
5 KURU~ 

e Okurların 23 Temmuz bayramını kutlarız 
nsr-etl 
dil 

ol 
Bugünün 

,. 
manası 

10-23 Temmuzun inkılap tari
himizdeki yeri nedir ? 

Bugıüı 23 lemmıız ... Yani, Osmanlı tarihinin kapamş deurlııe 1 

tkac/dıim edeıı meşlııır 10 temmuz inkı/abıııın yıldöıııimıi ... 
Pek .alci biz buııu 11/ç/11 anıyoruz ue ııtçln yeni larllılmizde 

Osman/ılmparalorlıığuna alt 10 temmuz /rıkildbının hatırasına yer 
ucrlyorıız ? 

Fikrimizce 10-23 lcmmıızun bııgıinkıi Tıirkiye inkilıibuıda 
1 oyııadığı _rolıiıı eiıcmmlyeti şıı noktadandır: 
h lkincı Abdul/ıamidlrı lstlpdadını yıkmak ııe onun yerine hıirr/
. r yel, acla/et, mıisavat umdP/Pr/rıe dayanan bir ıııeşrııtiyel idaresi 
ı kurmak lçill ilıtl/ci/ yapan mıinevııer ıırısıır;10-23 iemm11zda lw · 1 

11111111 esasiyi ilana Padişahı mecbur edince.koskoca Osmanlı lm
partılorlıığııııda sıiralle bir fikir uyarnkltğı lıayalına da yol aç· 
ıııış oldu · Bıı uyarııklılc ve onıı takibeıı doğan Türk mllllyelper-

erl,verliğl, çok geçmeden bıilün genç dimağlar da ateşli bir hamle ile 
ecl inkişaf elli. 
.. Vııkıa 10-23 lcnımıı: iıılcı/dbı , Osmanlı lmperatorlıığunıı !ft· 

uı kılmaktıın kıırlcıramadı . Fakııt ımılıakk.ak ki, ogiiıı belireıı kwıl· 
cırn; bıiyılk bir ateş haliııde bıilıiıı Tıir/c rulılarıııı sardı, hareket" 
gelirdi , onda yaşama/.: nııicadelesi lwdrcliııl artırdı ve 111/ıayet 
onıı lıadisatın binb/r sıizgecindeıı g çirdi/den sorıra bııgüıı/cıi ııııis· 
lak// , şerefli , kuuvetll, ileri Tıirkiye cıımlıııriyetlıılıı doğup ya
şamasına imkdıı verdi . 

10-23 teınınıız /ııkıldbını yapan ieşelrkıil , bııgıin yıkılaıı Os · 
rnan/ı lrııperalorlıığıııııııı tarilıiııe karışmıştır . Tarihe mal olan 
bir teşekkıi/ıiıı gıinah veya sevabını araş/ırmak ise nihayet bizim 
vazifemiz değildir . Arıcak apaçılc /lira{ etmek lazımdır ki , bu
yıinkıi inkıltibuı temellerine harç olan veya o temelin ıistıiııde 
yülcseleıı eserde Jıer haııgi bir vazifeyi üzerlııe olan insaıılar, iç. 
lı rindeki yıırl uc millet aşkıııuı ilk ateşli kaynağım 10-23 teıııımı
=ıııı yarattığı rıılılan almışlardır . 

ifle ya/111:: bund411 dolayıdır ki; 10·23 temmuzun 27 inci yıldöıııi 
r mıiıııi bizim larihlmiziıı hürriyet sembolü oldıığıı /ç/11 kutlayoruz. 

23 lemmuzıııı ooıka manası yoktur . 

rilıl-----------------------..ıı 
et ölen lngiliz zabiti için 
nı 

ıO;p Burnu önünde Kocatepe torpito-
rat ' · k · l · ld iin muzun ıştıra ıy e merasım yapı ı 

ii kil . . 
inı ngiliz Amıralı,Kumandanımıza merasıme 
36 iştirakinde dolayı teşekkürlerini bildirdi 
ğııı M · d İ ·1· ·1 . Londra : 21 ( A. A. )-Geçen • erasım e ngı ız gtmı erı 

de rumutesi günü Türk sahilleıın- yerlerini alınca Kocetepe kuman· 
de Türk nöbetçilerinin ateşiyle danının Türk clon•~ması. namına 
hir İngiliz zabitinin ölmesini in· - Gerisi dördüncü seıhıfede -
tac eden hadise, iki hükumet ta 

bSrafmdaıı dostane bir şekilde hal
ledilmişdir. Bu hadiafdtn dolayı 
esasen teessürlerini bildirmiş olan 

k ücl·r·· k h"k· · 1 ur u umetıyle ogiliz zabiti 
n al in ölmüş olduğu nokbrla dini 
4 Tıbir merasını yapılması için bir 
l~ışranlaşma hasıl olmuş va dün bu 
ruhi mermsiw icra tdilmişdir. İngiliz 
at 1 h•hriyesindrn Gueen Elizabet 

en ti d D ' Lon on ve evonshire hıfp ge-
rmo~mileri merasime iştirak etmişdir. 
P. T Türkiye hükumeti de bir Türk 
urnc ·d h ·1ı· · rpı 0 mu rı ıoın orada hazır bu 
57 lunarak merasime iştirak etmesi
J-6 D~ e~retı;ııiştir. Türk gemisi de 

n~ze,u~erınde Türkiye hıhriyesi 
nın alak. ve teessürlerini birdiren 
bir çelenk atmıştır 

ııanıııil • 
t 1 Ankara : 21 ( A. A . )-Bugün 
Ç Raat dokuzu otuzda İngiliz donart 

masına mensub Gueen Elisabetb, e dritDOlU ile London ve Dev ons -
ıruJıı lıire Kı uvozoer leri ve Türk do 
. nanmasına man:;up Koc.tepe tor

,• r .Jpido m~h~.ibi olduğu halde D~p 
lijlll- bumu onund~ 14 temmuza mü 

essif hadiaasinde vefat eden İngi
.. dü d liz bahriye zabitinin islir•hatı ru
u r hı i.;io t .. karrür eden ayin yapıl 

mışdır . 
thaal 

Sıtma salgını 

Bu yıl ııasıl oldu bilmiyoruz, 
Şehirde ve bağlarda ehemmiyet
li sıtma vakaiarı var . Hatla 
bize anla/lı/clarıııa göre, bil -
lıassa şehire yakııı bağlarda he 
meıı .•ıtma/ısı olmıyaıı ev kalma 
mış gibidir . 

Yağmıırlarw fazlaca yağması 
ve mevcut çukur, Jıeııdek ve bu
ııa beıızer, sıı/arııı birikmesine 
uygun yerlerde dıırgıııı suların 
meydana gelişi yıizıiııdeıı sivri 
siııelr ıiremt si çoğalmıştır. Va · 
kıa, sıtma mücadeleslııiıı dıı bıı
tak/ılciar ıizerlııde f eıınl ierlip 
/er a/dığıııı görnııiyor değiliz. 
Lfıkln ayni zaınaııda görüyoruz 
ki, bu IPdblrler, lıasta/ığw heıııeıı 
iıemen salgııı şekilde lalıribal 
yapıııastııa da mani olamıyor . 
Şıı lıalde,ya aiwan tedbirler /cd · 
fi gelmiyor, yahut da lıastalı
ğııı şiddeti, feıııılıı eıı soıı vasıta 
ve lnık.dıılarıııı yenecek kadar 
le ııvvetlidirl? 

Acaba Iıaklkat bıınıın /ıarıgl· 
si deye öğrenmek istiyoruz . 

Başvekil hazretleri 

Ankaradan İstanbula hart>
ket ettiler. 

Ankara : 21 ( A. A. ) - Baş
vekil İsmet paşa hazretleri hu 
akşamki trene raptedilen hususi 
vegonla İstanbula hareket etmiş
ler ve istasyonda vekiller ile C. 
H. F. katibi umumisi Recep Jı,y 
vo Ankaıadn bulunan mebuslar 
ve vekaletler erkanı tarafıodnn 
teşyi edilmişlerdir . 

İnhisarlar Vekili Ali Rana 
bey de ayni trenle İstanhulıı ha· 
reket etmiştir . 

Maarif Vekilimiz 

Muallimlt>r arasında bu senP 
değişiklikler olmıyacağını 

söylı>d . 

Ankara : 21 ( A. A. ) -.Maarif 
Vekili Zeyntlnbidin bey" Ana· 
dolu ,, a jansıuo şu beyanatt• bu
lunmuşlardır : 

934 Senei tedrisiyesinde Ma 
nıif Vekaleti eski, kadroyu, teşki
lat vd sistemi muhafaza edtcek
tir. Gazetelerde göıülen bir çok 
t .. beddü!at şayialarının tatbikı bu 
sene için mevzuu bahis değildir. 
Her üç dnecedeki t•hsil mesa
ilinde yapılacak takviye, islah ve 
tadil, önümüzdeki sene zarfında 
düşünülec•k,pıoğram halinıı va
zedilecek ve bu proğromın gele
cek SPnelerde t• tbi kına geçile
cektir . 

Yuğoslavya-Macaristan 

Hükumetleri arasında bir 
itilafname imzalandı 

Belgrat ; 20 ( A. A. ) - "Ha
vas,, Ajansı bildiriyor ; 

Müşterek hudutlar üzerinde
ki ticari muameleye ait h•zı me 
saıli hall•tmek hususunda muta
bık kalan Macar ve Yuğoslav hü 
kumetinin murahhaslarından mü
rekkep bir h.yet hu m•Eele için 
Belgratta içtima etmiştir . .Murah 
baslar bugün işleıini bitirmişler 
ve bu baptaki itilafları imza et
mişlerdir . 

Bu itiliiflarla her iki hiikumct 
istıkbalde hudut hadiselerinin 
tekerrür etmesine mani ol 8 cak 
mütekabil tahi•i kararlaştırmış
lardır. 

Vistül nehri taştı 
Binlerce hektar araziyi su kapladı 

büyük setler yıkıldı .. 

Bu tuğyan, insan ve hayvanca büyük 
zayiata sebebiyet verdi. 

