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\r·ı· ı ayet, kıı. 

lrrinde hirer Gazı 
f!e VP haralara Gazi . 
le diğer harıralnrı ko 
verdi . ' 

ON B1U1NC1 YIL SAYI 2969 

irn 

Yürüyen umran ve yenilik 
sında '' Sergi sarayı ,, nı 

~nkarada bira fabrikası ~~~:in:şa~h~H~a:z:re~tle~r~i ~~S~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıŞere). ~--- anfransisko'da grev. ' eserleri ara- ı büyük " 1rı her tarafında ı 

Unutmamalı ı Tahran: 16.('ı;.yapıldı 132 b" ı 
hin~alı Hazretlerinin ın işçinin grevi hemen bütün 
münasebetile bütün mem~• h d d 1 

~:ı Ankara kasapları,Adana kasap
bir larından her halde daha insaflı .• 

Ankaru : 15 ( Hu usi mulıa
eki birimizden J - Ankaraoın her 

rakı ~rün artmı hin bir yrnilik Vf3 iler
kça leme eseri arasında, Orman çifli· 

ğincle de bir Bira fahrikosı ku· 
el- trlllmakta olduğunu b lki fŞİt-

ıınişsinizclir . lşte çif tliğio bu en 
cok ılıbi esaslara müstenit 'e en 
n di modern şekilde kurulmrıkta olan 
aya }Jira fobrikası,hizl) en çok iki ay 
nr sonra " Ankarıı Birası ,, nı v~re 
oy- cektir . 
eti d l ı. · Ortn Ana o uyu baynt uıra 
ıno. içmekto.o kurtaracak fabrikanın, 

bütlio Tiirkiyt'ye dağıtabilecek 
ıale d 

ş·kilde imalat yapabilmesi .e 
ra- mümkündür. Hilesiz. temiz ; hır 
ıııle kelime ile bir öz Türk müessese· 
nca inin birasını içnıek elbette her 

da-

leri 
on 
ın 

Si 

sil 
e-

Türkün dileğidir . 

Mulıakko.ktır ki " Ankara bi
rası ,, az zamanda hlitüo Türki
yenin birası olacak ve artık bu 
işte yabancıların no idüğü belir · 
siz matama dn lüzum kalmıya· 
caktır . 

* * * 
Burada Hariciye ekaleti kar· 

,.• .andn purıımekta olnıı Sergi 
sarnyınııı açılına r esmi de Cum
huriyetin onhiriuci yıldöniimün
de ynpılacakttr . Sergi hinnsı bü
tün sanayicilerimizin iştirakile 
yapılacak büyük bir sergiyle açı· 
Iacaktır · 

Sergi 29 te§tiui evvelden 15 
te rinisoniye kadar sürecektir . 
s:rginin açı~ı Indan bir gün e\' 
vel büyük hır onayi resmi geçidi 
yapılaçaktır · ergi kulesine hü-

yük bir hoparlör konacak ve bu
radan sesli ilan yapılncaktır . 

* * • 
Ankaranın enaz kara çolı~an 

<'Snafı arasımla, buglin için,başta 
kasaplnrı ymak liizım geliyor, 
Jlarin içinde haykırmalar,yafta· 
lnr, tebeşirli mukuvvalarla devam 
t <len rekabetle kasJ plar, et fi ya· 
tını , Belediyenin müdahalesin~ 
liizum kolmadan en asgari hodde 
kodnr indirmişh•rdir.Bugün Hal' 
de koyu o ve kuzu etinin kilosu 
20 kuruşa satılmaktadır.Sığır 30 
kuruşa verilmekt· dir . 

Adanada zamon zamon t•t pa
halılığnıclnn şikayet edilcliğine 
baktlırs ı Ankara kasnplarmın 
Adona<laki meslekta~larınclan da
ha insaflı olduğunu kabul etmek 
Iazımgeliyor · 

* 
* * 

Bilmem Adana nasıl;Yaz mev· 
ı;imirnle fena giden i~lcrden biri 
de kundura boyaçılığıdır. Anka
rada bu mevsimde epiyce azalan 
boyacılar , belli yerlerde işsiz, 

müşteri beklemektedirler. 
okukta çalışım boyacılar m 

boynınn iicrct.i semte göre dehri§· 

mektcdir . Mesela Taşhan civa· 
rında, postahane önündo Saman
pazar ındo.ki boyacılar beşer ku-
1 uş almaktadırlar. Hergele mey · 
danında , Altmtaşmahallesinde , 
hilhassa mekteplerin önündo yer 
olanlar yüzer paroya boyayorlar. 

* .. * 
Y nz tatillerinin bn~ladığı ~u 

- Gerisi ikinci sahifede -
İıııı9m __ _.,.-........... ._ __ .,.. ____________________ _.,_.. ________ _ 

e-

İngiliz Royter ajansı 
Almanyanın dahili vaziyetini çok 
karanlık ve tehlikeli gösteriyor 

M. Hitlerin emriyle kur,una dizilen
lerin tam sayısı öğrenilemiyor 
Londra : 14 ( A. A. ) - '·San 

day Times" gazetesinin Berlin 
. ı- muhabiri diyor ki : 
e
ılo 

30 Haziran tasfiye gününde 
idam edilen şahıslerin tam bir lis 
tesini Uğrenmck hiçhirvakıt müm· 
küıı olmıyacaktır . Almanyada 
umumeıı be. lene.n kana ata göre 

ı-- .başveki~in vermi olduğu 77 raka· 
mı lıakıkatteo Çok a:.:ağıdır . 

"HO) ter,, ajansının bir mulıa-
kmc birine heyanat Veren Reichssver 

hizr.o zabitlerinden biıi illam edilenle· 
' 33) riıı 186 kişi olduğunu söylemi~
pko- tir. 
fih- Diğer taraftan bir ecnebi dip-
iur- Jomntı da bunların hakiki adedi 
itori- ni 200 ile 300 arasında olarak 
sın- tahmin etmiştir. Bu iş hakkında 

başvekil tarafından Heichstag 
_ mecl•siade verilen izahat, mu· 

nııtileyhin avam nazarında nu· 
fuzunu muvakkaten iaıle etmiş 
olsa dahi, yolunun Ü~erindeki bir· J 

çok müşkülatt halle yardım ede 
miyeccktir. Hücum kıtalarını teşkil 
eden 3 milyon efrat halen lıir ta· 
kım fesatrılar tarafından igfal 
olunmaktadır . 

Milyonlarla ev kadını hayat 
hahalılığı ile mücaılde halinde 
dir. 

Gelecek kış için yiyecek azlı 
ğı ciddi erıdi:.eler doğurmaktadır. 

25 milyon katolik gayri mem
nundur. 

'"azırlar tarafından sinai mü
essesel~rin başına geçirilmiş olan 
müteaddit mühim ;?ahsiyetlt:r is
tifa etmiştir . 

Diğer taraftan 1\lmanya~ı~ ha
rici siyaseti meselesı yakın ıstık.
Lalde ehemmiyetli bir hava halı
ni alaçaktır . Uassetea Fransı~ 
malıafili ba~vekilin bu husustakı I 
sükiitunu çok ınaoolı addetmekte-! 

dirler . 

Alfons abla . .! 
yapılmakta olan milli şenlik.t ayatı ur ur. muştur . ·. -
dün hitıım bulmuştur. Şalıinşalı 

Hazretlerinin Türkiyede seyahat· 74 k / Gazetelerden öğrendim: 1 ponya -
ları esnasın<la ve avdetlerinde lıü ~~ OÇ Q masından korkuluyor I Cunılıuriy~tinio kovulan on Kralı 
tün milletin gö~termiş olduğu lıi · Tin '- l._ • l3 üncü AJfoos, kerhanecilige La)a· 

. l . . ıta memuru karışık/ıkla- nuş ! Hem öyle olur olmaz yerJerdc 
siyattan dolayı memnunıyet erı 

R · ı ü Sanfransısko ~ l!:> , değ_ il; Peri te <lört tane kerhane ]ıı. nin millete iblağını eısü v ze- - I / ı ~ 
Sendikalar, ı>azartesi gu1.1.mag.,a CQ lŞlll)'OT eııyormu ... Bence, memleketinden raya emir buyurmuşlardır · 1 kr.>.-;ul h )"' (') b' K 
umumi grev ilanını kararlaşı... • . • 't. an a met u · ır ral için en 

fran parlamPntosunda ha· ı T ı .1 1 uyğuo bir me gale hu ol a gerek ... 1 mı .. lardır . 1 ınc e ua ıa ~imdiaen kendini ç·· k" -b _ un u, zaten na ıl ol a Krallıitı za-riciyt~ nazırtnln P-yanatı • Sanfransısco : 15 ( A. A. )- mıraektedir . d " r-

Tahran : 16 ( A. A. ) - İran 
hariciye naz rı pı.rlamentoda be· 
yımatta lmluııarnk Şalım Türki
yoye yaptığı ziyuretin çok dostane 
mahiyetini ehemmiyetle kaydet
miş ve mükemmel neticeler ve
ren bu seyahatin iki milletin 
birliğini teyit ettiğioi söylemiş
tir . 

Memleketimize 
Girm .. si yas:ık edilen Fran

sız mPcmuaları 

Ankara: 15 ( A. A.) - İcra 
vekilleri heyeti ; ( Sans Gene ), 
(Seduction Surparisel), (Hamour), 
(Paris Plaisire), (Aaris Magazine), 
(Allo-Allo), (Beaute), (Paris sex 
AppelJ), (Secret de Paris) mecmu· 
alariyle ( J e Sui Pilrtout) gazete 
sinin memleketimiz•; sokulmama 
sına karar verilmişdir. 

İktisat vekilinin Bursada 
tetkikler• 

Bursa : 16 ( A. A. ) - İktisat 
\'ekili Celal B. dün İzmir Valisi 
Kazım Paşa ve Bursa Valisi Faz
lı Beyle birlikte Orhaneline gide
rek tetkik-: tta bulunduktan son
ra llursaya dönmüşlerdir. Vekil 
Bursııya avdetinde ulu dağa git 
miştir. 

