ı.,min sa · 
iı birif' hık kabine İngilizlerin bu istek
alil 1-ıini kabul etmediği için İogiliz
jçilJ 1 • iıı zoriyle istifaya mecbur o l muş· 
( b•"" "" . . 
l!Zel Yeni kabinenin bu m;jbım me· 
ür~if Pll'ler hakkında lngilizlerle nasıl 

~ta•ıııl 11 Yuşacağı merakla beklenmekte 
1~ dır . ey,.• . 

ıııııtı' Irak hükumeti işçilerini hi-

' erk~ maye ediyor 

•9 " El - Mokaltam ,, dan : 
~cı ' 1 · ' b 1 (il rak hükümeti , Irak ta u u · 
n• ~ nao ecnebi işçilerin adedini tesbit 
lırl t . . b" . . 

0ı mıştır . Hükumet , ecne ı ışçı 

"rg leri hakkında yeni bir kanun ııeş · 
· { •edecektir , lrakın yerli işçileri bu 
,,. k 

6 anunla himaye edilecek ve mem 
s.5 •. ı k d d. ·~ • <'tleki ecnebi. işçilerin a e ı 
~~oDl labdit olunacaktır . 
0 ı ,fi Filistin hükumeti Havran 

;. 2'3.6 uhacirlerini kabul etmiyor 

ıe~ Şanı - Son zamanlarda Ce 
P ul.'. 11•ldürzde baş gösteren aclık teh-

~lıkesi ~olayi~iyle ora~a~i ~ir kıs~m 
~rk~ h~llc, aılelerınin maışetını temıo 
,1 i/Ç.ın Fılistine hicret etmeğe, .. ~rada 
ı \~lışarak ailelerine para gouder· 

rııeğe başlamışlardı. Oldukça mü
'i•' hiın bir yekiıu tutan bu m!-'hacir
I ıJ leıin Filistioe gitmeleri , logiliz 
•e~6" l•rio işine gelmemiş ve bunların 
1pıl Fılistin Araplarına, yahudilere kar 
ffl şı blr iilet olmalarıudan endişe 

'1ır edilıneğe başlanmıştır . İngiliz bü· 
f ~· . d (t' U~e.ti bundan böyle ~unye en 
zO, F'ı_lıstıne gelecek amelı,yı kabul el· 
. :• llııyecektir er il · 
iiıf "lınanyadan koğulan yahu· 

dilerin sayısı . ı 
1 '~1 • Popolo d'lıalia • dan : 
oı;ı Alman mutbuat bürosu yahu 

lı diler hakkında aşağıdaki istatiği 
. f lleşretmişti.r : . . . 
oU J Alman rejiminın emrıle buse-
1)1', ııe hrfında Almanyadr.n hicret 
bOıtı derı yahudilerin adedi altmış bin 
,,ıt kişidir . Bu miktarın yirmi bini 
ç• F' raıısaya , on bini Poıonya.!a, d.o~t 

ıoi Çekoslovakyaya , ve uç bıoı 
oı Birleşik Amerika , Holaaııda ve 

ııı• '''lsveç , Nnrveçe , iki bini lngille 
eti' reye ve ilci bioi de Belçikaya hic· 
ıııo1 ıet etmişlerdir . 

al Berutta otomatik telrton 
~ Berut - Resmi daire(.,rde oto· 

• "llıatik telefon tesisatına başlan 
ıştır . Otomstik telefoolarııı yıl 

V başından evvel sivil abonelere de 
t~fınili mukarrerdir . 