Varşova: 22 ( A. A.) - Ka
rakovie mıntakasınd • Vistül 
nehrini yıkmış ve yüzlerce kilo -
metre araziyi su kaplamışdır. Ne
hir hayvan cesetleri ve enk•z sü
rüklemektedir. Su kaplamış olan 
arazi üzerinde tayyareler uçmak 
ta ve evlerin damlarını, büyük 
ağaçların uçlarına ve tepelerden 
teşekkül etmiş olan adacıklara il
tica etmiş olan ahaliye erzak at 
maktadırlar. Kıırta ma •meliye· 
sine iştirak eden elli bio asker 
şimdiye kadar binlerce ahaliyi 
başka taraflar~ ııakletmişdir. İn
sanca zoyiatın adedi daha malum 
değildir . Mamafi şimdiye kadar 
200 ü geçtiği muhakkaktır. 

Varşova : 21 ( A. A. )-Le
hist•ndaki feyezan hala tehdit 
t!rlici mahiyetini muhafıza etmek
tedir. Bununla beraber hilhassa 
Çekoslavaky• hududu boyunda 
ve TerreneuvP, Krakovi, dehica ve 
Yesov havalisinde havalisinde ha
fif bir salah eseri göıülmekte · 
dir. 

Vistül nehri bugünkü her za
zamankinden fazla 17 kadelJl bir 
tereffü göstermiştir. 13 mil ge
nişliğindeki bir muhitin tahliyesi
ne lüzum görülmüştür . Binlerce 
kilc•mrtre murabhalık bir sah• su 
lar altında kalmıştır . 13000 kişi 
açıktadır. Telefat pek fazladır. 
Henıız resmi rakamlar tebliğ edil 
memiştir. 

Büyük grevden sonra 

Bazı şehirlerde tabii hal avdet etmiş, 
herkes rıeşe içinde ... 

Portlantda grevcilerle polisler arasında 
müsademeler de devam ediyor 

Sanfransisko : 21 ( A . A . )- müddetince münakalat yapmameğa 
Şehir tabii hayata avdet ttmiştir. 
İçlerinde muhtelif mahsuller olan 
kamyonlar dün sokaklardan geç

mişlerdir. Fabrik.!arda işe başlan 
mıştır. Sokaklarda neşeli bir fa 
ali yet vardır. Kahveler ve lokan · 

talar on günlerin mahrumiyetleri· 
ni ödemek için ağızlarına kadar 
doludur· Rıhtım işcileri henuz 
işlerine başlamış değildir. Fakat 
birkaç güne kadar bir hal tarzı 

esası bulunacağı ümit ediliyor · 
Oakland ve Berkel•y şehide

riude ve:dış mahallerinde umumi 
grev durmuştur. Fakat arabacılar 
rıhtım işcileıi greviµin devamı 

karar vermişlerdir. 
Bunlarla beraber Portlandda 

vaziyet iyileşmiş değildir. Milli 
muhafız kıtaatı işci kullananların 

sendikalara dahil olmıyan işciler 
tarafından tahliyeye kuar verme
leri üzerine seferber edilmiştir. 

İşçiler arasında yapılan çarpışma 
esnesında dört polis yaralanmış 

20 kadar grevci ağlatıcı bomba 
larla zdlirlenmişlerdiJ, Polis mu
taarrızları püskürtmüştür . 

Şimdi de Memel hadisesi 

Mioeapolis : 21 ( A . A . ) -
Son dakikada tasrih edildiğine 

göre dünkü karşılıklar esnasında 
bir kişi ölmüş ve 58 kişi ağır su
rette yaralenmıştır. Bu karışıklık 
lar kemyon şoförleri grevinde ilan 
edilmiş olan mütarekeye riayet 
edilmemi~ olma~ında:ı ileri gel
miştir. 

Meme/de mahalli hükumet Alman 
Nazi memurları koğuyor 

• 
Alman matbuatı bu hadise karşısında bii-

hassa İngilizleri muahaze ediyor 
Riga: 21 ( A. A. )-Kaunas

taıı bildirildiğine göre Meme! 
drektuvarı milli Sosyalist fırka· 
sına mensup sekiz kişiyi memlde 
oturmaktan menetmiştir. 

Berlin : 21 ( A. A. )- Siyasi 
mahafil vo matbuat Memel vazi
yeti hakkında Alm•n hükumeti 
tarafından verilen notaya karşı 
ccnl'hi hükumetlerin aldıkları 
vaziyetten ve hassatan Londrada 
Edenin Avam kamarasında Al
manyanın MAmel hakkındaki pro
testosunun Almaoyaııın evvelce 
d•hil bulunduğu Milletler C•mi
yrti meclisi aznAı sıfatile yapıl

ması lazımgeleceğine dair olan 

beyanatından gayri memnun gö
zükmektedirler . 

Gazete !er Memel mukavelesini 
imza rd•n devletlerin Memelde 
nizamın muhafaza vo vikayesine 
nazar eylemeğe hükmtn ve vic
danen borçlu olıluklarıııı ve E· 
mel milli Sosyalist memurlarının 
aleyhlerinde yapılan tezvirattan 
vikayeye m~cbur hulund~k~annı 
yazmaktadır. " Boersen Zaıtung 
gazetesi ,, bu hususta diyor ki : 

Eğer Memel Mıntakusmda 
Almanlar değıl de İngilizler otur· 
makta bulunmuş olsalardı çoktan 
İngiliz g•milı,ri Meme! önüne 
demir atmış bulunacaklardı . 

Şoförlerin lideri M.Dune, ~im
di l•ütün diğer mesai putisi lider
lerinden umumi grev ilan etmele
rini istemiştir. Ancak valinin böy
le bir vaziyet karşısmda örfi id•
rc ilan edef·eği hakkınd•ki ifa 
riesi üzerine onların bu t• klıfi 
kabul etmeleri şüpheli görülüyor. 

:Mineapolis : 20 ( A. A. )-Bu
rada hadis olan karışıklık esnaRın
da 35 kişi telef olmuştur. 3400 ki
şilik aAkeri bir kuvvet buraya gel 
miştir. 

Örfi idarenin ilaııı muhtemel
dir. ------··-------

Şimali İtalyada 

Büyük bir tayyare manav
rası yapıldı 

ROMA : 22 ( A . A ) - Şimali 
· İtalyanın sınai mınıakasında mühim 

tayyare miidafaa manevraları yapıl· 
mıştır ve bu manevralarda düşman 

hncunıuna karşı çabuk müdabalp 
tecrüLelni yapılıuışıır. 

Yabancı gözü ile : 

istandul'un yeni 
üniversitesi 

" Peşler Loyd ,. dan 
İstanbul'un yeni Üniversitesinin 

tarihi, yüksek mektepler tarihinde 
daima başlıbaşıoa bir nümune ter 
kil edecekıir . Menşei Kartr Tlıeo
dosius zamanına raci olan e•ki ls
tanlıul Darülfünunu 31 teuımuzde 
hükümetin lıir kararnamesiyle ilga 
edilmiş ve 1 Aj!usıosta yeni İsıanlınl 
Universitesi açılmıştır. Yeni Üniwr
siıe ile yeni Türkiye'oiu fikri temd
leri atılmış, ve lıu müe•seöP, Türki
ye'nin kültür merkezi olarak milli 
sahada fikri bir elite zümre•i yetiş· 
tirmekle tavzif edilmi~ıir . Bu Elite 
zümrPsine l\lıı tafa Kemal'in ve me· 
sai arkadaşlarının escriui sistematik 
bir tarzda devam eııirmek ve tam 
bir inkişaf devresine götürmek vazi
fesi düşüyor . 

Hükumetin milli kuruluş proğ· 
ramınıu çerçevesi içinde umumiye 
le lıeklendiğinden daha geç olarak 
bu ı•lalıaıa girişilmiş olma•ıııdaki te
ahlııır, bu ı>lalıatıu lıı·yeti umumi· 
ye•ilc hep lıirdPn lıalle•lilme8İ İc•p 
eden meseleln heyeıi mecmuasına 
bağlık almış lıulunma ı ile izah olu· 
nabilir . 

Kısmi bir ıslahat Türkiye'yi he
define ulaştıramazdı . Zira Türkiye 
modnn yüksek tedris esaslarından 
mahrum idi . Yani tedris Plt•maııları, 
ensıitüler, tesisat, mesleki liıeratür ve 
ilmi sahada lisan elt"maoları yukıu. 
Bu şerait altında Türk ıalebe•i yük
sek iııkişaflı dimağı lrnrlr..ılni vı• ça· 
lışkonlıkları •ayesiude yine Lir bayii 
müktesebatı ilmiye elde etmekl .. be· 
raber Darülfünun, modern b:r Jim
nazyomun seviyesi fevkma çıkamı
yordu . 

Darülfünunun uzun senel•r süren 
mev~udiyetinde yrı;iine mühim lıir 

yenilik 1903 tı· yeni Tıp Fakültesi
nin tesisi olmuştur. Fakat bıı islahat 
dahi tesir itibarile gayrikafi oldu . 
FakültP v• kıliniklerin Marmara de· 
nizinin Asya sahilinde Haydarpa~a'ya 
nakledilmesi yüzünden lsıanbul .e 

Beyol!;lu'nun şehir hastaneleri ile ra· 
ralııta ve münasclıeıi muhafaza edi
lemedi. 

Türk lıükiimPIİ yüksPk talı. il ıs· 
lahatı yapmak anının geldil!;irıi ~ii
rüoce ahval ve şeraiti mahallinde tel· 
kik ederPk bir ıslahat projc•i yapmak 
üzf"re bir mütehassıs tav~iye etınt>sİ· 
ni İsviçre İttihat hükümetindco ri•·a 
elli . Bern hiikiimrıiuiıı ınvsiyı·'i ilı· 
meşhur pPdagoji müteha-•m VP CP
nevre Üniv.-.-itesi •abık ro·ktürü l'ro· 
fesör Albcrt Malclw, birinci defa ola· 
rak İstaııbul'a davet edildi . .\luınai· 
le}hin hiiküıııeıe vrrdil!;i rapor, hP· 
yeti amuuıiyrsiyl<> kabul ve prufı•siir 
bilfiil ıslahaıın tatbikına nı~nııır edil
di . 

