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n'"VJaarif vekilimizin beyanatı ı Kiramettin Pş. Hz. 
~ İ Dünkü trenle ve Kayseri 

r' ~u ders senesinde Muallim kadrosunda \ yoliyle Ankaraya gitti 

esaslt bir değişiklik olmıyacakhr. 
-···----

'..Jaydarpaşadaki eski Tıbbiye mek- l 
tebi lise haline ifrağ edilecek · 

sto Aııkata : 2.5( A. A. )-Maaıif 

gii'ekili Abidin Leyin matbuat 
art'tııum müdürlüğünün motbuat 
tlar'ıt,esi miişavirine yaptıkları b~-

lnatı aynen neşrediyoruz : 
1-Hu sene muallim ka<lro

mo<la, proğramlarda , orta mek· 
tp ve lise teşkilatında esaslı bir 
eğişiklik olacak mıdır ? . 

1- Bu sene muallim kadro· 
arında pek mübrem sıhhi ve 
~ati selıeplerle, bütçemizin za
uri kolar.oğı hususlar müstesna 

. . lnıak üzere esııslı Lir deği~iklik 
liıtlmıyacaktır . 

Liselerin dört sem•ye ve umu· 
fbiyetle orta tahsilin yedi seaeye 
...J:lkarılması ve müfredat proğ 
"arında bu vaziyete nazaran la· 

rJ.~gelı•n değişmelerin yap ılması 
çın esaslı tetkikata başlanmış ve 

if.U tetkiklerin nctir.oleri alındık-
~n sonra mevzuun ehemmiyetine 
inaen moarif şurasında müza· 
ne ve münakaşası lüzumlu gö
'ilmüştür. Kati karar bu mese
elt'r maarif şurasında müzakere 

ildikten sonra verilrcektir. 

2- Geçen sene açılmış olup 
tedrisata ikmal mt.ıktı ·hi halinde 
devamı tekarrür eden orta m .. k. 
teplerin muallim kadroları ve 
proğromlorı hazırlanmış mıdır ? 

2- Geçen sene başında açıl
mış olan orta m11kteplerin mual 
lim kadrolarımızırı darlığı dola 
yısile ikmal mrktepleri halinde 
ve aşağı yukarı orta mektepler 
proğrllmile i<lamesi takarrür et
miş ve hu mekteplerde muallim
lik edecek olan namzetler seçil· 
meğe başlanmıştır . Bunlardan 
fen dersle~ini tt-dris edecek 
olanlnr Galatasaray lisrsinde aç
tığımız ve b lhassa tedrisatın da
daha ame1i ve hayati olması ga . 
yesini istibdıı{ eden kursa sevk 
edilmişlerdir . 

3-Geçen sene mu~llim kad· 
rosundaki açıkların doldurulması 
için no gibi tedbirh•r alınmıştır? 

3-Bu sene yüksek muallim 
mektehile Gazi terbiye enstitü· 
sünden m 1>zun olan gençleri mek· 
tAplerimize muallim olarak tayin 
- Gerisi dördUncU sahifede -

Kabine buhranı kalmadı 
ınl'l· Doumergin riyasetinde toplanan na
eyi 

ır ol 
rdB 

zırlar içtimainda neler görüşüldü ? 
-----~~,,.,_..._ ______ _ 

yıaBaşvekil içtimadan sonra Cumhur 
Löbrünle görüştü JıU R .. M 

eısı . 
r~ııl Paris : 25 ( A. A. )-Kabine 
Iı"lçtimaından•sonra M. Herriot ra
al\iikal nazır l~rııı mevkilerinde ka· 

zinİllacaklarım ve fakat teşrinevvelde 
toplanacak radikal partisi kon 

alSgresinin bu hadiseyi tetkik edece 
eştgini beyan etmiştir . 