Siirt valisi yolları 
h~ftiş etti. · 

Siirt : 16 ( A. A. )-Siirt ile 
Hitlis araı;ında yeni yapılmakta 
olan yol hakkında görüşmek üze
re Muş Valisi Milat bey Siirde 
gelmiştir. 

Kon yada 
<)ıum rezasr infuz 

mahkumlar. 
- •I OF il 

edilfln 

Konya : 16 ( A. A. ) -Çum · 
ranm Köğercinlik köyünden Şeyh 
Mehme , karısı Hediye ve oğlu 
Ahmet ve arabacıları Mahmudu 
yollarını bekleyerek paralanoı 
gasLetmek iç~n ~~ci bir ~urette 
katledco, aynı koydrn Çakır Yu-
suf oulu Der,·iş, Celil oğlu Meh-

o v 

met ve :Molla Ahmet oglu Recep 
haklarında Konya Ağırceza mah-
kemesince verilip tasdikı ~-li~e 
iktiran eden ölüm cezası huku-
ınet meydanmda asılmak suretile 
infaz edilmiştir. 

Sinopta asılan katil 1 
Sinop : 16 ( A. A. )- Kaçır· 

mgk istediği kızın ana babasını 
öldürmekten ve kızı yaralamak-
tan suçlu Boyabadıo diiz Kara· 
ağaç köyünden katil İbralıimin 
iHüm ceza ı asılmak suretile dün 
iofaz edilmiştir . 

mrınıo a muhteşem arayında hunun 
fündikalar komitesi 15 reye kar tutulmtt~ ~5 ( A . A . )-U . kapaJı şekilde sıtajını yapını ıır ve 

şı 569 reyile bugün umumi grev ile Lcı~zınıo ...... Jıetile resmi şimdi de acemilik çekmez bu ııızcnat · 
ilan edil mesioe karar vermiştir . hissedılmekte<lıt" "' . v tao ... ! 

1 
Greve 27000 rıhtım ımı-lcsi ve Dii'rer taraftan MıCanJıge Jlilerim ki sabık haşmetlu 13 üocii lk 

o v er Alt b ı · (') ve 105,000 işci iştirak etmektedir. Sen Pol şehirlerinde de gh. ~1161 azrct erı · tuttuğu bu zara· a 
k k 1 k .. d" B"yu"k gaz..fetlu (.) yolda hol miişrnilerc kavuı:ı-.Mi!sai, nazuı madam Per ·ins, o · 0 uunıa uzerc ır. u • .... d K 

11 
':I' n 

d l k a ra ığındıı pek gülmiyen )ii-yanu:; sahili iJ,., daimi surette te- Icr Santiyagoda ?a is o an arı \ .: bundan sonra herdern neşe in 
lefonla temas halinde bulunmak- şıklıklardan endışe duymaya baş- fons bes ümü ile çerçeHlen- un 
ta ve M. Roosvelti vaziyetton tel - lamı~tır. Zira burada çalı:.an ek kcrbaned l .,

0 
gi 

{ k d. .. l k yorum a "' .. sizle haber< ar ttme te ır · serisi zenci amele azucrct a ma -- trc caolamy<rısnc olur §1') 
k 1 .. d . . por 1 

lerriam mıota ·ası va uı ev· ta ve reRmi makamların zımnı Bu iıı, dııha ziyifl.ona A ~ 
k k 1 

t ·1 balı ı· v h' ı · · "I ııı r.nlı lete ait ·ır rıas ane ı e 1 e yardımile mal sa ıp erının zu -

1 

ro puhır tarafıodıın yep ,. 
askeri hastaneltrin yiyecek ve müne maruz bulunmaktadırlar. olduğuna göre, Alfons efe.n~ ~•." ~e 
ilaç ihtiyacatınan kıtaat vosıtasiy· S k t . l5 ( A A ) _ kart bir kadın kılığma gırme ' l.ı-
le temı.nı'ne karar vermiştir. Şehir a ramen o · · · 1 Mesela lıa madao bol hir en-

Kaliforniya valisi Sanfiransisko zın? .. b. lı· d k'u~ak kuı:n'•ııı ucunda d h l d .. f h hemen . tarı.. e ıo e ~ .. :. b 
a i in e seyruse er emen grev mmtakasında yıyecek mevat bir sürii aoabtnr .. bn~ bir ynzuıa ile 
kamilen durmuştur. b~ıyan kamyonların seyrüsefer çatık .. sağ elin orta ve şehadet ~ar· 

"aofransisco civarındaki bir serhestli!H.ni temin için bunlara maklarının uçları siğarn duınııııı)le 
kaç şehrin belediye reisleri yiye polisle bera]ıer a~keri devriye- koyu kabveh rlenb~iıı~pelık~) ;onr~pı ... ~~-
cek ve içecek. yatacagı ve yaka· . . yakta en pa a ı ır ı "" .. . 
cağı kalmayan ~ehirlerin ihtiya- ls~i~ de refakat etmesıoı emret- pmm hemen yanındaki p~yke)e. ita 
catını temin için icap eden ted- mt:.:tır · Jıı kurmu~ .• önünde hır tcp:-ıı, o-

Southern : 15 ( A. A .)-Balı- ııun içinde; telvesine inekler ~ı:u . Jıirlcri düşünmek üzere toplan- D . l ınu··ı:ı l>'ır kıılı\'C fı· ucaoı .... p~vkeoın da· kk rimuhitikehir Pasifik emıryo u :t • . ı mı~lardır. 1300 ki§iden müre · ep b k binde Aık bir pantofla .... Zom_ un za 
ı · 500 k' 'l'k Railway mii<lüriyeti, ir ta ·ım ~ 

olan polis kuvvet erı ışı ı man, yayık bir eda ile e lenır : 
bir müfreze, 22000 husnsi polis komünist çetelerinin köprüleri - Kıııız Letafet ! gel şn finra-
memuru ve •HOOO muhafız ile tak berhava etmek maksadiyle San nı götür! 
viye edilmiştir. fransisko üzeıine yürümekte ol _ Kmııız Delalet ! gel şu ciğa· 

Hundan başka 6000 muhafız duklarını i tilıbar ettiğinden de rama bir ateş ver ! 
bir kaç saat zarfında temin edile- miryollarını muhafızlar marifeti· - Kmııınz Hacalet l bak eni 
bilecektir.Grevin tesiri Vancovile, I le muhafaza etmek için tertibat oruyorlar .... f b 

Acaba şimdi, patrona Al oo ~- · ı .o"' Angeloes arasındaki ok)•anos alınmıştır · k · 
1 

nı:ı mu -
. ., lo ita böylece pey ·es111e o urın ~ 

Bulgarlara göre 

MPğer Trakyada neler 
yapıyormuşuz ? 

Bulgar gazeteleri, Trakyayı ve 
boğazlara tahkim ettiğimizi,Yalıu
di mubac~retinin guya pu mes'e
le ile alakadar olduğunu ; Edirne, 
Ktr klareli ve Çorludaki Bulgar 
ların yerlerinden çıkarıldıklarını 

yazmaktadır. . . 
Gene Bulgar gazetalerının uy 

durmalarına bakılırsa, guya &lir· 
nede beton istihkamlar yapıyor-
mU:,UZ ... 

lleton istihkam in::aatıııda da 
üç bin askerimiz geceli güııJüzlii 
çalışıyormuş .. 

Türk Sözü : daha neler?! ... 

izmirde Gazi köşesi 
Vilayet, kaza v~ nahiyel mer

kezlerinde birer Gazi kö~~si tesis 
edilecektir. Bu kö~eleri süslemek 
üzere milli san'atkarlarımıza mil
li iktısat ve taı.arruf cemiyt>tince 
Gazi Hazrctlerinın büstleri hazır· 
lattırılmaktadır. 

Rusyanın Paris s~fi~inin 
cenaze merasımı 

PAlUS : 16 ( A.A ) - Sovyet 
sefiri M. Dovgalevski'oiu Salı saba· 
hı yapalacak: olan cenaze merııjmiıı· 
de askeri ihtiramat yapılacaktır · 

Zavallı Aşo 
Tren çarpmasmdan öldü • 

Geçen soh günkü Mersin-1\fa· 
latya treni Haydarlı-Gölbaşı is· 
tosyonları arosındo. demiryolun
dan geçmek üzere bulunan bir 
kadına çaqımış,başından yarala· 
nan kadın derhal ölmüştür. Ka
zayı müteakip tren derhal dur· 
muş, tahkikata başlanmıştır . 

Ölen kadın , civardaki Çelik 
köylü 25 yaşlorıoda sağır vr. dil
siz Aşo adlı birisidir. Kadıncağız 
demiryolunun solundaki tarla· 
dan derdi«i nohut ekinlerini ÇU· 
vala doldr,uro.rak demiryolunun 
saır tarafındaki hormann geçir
nı~k isterkeo, tren ansızıa çıkı
vermiş , yerin dönek olması yü 
zünden makinist makineyi dur · 
durmaya muvaffak olamamıştır . 

Sağır ve dilsiz olan Aşo, ma · 
kinenin düdük seslerini pek tabii 
olarnk işidemrmiş olduğu için 

yoldan atlamağa vakıt bulamamı:.:, 
biitün şiddetile kadına çarpan 
makine, zavallıyı yoldan dışarı 
fırlatmış ve ani ölümünü mucip 
olmuştur . 

Yakadan haberdar edilen Pa
zarcık adliyesinden bir hükumet 
tahibi,kazaoın olduğu yere gele
rek tahkikata başlamıştır . Bu 
yüzden salı treninde yecli saat 
bir gecikme olmuştur . 

-FHAT-

teri mi bekliyor der iniz? .. 