Yeni ÜniversİtPnİn açılıı-ı zanıanı 
Alman yüksek mekt•pleriruleıı ) iik· 
sek liyakat •ahibi ve rnP•lek nhabı· 
nın, bazılarının uzakla~tarılnıası za. 
maoına tesadüf eıtij!;i için hunlar ara• 
•ınrlon zengin bir intihap yapılması 
miiıuküo oldu. Yalnız Ziiriht,.ki 
" Alman ilim erbabına yardım birli
ği,, vasıtasiyle 35 profe•iir alınrlı . 

İlmi lisaoın teruıinolo!!ie'sinin 
" daha lıüyük bir kı•nıı yaraıılmık 

lazım geldigirıden Cuivl'rsikler dolıı 
lisaıı ıslahatı faaliyctioı, koyulmuş 
tur. Li~aıı ıolahatı metodik V<' il<"r 
liyen bir kültür hareketi olup Gazi 
niıı en mühim tr~ebbüslcriodeu bi
ridir. 

Üniversite'nin idaresi altında ve 
Prof. Malcheiıı tPşelılıü ü ile lıir ter 
cüme bt•yeti orp:aııizı• cdilnıi~tir kı, 
her bir ilim vP ilııi@a• şulıeoiodeo 
lisan hilen Tiirk müıeha•sı•larıni lıu· 
rada toplamak suretiyle rn iyi ve 
modern eeoelıi standard rsrrler Türk
çeye nakil ve IPrcüıııe .. dil .. cekıir • 
Tedris heyetinde vı• ilmi füan ve 
erlebiyaı salıa•ındaki ıslahat il., mu
vazi olarak yeni Üniversitenin ırk· 
nik techizatı da ikmal edilmek lazım· 
dı . Bunun için evvel emirde mev
cut eosıiıüler lıir oıerkez•lı• toplan• 
- Gerisi dördüncü s•hifede -



( Törksazü ) 
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Sahife: 2 

ŞEHI:a:K. HAH EH LEH I "·~uı patrolları 
._----·---------------------------------=! DöşPnen orular içinde u 

23 Temmuz Belediye intihabı Buğday alımı tııma~ başlandı 
-

1 

20 1 b ayramı 
[ Mule/cuıılanmla bir hasbihal] Yazım : A.Riza 

Dolduruhtn cetveller pey
derpey belediyeye 

verilmektedir 

Bankanın piyasadan aldığı 
buğday yPdi milyon kilo

yu buldu 

Musul petroll~n Trabluı icar 

Ziyaret, türbe, düşek, mezar 
Halk; mağaralmra sivri, söbü, 

yassı tepelere; büyük cüsaeli ağaç· 
lara; delik deıik kayalara; tarla 1 

ortalarında yığılmı~ taılıaa ; su 
menbalanna; daha buna benzer 
yerlere hemen "ziyaret, dede, ba· 
ba,, adıDI kondurur. 

Halk , bu hayali t8rbelere 
kurban adar, adak tutar, oğlunun 
kızının adını onun adına uydurur. 

Halk, mezarın adına ''Kör,, ya
hut "Sin,. der. T&rkmenler ara
ıında bu iki iıim mustameldir . 

Halka rsatiri ibir zencir le kendi· 
sine bailıyao, ziyarrtler , türbe 
ler , düıek ve mezarlar ; bunların 
yapıcıbğa hakkındaki bilgilu ile 
balkan bunlara karıı bealediği it 
katlar bir terbiyeci için senelerce 
çala§mağa değer bir me~zu olabi 
Jir • 

Burada halktan bir çok ata 
sözleri , tekerlemeler , t6rküler , 
bilhaua hikayeler ve olmuş gibi 
anlatılan vakalar toplanacak ve 
bunlar itlenerek ıenatkarane bir 
takım ka•allarla tekrar ve yavaı, 

yavaş halka daiıtalacak olursa bu
nun için balkın bu yapıcılaklar.n 
dan iatifade mümkündür . 

Fırsat buldukça bu ziyaretleri 
tamir eder. Ve yadigar olmak ü
zere orada bir çalıya bir de çaput 
batlar. Allahın ağacından, tııın· 
dan, pınar111dan, Yunan ve yahut 
Roma pıpaslarından kalmıı ma
iaralardan : evlat, aaadet, ııhbat, 
dilenir. Bu asılıız ıeylerden him 
met bekler ve bütün bunların adı
na ziyaret der. Ziyaretlerin çoğu· 
nun adı yoktur. Bu ziyaretlerde 
balk yapıcılıjı; taşlara bir biri üs
tüne yığmak; çalılarını ayaklamak 
gibi çok baait bir tarzı mesaidir. 

Bu geniş işi baıaracak olan 
terbiyecinin göreceği hizmet mil
lete ebedi bir refah ve ıaadet babı 

edecektir . 
Bahsimiz yapıcılıkta zayaret, 

türbe ve: mezar olduğundan bu 
bahsin umumi vaziyetini (12) inci 
kısmımızdaki ölüm ve kaza bab
sanda mufasaal bir surette geçe
ceği için burada balkm yalnız bu 
huıoıdaki yıpıcalık iytikatlarmdan 

Ada olan ziyaretler ise berbal
cle duvarla yapılmış munta~ım 
türbelerdir. Bu tOrbelerin bazılah 
çok eski zamanlardan kalmış 
ebniyeler ve bir kaıma ıonradan 

J•palmıı uydurma para tuzaia -
dır. 

( HıristiyanlılLtaki metohlar , 
ayazmalar, manastn lar da bu ka· 
bildandir. ) 

bir kaç tanesini zikir etmekle iktifa 
edeceğiz: 

Bu türbeleıin cenupta en 
meıburlan Gaziantep Bebsiı4i yo· 
lu &zerinde ( vakkaa ) ve Pazar 
cık ile Oımaaiye arasındaki ( ak
kiş) dededir. Bundan ıoura ali 
meratibinim daha bir çok türbeltr 
halkı meııul eden halk yapıların· 
dandır. 

Türbe ve ziyaret yapıcıh -
tında ber usta çahıamaz, bu ya
pıları yapacak ve yahut ta tamir 
edecek uatanın mütteki ve ibit ol
ması lizımdır. Aksi olur1a bu it 
Jilzilndea çtırpılıca;ana itikat o-
lunur. 

Ziyaret, ttirhe , dUıek, mezar 
yıpıcıhldan hakkında o kadar çok 
efsaneler ve bürafeler vardır ki 
bunlara balkın dimağından silmek 
içın çok esaıla ve pek teknik bir 
auıette çalıımak lazımdır. 

Dütelder : tamamen hakiki o 
lao ıeylerdir. Ve meıhet değil· 
dir. 

Orman arasındı, bir dığ ba 
ımda, bir dere kenarında, bir yol 
yamacında bir mezar görürseoiz 
bunun adına dü,ek denir. 

Dliıek, ya biri tarafındın ıe· 

bit edilmiı, kabut her hangi bir 
hastalıkla hariçte ölmüı, yahut ta 
aou.ktan doomuı ve olduğu yere 
ıömülm&f in11nlamı muarları -
dır. 

Halk bunlara karşı ıadtce bllr· 
met eder. Çok az olan bir k11ım 
laılk bilbaasa kadınlar döşekler 
den de İltimdat eder,fakat döşek
ler ziyaret ve t6rbeler kadar cazip 
dejildir. 

Bu gibi düıeklerin halk yapı 
cıhjı üzerinde ehemmiyetli bır te
ttiri de yoktur . Burada yapıcılık 
1ala1Z taılarıaı düzeltmek ve top
ıa;ını tazelemekten ibarettir . Me· 
.. r yapıcılıtıaa gelince bu bir par
ça ustayı atacak mahiyettedir . 

Meur yapacııanın dini ıeraiti \ 
bilmesi llumdır . Mezar köyün ae 
tarafına y•pılır ? Ôlünlln başı ne 
tarıfa, ayakları ne tarafa ıelir ? 
Mezarın boyu ve eni ile derio1iği 
ae kadar olur ? Tahta ve yahut 
taı lıoaacak yerleri aaaıl yapılar? 
Mezarcı uta11aın bunları temamen 
bilmesi tarttır . Oeun içir. h,lk ya-

pMllıiındı mezar oldukça bir me•· 

nd•. 

1- 0Yapılan ve tamir edilen 
ziyaretlerin rtrafıDdaki ağaçlar , 
keailmeı,, 

2- '' Ziyaretin etrstfında ab
dest edilmez ,, 
3-- uziyaret yıpasından bir ıey 
kazara zarara uğrarsa derhal ta 
mir olunur ,. 

4 - " ziyarette biri biri ilıtü · 

ne konmot adak t-.lHı diitürül
mez n 

( Bu bhi biri üstüne konan lıt 
lar murada erip ermiyeceğine da
ir bir tefe'üld6r. ) Halim~ t•ı üze
rinde çok viıi itiltatları nrdır [.] 

S -: • TOrbe yapılarının iyi 
kullanılmaaı n 

6 - « Türbelerin etrafında· 
ki tıı , kereıte veyahut tahtaların 
nokaan ve harap olmuı olanları
nın tamirin 

Bu tamir iti baHn bir kabil~nin 
bir k6yün , bir •ıiretin vazifesi 
olarak tanmmııtır . 

Bulgar dağında ( Bulgar Bozoj'· 
lan) tUrbesioin tahta barak111 
her sene tahtacılar tarafından ta
mir olunur , bu vazife tahtacılara 
adeti lrudrettın verilmi, bir it 
balindetlir . Her ıene bir kaç tah
tacı bu tahta tiirbeyi tamir ;çin 
25 - 30 a1atlik yerden gdir . 
Çünkü ta!ıtacılar nazarında Boz· 
otlan, tabtacılılr aanahnın piı idir . 

Türbelerin bir kısmı o mıntaka 
ve ya but o Jcöylin biaisinin meza · 
rıdar . F ekenin Şeyblı köyün&!eki 
uzuo Şeyh ve Dörtyolun Kuzuculu 
köyilndeki Şeyh Murtazaya iit 
tiirbeler bu kabilden birer yapı· 
dır. 

Şeyh Murtaza bakkioda fi)yle 
bir rivaıcet vardır . ( Şeyh Murtaza 
•tiretiyle Şama gidiyormuf , ıim -
diki Kuzuc.Ju mıntakaıana çok be
jenmiı ve orada kalmıı yerlefllliş. 