Telefon dairesi yed bir oizam 
ıı B . ame hazırlamaktadır . u nııam 

""b 4 rıı_eye göre ; telefon sa~trall~~ın 
ıeoı.fd~kı ınemurlar , vazifelerı harıcın· 
,!de •bonelerle görüşmiytcekler • 
kl,•~si takdirde çok ağır cezalara 
fl~~r ,>ılacaklardır . 
el~ "ethi beyin Londra gazete· 

"~ sıne beyanatı 
P'J '' El Mokattam 11 dan : . 
~ l ı 'fürkiyenin Londra sefiri ~ e_~hı 
ı ı,y b · · d Büyuk 1 • u yaz mevsımın e -
~.:al ritanyada lıulıınaıı en mühim sa 
~ ti • • 

. Yı ııııntakalarını ziyaret etmış 
1
' • Bu ziyaretten sonra İngiliz ga · 

_,/ ·~tf~lerioin muharbirleri , Sefir be· 
1 111 İngiliz sanayii hakkındaki ih · 

~saılarını öğrenmek ist• mişler ve 
Cllıi bey kendilerine şu cevabı .,Pr . 
nuştir : 

-ı . ıt ogiherenin en meşhur sanayı 
lııı"t k ' . . .. t"b . ( - 8 armı Ziyaret ve ıyı ID l 8 

~ •r hasıl e~tiıp • 

Bu hususta en ziyade nazarı 

dikkatimi celbeden iki şey vardır: 
1 - İngilizler Amerikanın Vir· ' 

ginia tütünlerini kullanıyorlar . 
2 - lngiliz hanımları halılara 

fazla meraklıdırlar . 
Beni en ziyade memııun bıra

kan mesele şudur ki , Türk tülün 
ferinin kullanılması ve İzmir halı· 
(arının istimaline dair tavsiyel<'rde 
bulundum. Bu tavsiyelerimin müs
bet •emeıeler verdiğini görüyorum 
ve bundaa çok memnun oluyorum. 

Fethi bey, Gazi Hazretlerinin en 
samimi arkadaşlarındandır . Ken 
disi vaktiyle Türkiyenin Başvekili 
idi . F dhi bey T rablusgarp mu 
barebesinde erkanıbark reisi sıfa· 
tiyle bulunmuş ve Bulgaristan ae· 
firliğine epeyce zaman kalmıştır . 

Suriye ve Lübnanda elt-'k-

trikli tren 
Şam - Şam elektrik ve ham· 

vay şirketinin Bıükselde bulunan 
idare merkezi , Suriye ve Lübnan 
ş t birleri orasında elektrikle işliyen 
trenler İnşası için mühim bir proje 
hazırlam1ştır . 

Pek yakında komiserliğe az · 
zediltcek olau bu projede ilk de
fa ohrak Berul - , Şam arasında 
bir tecrübe hottı inşa edılecrk ve 
elektrikli t.-nler bu yolu 1 saat 40 
dakika gibi çok kısa bir zamanda 
katedcceklerdir . 

Hitler sulh mu istiyor ? 
"Statcsmau and Nat;ob ,, dan : 
Dily Mailin "Avı upa için ıon 

derece ehemmiyetli. diye tasvir 
ettiği Hitlerin sulh arzuları geçen 
!erde intişar etti . Fakat acaba bu 
sözlere inanılabilir mi ? Şimdiye 1 
kadar tanıdığımıı bu paıs , benek· , 
lerini d~ğiştirip uslu bir kedi ol· 
maklA da iktifa etmiycrek hakiki 
bir gövercin mi oldu dersiniz 1 
"Mücadelelerin,, zihniyeti bundan 1 

böyle yeni Almanyanın düsturu ol-i 
maktan çıkıp yalnız doktor Go 1 
ebbelsin teokib endeksi olarak mı 
kalacak ? Biz bu zihniyete ınan

mak istiyoruz ve onun içindir ki 
bu mucizeye benzer değişikliğin 
delilleriııi bekliyoruz . 

Hitler bir taraftan sol h nag 
meleri saçarken diğer tarafıan Al
mınyanııı yeniden silahlanması ve 
Almanya halkinıa cebir ve şiddet 
istimaline karşı gösterdikleri te
mayül günden güne artmakta
dır. 