* * • 
Acımayın, muhakkak ki o, ettiği· 

ni buluyor .. Osman oğullarmm ) ur· 
dumuzdan koğulao sc•n torunları da 
gittikleri yerlerde tercihan huna be~· 
zer kıızaoç yolları bulmuşlardı kcııdt· 
lerine ... 

y ıllorca ve ;yıllarca kocamun a· 
raylar içinde, sanki gökten ze~bill.e 
iaıni~ler gibi , bü)ük Türk mıllNı· 
nin başına bela ke ilen hu lıııncdao, 
hı'J>İıniz biliyoruz ki, on a ırda Turk 
tarihine biroktıkları kötü izin ve 
Türk milletine yaptıkları hainlıldf'
rin , zulümlerin ve kötüliikleriu ke
fureti) IC ha başa bırekılmı lıırdı . On· 
lar hu kPfareti ödeyebildiler mi bil 
nıİ)Orum. Fakat ayni örnPkten olan 
13 iicü Alfon , bugiin )edt'lleıde ke~· 
lıaneciliğc soyunmak snretile, zanedı· 
yorum ki, krallığı zamanında yaptı· 
ğı ceberutun kefaretini öde) ordur ! 

Hayatta , dikkat ve ibretle bakı 
lacak ve der almacak çok e) kr \ar, 
ve elam ... 

Mlrmıu11 

Türkiyeden 
Almanya ya ihraç edile

cek yumurtalar 

ANKARA : 16 ( A.A ) 
kofisten tebliğ edilmiştir : 

Tiir-

Temmuz 31 zarfmda Almaıı)a )8 

gi S.A ve gi S.B sımflarındao lCXo>6 
kental Yumurta ithal edilebileccktır. 
Taf ilat için ofi şubelerine 'e ala· 
kadar odalara muracaat olunma ı · 



( TürkSözü ) 

- Ş-EHİB. HA.DEH LER._i_f 
ı 

, ~ 

~'!~ sahi : 2 Ankarada 
Adolf Hitler ve ordu \ Afyon fabrikası ku-

Spor : 

izmirliler 

' Buğday alımı Bir ı.-tet 
Harbiye nazırı ceneral Blo?1 ~~rg \ ru~r 

b• tk da dedı kı • \ Ankarada io~ası mukarrer af- B•\nknmn aldıg" ı 3,5 milyon mühim ır nu un yon fabrikasına ait yaplhlll i~k ha· u 

h 
ıırhk\ar bitirilmiştir Ancak _u1şn~ kiloyu buldu 

dO yerlerde tPtki
Çeltilrkat yapacak 

-· 
Kazalardaki çehik t>kilmiş o· 

lan )'erlerde tetkikatta bulunmak 
üzere vilayetin emriyle ziraat mü 
dürü Ali Kemal beyin reisliği Al· 

''Alman ordusu, milletin ihyası are· ta geçebilmek içid Avrupadakı -- - - b wdr4k-

l h 
af yon karte\lerile deva~1 eden te- Ziraat baakasanca ug 

ketinde Hitler ülkiisii i e aynaşıyor ,, masıarı~ neticeıenmesı bekıenil madğa faaliyetle de~·:ahre 300-

1 mt;ktedır • \ ta u. · ·ı kt 

' 

t \ t .. "~ getırı me e ve '' Q d kendi kanına faz a para veren a- Malum oldu~u ~ze;~ 'ı~!~:s~e H er gu_
0
naiz olanlar banka 

r u ' "· ıd· rucu maddeler ınhısa d 500 ar!r~aho alınmaktadır. 
-· rafa satan bir köle degı ır '' 1 kartel mümessilleri arabsında b ep \ ~~ratlarda bir değişiklik ol 
~ d n müzakereler azl se t . 
• ' w ak kazanmış bir vam e e . . . u v raınıştır .nayıp yine eskıden olduğu gibi 

Berlin : ( Huıuıi muhabirimiz şamlakga, tepcile ler dolayısıle ınkıtaa . g . . Kıbrıs buğdayının kilosu 3 ve 

d ·ır Sosya var ı · tır. 1 F kal son hafta ıçerı .. ~ l' b y d k'l k 30 deo ) - Almanya a mı ı · O d Alınan milletinin ihyası a ' . . . .. b yer ı ug ayın ı osu 2 uruş 
lizm reJ'imi mllhim bir dönüm n~k- r .u H" l r ülkü . temaslar yemleumış.ı mus et paradır. 

30 b bareketınde, Adolf ıt e . ma .. em'ırıı· bavJlursa , esasen .. .. . . 
tası O\..ı.n b'ır saatte yani azı· A\ ke ı .. Bank k 1 d d k 

a • Al ordusu silaha siyle kaynaşıyor • man aa w r 1 .. r ..... miktan tükenmek anın oy u en şım ıye a· 
ran gecesı men . em· ke diliğinden YRDİ içinden dogan . Eg~unan fabrikalara af- dar almış olduğu buğdayrn yekunu 
sarılıyor . O ' Hit\erio tek bır bi; biı ve kararla her zaman siyasi ~~vkiyatına başlanacaktır . 4,200,000 kiloyu bulmuştur . 
rine , bir küçük işaretine a~ade f katarın aleti olmaktan uzak kal· Te 1 r 0 

t" . d J Heyeti vekilece hazırlanmakla 
d F k t Ba~vekıl bu· ır le mas a e ıcesın e an aşma 

bulunuyor u · a • Y • • mıc;:tır Bu onun seciyesine ya_ 'l temin edilemed"gv ine go" e . olan yeni talimatname ben üz umu 
Da lüzum görmedi. Zira o '.~s.ılerı :. . d' ı ı ı ı ' rnşasl A ··d- l"k . . . _ bir harekettir. O, ken ı... "bü mukarrer fabrikanın kurulma ·. mı mu ur u ten şebramız zaraııt 
tenkil etmeğe karar vermedıg~ z~ bayattoı fazla· paı~eden bir çin bazırlaoan esaslar dabili:ıdıe bankasına gönderilmemiştir. 
man ' fırkada yapl\acak temızlik 

b k \ satan bir kölf" .· . harekete geçilecektir. Bu fabrika- Bug-day arabaları 
· · i keodi kuvvetiyle; aşarın• k d ışm b d k" vatanı~• ..ıar ımsel~r~o or u da, afyon işlenerek mamul hale 
kanaatında idi • Evet o ' u a ı- t b k il 

d 
. t bakim olduğunu , yülr oır mumya a ırı u a getirilecek ve piyasaya çıkarılacak- Bağ yolunu kupadıklarından 

ka a vazıye e v b . .... ooun kıymetini düşürmı:k tı 
h'b' b l dugunu ' an· ' · 'd· ' .. l · evinio sa ' ı u un ... stedikleri zaman çoktan :maziye gı ıp ge me guç eşıyor 

ci biç bir yardıma ibtiyacı.ır~ı karışmış bulunuyor. Ordunun va- Kimya mecmuas' 
ğıoı ~ batta ask.eri ?1usı·· ziyeti artık biç şüphe kabul etmi · 
lüzum göatermıye~eden fikir yecek kadar vazih ve açıktır. O, 
keodi eli , ~kiini tahkim ve varlığına büyük bir kanaat gı> tir-
mak ve.l vaziyeti teovir idi. diği bu devletin hizmetine amade 
d•'llanaatince Alman ordusu bulunuyor ve pek haklı olarak 

.~J bir fırkanın aleti bekçisi ol- milli rehberin işaretini bekliyor . 
mamah • isterse bu fırka bizzat O, yalnız silahlı bir kuvvet drğıl, 
devletten baıka bir şey olmasın . ayni zamanda devlet ve millet ta· 
Bilhassa ilk tenkil haberleri etrafa rafından laoılmış biı itimadı taşı· 

yayıldığı zaman hariç , ordunun yan milli .bir varlıktır. Eğer ec· 
jeueral Scblayber'in amaline biz· nebi matbuata bu vaziyete rağmen 
met etmekte olduğunu, bir taklibi onun mevkiini şüpheli göstermek 
bDkümet yapaca~ldı zannediyor· isterse, onlar bu hareketleriyle AI-
du . Esiıen öteden beri orduoun manyada olup biten şeyleri kav-
HitJer ve milli Sosyalist fırkasına rıyamamıı olduklarmı göstermiş 
karşı olan vaziyeti ıüpbeli görül- olurlar. Ordunun kuvvet menbaı, 

müıtü • Alman ordusu canlı bir Almanya ve oouo y11şamak hakkı · 
mumya , hatta camit bir heykel na olan itimattır. Ordu ve millet 
halinde tasvir ediliyor ve pek na- biri birinden ayrıloiıyan bir var 
zik bir saatte Hitleri yaldız bı · lıktır. 

rakacağı ve belki de muhalif bir Bugün asker müttehit bir mil-
şüpbe alacağı bekleniyordu . Bina- !etin siyasi bayahnm şuuri bir su· 
enaleyb hu ıayiaların doğru olup rette tam ortıısaoda bulunuyor . O, 
olmadığını anlamak ve göstermek yeni b~yatın doğurduğu badisele-
zamam hulul clmit bulunuyordu · re candan iştirak ediyor • Fakat 
lıte böyle mühime bir ande 'yani bu iştirakta o, kendine mahsus ay-
30 haziran gecesi , ordu milli reb n bir gııye takip etmiyor . ancak 
berio emrine amade olduğunu ilan Almanyaın müştl"rek bir uzvu sıfa· 
ediyor . Bir çoklarıoıo varlığına tile iştirak ediyor . Ordunun 
zannettiği tüpbeli maskeyi ordu şefi , eakerin mevki ve salahiyet 
yırhp atıyor ve şimdiye kadar va · hududunu tahdit ederek ona Al · 
zifesinden aykırı bir harekette 
bulunmuş olmasaua rağmen vaziye 
ini bir kere de şüphelere :lfaışı 
levzib eımiı oluyor . 