Bir giln dördüncü Muıat , Bıt
dat seferine gidiyor muı Padişa · 
ban annui oğluna ıöyle bir nasihat 
etmiı: 

"Oilum, Kuzuculuda bir Şeyh 
Murtaza ve Payaata bir gtnç Oı 
man var. bu iki adamı beraber al 
mazs&n Bağdadı kurtaramazsan » 

Padiıab KuzocuJuta fJlmiı 
Şeyh ihtiyar oldutu için otlunu 

[.J Bak cenupta ıürkmen oymak
lan " yelbaba ., ıiyaretindeki ta§ 

idkadarına. 

Bu gün daireler kapalıdır 

Bugiin hürriyetin ilan •dildiği 
güne tesadüf ettığinden bütün 
daireler ve resmi müesseseler ka
palı buluaacak ve tehir bayrak 
larla donatılacak, gece binalar e 
Iektriklerle tezyin edilecektir. 

Bugün, bimayei etfal cemiye
tinin yidirip içirdiği ve geydirdiği 
fakir yavrular içio rozetler 1ağı· 
hlacakhr. 

Buğday arabaları ve 
belediye -Son günler içibde köylerden 

ıebrimize fazla mikdarda buğday 
yüklü camus ve tek atlı arabalar 
gelmekte ve bublar kolordu civa 
rindaki sabıda toplanmakta ve 
bualar boıaltıldıktan sonra ~ebrin 
muhtelif yerlerine dağılıp köye 
dönmek için aktamı beklemekte ve 
bu suretle bir çoğunun caddeleri 
kıplayarık gelip geçmeyi güçleı· 
tirdikleri görülmektedir . 

Zabıtai belediye meınurlaıı , 
caddelerin kapadılmasına mevdan 
verilmemesi için lazam gdeıı ted
birleri almıthr . 

Bundan höyle umumi ve buıu · 
ıi caddeleri kapatacak arabacılar
dan pıra ctzası alınacaktır . 

içki satılacak yerler 

Komisyon , belediyece ha· 
zrrlanan krokiyi kabul etti 

Sehrimizin muhtelif yerlerinde 
içki ıatılabilecek olao yerler bele 

diyece
0

bir kroki ile tesbit edilmiş ve 
gıçen hafta toplanan komisyonda 

mllzakere edilerek kabul edilmiıti. 
Buna nazaran komisyonun ka

ran mucibince kr\)kide g6sterilcn 
yerlerde içki satmak isteyenler 
uıulen liizımgelen yerlere müra -
caatla içki rubaatiyeıi aldıktan 
sonra serbestçe satahilf'ccklerdir . 

Patoz amelesi üc
retleri 

Dün paloz ımeleıine haftalık 
beş lira verilmif ve ameleler hu 
fiat üzerinden köyl .. re golürülmüı
tür. 

Adliye binasında tamirat 
yapılıyor 

Mabkt."melerde yaz tatili yapıl· 
ması üzerine adliye dairesinin her 
katında 11li tamirat ve badaoalar 
yapılmağa baılanmııtır . 

vekaleten orduya ~rmiı , kendi 
köyde kalmış amma uzaktan uzağa 
devam eden harp bir erklnı harp 
gibi ta iki aylak yerden yıni ken
di köyünden takip ederken bir 
merminin çocuğuau öldürmek üze 
re geldiğini görmüı ve Kuzuculu 
köyünden ıyatını mermiye uzat-
mış mermi oğlunu öldüıecetine 

bizim Şeyh Murtazaaın ayağını 
sakat etmiş ! 

Padipb harp meydan1Dda bu 
ayaiı görmüı amma kimin ayağı 
olduğunu ancak avdetle 6ğreamiı 
ve nihayet Padiııb bile bu köyün 
biniıi olan Şey Murtazanın elini 
6pmüı . 

Şimdi bir balkın ıe•iyeıini , 
bir de:ıu hikiyeyi d&tlnlintiz. 

B6yle hazır bir hurafeye inan
mış olan balkı doğru yola getir-
mek için ne lr'dar muazzam bir 
vazife ile karplaııyoruz. Bu biki
yeye benzer binlerce efıaaelerin 
yeriae konacak faydalı mevzular 
•e türbelerin bofluğunu doldura
cak bıkiki yapılar ve eavai ıeyler 
hep terbiyecilerimizin kudret ve 
sanatlarının birer ölçüaü elacak · 
tar • 

Eylulde yapılacak olın bele
diye intibahı için müntebiplerin 
isimlerı.ıi yazmak üzere memur
lara verilen cetveUerden doldu· 
rulanlar belediyeye verilmektedir. 

Bazı kim1eleria evlerinin kapı · 
Jarı1J1 çalan memurlara - bil
ha1aa kadınlardan -isimlerini yaz
dırmak veya yanht at ve yaşlarıuı 
vermek ıuretiyle güçlük verdik -
leri baher verilmektedir . 

Rey ıabibi blltOa vatandaıların 
adlarını ve yatlar.tnı mtmurlara 
apaçık yazdırmak suretiyle yar· 
dımda bulunroalara lazımdır . 

Filistinli bir tüccar 

Şehrimizd~n çok mikdarda 
bahk yumurtası alacak 

il Dit 

Filistinli bir tüccarın ıebrimize 1 
gelerek çok mikdarda balık yu 
murtası satan almak için Karataı 1 

dalyanı müsteciri Sılabçı zade Ah
met efe.,diyle tamasta bulunduğu 

ve buauo için de bir kaç defa Ka . 
rateı dalyanına gidip geldikleri 
haber alınmışlar . 

Fiyatlarda mutabık kalındığı 
takdirde bu sene Frliıtine epeyce 
mikdarda balık yumurtaıı ihraç 
edilecek demektir . Buaa göre 
tebrimizde bphlc yumurta11 fiyat· 
larıada bu ıene bir yUk1eklik gö 
rillecektir . 

Milli Mensucat 
fabrikasında 

Ameleye her gUn fab
rikanın havuz.unda 
banyo yaptlr ıhyor 
Milli meaıucat fabrilc11ıada iki 

gurupta çalıımakta olan amele 
her g&n çalı§maya girmeden ve 
çalııma saatı bittikten aonra fabri 
kanın büyük havuzunda muntazam 
bir surette banyo ettirilmekte ve 
ber gün -kendilerine aaat 9, 14 ve 
16 da olmak üzere üç defa limon
lu ıoğuk çay ve haflada iki defa 
dı kinea verilmekte ve ııbhatları-

nın homlmımuıoa ıon derece dik-
kat ve itina edilmektedir . • .. 

* • • 
Milli mensucat fabrilc.aıı , milli 

iktisat ve ta arrf cemiyeti umumi 
merknine btr ırne iki yüz lira 
yardımdı bulunmayı taahhüt etmif 
ve bu seneye ait olan iki yüz lira 
posta ile cemiyet morkerine gön
derilmiştir . 

Bir arabacı 

Tekerlekler altında kalarak 
kafası parçalandı 

-
Y almanlıda oturmakta olan 

Hamdan oğlu lıırk döt yaılaranda 
Mahmut adında hiriıi dün sabah 
köyden domatea yüklediği tek atlı 
arabası ile şehre gelmekte iken 
köy civarında arabanm yokuıu ça
karktn 1allauma11 üzerine yere ! 
düşmüı •e tekerlekler tam ba§ınan 1 

üzerinden ıeçerek aju surette 
yaralanmıthr . Yaralı butabaneye 
getiriliken ölmüştür . 

Cumhuriyet müddeiumumi 
muavi•leriaden Nevzat ve hüku-

met tabibi Hamit beyler dün mem· 
leket butahaneainin ölü yılram•i• 
mabauı olan kuliibeaine giderek 
lizımgelen tetkikat ve muayeneyi 
yapmışlar •• Mahmudun ~zfi di
mıgideiı 61dütinll leabit ve ıö 
mDlmeıine,iaia ftfmİflenlir , 

Dün pazar olmak münasebe
tiyle lc~ylerden şehre çok mıktar· 
da buğday getirilmit ~e ziraat ban 
kası tarafından alınmııtır. 

Bankanın piyasac:lın şimdiye 

kadar •lmıt olduj11 bUidaym ye 
kiinu yedi milyon giloyu bulmut
tur. 

Fiyatlar eakiden olduğu gibi 
Kı'-ris buğdayının kil0tu en çok 3 
ve yerli buğdayın kilosu ea çok 
2, 72kuruıtur. 

Katil Bayezidin 
muhakemesi 

iddia makamı; ölüm c4>za
sına çarpılmasını istedi. 

Karısı Fazileti on iki yerin
den bıçakla öldürmekten suçlu 
ve mevkuf Vanlı Boyezidin du
ru§masına dün öğleden sonra 
ağırceza mahkemesinde devam 
olunmu§tur . 

Cumhnriyet müddei umumi 
muavini Şeref hey ayağa kalkarak 
esas hakkında mutalianamesini 
yapmış ve yarım saat kadar sü· 
ren hu mutalaanamesinde katilin 
cinayeti ne suretle hazırladığını 

mı alıntılma11 için "tiln amelif 
ikmal edilmiı ve cu•·tesi ilk ı 
ma tecrübesi yapılma~ ... 

ilk alrıı olduğu için b , 8 1ar 
çıkan petrolun çamurla -.ta 
olduğu g6rlllmüşt&r . lki gün 
ra ikinci ve daha uzun bir te 
heden sonra küıat meraaimi y 
lacakhr. 

• 
Sarye maarif •ezerati , lise 

de yapılacak değiıilclıkleri ik 
etmiı , ilk mektepler tqkila 
baılamıfhr . Maarif müıteıar 
Fraoaaya .azimetiadea evvel 
iıte ikmal olunaca~hr . 