Bu hafta Frankfortta 3Q,000 
Nazi mektep mualliminin iştirak 

ettiği bir konferansa Maarif Nazırı 
Dr. Rust, bizzat riyaset ednek Al
manyaya bugün lazım olan yeni 
tipteki vatandaşı yaratmak için 
baba nasihatları vermi,tir Bun 
dan başka bir "Holle ordusu,, ve 
müstemlikelerin istirdadı lllzumu 
hakkında muhtelif askeri nutuklar 
irat edılmiştir . Hitler kaloirıdeki 
arzuları değiştirmemiş ise , kendi 
demagojisinin Lontrol edemediği 
kuvvetler dolayışile ıiyaselioi de 
ğiştirmek mecburiyetind~ kalacak 
tır . İngiliz ve bilhassa Fransız 
siyasetioioi Almanyanın süküo ve 
ternkiııe kavuşmasına mani ol
maktan ziyade Almanlara yardım 

tdecek mahiyetle olmasını temen
ni ederiz · 

Suriyede vergi tahsilatı 
Şam - Maliye vezareti iki 

ay evvel bütüu Maliye muhasiplik
lerine gör.derdiği bir tamimde 
temmuz ve ağustos ayları zarfında 
mütehakkik vergilerin yüzde alt
mış nisb~tinde tahsili.ıi emir et- , 
mişti . Bütün tazyikata rağmen ı 
vergilerin ancak yüzde yirmisi 
tahsil edilebllmiitir . 1 

85 Açığa 1000 talip 1 'ı 
Şam - Açık buluHn 85 jAn· 

darına nefcrliğine 1000 den fazla 
ta\ip DJ~racaat etmiştir. Mü,_c .. t 
edenlerin arasında bakalorya ver-

i ~i~ gençler de vardır . 

( TürkSöü ) ,. - Sahife : 3 

Sularımızın 
hassaları 

Yazan : Kerim Ömer 
Yüksek Ziraat enstitüsü 

toprak ve su şefi 

t 

Anadolu içme ve kaplıcaları 

uzun tarih içinde büyük şöhretler 
kazanmışlardır . Bugünün hekim
liği su ile tedaviye büyük bir e- 1 
hemmiyet atfetmektedir . Türk· 
ı~rin Orta Asyadan hicretinden ' 
sonra dünya medeniyetinin eo mü 
bim kaynağı olan Anadoluda bu 
sular , binlerce ı.eneler zarfında 

insan lığa sağlık ven eşe dağıtın ış 

!ardır . 
Son dört beş asır içindedir ki 

bu sulara layık oldukları kiymet 
verilmiyor . Maanıafıb beş altı ıe
nedeııberi bu sahada görülen İn· 
kışa! , Anadolu sularının gene es
ki kıymetlerini kaıaomağa yüz 
tuttuklarını müjdelemektedir . 

Tabii teşekkülü ve jeolojık 
büoye<i itibarile Anadolu soğuk, 
ılık v' sıçak maden suları ve kaı> 
lıcalan çok zengin bir mem· 
leketıir ve bunların bakika -
ten şifa hassaları da çok kiyDJetli
dir . 

Bir çoklarını görmüş , ma 
hallinde tetkik etmiş ve gene arıı 
larınılnu mühim bir kısmını tahlil 
etmiş bir fen adamı sıfatile , bu 
sularda mühim !sağlık hassalarının 
bulunduğunu gördüm . En umul
madıl< yerlerde kimsenin bilme
diği, görmediği tenha mahallerde 
öyle sular vardır ki bunların ter 
kiple ı ini bildikten sonra , halkı· 
mızın istifadesine arzedilmemiş 

olmalarına esef etmemek mümkün 
değil:lir . 

Maamafih hala büyük şehirle
rimize civar olan yerlerdeki ma 
den suları ve kaplıcalardan gayri
sinin rağbetle olmadığını zannet· 
mek le hatadır · Çünkü tahlile tel 
kike istinat etmemekle beraber 
tecrübenin verdiği neticeye daya· 
narak , ciur halk tarafından biç 
boş bırakılmyao ufak , köy kaplı 
calırımızın da bulunduğunu bil
mek lazımdır • 