Harbiye nazırı Blomberg 30 
haziran gecuini takip edtn günün 
sab liıbı gazeteleH verdiği beye · 
nalta, Alman ordusunun hükfı · 
metin emrine amade olduğunu be
yan etmişti. Bu bir tesadüf değildi . 
Zira harbiye nazarı o zamana ka
dar cereyan eden vakayi hakkında 
maliımat sahibi idi. Bu beyanatiy
le yalnız millete karşı, ordunun ki 
min tarafında olduğunu vakıt ve 
zamanında bildirmiş oldu.Harbiye 
nazarının bu hareketi pek yerinde 
idi. Çünkü o, bununla en nazik 
bir zamanda memleketin sükun 
ve aHyiıini temin etmiş oldu. Di
ğer taraftan baricin de mühim bir 
aeda 1abibi salahiyet bir şahsiyet 
vasılHiyle vaı.iyet hakkmda ma
lümat atm111 aynca bir kıymeti 
haizdir. Harbiye nazırı Blomberg 
malüm beyanatında ıöyle di -

manyaom ihya ampliyeleriodeki 
iştirak hissesini gösterdi . Asker
lik: hizmeti Almanyada gine şeref
Ji mevkiioi aldı . Silaha davet edi· 
len kimseler , azimkar ve mefku
reci biJ kuvvet halinde yeni baya 
tın yolcularile beraber ayni gaye 
ye bızmet ediyorlar. Umumi harp· 
ta hendek kazanların müşterek 

mücadele uğrundaki mesaisi gibi 
Adolf Hitlerin yeni hayatın temel· 
lerioi kuran mesaisine iştirik e, 
den ordu hu bart.ketilP. eski , bü
yük , ananevi orduuun varisı ol · 
do. 

Anane , bir şeyi tekrarda ve 
ya geJiy\l gitmekte değil , bilakis 
başlanan bir iş ileri götürmekte
dir . Me'JCUt şerait ve vesaitle ve 
daima taze ümit ve kudretle iler
l"mek inkilabın ruhuau lf'şkil e
der. Biz nazik zamanlarda Alman 
istikbalini büyük eserini ikmal i· 
çin birlikte çalışm9ğa çağırıldık . 
Fakat başka devletleri tehdit e
den bir mütecaviz sıfatile d eğil , 

Ahkaradıı kurulmuş olan ITiir 
kiye umumi kimyakerler cemiyet•) 
yeni bir mecmua çıkarmağa baş
lamıştır 

Bu mecmua, gıda, sıhhat tah
lilleıiai alakadar eden, kimyaha
nelerde ve kimyanm tatbikatında 
bulunan sanayi, tababet ve ecza
cılık gibi fen şubderınde çalışan 
ilim adamlarının da istifade ede
bilecf·ği bir tarzda yaıılmışhr. 

Fen adamlarımıza tavsiye ede · 
riz. 

Kıbrıs ta 
Yetişen mahsuller hakkında 

bir istatistik 

Nt-şredilen resmi bir istatis
tiğe göre 1933seoesi içio Kıbrısta 
177,305 dönüm buğday ekilmiş ve 
1,585,385 kile mahsul alınmıştır. 
106,385 dönum arpafan 1,583,621 
kile mahsul, 10,718 dönüm yulaf · 
fan 168,867 kile yulaf, 288 dönüm 
mısır buğdayından 1995 kile,50574 
dönüm burça kt-ıo 157086 kile, 
5368 dönüm bavetta dan 20709 
kile, 4795 dönüm pamoktan 438, 
881 okka, 1401 dönüm sisamdan 
28190 okka, 3092 dönüm b'.lkla 
dan 758,844 okkr, 4239 dönüm 
patatesten 12087707 okka, 2032 
dönüm ketenden 306,060 okka 
kete-o tobuwu ve 184.458okka lif, 
176 dönüm kendirdeo33735 okka 
lif ve 10542 okka tohum, 964 dÖ 
oüm tütünden 163485 okka, 1182 
dönüm kimyondan 74243 okka, 
mahsul alanmıştır. 

1063 dönüm ınercimekten79892 
okka, 1171 dönüm fasulyadao 133· 
827 okka, 1081 dönüm ısoğandan 
1624914 okka, 240 döoüm kola 
kasta11 846463 okka, 18 dönüm 
anasondan 1602 okka, 151 dönüm 

lahanadan 317587 okka, 818 dö 
nüm domatesten 1,46469 okka, 
122 döoüm pancardan 290640 ok 
ka mahsul alıomışhr. Üzüm mah· 
sulü iıe bu yıl içinde 35580000 
okka olmuş ve 2500000 okka ku· 
ru üzüm elde edilmiştir. 

-Söz-
yordu: a ocak bir milletin muhafızı sıfatile ___________ , __ _ 

Alman ordusu bugün, tıpkı 
1933 senesi 30 kanunusanide ol 
duğu gibi bütün varJığiyle milli 
ıavaf uğr11nda emirber bulunuyor. 
Vazifesini, hedefini bilen, muba · 
fazasına memur olduğu millet ve 
devlet araı1ndaki sıkı irtibati tam 
mana1iyle anlayan bir ordu, ya-

Bu millet kendi mukadderahnı 
kendi eline almış ve kendi evinin 
aerbcıt sahibi olmaktaı:ı başka bir 
şey istemiyeo bir millettir . Bütün 
milletle beraber olarak biz asker
ler , Almanyanın y~niden doğu 
muna alamet olan başlarımızdaki 
çelik batlık ve üniforma ile bera· 

ber devletin başbuğu , büyük har
bin mart"şalı , Rl"isicumhur v. Hin 
denburga , onun büyük kumanda 
sına ve memleketin rehberine, içi · 
mizden yetişen ve daima içimizde 
kalacak olaa milli şef Adolf Hitle -
re karşı ~od içer ve aJzı sedakat 
eyleriz • 

Soo güu\er içinde köyleıden 
şehre fazla miktarde buğday ve 
arpa yüklü arabalar gelmekte ve 
bunlar içindeki çuvalları anbarlara 
boşalttıktan sonra Belçikalılann 

fabrikası civarındaki bağ yolu üze
riodaki caddelere stralanarak gi 
dip gelmeyi güçleştirmektedirler . 

Bu arabaların yol üzerinde 
gayri muntazam bir şekilde sua 
lanmasından , düo az daha telafisi 
gayri kabil büyük bir kaza çakma· 

sına rağmP-n kalmışken yolcuları ta
şıyan kamyon şoferinio vakhnda 
gösterdiği tetiklik sayesinde bu
nun önüne zorla geçilebilmiştir . 

Belediyenin bu huıusda ehem· 
miyetle nazar dikkatiai celp eder 
ve bu gibi arıtbılann böyle bir yol 
üzeıinde toplanmalarını yasak e 
dec~ğini kuvvetle umarız . 

Ağır ceza mahkemesi 

Yaz tatilinde davaları yalnız 
bu mahkeme görecf k 

• 
21 Temmuz 934 Cumartesi gü· 

nünden itibaren 5 Eylul 934 tarİ· 

bine "adar mahkemelerde yaz ta 
tili yapılacaktır . 

Bu müddet içinde mevkuflu ve 
hukuka ait müstacel davalar ağır 
ceza mahkemesi tarafından görü· 
leceği gibi sorgular ve bu mahke 
me taraftndao yapılac!lktır . 

Asliye ve sulh hukuk ve ceza 
hakimleri bu müddet zarfında me 
zun bulunacaklerdır . 

Cumhuriyet müddeiumumi ve 
muavinleri iziuden istifade edemi 
yccekl:!rdir . Kazalarda iki hukuk• • 
hakimi bulunduğu takdirde bun-

lardan birisi vazifeye bakacak di · 
ğeri izinden istifade edecektir . 
Vazifeye bakan hukuk bakimi ta 
tilden sonra izini alabihceklerdir • 

Bir doğum 

Hacı Ömer ağa zade lsmail be
yin cuma günü bir erkek çocuğu 
olmuştur. 

Yavruya uzun ömür diler ana 
ve basını kutlar1z. 

Ağabeyisinl bıçakla 
yaralamış 

Harap bahçe mahallesinde O· 

turan Kamil oğlu Adil bir kavga 
neticesinde büyük kardesi Hafızt 
bıçakla rraladığından yakalan • 
mış ve hakkında tutulan bir zabıtla 
cumhuriyet müddei umumiliğine 
teslim edilmittir. 

' tında bir komisyon teşkil edil . 
mişlir. 

1 

1 

Ali Kemal bey heyetle temas 
ve tetkikatına devam etmek içio 
bugün Ceyhana gidecektir. 

Kapı parası 

Alan bir hancı para ceza
siyle cezalandırıldı 

Belediyece kömür ve odunların 
yalnız göo hanında ( odun pazarın
da) sahldması kararlaştırılmış ve 
alakadarlara hu hususta tebliğat 
ta yapılmıştı . 

Buna rağmen rıalb:ınt hanı 
müstecirinin bu banın içinde lsö 

mür salhrtığı ve kömür getirenler· 

le kömür salto alanlardan beter 
kuruş kapı parası aldığı şikayet 
edilmiş ve Han sahibi para ceza -

siyle cezalandırıldığı gibi hakkın· 
da ayrıca bir de za bı l tutulmuştur. 

Doktor Muzaffer Sabit bey 

Evvelce Adanamızda doktor 
luk yaparken epi zamandanberi 
Almanvada tahsili ve tetehbuunu 

ilerleten ser Doktor Muzaffer Sa
bit beyin yakmda tekrar Şt'hrimize 
dönerek bastalarıdı kabul edect>ği 
haber ahomıştır . 

Defterdar bey Osmaniyede 

Tdtiş için Cuma günü Ceyba
na gitmiş of an vilayetimiz defter · 
darı Halil beyin oradan Osmaniye 
kazasına geçtiği ~ haber alınmıştır . 

izin alanlar 

Maarif müdürü :V:unus Kazam 
ve ilk tedrisat miifettişle.rinden 
Cevat beylere birer ay ve müfet· 
tişle.rdeo Ali Rıza ve Haydar bey· 
lere ikişer ay izin verif miştir . 

Ankar,ada · bira 

fabrikası 

- Birinci sahifeden artan -

sırada Ankaradn göze çupan bir 
tenhalık var . Çoğu memur olan 
halkın mühim bir kısmt tatil 
müddetioi geçirmek için hemen 

her gün akın akın İstanbula gi
diyor. Mamafi, Ankarada yaz ta· 
tilini rahat ve neşe içinde geçir· 

meğe elverişli bir çok mevzu ve 
vasıtalar da mevcuttur . Bu se-

bepleoir ki Ankara yazın, mesela 
beş on yıl evvelki kadar boşal
mıyor. Çünkü Orman çiftliği , 

Kayaş , Btığlar , Bent deresi 
etrafı hatta bizzat eski ve yeni 
Ankara,yaz aylarını geçirebilmek 
için her çeşit vasıtalara ve im· 
kanlara maliktir . 