raıl. . M. Doumergue dün akşam Re
v1' ıs:cumhur nezdinde giı erek ka 

i 1 Mne müzakeratı ndicesinden ke
ale aıdisini habHdar etmiştir . 
pef PARIS : 25 ( A.A.) - Parla 
m8 ınento mahafili kabine buhranı 
lii llm önünün chuınasını ıuemnu· 

iyede karşılamı~tlr. Eğpr bu ak· 
Şam ve yarın radikalların içtima 
larınrla bazı aksülameller hasıl 
olmazsa yeniden teessüs etmiş 
olan siyasi vaziyeti hiç bir hadi 
senin bozamıyacağı ümit cdilmek-

Cuı# tedir. 
a i~ PARİS : 25 ( A. A. )-Dou

lı . ~ Dlergue kabinesi olduğu gibi kal
fı~:f ınaktadır. Kabine buhranının önü
~ · ıd ne geçilmiştir. Siyasi mütareke 

1 ~devam etmektedir. Düa saat 17de 
kdı L l k b' · · . ..b. . aş ıyau a ıoe ıçtımaı mu ım 
r'ıg müzakereler le saat 19,30 a kadar 
~3 ~ürmüştür. Bütün nazırlar yalnız 
sse memleketin yültsek menafiini 

gözettiklerinden müzakereler çok 
heyecanlı olmuştur. 

Buhranın kalkmasında bOyUk 
fa.a liyeti gCSrUlen 

M. Heryö 

anlatmıştır . 

M. Herriot arkadaşlarının ha ş
vekilin tikriode olduğunu bildir
miştir. M. Doumergue radikal 
lerin reisini kollan arasınd'l sık 

mış ve M. Tardiyoyuda kucakla -
mıştır. 

PARİS: 25 ( A. A.) - Kabi
ne içtimaından sonra 1\1. Sarraut 
başvekilin arkadaşlarına olan hi
tabcsioi okumuştur ·Bu Hitabede 
başvekil diyorki ; 

Ankarada daha yüksek bir vazife· 
ye tayin edilen fırka kumandımı Ki· 
ramettin paşa hazretleri şerefine ev
velki gün akşam ordu evinde zabitan 
tarafından hir ziyofet verildiği gibi 
<lüo öğle üzeri de yeni otelde şehir 
~amı~a bıı:lediye tarafmdao kırk kişi 
hk bır veda ziyafeti vnilmiştir • 

Ziyafette belediye rdsi Torban 
Cemal bey bir nutuk söyliyerek pa
şauın şehrimizde bulundukları müd 
detce herkese karşı gö~tndikleri eseri 
nezakerten bahsetmiş ve ayrıldıklarıo · 
dan dolayı duynlao teeıı!lürü anlatmış-
tır . · 

Paşa hazretleri cevap vererek 
hakl.arıoda gösterilen samimiyet ve 
eserı nezaket~ teşckkürlerde huluo
muştnr • 

Kiramettio paşa hazretleri öğle· 
den sonra hareket eden trenle Vf': 

~ ayseti yol iy le An karııya gitmiş ve 
ıstasyonda vali vekili Osman Nuri 
belediye kisi Turhan Cemal, defü~r: 
da~ Halil beyl~rle mülkiye , adliye 
daıreleri rüeı;ası, garnizonda mevcut 
bütün üme ra ve zabitan , müessesat 
ve Lanka mütliirleri ve bir çok dost· 
l~rı tarafıodan uğurlanmı~ , bacdo ve 
bır ~S~'"ri müfreze selam resmini ifa 
etmıştır . 

. Paşa_ hazretlerine uğurlar ve yeni 
va~ıfelerınde de muvaffakiyetler di· 
lerız . 

Bu da nicin? 
1 

Hicaz ve Yemen Hüküm
darları tekrar harbemi 

haz .. rlanıyorlar ? 

Loodra - İboissout tarafından 
İngiliz fabrikalarına bir milyon tü· 
fek, külliyet~i ~iktarda cephane ve 
on tayyare e1parış edilmiştir . 