• 
Türkiyedeki Suryelildin e 

kine ait müddetin alta ay 

t~mdidi üzerine it. komiıerlik 
tehlii neıretmittir . Bu tebli 
Suryede mahcuz bulunan Tür 
ait ~mllkin b•cizleri alia ay d a 
temdit olduğu bildirilmektedir 

* 
Hükumet tarafından Hale 

tayin olunın evkaf mecliıi a 
rmın . imzasız bir takım te 
mektuplara almakla oldukları 

hu mektuplarda vazifelerin 
çekilmeleri bildirildiği ~ayi ol 
tur. 

ve sonra nasıl yaptığını ve kara- * 
kolda isticvabında §Durunun ye- Filiatin toförler ioio yap 
riode olduğunu ve yaptığı cina- umumi ırev devam etmekte 
yeti bütün teferruatile nasıl aa- Fdiıtinden Berut ve Suryeye 
lattığıDI zikretmi§ ve hukuku otomobili ıelmemektedir. Filia 
umumiye ıahitlerinin esnayi mu- buluaao Lübnu otomobilleri 
hakemede v.ermit oldukları ifa- ruta döamiifler ve Filialiali 
deleri birer birer tahlil etmiş ve daıleranıa bu grevini teyit _,..., ..... 
katilin hundan e:vvel de katil kas- üzere Flliıtine gitmeie lcarar 
tile bir cerh hadisesinden Osma- mitlerdir . F.ıijıtin ile Surye ve 
niye mahkemesince bet eene on nan •aaında otomobil takli 
ay ağır hapse mahkum V-3 fakat kimilen durmuıtur . 
af kanunundan istifodo ettiğini 
söyleyerek Bayı-zidin Tür c-za 
kanununun aso inci maddesinin 
4 üncü bendine tevfikan tayini 
cezasını istemi§tir . 

Reis Şevki heyin, huna karşı 
bir diyece~ olup olmadığı süa· 
line, ketil Bayezit : 

-" Beyim,ne diyeceğim:( Gü
lerek ve ollorile bir takım ip· 
retler yaparak, plvarının cebin-
den çıkardığı bir mendille terini 
silmiş ve sözüne duvamla ) müd-
dei umumi bey bir saattenberi 
boyuna söyleyip duruyor,ben ka
rımı f ena yola saptığı için vur-
dum. Yoksa insan durup durur
ken karısını vurur da böyle h11pi
haneye girer mi?E&as"D ben dışa
rıda çalışıp epeycP. de para kaza
nıyordum . Ne yapıyım . Mukad 
derat. bir diyeceğim yok . Siz 
bildiğiniz gibi yopıo,, demiştir . 
Demi§tir . 

Heyeti bikime kısa bir .milza
kereden ıonra Bayezit hakkında 
Osmaniye mahkemesinden veril · 
mit olae kararın bir sur.etinin ge· 
tirilmrsine ve bunun Faziletle evli 
olup olmadılrlırınm n8fuı müdür· 
lüiünden ıorulm11ına karar veril
miı ve durUtm• 1 aguıtoı 934 ta· 
ribine bırakılmı§hr . 

Kendisi değilmiş 

Gazetenizin diinkG ıehir bava· 
diıi &iltuaunda •et kaçıkçaıı • bat· 
lakla yauda ismimden babaedil · 
mektedir. • 

Halbuiıe sanatım ka1ap ve ka · 1 

çakçılık olmadığı gibi mevzuubabı 
kaçakçılık bidiıeıile de bir ala · 
kam yoktur. 

ÖIU memesinden 
sut gelir mi ? 

Beş it eniği, ölen anaları 
memesini emerek ölüm 

kurtuhnuş .. 
.. t •• -

Yolgeçen köyüade ıimd· a 
kadar dlayada belki de eıin• 
laomıyan çok garip ve hayr 
değer bir hadise olmntlur . 

bunu haber veren, ıöıilne inaa 
ve aalihiyatlar bir zat olduiu 
laidiaenin vukuuna füpbe et 
mek icap eder . 

Bize anlatalaa ıudur : 

Yolgtçe•de bir klpelc: tam r 
tane yavruyu doturduktan .nt•'"' 
ölüyor. Bu lteş yavru, on iki 

müddetle bu ölü ananın 10dü1I• 1 
çiniyor. Fakat on ikiDCi pn k d 
ğin leşi arbk çürilyoı ve k6 
ldSpekleri taraftndaa parça&.a e 
yeniliyor . 

Şimdi beı yavru açıkat mı 
lıyor ? Hayır 1. tesad8f buy 
O gtln ölen köprtin aaaaı y 
yavruların neoeai de doğurmuf 
lunuyor ve bu ıuretle hem k 
yavrularını ve hem de torunlar 
karınlarını doyararak l:uaları 
melcten kurtan,or . 

Annesiz büy&yen bu beı ya 
bugün köyUn içinde gezip do 
maktadırlar . 

lstanbul tahakkuk 
mur muavlnliOi 

Mesele , bunden bir ay evvel 
biraderim T ıllt efe•di tarafmdan Şehrimiz Çarı• tuheti ta 
vesikasız kurban kesilmeaiadea • kak memuru ilrea so• teıltilit 
İIHİ gelmittir . 1 rine merkez tahakkuk munio 

Binnnaleyb keyfiJetİ11 böylece 1 ae nakledilen Y apr bey , l.t 
tavzihini rica ederim . 1 mıntakaaa maliye tahakkuk .. 

Sabık l.elrçi tabıildan maaviup.e maatt •tttl'ılmalr 
Duran 1 tile tayin deilmiftir • 
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f talyilda askeri komplo 1 

" Pester Lioyd., dan : 1 
7 bniıao askeri komplosuna 

ısşs karışmıı olan knk kadar muvaz 
~n1•zaf zabit1 devlet reisinin bir emir· 
• aknameıiyle her türlü takibatı ce· 

zaiyedcn muaf tutulmuşlardır. Maa
lar,mafih bu emirname mezkiır komp· 
,tıfloya karışmış olan ihtiyat zabitle 
n ~riyle sivillere şamil dtğildir. Bun-
te~udan baılıca üç maznun elebaşı· 

i y•Jar1 Volsdemars ile birlikte divanı 
harpce mıbkiim edilmişlerdı. Şim
di muvazzaf zabitler artık yalnız 

liserifnzıbati ahkama tihı tutulmakta
ikddır. Bu ahkam ise kısmen muvaz
ilatızaf hizmetten ihracı amirdir. 

,.,., Romauyada hububat 
el m~hsulü 

'' Puter Lioyd,, dan : 
Bnkreıteıı bildiriliyor : Ziraat 

ı e'21azm Sassu dün matbuat mümts 
d ~illerini kabul ederek Romaoya

lik llıııı bu seneki hububat hasılatına 
bli~it uıhruinler hakkında malumat 
'ürktermiştir. Nazmn ifadesine göre 
~ da\ıasıliit Dobruca mıntakasının şi 
dir •mal ve şark ktsmında, dağlık ma-

natıkıuda, Karpatlarıa cenup ve 

laleflark eteklerinde Olt~nieode iyi 
aı•~e Dobrucanm diğer kısımlarında, 
teb'Janattn BukoviDada, orta Besa -
ları tabyada, Munteniende vasat ve 
rincflnemlelutin diğer kısımlarında 
0ı 1111cna dır. 

Buna r1ğmen geçen sened .. o 
kalma hububat ile birlikte yeni 

i
asılahn memleketin ihtiyacına 

yap ifayet edeceği, fakat ihracat için 
tte • f 1 11 ır az altk elde edılmiyeceği tah 
re w • d 1 . . f•n e ı mektedir. Bu sene ceman 
ılı~l~eküo 140,000 vagon huğda) , 
~rı 5,000 vagon !çavdar, 80,000 va
l ar on arpı, 50,000 vagon yulaf , 
· et 40,000 vagon mııır hasılatı, bek 
ar ~niyor ki geçen seneye niıbetle 
ve J..i.eyeti umumiyeden 100,000 va
akli~on noksandır. Nazır: Dahili ih-

yacm tanzim edileceğini, buğ 

--1ay fiatıaın azamisi tesbit oluna 
:tn ~ağmı söylemiştir. Buğdayın aza

IJİ fıat beher vagoa için 50,000 
ey olacıktır. 

arı11ngilterede mecduri tahsil 

im Uf çağı 
11 Mancbester Guardiıo,, dan: 
lngiltere maarif nazırı Lord 

· d'ılaJifax dün Lortlar kamarasında 11m ır 
:.n ,1>ccburi tahsil çağmı oa b~ı ya· 
ıt f' 1 h. . d D r'na kadar çıkarmak ta e mı re -
ay~etmiıtir. ,, . 

. · t Lord Halifax böyle bir degı 
1~30'.lkliği 1938 senesinden evvrl ya· 
ııgu 1\amıyacağını bildirmiı ve çocuk 

etotarı on bet yaşına kadar mektep 
ıralarsnda tutmanın çocuk iısiz
tğine zannedildiği kadar büyük 

tım Ör yardımı olamıyacağını ilave 
1 10.,tmiştir. 
ki tJ Lord Halifax sözlerine şu şe
lüyle 'ide devam etmiştir: " Bu mese
ın kö~de en mühim cihet para mrse 

köy.sidir. Yapılan tahminlere göıe 
•laoaliecburi tahsilin on br Ş yaşına 

adar devam ettirilmesi hazineye 
t !'nevi sekiz milyon İohiliz lirası 
bmı ,adar bir masrafa badi olacaktır. 
uy' •f f' emleketin mHrı sar ıyahnı umu 

il y ·ı ••t • b. li mali vaziyelı e mu enasıp ır 
rmuş k b . . d 

kelkilcle yürütme m~c ~n~etan e-

l ız Vakıa mali vazıyetımızde sa
ın arar · 
l h vardır, fakat bu hasta tama-
an ıiyle kesbi afiyet etmemittir. Bi 

aenaleyh lortlar kımarasıaa ve 
eı Y84emlekete karşı samimi kanaat· 
doldrımı bildirmek için mali vaı.iye-

tniı.in balcikatini arzetmek mec
k priyelindeyim . Mecburi tahsil 

.m ığıuıa arltmlmas1nın bais ola· 
ğı tiı yüksek masraflar, ayni dere 
- de mühim diğer terbiyevi vazi
i tab• er ve inkişafların lüzumu ve 
kilit İ emleketio henüz sırtından ata· 
ıninl ladtğı müzayaka, hükümetio bu
' 1ıt•1 mn için mecburi tahsil çağını 
meı11 mdidioe mani tetkil etmekte 

11ak •~r . ., 

, _________________________ _. CİNSİ En az 1 En çok 
Avusturya ve Triy ste 

Fransa kabinesi meselesi limanı 

"li'rankfurter Zeitung,, dao : 1 

Romadaa bildirildiğine göre 
Tiryeıte limanında Avusturyaya 
tahsis edilen serbest mıntakada 