Burada sıcaklar l:fozan Ada· 
nııya rahmet okutacak kadar şid-

detli oluyor . ~ununla beraber , 
ondnn korunmak çareleri burada 
her halde Adanadakinden daha 
bol ve daha uygundur . 
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: Toros spor tarkım111 
4~ 

hakkında ne düşU 7iyı 
nüyorlar .? dej 

--. ..... - rak 
lzmirde çıkan "anadolu,, arka rıcı 

mızın spor muharriri , '' Toros ta bir 
lzmire geliyor . f zmirli sporculaı n 
yapmalıdırlar ?,, başlığı altında bı. u 

ı zı yazmıştır . 
Sporcularımız lıakkıncla /zmird ha 

'1üşürıiildüğüı1ü anlatması itibarile l•u 
aliikalandıran bu yazıyı ay11.erı J vaı 
ruz : 

''Öoürnüzdeki hafta içiod kar 
mühim fotbol maçı daha seyrtl yur 
ceğiz . Çukurova mmlakasın111 mi 
pa şampiyonu Toros takımı şe L li 
mize gefert:k üç maç yapacak 

Toros takımı düo Adanaı 
hareket etmiş ve Meı sine geld ara 
tir . Deniz yoluyla seyahat y 
makta oları tRkım . pazartesi g vel· 
şehrimizde bulunmuş olacaktı ba 
lık maç , 20 lemmuz cuma gİ mu 
şilt şampiyonu K. S. K. la , iki 
maç 23 temmuz pazar günü İı' lu 
ikincisi Altıoordu ve üçüncü Il'l yor 
ta 27 temmuz cuma güoü lik ş 
piyonu Aitay takımlarımızla yı lan 
caktır . mü 

Toros takımı , geçenlerde t i~ti 
rimize geleo Mersin idman Yı ha 
duodan daba kuvvetlidir . Adı 
gazetelerinde okuduğumuza gı ları 

lik maçlarında Toros, Mersini r ne 
yenmişti . Söy!eodığiı e göre r.\ sini 
sin takımında gördüğümüz mü•yor 

fıler de Toros takımının malı inı hal 
Şu veya bu rivayetler şimdilik yor 
taliminden ileri geçemez . 

Bizce nazara dikk~te alıııac yer 
mühim noktalar şunlardır : 

1 - Deniz mevsimidir . f lar 
bolcu geaçlerimız her gün deoi da 
girmektedirler . F ot bol ile de 
ikisi bir a,.ada olamaz . Binaell me 
leyh maça takaddüm eden güo~ıar 
de denize girmeyi paydos etmlfpıy 

2 - Gelen , hiç te zaif bir 
kım değildir . Misafir takımla da 

şılaşacak takımhrımızın birer şın 
tike ti vardır : Biri şilt s diğeri lan 
şampiyoau, diğer biri de İzmit 
kiocisi.dir ve gene her kesçe bitek 
nir ki lzmir, Türkiyenin diğer • 

t za 
takalarına göre staobulla ben 
yürüyen bir ınıntakasıdır . Geme 
harici' teması ve g erekse milli 1 
kıma oyuncu vermek noktasın~ 
da İzmirimiz diğer mmtekala~ü5' 
üstündedir . vey 

İşte bu sebeplerdendir ki , 'efr 
ros-talumı ile karşılaşacak tak.Cıla 
laramızıa her ne sebeple olursaola 
sun yenilmemeleri lazımdır . zır 

Vakıa futboUfa ye!lilmek şe 
sizlik değildir • Amma , niba)liıP 
karşilaııcak olan takımlaran alcıt 
yukarı ayr.i kuvvette olmaları f 
tile .. Çok kuvvetli diye işittiği .... e 
Tol'os takımının bizim kuvve\re 
takımlar karşısmda vereceği ra\di 
manı bilmemekle lJeraber , mın~ü 
ka ve bilhassa deman farkı iti~r 
rile bizim takımların yeoilmem• 
icap edeceği kanaatındeyiz . ,,~oc ,.. 
~-----· ııut 
Dünya atletizm şampiyof 

luk müsabakaları 8 

jer 
Londra : 16 ı A.A) - DiiD:ek 

atletizm şampiyonluk müsabalı"rı 
tarının neticeleri a~ağıdaki gibi~ 8 

100 yarda koşu sir ( Macar 

200 yarda koşu mürdocn ( İskt>jdc 
yala ) , 440 Rampliug ( İngiliz ıl 
880 yarda koşu kuber ( İogiliz 
bir mil koşu Lovelock ( Yeniı 
landalı ) , üç mil koşu Kusocin/e 
( Polooyah ) , altı koşu Holde. 
( İngiliz ) , maratoo koşusu maçı.UY 
Robertson ( İskoçyalı , Sitipl c 
kotusu Skarsbrock ( İagiliz ), 1 
yarda manialı finlay ( İngiliz ) 
440 yarda maoidı braua( İngifü 
yüksek atlama Rodoıi ( Macar an 
uzun atlama paual ( Fransız 
gül!~ atma helyas ( Polonyıh 
disk ve çekiç atma okallagaa ( t 
landalt , cirit atma boven ( lngilu 



1 y,,." ' 1 
Ünıfr kemal Yurdumu, nasıl fanıyabiliriz ? ı 

Dünkü y ınıı::daıı 
·lan 

tımırı 

düşü 
? 

41-Ebeveyr.in mevkiin_e v,a 1 :ıanması ar~. 
k d d d d 1 <laha çok 

7 iy~liN• göre çocu a e ın lir ır . 
değişiklik var mıdır ~ mesel.op-

1 
Mira~ 

şayan-

nk ssbibi olanlarla kıracı Vta· j [ Mirns meselesindt. 

! k rlcı olanların çocukları adeıde 1 çizdiği ahkam haricinde Oo>ınuo ıı,, ar o ., 1 
~ros ıaı bir fark göze çarpıyor mu <ou· · kınca riayet olunan kaide erid. 
sporculaı nun sebebi nedendir? lunup bulunmadığı uaştırılacaktıl 
uında bi 42 - Evlenen çocuklera ve 52 - Bulunduğunuz yerd~ ma· 

. bebelaıiyle beraber mi yaş;rJar? lın taksimi umumiyet üzeıe ne ta· \ 
a lzmırd I ı. k k 
ilibarile lu ilıb~r a er~e vek ız ÇocJarın rzda yapılmaktadır? Çocukların 

n• vaziyetınJe bır far var mı hisseleri müsavi mi, yoksa arala-yrıen "' 
43 - Erkek kardeşle kız rında fazla hisse alan var mıdır ? 

içiode kardeşler , amca ve dayıla ayni 53 - Gayrı menkul malların 
8 seyrt yurtta lıeraber yaşama.la vaki parçalanmasına mani olmak için 
ıkasınıP midir? bonon sebeplerı •et ola bunların çocuklardan birine hıra· 
kımı şel b,lir? kıldığı vaki midir? Vaki ise rı e 

f:
acakı Çocııldoruı yetişını: şartla bırakılır ? 
danaı 44 - Ana ve baba evlat 54 - Çocuklar yeni bir ev 
gelıt arasında münasebet ne Şildedir? açmak ve kendi başlarına bir iş 

bat y A - Baba çocuklar zerinde tutmak için ana baba malına ne 
artesi g velayetini gösterebiliyorıu ? ba • kadar güveniyorlar? 
olacak! banın nufuzuou evlaılaı taaıyor Aile teşkili : 
uma gl mu? 
la, iki B -- Hangi yaşa v zamana 
ünü !ıı kadar çocuklar baba e'de kalı -

~ 
.. ncü pı yor ? 
ıi Iik şı C - Yetişmiş oğtıır , baba· 
ızla yı !arı ve anaları yan'.ıa kaldığı 

müddet zaıfında evlmasrefına 
nlerde ı iştirak eılıyorlar mı (0 süal da · 
nan Yı ha ziyıde kaubalar .'ndir) . 
lr . Adı D - Çocuklar anan ve b .. ba
~uza gi ları yanından ayrıldiarı zaman 

ersini ne yapıyorlar . Kaz~larının h•p 
göre N sini veya bir kısmını 0\ara veıi 
üz mü yor veya göoderiYlaı mı ? bu 

malı ioı hıl kaç yaşına kadadevam eıli 
~imdilik yor ? 
Lz · 45 -Çocuklar ~ınlekette mi 
j alınac yer leşi yor , ve nası~erlrşıyor ? 
r : 46 - Memur oıak is:iyor 
dir . F; Jar mı ? hangi nevi memuriyete 
ün deoJ daha fnla rağbet Ssteriyorlar ? 
ile deı 47 - Yoksa lcuklar kerıdi 
Bioaeo memleketleri barice ıııi çıkıyor

en güol lar ? gittikleri yerl'de ne iş ya
os etme pıyorlar ? 
zaif bir 48 H h . . - cmşe leruııo yanın 

kımla da mı i~ buluyorıa7 kendi ba· 

n -~ire_r şına iş tutan var m1 1r ? işsiz ka
dıgerı lıo var mıdır ? seebi n• lerdir ? 
e İzmi~ 49 - Memlekııeıı çıkanlar 
esçe bıtekrar dönüyorlar lı? döndükleri 
diğer ~zaman ne yopıyo'ar? bunların 
la ber•memlekelle bir teıri oluyor mu? 
ır '. ~e Bir işçi a/lel\ı tetkiki : 

e mıllı 1 • ~ 
ktasınd 50 - Bulundıılunuz yeuo koy· 

k 1 ~üsüoüo toprak SQ~bi olanlarından uta a ı 1• rl. • 
veya ortakçı arın~ , yahut aşırt:! 