Yalnız maden sularımız ve kap· 
lıcalarımız değil , memleketimizin 
bir çok yerlerinde alelade içme
de kullanılan menba ıularımizda 
da çok defa büyük bassalar gizli 
dir . Bu sular arasında bala Av 
rupanın şişelerle nakledilen içme 
sularının kat kat liıtünde olanları 
da vardır . Toprağımızın bünye· 
sirıdeki hususiyet le huou icap 
ettiriyor . Hulasa Anadolıı taba
betin ihtiyacı olan en ender sula
ra en sık tesadüf edilen bir mem· 
lekettir . Bir ·çoklarınca mall\m 
olmıyan lıu hakikati burada arze• 
derken İzmirde bulunacağım haf
talar zarfında bu muhil sularile 
meşgul olacağımı da ilave etmek 
isterim • Çünkü İzmir ve civarı da 
bu nevi sularlıı zengin olan bir 
mıntakamızdır . Tedavi maksadı 
ile iıtihmanıda kullanılan sular 
gibi her gün içtiğimiz anlarda da 
bu saydığımız hayati hassaslar 
mevbuttur . 

Bu vesile ile suyun yal -
ııız kireci üzerinde te•akkuf et
menin lüzı'.'ımsuzluğnou dıı kay• 
deqeceğim . İstanbuldan ba4lıya 
ralc: memleketin her tıırafına ya· 

yılmış olan "kireci az suyu içm~k. 
modası ile , sıhhati yerinde olıın 
ber fert mücadele etme{iclir . Sağ
lığıml:ı:ın ıısıl temeli olan kemik
lııre lazım olan k.,eci , bilhassa 
neşvünema zamanında( Büyürken) 
veremiyecek olursak her türlü sağ 
lık arızasının sebebini kendi eli
mizle hazırlamış oluruz . Hasta 
vücutlac , hekimin lüzfim l{QSter
diği haller istisna edihnek fartiyle 
kireçs\ı su tarafını iltizam etmek 
milli bir varlığı yıkmağa kadar 
gitmek demektir ki ,bunun mab . 
zurlarını hatta izaha bile liizfim 
yoktur • Suda kirecin azlıiı meıe · 

SON 
HABERLER -------
Alman yada 

Komünistlere karşı takı bat 
1 

,. 

le • 

En güvençli kazanç 
borclanmanın son • ( C) serisi 

de satlığa cıktı • 

BERLİN ;8( A.A ı - Roy- ! Bakıra kavuşmak ve zengin ol-
ter ajansı muhabirinden : ' k • • b h 

Komünist olduklorı iddia edi- i ma ıçın U fa Vİllerden alınız 
len elli kadar kişi, gizli po- ' 
!is taıafındau Berlinin Steme- 1 

berg nahiyesinde yapılan hir ta
barriyat esnasında tevkif edil· 
miştir . Taharriyota devim edil
mektedir . Söylendiğine göre po
lis, tahrikat yapan komünistlerin 
umumi kNrargahını bulmuştur . 

1500 Alim toplandı 

J,ondra : 8 ( A. A. )- İngiltere 
( Terakkii ulum )reıniyeıiııiıı dünkü 
toplantısına 1500 c yakın 1iliın işli· 

rak etmiştir . 

lngilterede iki tren 
çarpıştı. 

Londra : 8 ( A. A. )- iki tren, 
G!asgov m~rkPz istasyonu civarında 

% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi olan bıı islikrazin son tertibi dr 
ev11elce ilırac olunan A ve B serileri gt/ll ayni Jıak ve imtiyazları 

havi belıeri 20 lira itibari kıynıeite , hamiline mnlıarrer 200 bin 
tahvilden ibaret olup , lam lahvilln 3 le birini temsil etmektedir . 

Bu lalıvlller , karııırı mııcibirıce umumi ve nııillıak bıilçelerle 
idare o/uman daire ve mıiessese/erce , vilayetler Jııısusl idareleri 
ve belediyelerce yapılacak mıizayede, mıinakasa ve mukavelelerde 
teminat o/ara/( ve lıaziııece satılmış ve satılacak olan milli emlak 
bedelierirılrı tediyesinde itibari kıyınetfr:ri ıizerlndeıı başabaş kabııl 
olunur . Tahvil ae kuponları ile tediyelerine müteallik evrak ve 
senetler, faiz ve ikramiyeler ve diğer muameleler islikrazın tama
men llfasırıa kadar lıer tıirlıl rıisuııı ve vergiden muaflır. 