Bu siparişlerin bedeli kısmen 
ödenmiş ve kısmen ödenmek üzere 
bulunmuştur • 

Yemen ile Hicaz arası oda su1h 
m~ahedesioiu imzalandığı bir sırada 
Hıcaz Kralının süratle sildblaomağa 
başlaması çok şayanı dikkat görül
mekte ve İboissuudun yeni bir ma· 

. ceraya atılacağı zan olunmaktadır • 
Diğer taraftan Yemen bükum~· 

ti de İtalyaya külliyedi miktarda si· 
lah ve cephanıı: sipariş etmiştir. İtal· 
ya hükumeti İmam Yahyaya İngilte· 
reden çok ucuz bir fiyatla top tüfek 
ve cephane vecimektedir • ' 

. . ~~ ~uret.le silablanmağa ba~hyao 
ıkı hukumetm vaziyeti merakı cel
b.-:ımektedir . 

M. Bartu 

Fransamn Varşova sefiriyle 
misak hakkında görüştü 

Patis : 25 ( A.A ) - Hariciye 
nazırı M. Bartbou Fransaosu Var· 
şova s~firini kabul ederek şark 
lokaraosu hakkında görütmüş -
tür. 

Taç ve taht fınldağı JM· Dolfus öldürüldü 

Amanullah,ingiliz 
sıkı temasta 

Efganistan kralı 
memurlariyle 

• 
lngili:zler Amanullahı bir Hint racası 

gibi kullanmak istiyorlarmış. 

Eski Afgan kralı Amanızllrlz 

Rusça " Mujik ,, gazetesi Mi 
lano muhabirinden aldığı şu hıı
brri neşretmektedir : 

" - Sabık Efgan kralı Ama
Wtıllah, tekrar tahtıı g~lmek üzere 
son günlerde mesai sarfma ha§· 
lamıştır . · 

Amaoull•lı, geçen hnfta basit 
bir elbise geyinmiş olduğu halde 
ve yanında uzun boylu , geniş 
omuılu ve kendine " Mister Bor
duj " ismini veren bir İngilizle 
beraber görülmüş , hakikatte sa-

Hiot memurlarından mister 
tuvart olduğu eöylenen hu İn

gilizle Amanullah arasında gizli 
bir takım konuşmalar olduğu an· 
!aşılmıştır . Bu konuşmaların , 
Amanullahıo tekrar tahta gelmek 1 
istemesile alakadar olduğunu bazı \ 

mahufil iddia etmektedir . 
İngilizler , sabık kralın uya· 

nan bu nrzusunu , Efganistanda 
yeni bir fuıldak çevirmek için 
fırsat bilmiş olacaklarlar . Zira, 
Husyanın Hindistıma karşı alcl ı aı 
tehditkar vaziyetin önüne geçil· 
mek isteniyor ! 

İngiliz istihburat adamları 
şimdi birer birer Milanoya gel. 
mektedirler. Bunlar Amenullehın ı 
peşini bırakmamaktadırlar. KAn· l 
dil~rile Amanullah arasında bir 
muahede aktine çalışmaktadırlor. 
Şu şartla ki, Amanullohın imza 
edeceği hu muahede lngilterenio 
himayesini kabul edecektir. 

Diğer bir habere göre , Ama· 
nullahı tahta getirip Efganistanı 
Hindistanın bir mihracalığı yap· 
mak fikri de ileri sürülmektedir. 
Bu ittifakın önümüzdeki kış mev· 
kii tathikıı konulacağı bildiril· 
mektedir. 

Ve hu kararın teofizinden ev 
vel kral ve zevcesi Süreyyaoın 
Türkiyeye giderek Gazi Mustafa 
Kemal ile görü§ecekleri söyleni
niyor . 

Fakat İngiliz istihbarat adam -
lannın Amanullahı tahta nflsıl 
getirecekleri merak edilmekte· 
clir ... Aceba tekrar bir ihtilal mı 
icat edecekler ? ! 