dir ki 'efradından veyab ta çiflik kir.ı 
ak takıcılarındao birinin ıilesioi ouınüne 

olursaolarak alıp ev h•~ının hali ha 
dır . zırdaki levhasını ~ ıoretle çiziniz: 

imek şe A - Baba.' ~a ve evlatların 
, niha1§iındiki meş~ulıyıııeri nedir ? va
ların a"ıt ve ballerı nasıldır ? 
aları şı B - tetkik ol~bao ailenin baba 

işittiği~e anasının eb.ev'lni hangi sanat 
kuvvel'e me~~ekte id~? ~tç çocuk sahibi 

eceği raldi ? dıger evlatla~ ne oldu ? bu 
r , mıobüyük baha ve •1., ne baldedir
arkı itHer? şimdi ne ~e t~çiniyorlar ? . 
nilmemı C - Tetkık ~lunao aileoın 
eyiz .,.;ocukları ne iş t~lınuşlardır . ya · 
---ıut ne olmak isli~~rlar ? 

piyor ( Tel~ik ~l~~~cak levhasını~ 
l am olabılmesı ıçıQ ınemleketin dı-
arı 1 · · .. b'l _ fer aile erıoın nuıııunesi ola ı e 
- Dün:ek orta halliler ~, yetişmiş evlat-
üsabak8rı bulunanlar ar,,ındao seçmek 

aki gibi;aba muvafık olur J 
Macar 51 -- Bir aile bayatıoda zuhur 

o ( İskll:d~n güçlükler ve sarsıntılar na 
logiliz ;11 karşılanıyor , v~ yeniliyor : 

( logili~ A - Çocuğun dünyaya gel · 
( Ye?ııresi , 
usocınf B _ Çocukları11 tahsil ve ter 
Holdı. . 

su mactıyesı ' K h 
s· . 1 c - aza ve asıahklar 1 

.
1
'.
11

P 
1
c; D - Felaketler, 

ı iZ ), , j • f k 
İ . . ) E - şsız ı , 

(nİgılı·z· F - . Aile efradından hirinio 
n ngılıt . 
M 

;anlış bareketı , 
acar G Öl~ - um, 

Fransız . 
I I 1 H -- Askcrlık 1 

J onya (
1 ı· [ Bu malumatın mümkün ol:lu · 

agan } k .. 
( 1 •1.u adar aynı aıle etrafında top-

n ogı 

55 - Evlenmek, kız ve erkek 
yaşları itibariyle zamanında mı o
luyor, yoksa gecikmiyor mu 7 

56 - Nışaulılık müdd-eti uzun 
sürer mi ? Nişandan evvr 1 be gibi 
merasim yapılır ? Nışanlılık de
vam eltiji müddet ııe gibi adet 
lere riayet olunur? 

57 - Kızlar ve oğlaol.r eşle· 
rioi kendileri mi seçiyorlar, yoha 
ana ve babalarının beğenıfikleri 
ile mi evleniyorlar ? 

Geçinme tarzı : 
58 - Tetkik ettiğiniz mem 

leketin yaşayış tarnınclaki hususi 
yetlerini kısaca gösteriniz ve tanı· 
d ığınız diğer memleketlere Daza
ra o farklarını söyleyiniz ? 

A - Yiyecek ve içecek, 
B - Mesken ve ev rşyası, 
C - Giyecek, 
D - Sıhhati koruma, 
E - Eğlence ve oyun; 

Aifrııin gelir ve gideri : 
59 - Tetkik ettiğiniz işçi ai

leoin gelirini ve giderini göstere

rek bütçesini çıkarmağa çalışınız: 
A - Gelir. Yani istihsal ettiği 

mahsulün kıymeti ve aile efradı
nın komşqlan yanında ve hariçte 
günd~likle ve diğer bir bedelle 
yaptığı hizmetlerin tutarı nedir ? 
Aynen istihlak edilen m&hsulün 
tutarı ile satılan ve saklanan me
vaddm kıymetlerini mümkün ol 
duğu kadar ayrı ayrı kaydetmeğe 
çalışınız 1 ? 

B - Gider. Ailenin muhtelif 
sarfiyatı arasındaki oiıbeti rakam· 
la gÖstermeğe gayret ediniz. (Çok 
defa tamamen doğru rakamlar el · 
de etmek mümkün olmaz. Muhte 
lif kalemler arasındaki nisbeti gös 
termek mak~ada kifayet eder. ) 

C - Gelirinden bir mıktar ar 
tırılabiliyor mu ? Artırılıyorsa bu· 
nunla oe yapılıyor ? 

60 - Tetkik ettiğiniz ailenin 
bulunduğu bavalinin istihsal şart 
lanoı göz önüne getirerek ne ka
dar hububat, ot, yağ vesaire .. İs
tihsal eylediğini ne kadar hayvan 
beslediğini ve bunlardaa ne kadar 
hasılat elde ettiğini tahmin eyle
mek çok faydalıdır. 

İleri gelı!nler var mı ? 
61 - Bir nümunesioi tetkik 

eylediğiniz ailelerden zengin veya 
ebemmiyttli araziye, emlake sahip 
aileler var mıdır? Bunların kul
landığı amelenin ne: kadarı ora 
halkındandır ? 

62 - İşi bizzat kendil.,ri mi 
idare ediyor ? Ailece şehirde mi 
otururlar ? 

Fikir hayatı 
63 - Tetkik ettiğiai2 yerin 

fikri vaziyeti aedir ? Ne gibi fikri 
istidar ve temayüller farkediliyor? 
Halk tahsil ihtiyacını hissediyor 
mu ? ve ne öğrenmek arzusunda
dırlar? 
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kofr~~un e üç bomba patlamış-
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dl·g· erı· gnçen bir'!!,, bir mensucat deva~ ermekte olan ticari müzake-
" 1 relerıo müsaiı bir •ekild · k' f 

l ' bı ak 1 k • e ın ışa et· ra amıştır . r ı an ~e le olduğunu ıeblig ediyor. Mü. 
Üçüncü bomba yine bwa ya· hım, meselelerin ezcümle Davca ve 

sucat fabrikası sahibiniıı evine. y ouog istikrazları meselesinin iki 
Ekspres ÇİGİT 

, , 'k' tarafın memouni ( · · ıçerıye atılnıışlır . Bu son ı ı te- .lı 
1 

. ye ıoı mucıp bir 18• ı-1Y~e~rlffi-;;"~Y~e~m~ITiik~,,:----f-----1--~_.::;:, ::::::J~.------:.__1 
iane 1 

.. b a lıne müsaiı b' · ·ı·f cavüzün mensucat sanayıı usta a j . . d ır ııı a ıo ana 
nnerıo e prensip it"b . J 
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ıç 

Kahire : 16 (AA - Alakadar 
ınahafil Kral Fuadıo Kavalada Cad-

dinin namına rekzedilecek abide· 
nin küşat resminde bulunmak üze· 
re 9 Teşrinievvelde Yunaoistana 
hareket eyleyeçeğini bildirmekte
dir . Aıina da tesmen ziyaret ede
cek olan kralı götürec~k mahruşa
yatına Yunan fılosu refakat ede 
cektir . Ziyaret ancak dört gün sü· 
racek ve kral derhal Mısıra avdet 
edecektir . Kıal gaybubeti zema 
nını mümküo olduğu kadar kısalt· 
mak için evvelce Avrupada icrası

na karar verdiği tedaviden de vaz 
geçmiştir . 

iki açık göz 

Kıındilerine adamoviç 
sünü vermişler 

sü-

Lodz : 16 ( A .A ) - İki meç· 
bul şahış burada kendilerine son 
zamanlarda atlas denizini geçen 
adamoviç lrardeşler süsünü ver
mişler ve kendileri için şenlikler 
yaptırmışlardır , Bunlar , tayyare · 
leri City of Warsawı satın olmak 
için halk tarafıııdan toplanan ia · 
neyi altıktan sonra ortadan kay 
bolmuılardır . Polis tahkikata baş 
lamıştır . 

Atlas denizini aşaçak 
olen tayyareciler 

Nevyork : 16 (AA) - Tayya· 
reci Karol ve Pelletier Doisy Ha· 
len Codos ve Rossi de olan mcsa 
fe rekorunu kırmak üzere Saota· 
ioez tayyaresile Poroya hareket 

etmiştir . Tasavvurları Limadao kal· 
karak Ande Lerı atlas denizini 
geçmelı: ve Paris üurioden ben 
zinlerioi bitirinceye kadar Sibery•
yaya doğru uçmaktır . Garp İsli 
kametinde uçmaya teşebbüs ettik 
leri takdir de Avustuıalyaya doğ
ru Okyanus denizinden geçecek· 
!erdir. 

Londrada Alman sefa
rethanesi önünde ya

pılan nümayişler 

Londra : 16 (A.A)- "Havas,, 
ajaosır.dao : 

Üçüncü~Reich siyasi mahpus 
larınıa tabliyesini istemek için ge
len bir heyetio Almao sefiri tara· 
fından kabul edilmemesi üzerine 
sefaret önünde dün akşam yeni
den tezahürat vukubulmuştur. Po· 
lis tezahüratçıları sopa ile dağıt
mağa mecbur kalmış ve bir kaç 
kişiyi tevkif etmiştir. 

Avusturyada bir bııskın 

Viyana : 16 ( A.A) - Zabite 
Viyana yanında kain kaltenleutge· 
lende i ,000 den fazla komünistin 
akdetmiş olduklar) bir içtimar bııı 
kıo yapmı9tır . 

.. -- . - 1' 1,62,5 •ce 
ıul 

da 
ori-
ılar· 
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tasrih etmekte hulundngu" nu te- Rayşmark "Alman., 
Vadeli F k •F -

1 

. 
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mio etm•ktedirler. Resmi maha· ran ' ransız,, 
Hazır Sterlin "lngiliz,, fıl bu haberi tekzip etmektedir .Bu ı-..::H::i:.:n~t -b-a-zı-r-----ı·---ı--"'1-..;D-:;.o:::l'...'.a.'..'.r ~ .. ~A~m~e::r:;.ik;a'!.n-,,--1---

manafilde İngiliz sefirinin Alman 1-:CN::e.::v.::..yor..::::k:::..:. _____ l·---ı---ı-...;F,._r::;a:.:n.;...k...,',;;'I;.:ev::,i=ç:.::r~= .. ='---1---1-
hükumetine bir nota tevdii ile 
iktifa ttmiş olduğn ve bunda İn· 
gilterenin Fransız projeflini tısvip 
etmekte bulunduğunu beyan ve 
İngiliz hükumetinin Almanyanın 
da buna iştirakini arzu eylemekte 
olduğunu ilave edilmiş bulunduğu 

Alman hükumeti 1 ihtilalcı bir Cen:ral 

hsrih edilmektedir. 