% 5 faizden başka , senede iki defa yapılacak keş/delerde de 
ka::ana11 ıııımaralara ayrıca ikramiye verilecektir . 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

ı---------.--~......,::::-----:---------1 çerpışmışlardır, Makinist ile atP~çi Kilo Fiyatı 
ölmüşlerdir . Kırkıan fazla yaralı C İ N S İ En az En çok Sanlan Mikdar 
vardır. Şehrin bütün basta nakleden it s. K. s. lfüo 
otomobillerine vaziyet edilmiştir . ı=r..ıı..a~p':':ım:::'a::'iıı':"ı =;;:pa;;m=uıı:ı:c==ı--===""'=~1~==~==~~~~...:;:::::. __ ~~I 
Bütün hastobaııelerin dokıorltırı acele l-üp"-iy:::a:::-sa::-:p:::o::ırı-=-ag;;:ı-,.---1------1------1--------·
olarak kaza yerine giımişlerdir. Çar- ı-ı;p;;-:iy:;;a;;se;;-;te;;;m;;:;r.;iz:'i"i ~ .. ---1------1------1----------I 
pışma , iki yolru treni arasında ol· lene I 33,50 34,2.5 
muştur, Lokonıotiflerdeı:ı biri öteki· iane il 
uin üsıüne çıkmıştır . İki trrnin de Ekspres 
ilk üç vagonları iç içe girmişler,par- Ktevlent 
çalamışlardır. Dört hallın Üz<'rl tahta ı-------------·Y-A-P...:..A-G~l---l---------1 
ve demirlerle doludur. 

Aslı olmiyan bir haber Beyaz 1 1 l-FSi~y~ah;--------1--~--1----------------1 

Londra : 8 (A.A) - Deyli telg- Ekspres 
rafın muhabirinin iıimada deger bir lune 

Ç1G1T 

kaynaktan aldığı habere göre M. Hu- ı-.-Y,.-;ı~·--U"°"Y,,...........,t"·k----ı-----ı----~----------1 er ı em ı ,, 
dolf Iless, başvekil muavini, reisicum· ,. "Tohumluk,, 
bor muavini ve Naziler fırkası mec· ı-_..-... ____ ............. ....,_~-~~~~':""":~-.._---------1 
lisi liderliği vazifelerini şehsmda top- H U B U B A T 
lamış olacaktır. Meclis, lider muavin. I 1 __ B_u_,ğ"-d_a_,_y--.Kii'ı:::b:ı:rı:s ___ ili-;l'i<r---l--i;3----+-·--------i 
ligi ismile bir vazifeye de M. Gor- " Yerli 1,70 3 
ingin teyiıı edileceği söylrniyorsnda ,. Menıane 
kabul edeceginden şüphe edilmekte· Arpa 2,62,5 2,67,5 
dir . Fasulye --ı·--'--'~--ı-----------1 

Viyana ihtilalini yapan • 

!ardan • 

Viyana : 8 ( A. A. )- 25 Tem· 
muzda baıvekatette nöbetçi olan 
polis memuru Hoe Iloelv.el idama 
mahkum edilmişıir. 

Viyaııa : 8 ( A. A. )- Iloelzelin 
idam kararı müebbet hapis olarak 
değiştirilmiştir . 

Hariciye vekilimiz 
yolculukta 

lesi daha :aiyade iktisadi bir mese
ledir . Kullanma sularında fazla 
kireç bulunuyorsa o nisbette fazla 
sabun saıfedileceği içiıı ev kadı· 
nı o suyu kullanmaktan içtin•p 
eyler . Norme I şartlar altında ıu· 
yun kiıecinin sıhhate mtofi değil, 
müsbet bir alika11 vardır , 

Yulaf 
Delice 

l,BS 1,90 

Kuş yemi 
Keteıı tohumu 
Bakla 
Si sam 

UN 
••~ Salih t;fendii ----ı"A420<>ö"---.---------I 
... 380 .~.::; .,, 

..c ~ Düz kırma ,. 250 

..!it;:: s· . ..E ımıt ., 550 
~ ~ :• Cumhuriyet 
Na. n 
r-- Düz kırma ,. 