N:ıziltır bir bnskın yaptılar, 
foknt püskürtüldüler. 

Naziler tarafından öldUrüldü{lü 
haber verilen M. Dolfus 

Ankara : 26 ( Hususi )-Avus· 
turya haşvrkili M. Dolfus baş

vekalet dairesinde emniyeti umu· 
miye müdürü ve 1\-1. :Fay ile gö
rü~iirkım Nazilerin ani hir t ar
ruzuna uğramış ve tabanca kur· 
şunile yaralanarak öldiirülmüs-.. :ı: 
tur . 

.Naziler, Baş vekillet vo rad) o 
dairr larini İ§gal etmişleı se de 
biraz sonra federal kıtaat yetişe
rek bunları çıkarmığa muvaffak 
olmuştur. Hükumet vaziyete ha 
kimdir . Viyana civarında Nazi 
kıtaatı toplanmıştır . 

Reisicumhur hükumet islerini .. 
görmPğe maı.rif nazırını memur 
etmiştir . 

Nafia Vekilimiz 
Afyonda bir müddet ka

larak tetkikatta bulundular. -
Afyon : 24 ( A. A. ) -Nafia 

Vekili Ali bey demhyolları umum 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ müdürüved~or Nafıa erkanile 
beraber bugün şehrimize gelmiş-

Cenevrede bir muvaff akiyet 
Tedrisat konferansında murahhasımızın 

izahatı büyük heyecan uyandırdı 

Diğer murahhaslar: "-Sizin bir Gaziniz var . 
Muhakkak Türkiyede her sahada çahşıhyor.Keş

ki bizde de böyle bir deha olsaydı.,, dediler . 
Birkaç güo evel yine Ajans 

t .. lgraflııırı arasında mühim bir 
haber geçmişti : 

Genevredeki bt"yndmilel ted· 
risat kong,esinde Türk murabba· 
sı Kadri bey, Türkiyedeki irfan 
hayatının inkişaf gönlerini anla· 
tan ve hugüo Cümhuriyet Türki-

yesinde güdülen maarif yolunun 
ilk, orta ve Üniversite bakımın 
dan hu,.usiyetlerini tebarüz ettiren 
çok eseslı izahat vermiş ve bu iza-

- Gerisi OçOncü sahifede - : 

DDKKTALIER: 

Çamur deryası 

- Vur dedimse öldür deme· 
dlm ya I 

Diye bir ata sözii var .. Al/alı 
seldmei versin, bizim belediye de 
bir kısmı caddeleri sulaqacağLm 
diye öyle diz boyu çanwr deryası 
yapıyor ki , akşam üslü /ıalkrn 

1 
b!raz hava almak için en çok do· 
laştLğL buralarda , değil yazlık 
iskarpinlerle , hatta şu meşhur 
iri lwnçlıı Napolyon çizmelerile 
dahi geçebilene aşkolsun 1 

Blllıassa köpriiden divan yo
lunu takiben asfalt caddeye ve 
kolordu önünden ytldız ve sey · 

ler, şehir halkı mümessillerinden 
mürekkep bir heyı-t tarafuıdan 
vilayet hududunda. halk ve me · 
murlar tarafınd ıın istasyonda kar-
şılanmış ve ask,,ri kıta tarafın· 
dan selamlo.nmıştır . 

Ali bey şehirde resmi ın n· 
kamları, Cumhuriyet Halk fırka· 
sını, h "'l ediyeyi ziyaret etmiş ve 
lıalkı"l ziyaretini kabul etmiştir. 
Şehrimizdo dikilecek zafer abi
desinin hazırlanmakta olan koi· 
desini , yapılacak Antalya hattı 
giizergahını istasyonlarının vazi · 
yetini ve §İmP.ndifer tarifelflri 
üzerindeki ihtiyaçları tetkik et-
mişlerdir . Bütün d evlet d emir· 
yolları şebek<"si üzerinde köylü· 
lorin şehir ve k nsnba pazarlarına 
gidip gelebilmeleri için ucuz bir 
tarif"' tatbik edilmesi etrafında 
etüt yapılmasını not ettirmişler
dir. 