Deniz konferansı 

İngiltere, Amerika ve Ja
ponya mutııbık kalmışlar • 

Vaşington : 16 ( A. A. )-İn· 
giliz, Jopon ve Amerika miımes· 
sillerinin deniz konferansının 

müzakeraun teşrini evvel ayına 
talikı için mutabık kaldıklarına 

dair Tokyodan gelen haber hak
kında malfimatına müracaat edi
len seliilıiyettıır bir memur bu 
haberi teyit .d~r hiç bir malfi · 
mat almadığını ve fakat haberin 
doğru çıkması kendisini hayrete 
düşürmiy ·ceğini beyan eylemiş
tir . 

Tokyo : 16 ( A. A. )-Haber 
alındığına göre iptidai bahri mü
kiılematın gelecek teşrini evvele 
kadar tecili hususunda İngiltere, 
Amr·rika ve Japonya "rasında 
itilaf edilmiştir . 

Kral kupası tayyare 
musabakaları 

Londra: 16 ( A . A . )-Kral 
kupası için yapılan tayyare mu
sabakelarmda birinciliği mülazım 
Sofiit kazanmış pilot Lipton ile 
Rose ikinci ve üçüncü gelmiş· 
)erdir. Bunların eriştikleri sürat 1 

sırasile ve saatte 203-202 ve 186 
mildir. Musahakayı ancak 6 tay· 
yare ikmal edebilmiştir . 

Yemen ile Mısır arasında 
siyasi münasebat 

Amerika ile müzakereye 
girişmeğe amade olduğunu 

bildirdi . 

Bedin :16 ( A. A. )-"Alman,, 
ajansı bildiriyor : 

Amerika hükumetinin müna· 
kaleler meselesine dai:r olan 
27-6-934 tarihli notası müna· 
sebetile selahiyettar mahafil Ame
rikanın Berlin sefirine hükume· 
tin Amerika hakkında farklı bir 
muamele yapmak tasavvurunda 
bulunmadığını bildirmişlerdir . 
Almanyaoın döviz vaziyeti ve 
ticari muvazenesindeki açık do· 
layısile halen faiz tediyesi müs· 
tesna bulunmakla beraber Alman 
hükumeti diğer alacaklı memle· 
ketlerle olduğu gibi Amerika ile 
de Davves ve Young istikrazlorı 
faizlerinin tediyesine imkan ve· 
recek müzakerelere girişmeğe 

amade bulunmaktadır . 

Güç bisikletlileri !<ağ
zimanda 

Kağziman: 16(AA) - Muha· 
fızgücü bisikletçileri Kağzımana 
geldiler. Şehir dışında Kaymakam, 
Belediye , Cumhuriyet Halk Fırka· 
sı ve halkevi reisleri , süvari alay 
kmandaoı ve zabitleri gücün eski 
azaları ve bir süvari bölügü tara· 
fından çok derin samimi tezahü· 
rala karşılandılar . Ordu evine mi· 
safir edildiler . 

Erzurum imar edilecek 

Erzurum: 16 ( A. A. ) -Er· 
zurumnn imarı için teşekkül 
eden kıımisyon Vali beyin riya· 
setinde toplanmıştır . Toplantıda 

.. , 1940 senesine kadar yapılacak imar 
Kabı' re · 16 (A A) - Yemen hu· 1 • . b' d'l · ti' İlk 1 k · · .. b ı•lerı tes ıt e ı mış r. o ara kumetiniD MIHlr ile siyasi munase et ~ • 

tesio etmek istediği tahakkuk eımek· yapılacak işler arasında şehrın 
tedir . Halen Adende bulunan İmam planı, Cumhuriyet meydanın tan 
Yabyanıo saray oazırı l\fobammeı zimi , Gazi Hazretlerinin Müşür 
Zebaranin , bu hafıa içinde İmam üniformasile yapılacak heykel-
Yabyadan kral Fuada hitaben yazıl· }erinin rekzi ve Ilıca ve Hasan· 
mıt bu hususa dair bir nameyi ha· kale kaplıca sularıoın tahlili ve 
mil olarak buraya gelmesine inıizar 
edilmrkıedir • bir mezbeha yapılması vard\r. 

Maiyetiyle birlikte Rusyaya 
ilti ça etti. 

Moskova : 16 ( A. A. )-Taş · 
kentten bildiriliyor ; 

Cenubi Tınkıayngda Manallı 
hükumet kıtaatile Ceneral Ma· 
cııın müfrezeleri arasında 10 tem 
muzda vukubulan muharebeler 
neticesinde Ceneral Macuın üç 
zabit ve 79 siivari ile hirlikte in
kistam yakınında Sovyet hudu · 
duny geçmiştir. Mülteciler silah
larından tecrit edilmiştir . 

Avusturya başvekil muavin 
VenPdikte 

Venedik; 16 ( A. A. )-Avus 
turya başvekil muaviui Prens 
starhemb~rg Tayyare ile buraya 
gelmiştir. Bu ziyaretin M. Dolfu 
sun yakında Riccion~'ye yapaca 
ğı seyahatla alakadar olduğu bil 
airilmektedır. 

Muğlada orm9n yangın 
söndürüldü. 

Muğla : 16 ( A. A. ) - Mer· 
kezin Bayır köyü civarındaki 
Elkin ormanında yangın çıkmış, 
bir saat içinde köylüler ve zabıta 
tarafından söndürülmüştür. 

Otomobil müsabakaları şanı· 
piyonu sarbest bırakıldı 

Doğlasman adası: 16 ( A.A 
ihtiyatsızlık neticesi adam öldür
mekle maznun meşhur otomobil 
koşucusu Kayedon muvekkaten 
serbest hırakılmıştr . Hatırlarda · 
dır ki geçen 28 mayısta man adası 
büyük otomobil koşusun11 bazır
laomaktıi. olan Kayedon büyük bir 
kaza geçirmiş ve bu esnada:maki · 
nisti teJef olmuştu . O zaman ken· 
di de ahır varalaoan Kayedon ih· 
tiyatsızlık ile ittiham edilmiş ve 
makinistin ölümünden mesul tu
tulmuştu . 

M. Bartu Bayana gitti. 

PARİS: 16 ( A.A ) - M. Bartu 
beynelmilel şenliklere riyaseı elmek 
üaere dün akşam Bayona harekat eı
mi~ıir . 



( Tiirk Söri ) 

. Slb~at 18 iÇtimal Mua11net Müdürlü- ı Beledi~~~-----..__--~. 

KAYADEl.EN 

...---------~-----==~~ef terdarhğından 
.. .,a resmi için muracaat edilecek günle 

Beyanname verenler Beyanname vermeyenler -
3 Temmuz Salı 4 Temmuz Çarşamba 
5 ,, Perşembe 7 ,, Cumartesi 
8 ,, Pazar 9 ., Pazartesi 

10 ,. Salı 11 ,, Çarıamba 

12 .• Perşembe 14 ., Cumartesi 
15 

" 
Pazar 16 " Pazartesi 

17 " Salı 18 
" 

Çarşamba 

19 ,. Perşembe 21 ,, Cumaı1esi 

22 ,, Pazar· 23 " Pazartesi 
24 " Salı 25 " Çarşambn 

26 
" 

Perşembe 28 " Cumartesi 
29 ,, Pazar 30 ,, Pazartesi 
31 " Salı 31 " Salı 

2455 fıumarelı kanunla muafiyeti ilga edilen isim ve sıfatı ticariye ve meslekiyeyi ho.vi levha ve 
yaııların damga resminin tediyesi için beyanname verenlerle vermiyenlerin muracaat edecekleri günltjr 
semt ve mevki itibariyle yukarıya yazılmıştır . 

Bu semt ve mevkilerde bulun tn dükkAnlarla sair bilumum \İcaret ve sanat erbabının muayyen olan 
günlerde varidat kalemine muracaat ederek levhalarının damga resmini tediye etmeleri ve 31 Temmuz 
934 alqamına kadar ita edilmemiş Jevha ve yazılara ait resmin damga konunu mucibince cezasiyle birlik-
te almacalı llln olnnnr. 4302 2-6-12-17 

Devlet Demiryollan işletme \ :to:..~hasa• hiiSll$İJI midür-
umum müdürlüğünden 

1 - Irmak Çankırı üzerinde Tüney istasyonu ci~arandaki taş 
ocaA"tndan 3000 M 3 Balaıt . 

ll - Kayseri - Sivu üzerinde Gemerek istasyonu civarmdaki 
taı ocaRıDdan 9000 M 3 balast . 

W - Fevsipaıa - Malatya üzerinde Köprü ağzı istasyrno ci
Tarındaki taı ocağından 15000 M 3 balast. 

iV - Kayıeri - Sivas üzerinde Sarı oğlan istesyonu civarında
W ut CJCal'lndan 5000 M 3 balast . 

S.mauo - &ivaı üzerinde Samsun istasyonu civarındaki taş oca
l&ndan ~ M 3 blok . 