Başvekilin alelacele Parise dönme-
1 

Piyasa parla~ı ., 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
laoe il 
Ekspres 
Klevlant 

S Kilo K. ·- s,!.__. , __ ~·- - . ~ 

tatbik edilen rüsum kolayla.kla sini icap ettirecek kadar ciddi. 
rındao başlıcası Avusturya sımen· • ------ YAPA G I ---=------------. 
diferleri için girecek kömürlere ta· 1 M H d Beyaz ı j 

allük cd~or .Tahliye ıüsumunda j • ery~ ile ~.~ardiy~nÜn ayni za~an a ~:s;iv~ah:::::::~==~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
20 ili 100 bin tona kadar yüzde k b• d k" I 1 • hf ld · Ç 1 (; 1 T 
10 30 teozilat yapılmıstır. Kapalı a ıne en Çe 1 me en mu eme lr • Ekspres 

' 

ardiyeler ve mağazaların kiralara d iane 
yarıya in iriltce tır • n yan m•- ~ · d k . İ tl Paris : 22 ( A. A. )- Kabine l heyeti azaları M. Tar ieunun Yerıı· "Y .. mlik,, 

M.~eı~rmriya~ti~e~ploo- mü&lıal~ni~y~mah~~~.-~~-"!~h~=l~k~~~~~~~~~=-~--------1 bafilinde İtalyanın İngiliz kömürü 
1

• ,. o um u ,. 
mıştır . Siyasi vazizetin müzake- lakki etmekte, binaenaleyh Radi 

içio fazla bir himaye usulü tatbik usinden sonra M. Cheron ' M. kal Sosyalist nazır]arın bu mü· 

. 

HUBUBAT 

edeceği söyleniyor . İnğiliz kö. Doumerguin nezdine giderek va- dalıalenin siynsi ve hükumete 
mür ocaklarile ibracatçılanıım da lı b d aı·t net'ıccl•rı·nı· ı"kt"ılıom .. tmesi ziyetten kendisini a er ar ey- ' · , İtalya için hayli ehemmiy~tli bir d . . lazımgeldi!!ine ve M. Doumergin 

lemeğe memur e ilmıştır. .., 
fedakarlak teşkil ed~n mukavele- l\ıl. Cheron otomobillu Tuluz müdahale eden M. Tardieiuoun 
den memnun olacakları muhakkak- niyetlerini ve bundan çıkacak 

şehrine hareket etmiştir. 
tır . Çünkü bu mukavele mevcut Paris : 22 ( A. A. ) -.M.Cbau- llf'ticeyi bilecek yegane solahiyet-
olmasaydı İogilterenio Avusturya tor qahıs ol<lugruncla müttefik 

temps, M. Herıiot ile konuşmuş- ~ 
pızarrnı kazanması kııbil olamaz. kalmışlardır. 
dı İngilizlerin nakliyatta İtalyan tur · Paris : 22 ( A . A. )-Fransa· 

Müteakiben Radikal SosyaJist u D 
gemılerioi kiralamağl tercih ede- daki dahili vaziyet ıu. oumer-

nazırlar ile Radikal Sosyali5t ftr· k 
cckleri ümut olunuyor . guenin knbineye riyaset etme -

k f l kası merkez lıtyeti bfüosu bir- üzere alelacele Parise dönmesini 
Gayri ahla i ı m rre likte bir içtima akdetmiştir. icap ettirecek kadar ciddidir . 

karşı M. Clıautemps bu içtimaa Bunu kaydeden " Royter ,,ajansı 
i~tirak eylememiştir . t~timudan } b. · · ı d. k. 0 Reichspost,, dan : :ı "' mu ıa ırı aynı zaman< a ıyor ·ı: 
Sonra bu .. ro oşag"ıdaki teblig"i neş· 1\6 1' d' l\f Chau Amerika Heisicumburu Mr· 'I.. ar ıeunun , · · 

Rooseveltin zevcesi gayri ahlaki retmiştir : temps, ile H adikal Sosyolistlere 
Radikal Sosya1ist fırknı:ıı mer. k k. ı I ·· mlorı üz d ve antisosyal fılmlcr imaliııe karşı arşı va ı o an ıucu e · 

kez heyeti bürosu M. Tnradieu- ne hadis olan vaziyet kabineyi birlrşik Amerika devletlerinde da 
ima vüsat kesbeden faaliyete yar- mm tahkik komisyonu huzurun .M.Tardieuyu dinlemek için umu-

doki heyanııtı üzerine tahaddüs mi bir içtima akdetmeğe mecbur damını vadetmiştir . Bu ayır. onun-
ecleo vaziyeti müzakere etmiş ve etmiştir. M. Tardieunuo beyana· 

da radyada söylediği bir konfe- ittifakJa fırkanın hükumetteki tının mühim siyasi ııkisler yap· 
ranıta Mme. Roosvelt bir çok fi- b ması muhtemeldı· r. Gerek M.Tar· mümessilleıine itimat eyan ey-
limlerin mübalağalı realızminden NT 1 .1 k b dı·eu ve gerek M. Herıionun ayni !emiştir . .ı. az ır ar ı e mer ez e· 
ve Gangesters denilen haydutla d k k .,am""ndıı 1·stı·ra etmrleri ihtimal 

h l l yeti azaları ar asın a i müna aşa ... • 
rın sevimli ve cesur ıa ıs ar o ~- dahı"lı.nde go··,u··ıu··yor .' 
rak telakkisi sisteminden şikayet 
ederek demiştir ki : '' Bu metot 
şiddetle reddedilmek lazımdır, 

çünkü bu metot gençleri hitydutlu - . 
ğa ve haydutlara hayran olmağa l 

bir saıı t kadar sürmüştür.Merkez _________________________ ...... ___________ _ 

lngilterenin telaşı 
ve binuetice onları taklit etmeğe 'o . ·ı·., · du .. .,ümü Amer.ika 
tcıvik ederiz .,, Mme. Roosvelt enlZCI tgln esas g ' t 

~onf~ra.oaıo.'n. sonunda :'Büy .. ü~ İtalyan n hapr gemisi yaptırmasıdır fılm amıllenom artık gayrı ahlakı 1 
ve antisosyal fılmlerio tehlikeleri· 

ni takdir etmiş oıdukı.rm• ve ken 
1 
İngiltere bu vaziyet karşısınd 935 deniz 

di teşebbüslerile H4SÖr tertibatı 

almaları mukarrer bulunduğunu 1 konferansının netiçesinden ümitsiz 
tebıir etmistir . 

lngilterede Faşist siyHs~ti 
"Taymis,, d•n : 

Londra : 22 lA.A) - M. Nor· 1 
man daviıin müfarekati üzerine 
müzakeıesi yarı yerde kalmış olan 
bahri meıeleler hıkkıada fikir tea 
tisine hadim olacak bir Roosevelt 
Makdonald mülakıtınm burada 
memnuniyetle karşılanacağı teey · 
yüt etmektedir. 

ri kuvvete ihtiyaç gösttrmektedir. 
Duakergue tipindeki ııemiler AI
manlann küçük krovaıörlerine te· 
kabül edebilir. Fakat eğer ltalya 
Vaşington bahri ililafrnın kendi 
sine bahşettiği ton haddinin en 
nihayetine kadar yeni harp gemi 
leri inşa ederse FranRanın da bu 
yolu takip etmesi lizım gelir ve 
Fransa ancak Vaşhingtoo itilifı 
om mefsuniyetini ilin etmekle bu 
yolu tuta bilir. 

Buı?day Kıbrıs 1 2.27,5 3 .. Yerli 1,87,5 2,75 

" 
M~ntane 

Arpa 1,90 l,9i,5 
Fasulya 
Yulaf 2 
Delice 

Kt-ten tohumu 
:Bakla 
Si sanı 

UN [ V llrgi dahildir . ] 
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Liverpu] Telgrafları 
22 / 7 / 193.ı 

Samim Pene 

Kambiyo ve Para 
112 Baokasıodao alınmıştır. 

K. s. 
6 88 Liret " ltalya ,, Vadeli l-~~--=:..:..::....!...,-:~---1----ı--1 

79 Rayşmark "Alman., 
Vadeli 6 ı-;.,;~~=----..;........-1---1·--. 

-7~ 081 __ F_ra_n_k_••_F~ra_n_s_ız~,,--~ı~-~ı,~1 
Hazır Sterlin "lngiliz,, 
-=:~~~~~~-1-5;:;--1-~28nı-~.:..,..;....:..:__...:.......:::......,..,..:.:.._~~ı~~- ı--

H in t hazır Dolar "Amerikan,. 
•--N-e-v-vo_r_k ______ , 13 ·04 Frank ••lsviçrc-,. 

İdman Cemiy,et
leri itti{ akı 

Ankara mıntakası senelik 
kongresini yaptı . --

Ankara ~ 22 ( A. A. )-İdman 
Cemiyetleri ittifakı Ankara mın· I 
takası 20 temmuzda akdettiği 

senPlik kongre münosehetile Rt-i- 1 

sicumhur Hazretlerine atideki 
tazimot telgrafını göndermiştir : 

Reisicumhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerine: 

20 Temmuzda senelik kon· 
gresini toplayan idman cemiyet
leti ittifakı Ankara mıntakası 
murahhosları, Türk sporcularının 
güç ve iman kaynağı olan büyük 
başlarinı,bu vesile ile bir kerre 
daha sevgi, tezim ve merbutiyetle 
anmışlnrdır . Şahsi tuzimatımla 
arzederim . ef eodim . 

Diyarbehirde 
Halkevi tarafından güzel 

bir sergi açıldı --DlY AR BEKİR : 22 ( A.A ) -
Halkevi müze ve sergi şubesi tara· 
fındao Diyarbekir ımntakası tohum, 
koza, ipek ve ınamulatına ait biiyük 
bir sergi tertip edilmiş ve sergi hu· 
~ün birinci umumi miifettiş Hilmi 
bey tarefmdan merasimle açılunştır. 
Üç gün devam edecek oJen bu sergi 
şimdiden binlerce halk taraf andan 
g('zilmiştir . 