Alfa ,. 
Liverpul Telgrafları 

8 I 9 I 1934 
Santim 

Vadeli 7 
Vadeli 6 
Hazır 7 
Hint lıazır 5 
Nevvork 13 

Pe .. 

01 
96 
20 
25 
13 

ı ı 

. 

Milletler cemiveti j Biçki ve dikiş yurdun-
.., dan: 

açıldı ! Kayıt ve kabul muameleai bat-
i lamıştır. Bu sene yüzJe'yirmi teo. 

-Birinci Sahifeden artan - zilııt vnrJır. 

İsvicreniu muhalefetine rağmen Biçki yurdu müdürü 
büyük müşkilata tesadüf etmiye- Refika Recep 
cektir . Ancak mecliste daimi Ah k d• 
azalık meselesi biraz nezaket kes· one ay 1 
hetmektedir . Vakıa, Lehistanın Bilumı1m lstanbul gazete ve 
bu hapta bir itirazı yoksa da mec mecnıualorına abone olmak arzu 
listeki yarı daimi azalığının doi- eılenlere __ istedikleri mahalle .~öo· 
mi yapılmasını istemektedir. Hal dermek uzere abone kaydedılir . 
bnki misakta Rusyonıu daimi 4-5 Yıldız Kraathaneai 
azalığı derpiş edilmiş olduğun- kar~!sıoda, g~zeteler 
dan Sovyetlerin bu hususta ta- boyıı Polı.sçı zade 
kaddüm hakları vardır . Hüseyin 

LOKRANO : 7 ( A.A ) - Bu Agfa filimlerinin 
rada toplanın dünya sulh kong- H . -
resi, Sovyet Rusyanın milletler er. Çeşıttan , an ta· 
Cemiyetine girmesini şimdiden zelerıni ÇOk UCUZ fj. 
selamlı~an ve Avu~tur!a istikla-. yatla ; 
linin mılleıler cemıyeti çerçeveııı 
içinde temini lüzumunu ilan eden 

1 bir karar sureti kıbul ttmi§lir . 

Foto Coşkıından tedarik 
EDEBiLİRSİNİZ. 
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ADELEN Ccmiyctimizce tertip c<lilmiş k 1 k d d 
oJon sünnet düğününde yoksul vo şap acı 1 yur un a. 

l ,, 
BU SU EVSAF iliBAAıYLE~ DüNYANIN EN iYi EN LEZbTLi 

• 

VEENHAfif SULARINDAN BiRi iDiR. RESMİ vEGAYRi RESMİ TAH-
LiLLEADE BU SUYUN MiSLi AZ BiR SU DLDUBU ANLASILDI. 

ifTEVENLERE ~DK KDL~YLIK GÖ.fiTERiLiR. 

Seyhan defterdarlığından : 
fovkii 

Şahin oğa karyesi 
3544 metro murabba 

Cinsi 
Tarla 

Dö. Numarası 

80 7 - 3544 Muodeli 7 hck 
tor . 

YoknrJn mevkii cinsi ve miktarı yazılı hazir eye ait Emlak 13-8-
934 torihino müsadif 11erşomhc günü öğledon sonra ilıolo olunmak ÜZP· 

ro yirmi gün miidıletle açık ortırmağo çıkarılnıi tır . Talip olanların 
Milli Emldk idnresino müracantlrırı ilAn olunur . 4483 

30 Ağustos - 9 EylOl ,.. 

Yün iş 
Mh ı:suCA'I' li'AllUİKASJ.Nl 

ERKEKLERE MAHSUS 

KOSTÜMLÜK - PARDESÖLÜK KUMAŞ larmın 
Yeni Kartelalara gelmiştir 

Satış yeri-Güzel Adann Pazarı 

17 - 26 4381 

--------------------------------------------==---

Borsa encümeni reisliğinden : 
Yeni ölçüler kanununun sene 

başından eri tntbikına hoşlanmış 

olduğu ve hinoenaloylı 1 kdnunu· 
snni 1934 tarihinden sonra eski 
ölçülerın kullonılnınsı kati surclte 
meneılılmiş bulunduğu malumu 
tllileridir. Bazı tüccarların eski ve 
yeni ölçülerin birbirine tahvilinde 
aralarında hasıl olacak cüz'ı fark
tan istifade maksndile botmon üze
rine pıızarlık yaptıkları işidilmiş