Öğle yemeğini belediye reisi 
beyin evinde ye<likten ve bir 
müddet istirahatten sonra saat 
16 da çok kalabalık bir uğurlı\ . 
yıcı kütlesinin samimi tezahür· 
leri orasında İzmire mütevecci 
he!1 hareket etmişlordir . 

Iranda temizlik 
Rumya civarındaki kürt 

eşkiyası imha edildi 

-· Tahran - Rurnya civarında hali 
şakavette lmlunan Klirdf'r, Hiikii
rnet kuvvetlt>ri larafındau ıamaııwn 
!.•· ~kil .. t>dilıııi ş ve şakil Prdı·n 3ı kişi 
olu du~ıuüştür. Bu ıuıutnka asilt>r· 

Başyekil .M. Doumergue, na 
--' zı. ları içtimaa davet dmi:. ve M. 
l Herriot ile Saraut içtimadan çe

kilerek keneli aralarında görüştük 
ten sonra radikalların mütaleasını 

M. Taıdiyo, Staviski komis 
yonunda kendisini şidd ,. tle mü
dafaa etmekle siikfinet kabinesi
nin mevcudiyetini tehlikeye koy· 
mak fikrine itaat etmemiştir. M. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

lzmlrde Karşıyakayı yenen Torosspor , lzmir sladyomünde .. 
[ Yazısı iç sahi{ emizde J 

ilan parkları hlz(lsıncı kadar olan 
kLsLmlarda akşamları şöylece bir 
dolaşmak bu iddiamızı kolayca 
teyit edecektir . 

Vurmalı , 'fcılwt öldıirmemell 
değil miya ? 

den tauıaınf'n temizlt>ocrek asayiş iıı · 
de olıınnıuştur . İı:ıyan çıkaran Kiirt 
aşiretlninden mühim bir kısmı <la· 
hile tehcir edilrui§tir. 



Sahife: 2 ---
Almanya ne düşünüyor? 

Şark misakı hakkındaki Alman 
noktai nazarı müsbet değil 

Berlin : 21 ( Hususi ) - Son 
bir bifta zarfında Avropanın ıi· 

yasi çebr~si g~çen bir çok ıene· 

lere nuarao çok farketti • Bar· 
tuouıı Londrayı ziyaretinden ev
vel şüpbeli olın vaziyet bugüo an· i 
sızın birer bakikat oldu • lngiltere 
F raosayı mıotıkavi vaziyet için bir 
lıamiolarak kanrıdı. Fransa barici· 

ye nazırına karşı vadedilen bu hima-
ye , onun misak plinlarında mu 
vaffakiyetini temin için Avrupa 
dabilinde demarş yapmak suretin· 
de tecelli edec~ktir . İogiltereoin 
Berlin ve Varşova sefirleri ora bü
kumetleriııe üç vesika takdim et
tiler ~e bunları tavsiye ettiler. Bu 
vesikalardan biri şark misakının 
taslağı , biri Fransız -Ruı mua
hedesi ve üçüncüıü de 1925 Lo 
karuo muahedesi ile Akdeniz Lo · 
karnoau ve Cemiyeti Akvam mad· 
dtferi hükümlerini birbirine bağ · 

lıyan umumi bir anlaşma vesika 
smdan ibarettir . Akdeniz lokar
aosu içirı Berlin hükumetine bir 
proje verilmemiştir . Bunda Al · 
maoyaoıa iıtiıakiae bir kıymet ve 
rilmediği ve yalnız meseleyi ona 
ihbar etmekle iktifa olunduğu za
hirdir . Bu aralık bu yeni logiliz 
nokt~i nazariyle ltalyan görüşü 
arasında geniş bir itilaf huıule 
getirdiği malumdur • 