Adapazarında 

Belediye ile ticaret bank:1sı 
arasmda ihtilaf çıktı. 

Sir O. Moaley diio Portsmo· 
uthda verdiği bir llutunkta de 
miştir ki : İngilterede mevcut fır· 
kaların hepsine ve temsil ettikleri 
hükumet sistemlerine karşı Siyah 
Gömleklilerin meydan okuduğunu 
bildirmiştir • Faşist nazariyelerin
den bazılarının , memlekette mev
cut fırkalardan birile teşriki me
sai edilerek !tatbik edilebileceği 
iddia olunmuştur . Bu iddiada hu 
luoanlar bilmelidirler ki bu mem
leketteki Siyıb Gömlekliler hare · 
katı yeni bir milli mefkure içia ça
lışıyor ve proğramında biç bir ta 
dilat yapamaz . Yalnız yeai siyasi 
ve iktisadi proğramlar için değil , 
ayni zamanda yeni bir hükumet 
sistemi ve yeni bir bayat tarzı için 
çalışıyorlar . Dünyanın yirminci a
sır teJakkisi bugünkü idare ile im
tizacına imkan olmıyan bir mef · 
humdur . Siyah Gömlekliler bu 
mefhumu mukaddes bir itimatla 
hissediyorlar . Kendi nesillerini ve 
memleketlerini fenalığa sevkcdea 
kuvvetlerle ve temeli çürük olan 
bir sistemle te-ıriki mesai ederek 
gayel"rini lekelendirmiyecek ve 

Bıhri meselelerde İogiltereyi 
en ziyade telaşe düşüren vaziyet 
Amerika ve ltalyao bahriye oe
zaretlerince fazla tonilatolu gemi
ler inşaatı siyasetine ehemmiyet 
verilmesidir. 

Filb kika İtalya bugün üzerin- Kongre Reisi 
de hakkı tanınan 70 bin ton · Veysel 

Adtıpazaıı : 22 ( A. A. )-Bc
l P<liye ile ticaret bankası nrasın · 
da elektrik işiodtn tahnddüs eden 
ilıtilifı holle memur hakem he
yeti elektrik şehekesini tetkik 
için dün şı-lırimize gelmiştir . 

lstanbulda sıcakhk 
derecesi 

imanlarını kırmıyacaklardır . 
Meaele udr,r : lngiltere ·şimdiye 
kadar muvaffakiyctli bir semere 
vermiyen sistemleri terkederek 
modern memleketler ıınıfrna gire· 
cek mi? 

İngirtere Yeoi dünya nizamıaa 
lııgiliz metodlarile ve İngiliz karak

ter ve teamülüne uygun bir şekil· 

. Vaşington : 22 (A.A) -"Vaş 
ıogton star,. gazetesi baht i me-
sail içio yazdığı bir makalesiode 
diyo_r ki : 

Eğer lt11lya 35 bin ton bıc · 
miode iki harp gt>misi inşası bak-
kılldaki projesini mevkii icraya 
koyarsa Fransa Vaşi&Jgton bahri 
itilifıoın mefsubiyetioi ilan etmek 
mecburiyetinde kalacaktar. 

Çünkü Fransaoan emniyeti Al 
manya ve İtalyanın bahri kuvvet· 
!erinin mecmuuua müsavi bir bah· 

------~--------------------girmelidir . 
Sosyalistlerden başlıyarak , fa

şizm aleyhindeki mücadeleleriade 
komünizmi bile ıayana tercih bu-
lan muhafazakirlara kadu yayılın 
geniş bir hareket Siyah Gömlekli-
lerin karısında müttehit bir bat . 
teşkil ediyor . 

Almanyada teneke 
imalatı 

"Neue Frie Presse,, den: 
1934 senesinin ilk beş ayında 

Almaoyada teneke imalata 98,000 
tona çıkmışrır. Geçen senenin ay 

de diğer milletlerin lıderi olarak 1 ni devresinde 76.000 idi. 

luk gemiye malik bulunmakta- Kongre , ayni zamanda B. M. 
dır . Franaada Dunkergueleri için M. Rs Kazım, Başvekil İsmet ve 
52 bin tonil~toyu sarfetmiıtir. Va· Büyük &kanı Harbiye Reisi .Mü· 
kia Fransa Fraace kruvazorunu saf şür Fevzi paşalar hazeratına da 
haricine çıkararak kendisine ve- tazimat t~lgrafları göndermiştir. 
rilen müsaadeyi 22 bin tonilato 
fazlalaşhrabilir. Fakat buna rağ r' ~ 
men Fransaya dah• 30 bin tonilato Şehrimizde hava r 
lazım gelmektedir . 

lngiltere bahriye nezareti M. Vaziyeti 
Mussoliniyi bu proj~sinden v.az ge 
çirmcye uğraşmakladlr . Çünkü ; 
ltalyanın bu projesi ayni zarnanda 
zırhlıların münferiden touilatonla· 
rını 35 binden 25 bine iodirmek 
isteyen İngiltere projesine de mu
halif bulunmaktadır . 
Diğer taraftan amirallar yakrnda 
toplanması melhuz bir bahri kon· 
feraası düıüoerek M. Mussolinioin 
ise bu konferansta Fransa ile se-
viye birliği alabilmek için blof yap
makta olduğunu ve ltalyanın o za· 
nıan yalınız kiğıt üzerinde mevcut 

1 olan bu gemileria ioşaasından vaz 

1 
geçmeyi taahhüt edeceğini söyle
mekte ve İtalyanın bu iki gemiyı 
inıa edebilmek için lazım olaa 
yetmiş milyon dolör sarfedecek 
vaziyette bulunmadığını kaydet- , 
mektedırler. 1 

Şehrimizde dün saat 7 de 
sıfıra indirilmit barometre 754, 
saat 14 de 752,3 idi. 

En çok sıcak 34 ve co az 22 
olup rutubet vasati % 62 dir. 

Rüzgar ekseriyetle cenuptan 
müteh•vvil esmiştir. 
Adaoa askeri hava rasat istasyonu 

Katil Mehmet hala 
yakalanamadı 

Kötü köyünde Şerif adında bir 
öküz sürüclisünü:tabanca kurşunu 
ile öldürerek kaçmış olan Dayı 
Mahmut efeudi oilu Mehmet , dü
ne kadar yakalımamamııtır . Ya
kalanması i 'İ'll faaliyetle çalıtıl
mıktaclar. 

htanbul : 22 ( A . A . ) - Sı
fır derecei haıete ve deniz seviye· 
s•ne indirilmiş barometre hu sa
bah saat 7 de 658,5 saat 14 te 758 
derecei hareket saat 7 de 23,5, de· 
recei harekt!t saat 14 te 29, azami 
derecei hareket 30. asgari derecei 
hareket 21,5, rüzgar 12,30 a ka 
dar Lodos bilahara yıldızdan es 
miştir. 

Azami sliratı saniyede 7 met
reye çıkmıştır . 

·r---------------------·-
Her nevi kırtasiye, ka

ğıt, hurdavat 

. 

VE 
Gözlük çeşitle

rinizi 

lsmail Recep 
TİCARETHA ESİ TDE 

En ehven fiyatla temin 

EDiNİZ 
Adres : Eski Orozdibsk civarı 

4352 

. 
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mahsulü. Kolordu cı·varında 1 Adana, Kozan ve Osmaniye mem- ---------------------. 

ıekct hastanelerine muktazi 800 ıi- Beledive Riyasetinden 
ra bedeli muhammeoeli evrakı mat- J Bu seni', kırk senedenbrri 

görülmemiş derecede 
noksandır. 

Londıa : 22 ( A. A. )- Muh
telif menbalardan '· Daily teleğ· 
r:ıplı.,gazetesine gelen haberlere 
göre ahvali ha-.eiye doiayısile 
hütün dünyadaki buğday stoku· 
nun mühim suretle tenezzüle 

• ııgrayacağı anlaşılmaktadır. Her 
memlekette buğday fiyatlarında 
terorfü görülmekt"dir . 40 Sene· 
denberi bu kadar az buğday 

mahsulü kaydedilmemiştir .Fazla 
buğday stoklarının bu yüzden ta· 
hii hudde ineceği tahmin edili 
yo·. :ioYy<t Husya. Amerika, Ka 
nada , Arjantin ve Avusturalya 
hükumetlerinin resmi raporlan 
gerçi ihtiyatkaraoe bir lisanla 
vazılmıs isede alıval,mahsulün az· • • 
lığını göstermektedir. 

Tahmin olunduğuna nazarım 
iiııümüzdeki 12 ay zarfında, sene· 
lerdenberi ilk defa olarak talep 
ıcmemen elde edilen mahsul 
ııi-bctiııde olacaktır . 

M. Goering 
Kimsenin Hitlere ihanet 
edı•mi) ect•ğini söylüyor . 

Halle : 22 ( A. A. )- .\1. Go· 
eriııg . .\1. llitleri mt theden bir 
nutuk ı;öylemiş ve 30 haziran 
'uikastine temas ederek demiş 
tir ki : 

İhanPlio müthiş bir vüsati 
'anlı ve 3 cepheden idi . Zira 
suika stçiler hem Hitlere , hem 
\iman millctine,lıem de hücum 
kıtalarıııın sadık milislerine ilıa· 

net etmişlurdi . Bitlere ihanet 
eılen herk<S bertaraf edilmrlidir 

Ölen İngiliz 
zabiti • • 

ıcın • 

• 
ı nema 

Pazar akşamı açılıyor 

i L K PROGRAM 

Çıldırtan dudaklar 
Büyük artist : LİL YAN HARVIN 

En güzel en zevkli eserlerinden 

ilave : 

'-
FOTO 

i ıiiııya havadisleri 

COŞKUN 

43 59,,, 

Adanamızın bu en kıdemlive en mükemmel fo
toğraf atelyesi nihayet beynelmilel bir şöhreit 
haiz olan "A G FA .. Fabrikasının filimlerini ve 

muhtelif cins kağıtlarını da getirtmiştir. 

o • o 
En mükemmel vesaitle mücehhez atelyelerin
de en müşkilpesetleri dahi memnun edecek 
resimler yapılır. Vitrine bakmak sözümüzün 
doğruluğunu isbata kafidir. 