lir . 
Bilumum devlet teşkiltltı gibi 

horsalorın da yeni ölçüler kanu
nunun tatbikatına kontrol ile mü
kellef bulunmaları lıoschile evvelce 
bor a mollan üzHinclo pazarlığa 
esas ola·ı okka , batman , çl'ki ve 
gülek gibi ökült:riıı kullnnılması 
memnu olduğunu lı::ıtırlqtır vo hilı:l 

istisna her kim ıarufınılım kulla
nıldığı görülürse kanuni takibatta 
bulunulmak üzere makamı aiuine 
müracaat eılileceği ilAn olunur . 

1~2 4512 

---.., lsliye Hukuk mahkemesinden: Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

~~------·-· ,------~---
3 Aylığı üç, 6 ayhğı altı, yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

Ş ir abonelerimizin gazeteleri 
ısusi müvezzilerimizle her gün sa

bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

* * * 
Bir defa konacak ilanların üçüncü va dör

dü C
0 

sshifelerde her sabrı on kuruştur. Rek
lam •••~.ıiyetindeki devamh ilanlar için ayrıca 
pazarhk yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. 

Adana Erkek Lisesi müdürlüğünden: 
1 -!\1ektehimizin birinci devre kayıt ve kabulü 10- Eylfil nkşomına 

'\e ikincı devre kayıt ve kabulü 24-EylOl akşamına kadar ılovam 
o<l cektir . 

2 - Yoklama sınıtlarının,ikmul irntihon gi.ınlori do oşnğılloki şc
kılJc tesbit edilmiştir. Alakadar talebenin imtihan günlerirıllc mektepte 
huluıımnlnrı . 451 O 

Günler 
22-Cunıorte i 
23-P zor 
24 Pazartesi 
25-Salı 
26-Çnrşnmba 
27 Perşembe 

28-Cumn 
29~umartesj 

Birincil devre 
Turkçe 
frarih,Coğrnfyo, Yurt B. 
Riyo.ziyo 
Fen bilgisi 
Biyoloji 
Lisan 

ikinci devre 
Hiynziye 
Fiziki ilimler 
Tahiiye 
l~debiyat 

Tarih-Coğrafya 

Ruhiyat 

Lisan 

Ağ Mehmet mahallesinden ilim· 
mr•t efondi kızı t<:mine hanımın 

l\lü<lılei nloyh Kasap Bekir mnhal
lesiaden Ali oğlu Kadir oloyhinn 
nçtığı nefoka Javasınıln MüJdei 
nloyhin ikametgdlu meçhul olduğu 
mahallesi mümessilleri ve mohke
mo mubaşiri tarnrınJnn zahrı da
vetiyeJe verdikleri meşruho.ttan 

anlaşılmış ve ildnen tebliğnt icra 
edildiği halde mahkemeye gelme
diğinden gıyabında cereyan eden 
muhakemede şuhut istime ediloco
ğind en bahsi le gıyap kararının 

tubliğinıJ ve muhakemenin 23/9/ 
934 tarihine talikınn karar voril· 
mjş olduğundan yevnı mezkfırde 
bizzat mahkemeye gelmesi ve ya 
Vekil göndermediğin taktir<lA gı

ynhında muhnkoınenin ccr"yan CllA· 
ccği molOmu olnıok üzere ilnrı 
olunur. 4513 

Nafia baş mühendisliğinden; 
liıiyüz on seki:.c lira on bir ku

ruş bodel ı k'"şifli Topçu kışlası ile 
Adana arasındaki köprünün tnmiri 
BylOlun 13 cü perşembe günü snat 
9 buçukta pazarlık ile ihale edil
nıok üzne münakasaya konulmuş
tur : Talip olanların villlyet <laimi 
encümenine ve kPŞİf evrakını gör
mek için do Nafin başmühendisli

ğine müracaat eylemeleri iltln 
' olunur . 4514 

hizmetci kadın • 
Evde iş görecek bir hizmetçi 

kadın aranıyor . Matbaamıza mü
racaatları • 

kimsesiz çocukları sevindirmek 
üzere Cohrikntor Snlih bey tnra
fınılon elli lirn teberru edilmiştir . 