Mevzubahsolao Avrupai plan· 
lar nedir ? lngiliz hariciye nazırı 
Avam kamarasındaki beyanatında 
şark misakını anlattı ve ltalyaa 
resmi tebliğatı da ayni ıeyi bil
dirdi • Fransız projesinde zikredi 
len Akdeniz miaakı ne Loadrada 
ve ne de Romada münaka~ıı edil
medi . Halbuki bu proje teşkilat 
planının müıtekil bir m.ıvzuunu 

teıkil eder . Alman diplomui mu· 
babiri , mezkur iki devleti doğıu· 
dan doğruya alakadır eden bu 
meselede onların aldıkları vaziyet 
bilhassa dikkate şayandıı . Zira 
gerek lngiltere ve gerekae İtalya 
bu Fransız planından !ıuıusi men 
faatlar temin etmeğe Amade olduk 
larını gösterdiler . Sir Jobn Simo.ı 
Rusya ile Baltık bükumetleri , Po· 
loaya , Çekoslovakya ve Almarıya 
arasında yapılacak mütekabil yar· 
dım projesini be Lokarao muabe· 
desine bir madde ılave edilerek 
bunun Rusya tarafından da tasdik 
edılmeıi teklifini çok iyi buldu ve 
methetti . Fakat bütün bu vaziyet
ler karfısında logilterenin hayır 
bir mütnassıt mevkiinde kalaca· 
ğıoı ve bu baıeketlere aktif bir su 
rette iştirak edemiyeceğini açıkça 
da beyan etmiyeceğini söyledi . 
Almanyaaın ıiyasi naşiri efkirı olan 

mezkur , gazete Simoouo Fransız 
siyaseti lehine söylediği bütün 
bu fikirlerin bitarafane birer 
mütalaadan ibaret olduğunu ve 
bunların kıymetini her devlet ken
di meauliyeti altında baddeden ge 
çirebilecoğini yazmaktadır . 

TaHvvur edılen miaakıa"mü· 
tekabiliyeti Almaııyanın müsavat 
hakkının makul bir surette tatbikı 
Almanyanıo emniyet teşkilatında 
elde edeceği pek kıymetli temi 
nat ve aibayet silahları bırakma 
müzakeralınıa takip ettiği gaye
leri teşvik bütün bu bir sürü şe· 
rait ve onun tesiratı İngilterenio 
arzularına muvafıktır. Fakat bizzat 
logilteredeo kat'i bir teminat iste· 
nem ez . Zira F ransaoın uıezide 
olduğu gibi istikbalde de bir ta· 
kım itiraz ve mukavemeti lngil· 
terenin emellerini alt üst edebi 
lir. Bir büyük Pariı gazetesi, İogi· 
liz hariciye nuırının Alma11yanıo 
silahlanma meseleıi bakkındaki 
imalarını pek nazik bir mesele ve 

ciddi bir cinas olarak tefsir edi· 
yor. 

Almanyaoın misak projeıiae 
karşı alacağı vaziyet hakkında 
Alman siyasi gazetesi şöyle diyor: 

Almanya, bu misak projesini 
ortaya atanlarla oou tavsiye eden 
ler arasında hakiki bir anlaşma 
•Ücut buluncaya kadar ıükun ile 
neticeye intizar edecektir. İtalyan 
tebligati bu mevzu hakkında dik· 
kate ıayao büsbütün başka bir 
böküm ibtiva ediyor. Bunda, Si
mooun beyanatında olduğu gibi 
şark miıakı tavsiye ediliyor. Sonra 
Simon tarafından gayet hafif bir 
surette ima edilen arıı:ular burada 
misakın eaulı unsuru olarak gös
teriliyor. İtalyan tebligatı.ıa na· 
zaran bu miıakta Alman aleyb 
darlığı yoktur. Burada mütekabi· 
liyet temin edilmiş ve Almaoyanın 
müsavi hakkı tanınmıştır. Bu yal
nız bir tesbittea ibarettir . Haki· 
katle ise ltalyaaın miukı lastik 
edebilmek için aradığı eseslı bir 
şarttır. Buna nazaran, müzakerat 
ile ltalya ve lngilteıe tarafından 
mütekabilea kabul edilen nokta· 
lar kabul ettirilebilecek yani mi 
salo bu iki müşterek fikirlere göre 
tadil etmek mümkün olacaktır . 
Bu lıalyao siyuetiae uygundur . 
Zira İtalyı, büyük devletler ara
sında mevcut esaslı meseleleri ili· 
şiksiz bir surette halletmeden za 
biri tetbirlere, anlaşmalara kıymet 
vermez. Almanya ise logiltere ve 
ltalyadab büsbütün bışke düıü 
aür. 