o • o 

AMATÖR iŞLERi AZAM] iTi

NA VE SÜRA TLE YAPILIR 

VE HEMEN ERTESi GÜN 

TESLiM EDiLiR. 

bua ve Defatirin ihalesi 934 senesi 
Ağııstosunun ikinci Perşembe "günü 
saat on buçukta VılAyet encümenin 
de icra olunmak üzere aleni müna· 
kasaya konulmuştur . 'faliplerin
liste ve şartnamesini görmek üzere 
müdürlüğümüze müraactları iltl.n 
olunurr . 4349 

17-19-23 

Seyhan muhasebei hüsusiye müdür -
lüğünden : 

Muhasebei husnsiyeye ait nu
mune çilliğinde mevcut tahminen 
yetmiş, seksen bin kilo mıkdarın
daki odun, 934 senesi Ağustosun 
ikinci Perşembe günü saat dokuzda 
ihale edilmek üzere açık arttırma 
suretiyle müzayedeye konmuştur . 
Talip olanların, yüzde yedi buçuk 
pay akçeleriyle mezkftr gün ve sa
ntta encümeni vildyete muracaatla · 
rı ilıın olunur . 4340 

13- 17 -22-27 

Darülaceze ve emrazı zühreviye hastanesi 
için odun, kömür ve kuru erzak 

satın alınacak 

Darülaceze ile emrazı zühreviye hastanesinin bir senelik odun 
kömür ve kuru erzak ihtiyacının açık eksiltme suretiyle satın ahnwo 
sına karar verilmiştir . 

ihalesi Aguslosun 14 üncü Salı günü saat on beşte yapılocağıo 
don taliplerin o gün Belediye encümenine ve şartnamelerini görmek İl 
tiyenlerin ıle Belediye yazı işleri lcalenıine muracaotları ildn olonur , t" U 

23-27--1-6 4362 

Mirza çelebi mahallesinden geçen lağam 
inşaatı münakasaya konuluyor 

Hayvan pazarından ve mirza çelebi mahallesinden gecen urnuııı 
!ağamın temdit inşaatı kapalı eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. Badeye 
keşfi bin yedi yüz yirmi üç 1723 lira olım bu inşaatın ihalesi Ağusto 
sun 14 üncü Salı günü snat on beşte yapılııcağından taliplerin o güt . 
muayyen saate kadar tekliflerini l:lelediye encümenine vermeleri şart~gı 
me ve keşfi görmek istiyenlerin de yazı işleri kalemine muracaatlar e 
ildn olunur. 4364 23-27-1-6 ıuat 

ya 

Belediye devaiı ine lüzumu olan kırtasiye ioi 

Posta telgraf başmü- ve evraki matbua pazarlikla satın alınacak im 

dürlüğünden: Belediye Jevairinin bir senelik kırtasiye ve evrakı matbua ilıtia~ 
1 - 935 senesi için başmüdü- yacı pazarlıkla satın alınacaktır . " 

riyetimizin ihtiyacı olan muhtelif Taliplerin Temmuzun 28 inci Cııınart-si günü saat on beşte B~lır~ 
ebat ve evsafı 1187 adet çıralı diye encümenine muracaatlnrı ilan olunur . 4363 ~r~ 
karaçam direk Adana yeni istasyon -------------------------------------------
civorımla teslim suretiyle v<ı müna- uğ 
kasa kanunu mucıbince 11 . 1. inhisarlar umum müdürlüğündenını 
934 tarihinden itibaren ve 5 · 8 · 
934 tarihinde saat 15 to verilen be
del muvafık görüldüğü takdirde 
ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle münakasaya konulmuştur . 
Talip olanlıırın şartnam11yi görmek 
i~·in Seyhan posta ve telgraf baş 
müdüriyetlerine muracoaUarı ildn 
olunur . 4350 

17--22 28-3 

4~ıııııwıııııııımııııııııımııııuıınıııuııır.ıuıııumumııııııııııııııııııııııırııonı~ 

1 bu gece nöbetçi 1 
1 ~ 
ı eczane ı 

1 - Adana Başmüdüriyeti yaprak tütün anbarının tamir ve te•hi 
si in& ait inşaat kapalı zaı f usul iyi~ kırdırmağıı konulmuştur . lak 

2 - Kırdırma şartnamesiyle evrakı fenniyesinin musaddak s~ro 
retleri dört lira mukabilinde C·balidelci levazım mulrnsibi mes'ulluğu)ek 
d .n ve Adana Başmüdüriyetinden alınacaktır . sl 

3 - Kırdırma 15 . 8 - 984 torihine müsadif Çarşaınha gün ' 
saat 15 le Cibalideki alım satım komisyonumuzda icra oluınacaktır . 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yulcarıda t 
yin olunan gün ve saatten evvel komisyona verilmelidir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei nıabsusası mucibince fdol 
ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir . _ ,ı;:.· 

r ----, ... I Kalekapısı civarında 11 

6 - Her istekli biçilmiş bedelin yüzde yedi buçuğu olan 9W
1 

liralık muvakkat teminatı tayin olunıın sMlteo evvel tesliın etınelidi 3 
7 - Kırdırma için tayin olunan saatte tutulması mutat olB 

zabıt kılğıdı doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul eı.lilnıez • 435 

20-25-30-
- Birinci sahifeden artan- ı 

çelenk atılacağını bildiren mek
tubunu İngilız amiralının bindi-

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

1 M. Rifat eczaııesidir ! 
l ımıımıı11m11nıı1111111u ınmıınnuı11u11111unıı-Q1111nnıınmıı11ıı1111uıı! 

gi Gueen Elisabethe götüren yüz
lıa~ıyı.İngiliz filosu erkanı harp 
r"i•i kabul etmi~ ve teessüre gös
terilen eamimi alakaya teşekkür 

etmişdir . 
Merasime saat 9/30 da bora 

ile sancaklar yarıya indırilerek 
haşlanmış, zabitler kılıçlı ve mü· 
rettebat bryaz giymişlerdi. 12 da · 
kika süren dini m"!rasimden son 
ra havaya atılan üç el yaylım tü 
fek ateşi arasında boruler selam 
lıovası çalmış ve arkasından çe· 
lenkler atılmışdır. 

3 dakika 8Ükuttan sonra İn 
giliz gemil.,rindt ki bandolar mil· 
ili mar§larını ve müteakiben pay. 
ılos hava mı çalmışlardır. 

llıı ouıetle merasim bitince De· 
\onslıiıc Kruvazoru Koc~trpeye 
kırk metre karlar yaklaşarak ge 
ı;erkın Türk istiklal marşını çal· · 
mı~dır. lngiliz amirah motörle 
Koeatepeye gönderildiği krndi 
) av eri, amiralın ıe~ekkürünii şi· 

falıeo şövlemekten sonra amira· 
lııı ~art ~aziyetioi İngiliz amiralı 
zirlılısıoa gitmiş olan zalıitimize 

'erilmek üzere Kocatepe kuman· 
ılauıııa lıırakmrşdır. 

:\lera,im esnasında Sisamın ka
ılııı ,-e erkekten mürekkep halk 
kafile>i motörle İngiliz gemile-
ri etrafında ve Kocatepe etrafında 
dola~mı§lar ve dostane alakaları 
ııı göstermişlerdir. 

Ankara : 22 ( A. A. )-Aldı 
ğımız mütemmim malılmata göre 
dünkü Dip burnu önünde Türk 
ve İngiliz donanmaları tarafındın 
yapılan merasimde Kocatepenin 
attığı çelenkte ; Türk doÖanma· 
sının aamimi teessürü ibaresi 
yazılı idi. 

3 Aylığı üç, 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edılir. 

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

* * * 
Bir defa konacak ilanların üçüncu ve dör

düncü s~hifelerde her satırı on kuruştur. Rek
lam rrı~:ıiyetindeki devamlı ilanlar için ayrıca 
pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. 

Yabancı gözü ile ls
tanbulun yeni üniver

sitesi 

Birinci Sahifeden artan -

dı . Ve hepsi modern tesisat ile teç· 
~biz olundu. Şimdiye kadar isıismar 
edilmemiş olan Boğaziçi bayvanat 
alemini ıeıkik etmek ve kıymeılen· 
diı·mek için Bogaziçinde Biologie 
Enstitüsü kuruldu . 

Ziraaı Enstitüsünün tabii ilinıler 
laboratuvarı ikmal edilmiş, Kimya 
Enstiıüsündeki i ler memleket sana· 
yii ve bilhassa mensucat, şeker ve 
ıütün sanayii nazarı itibara alınarak 
tanzim olunmuşıur. 

Tıbbi enstitülerin ve kliniklerin 
teşkilat ve frkemmüliitı sıhbatı umu· 
ıuiye için büyük faydalar temiu et· 
mektedir . Yeni Üniversite İstanbu· 
la fazla mikıarda talebe çekmiştir. 
Şimdi dörı bini mütecaviz yerli ta· 

Adana Cumhuriyet müddei umumili
ğinden : 

Katılden 15 sene hapsa mah
kftm Adananın Madama çıfliğinden 
Nadir oğlu Osman be bası Hasan 
oğlu Nadir 4 sene müddetle vasi 
tayin edildiği sııllı hakimliğinin 19-
7 - 934 tarih ve 1377 No lu müzıı
keı esiyle bildirildiğinden keyfiyet 
ildn olunur . 

lehe ile yüksek liyakutlnin cezb•t· 
ıigi bir çok ecnebi talebeler Üniver· 
siıeye mukayyettir . 

Gazi : " Biz daha çok çalışmağa 
ve 100 senelik ihmalleri telafi etme· 
ge mecburuz ,, demiştir . 

Yeni Türkiye'nin nasıl durbina· 
ne ve muayyen hedefleri göz önün· 
de ıuıarak nasıl seri bir tempo ile 
çalışmak istediği hakkında yeni İs· ı 
tanbul Üniversitesi külıür sabasına 
ait güzel bir misal tegkil etmektedir. 

ili YILLIK 

Eğer l9lerlnlz
de intizam arıyor

sanız, hem Mcuz, 

hem gUzeljlş Y•P· 
• 

tırmak lstiyors•-
nız TUrk SözUne 

MÜESSESE 

mUrac••t 
ediniz. 
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Melımel Nurettin k 
Adana Türk sözü matlıa l 