YüksAk bir ŞPlkat useri olırn 

bu yurtlımlıırındon tloloyı kenılile 
rina rırık toşekkürlerimizi sunrırız 

Müjde müjde 
Eski Buğılny pr.zaı ıntln ve Fort 

Acontosı ittisalındaki Şornp imalat 
hnnemclc sıhhi ve fc•n tluhilinde 
inınl f')•lediğ"im yiiksek derccrdı•ki 
~:ırnplıırımız toptnıı vo perukende 
olnrnk sntı'ln ~·ıkrırılırıış olılıığım

ılun nıuhtflr(Jm miiştMiloriııH' arzf•y. 
lm·im. 

4-5 Eczacı : İskender 4485 

Rontken mütehassısı 
doktor Naci 

l\fnnrif Vcktilotinin resmen knbul dtiği Belçika metotlu ô~r 
Umuma knyit lınşlaınıştır. • 

Ayrıt•n tin Boldka metodu iİZPriııdPn ııwkosforlık ıll'rsJ('rİ 0 

iizero 3 nylık 6 aylık kmsl:ırı i~·irı tlo knyit ınunınelPsi yı·pıl11111 

lıııırııı~tır . Şı•rııitimiz pPk 'h\'~ntf ir. Krıyıt zr moııı snhnh 8 dt 
katlordır . 4511 1-tO 

----~---------------------------------~ 

Muhterem müşterilerimizin nazarı dikk•' 
Fıılırikonıızın fnnliyetn gc \·tiği tarilıton itiLııren pnm11ğunun 

yukımlıın nlnnlnra :ıynıırı, onhur.fnn ol ııılnrn bir k ı lo p:wıuğ 1 

\'İğil vnnwkto iılık . Buntloıı sonrn ıl:ı nyni nkıld>! lınrokı t rılıl 
urz VP il!l ıı eylor.z 4497 Kok inn ki fubrikıısı 111 

4-6-9 llabip __________________________________ ,,,,,,,/ 

FOTO 
Seyynhatton avdet ederek has- ~-~~~~-~-~-~~-=-~-~=~ 

tnlarını her gün sahnhtjn nkşamn C O Ş_ K UN 
kadar Abidin paşa caddesindeki 
muayenehanesinde kabul etmekte-
dir . 4501 3-10 

}ti 

du 
ki 

" d lor Agf a" filmlerinin her çsr ıe 

Kacakcılar vatan • • 

hainidir 

Seyhan maarif müdürlüğünden : 
510 Lirn 84 kuruş bedeli keşifli 

Pozantı Nahiyesi mektebi tamiratı 
27-EylOl- 934 pcrşembo günü 
ihale od ilmek üzere 20 gün ınüd · 
detle münnkasuya konulmuştur . 
l olipl rin keşifnome ve şartnameyi 
görmek için hor güo 1aarif deiro · 
sine, ihale günü ve saalında da vi
ldyet daimi oncümenine muracont 
etmtıleri illln olunur . 4509 -

Dlinyaca meşhur ( A G F ) fllmlerlnfıı t 
zesl bulunur. Fiyallar. dif/er bt1lü.n mar/wlardO 
dur . 

Amatör işleri en kısa zama:~ 

Atölye fotograHarı, vesika resimleri, ,f 
dismanlar. 

1'ale/Jedcn len:llallı la 
rlfe ile ikrel cıltmr. 

o•o 
POTO CO\;IKU l : 

Ya~ Cami Civarı 

7-10-14 _ ıg j 
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E{ler; ı,ıerlnl•" 
de intizam arayor 

sanız, hem 1ı1c"" 
hem gUzelılt y•P
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Mehmet N11rclll11 
91 Adamı Türk sözü matba' 
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