Ya.kında mahalli teılimi ve miktarı yazılı hlok ve valestlarm ka
palı sarfla munakaaaları 4 Ağustos 934 Cumartesi günü sa 'it 15 te 
Anbrada idare merkezinde yapılacaktır . TafsilAt Tüney, Sarı oğlan ve 
0.-rek İçin Ankara ve Kayseri, Samsun için Samsun ve Aokoı a, Köp · 
rii aAm için Malatya ve Ankara veznelerimizde beşer liraya satılan şart 
aamelerdt yualıdm • 4337 13-17 

1 Muhasebei hususiyeyııı ait uu-
muoe çifliğinJe mevcut tahminen 
yetmiş, seksen bin kilo mıkdarm
llaki odun, 934 senesi Ağustosun 
ikinci Perşembe günü saat dokuzda 
ihale edilmek üzere açık arttırma 
suretiylo müzayedeye konm U§tur . 
Talip olanların, yüzde yedi buçuk 
pey akçeleriyle mezktlr gün ve sa
atta encümeni vilAyete muracaatla. 
rı ilAn olunur . 4340 

13-17-22-27 

Adana asltya lnikuk hakimlilindan ; 
Adana Nafia dairesi daktilosu 

Btlhriye hammm müddei aleyh 
emirler mahallesınden 127 No. lu 
hanede muakkıp Şevket efondi aley· 
hine açdığı boşanma davasında mer 
kum Şevket efandinın ikametgAhı 

Morgao bankası Al~an- j Adanı Elektrik Türk Anonim $1rkatindan 
Yayı protesto ettı . . 

meçhul olduğu mahkeme mubaşi· 
rinin zahrı davetiye verdiğimeıru
hattan anlaşlmesına ve davetiye
nin ilAnen tebliğ edildiği halde 
mahkemeye gelmediğinden gıyahın· 
Ja muhakemenin icrasına ve şuhut 
isıima edildiğinden bahisle gıyap 
kararının ilAneo tehliğine karar 
verilmiş olduğundan muhakemenin 
muallak bulunduğu 8 Eylül 934 
tarihine müsadif Cumartesi günü 
itiraz edip mahkemeye gelmediği-

Elektrık şebekeeınde yapılması 

EVYORK : 16 ( A.A )- Mor• saruri itler dolayısiyle önümüzdeki 
Cump günü 20 - 7 • 934 tarihinde 
.... 9 dan 14 e kadar cereyanın 

k•ileceğini muhterem müşLeriloı i
mizio dikkat nazarına arz eyleriz . 

pa btınkMı, Alman maliye aeuretiae 

... t bk "'' , ... göndererek 0.vea 
Ye Yanı iltikruluı haklun~ ah· 
aaa bnrlan tidded" pro1eaıo el· 

•İf&İr· 4351 

niz veya vekil gönderm,.diğiz tak· 
dirde muhakemenin gıyaben devam 
edeceği illo olunur . C. 

~üodan · \ 
r. ' . \ 

Adana Kozan ve Osmanıye me~-, ·sooıı 
l<.ıkd hastanelerine muktazı -
ra bel.leli muhammeneli evrakı ma~· 

\ 
bua ve Defatirin ihalesi 934 sen.~s~. 

\ 
A<rus\osunun ikinci Perşembe gu~u 

t'I b ·uHıı Vılaye\ encümenın 

1 

saat on uç . .. 
ll~ icra olunmak üzere alem mu~o· 
kosaya konulmuştur . 'f a\iı~~e 

. · .. ı 11An 
liste ve şartnomesınJ gorll)P 
mihliirlü'ğümiize ;"~~9_23 

\ olunurr . 

1 
d telgraf başmü-

Alüğünden : 

R 

Be _. e Riyasetinden 

.. bey mahallesinde belediyeye ait i 
parça arsa sahhyor 

Reşat hey mahallesinde, Necali bey mektebi kerşısınJa Bele 
yeye ait 565 şer metıo murobbııım\n\i 2,3 rıurunrah arsalar açık art 
ma suretiyle satışa çıkarılmıştır . ihalesi Ağustosun 7 ir ci Salı gü 
B88t on beıte yapı1ac11ğındın taliplerin o gün Belediye ~ncüruenine oı 
racaatları ilan olunur. 4347 17 --20 

---------""-
Zuhrevi hastahklarla 1t1Ucadele dispanae 

tamir ettirilecek 

Belediye dairt>s' altında emrazı zühreviye ilo mücadele dispans 
ri olboptaki keşifnameleri mucıbince açık.eksiltme surı•tiylt! tamir et 
rilecektir . ihalesi Ağustosun 7 inci Salı tünü saat orı beştd icra ~dil 
ceğinden taliplerin o gün Belediye encüm nino ınuracoatları ilAn ol 
nur . 4348 1 7 22 

1 - 935 sem·si için başmüJü
riyetimizin ihtiyacı olan muhtelif 
ebat ve ı vsefı 1187 adet çıralı 

karııçam <lirek Adana yeni istasyon 
civarında teslim suretiyle ve müna
kasa kanunu mucibince 17 - 1 -
934,, iarihinden itibaren ve 5 · 8 -
934 tarihinde saat 15 te verilen be
del muvdık görüldüğü takdirde 
ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle münakasaya konulmul}tur . 
Talip olanların ıartnamttyi gö~mek 
için Seyhan posta ve telgraf baş 
müdüriyetlerine muracaatlQrı ilAn 

,,-.----------------------....... ----------~ 
Çlftehan Kaplıcası Türkly ~ 

olunur . 4350 
17--22 28-3 

, 
Seyhan Muhasabai Hususiye Mü

dürlOlünden : 
Bap Tarsus mahallelrinde ve zi

raat Bankası arkasındaki sokakta 
kdin bir bap hanede idaremize ait 
2/8 hissesini mülkiyeti 2 - 8 · 934 
Perşembe günü saat onda açık art
tırma sYretiyle satılacağından talip 
olanların yüztle 7 ,5 Jipozito akçe· 
leriyle. birlikte mezkur gün ve sa
atta encümeni vildyete muracaat 
lıırı ilan olunur . 4334 

12..-15- 18-20 

Himayeietfalin 
SEYHA GAZOZU 

Pek yakında satışa çıkıyor 

- Çeşitleri -
SINALKO - NANE 

Hem temiz gazoz içmek hem 
mühtaç yavrulara yardım etmek 
için her yerde ( llimayeietlal ) 
gazozunu araymız. 4314 

Sayban mubasabai hususiye müdür
lülündal: 

VilAyet Hizmet otomobiline muk
tezi 100 ilA 120 teneke benzin 934 
senesi Ağustosunun ikinci P~rşem
be gürıü saat dokuzda ihale edil
mek üzere miinakRBaya konulmuş
tur . Şeraiti anlamak istiyenlerin 
her gün mubaaebei hususiyeye, ta
lip olanların yüzde yedi buçuk pey 
akçeleriyle mezkQr gün ve sııatta 

encümeni vilAyete muracaatları 

ilAn olunur . 4339 
13- 15-18-22 

Sayllaı Muhasabal husus~a Mü
dürlüiündan : 

Çırak mahalJesinde ve BeleJıye 
dairesi karşısın.in kAin idaremize 
ait bir bap ğunduracı dükkAnı Ma
yıs 935 gayesine kadar, icara ve· 
rileceğin•len talip olanların yevmi 
ihale olan 2 - 8 - 934 Ptırşembe 
günü saat 9 buçukta yüzde 7,5 di · 

1
' pozilo akçelerile birlikte mezktlr 

gün ve saatte encümeni vilAyete 
muracaatlart ilAn olunur . 4335 

nin karlsbad'ıdır 

Tesisatı sairede başka eyi bir oteli bll..usi banyoları 
kadınlar için gazinoları mükemmel bir bakk•liyesi ucuz ve nefis 
mek veren lokantası furunu ve temiz berberi vardır . Elektrikle 
vir edılmiştir . Yakında radyoda konacaktır esbabı istirahat müke 
meldir . ÇIFTEHAN istasyonuna iki daa.ika mesafddedir timend"' 
navlunları yüzde &ili tenzilAtlıdır . 

Torosların semapayo şahikaları altında tabiotin azamet ve 
zelliği karşısında çam ve ardıç kokusuyla mu-tar serin bir han İç 
de dinlenmek istiyenler için en güzel bir sayGyedir . Fiatlar zama 
icabatıntt uyğun bir şekilde hatlı osğariy~ iadirilmiştir . 

Oda Ucretleri BanJo Ucretlerl 

Otel odaları 
Taş odalar 
1 inci barakalar 
2 inci 

kuruş 
200 
125 
75 
50 

kuruş 
30 bir 
15 
50 

,, " 

Hususi 
Umumi 
kaphcad• kal
mıyanlardan 

9 - 20 

Matbaa Sahiplerine 
Maarif Vekaletinden: 
1 - 21 - 6 - 934 tarihli ve 2527 numaralı btsma yuı ve reai 

derleme kanunu mucibince Türkiyede 2 - 7 · 934 tarihinden itibar 
her türlü baskı usullerile basılıp neşredilen baanıa yası ve reaimle 
beş nüshasının basanlar tarafından Maarif VekAleti emrine verilm 
mecburidir . 

2 - Verilmesi mecburi olan eserler şunlardır . 
Gazeteler, ajans teb1iğteri, mecmua 1ar, kitaplar, risaleler, 

tezleri, haritalar, atlaslar. tablolar, oyma baskılar. (gravür), her 
şit resimler sanat kıymetini haiz duvar ilAnları, lulavnzlar, plAnl 
krokiler, destan ve ıarlu mecmuaları, musiki notaları, dans notaları ) 
tiyatro piyesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen raporlar, her çe 
kataloğlar, takvimler, yıllılar, yıllaçlar ve muhtıralar . 1 

3 - Bu eserler neşirleri tarihinden itibaren en çok on beı g 
içinde aşağıda yazılan makamlara makbuı mukahilinda teslim edi 
cektir. 

A ) Ankarada Maarıf v"kAletinde derleme memurluğuna • 
B ) lstanbulda Ebusşuuı caddesi civarında 48 numaralı 

tep le derleme müdürlüğüne . 
C ) Diğer vilAyet merkezlerinde Maarif müdürlüklerine • 
D) Kozalarda Maarif memurluklarına. 
4 - Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap vesair b 

mıı yaZl ve restmlerin her forma, cüz veya cilt çıktıkça verilmPsi m 
buridir. 

5 - Verılıiıesi mecburi olan basma yazı ve resimleri müddeti i 
nde vermeyenler elli liradan aşağı olmamak üzere hafif pıra cezasile 
zalandırılır . Ve vermedigi basma yazı ve resimleri aynen vermesine 
hükmolunur . 4330 12-16 -20 

1 

_________ ı_2_-_1_5---ıs __ - .20 _____ ı-------------------------------·--------~ 
Kaçakçılar vatan 1ı Umumi neıriyat müd&r 

hainidir 1 

Mehmet Nurettin 
Adana Türk sözü mat . .-..... 