O ıark misakı ile yeniden ve 
doğrudan doğruya geniş mecbu
riyetlere giren devletlerr benzer. 
Bu misaka dabil olmıyaa alaka· 
darlar bundan d eu ve ibret ala 
bilirler. Fakat Berlib bükumetine 
nazaran ıark misakının Avrupa 
sulbu sabaıında yapacağı tesir ve 
gayet Almaoyanın endiıelerini 
izale edemez. Netekim pek ağır 
ecoebi reami ricalinin bu baptaki 
tef.ir ve beyanatı da bu endiıe
leri bertaraf edememiıtir. 

VilAyet jandarma ku
mandanı izin aldı 

Vilayetimiz jandarma kuman· 
danı kaymakam lbrabim Etem be
ye bir ay izin verilmiştir. lbrahim 
Etem bey hu izin müddetini Bü
rücek yayl•sıoda geçirecektir. 

Nihat bey 

Ziraat bankasının tebrimizde 
Buğday alımını kontrol etmek 
üzere bir müddett~oberi ıebrimiz. 
de buluemakta olan bankanın mil· 
düriyet umumiye memurlarıııdaa 
Nibat bey arkadafımız dünkü ekı
preıle Akıebire gitmit ve istas • 
yooda dostları tarafından uğurlan· 
mııtır . 

Ali Kemal bey t&tkika
tına devam ediyor 

Çeltik elcilca yerlerde tetkıkat· 
ta bulunm,ka üzere bundun bir 
bafta evvel Ceybaaa ve oradaada 
Kozana gitmis olan vilayetimiz 
ziraat müdürü Ali Kemal hey bu. 
günlerde ıebrimize dönacek ve 
tetkikatını ait hazırlayacağı ~apo 
ru vilayete taktim edecektir • 

Kaçak kereste 
götürürlerken 

Reşat bey mıhallıısinde otu 
ran arabacı Muzaffer ve arkada
şı Cabbar araba ile otuz altı par· 
ça kereste gatürürlerken yakalan· 
mış ve keresteler musadere edil
miştir. 

( Türk Sözü ) 

1 şE:n:i:e. :n:.A..DE.H.LE:ei 1 Esmer yüzlü Çukurovafıl~ 
İsfanbula gönderilen Nümuneye göre j Toros spor , İzmir şilt şampiyoı A 

1 mahkumler ı Karşıyakayı 1-2 nasıl yendi? p ıBayrıık asmayan esnat para 

Bunlarla fstanbula gönderi- cezasile -~e~~~dırıldı. Bugün Altayla oynıyacak. I~ 
lenlf'r kırk kişiyi buldu 

Dün sabah şehrimizden lstaa· 

1 

bul bapisaneıine yirmi kişinin gö.ı· 
derildiğini yaımııtı" . 

Gönderilen maljkumlar ıunlar· 
dır: 

Adam öldürmekten on seneye 
mabkiim Şarkıılalı Ali oğlu Behçet, 
on seneye mabkilm Karaisalılı Mab· 

mut oğlu Mebmet, on seneye mab 
kum Adar.alı lbrabim oğlu Kud 
duıi , sekiz sene dört aya mab· 
kum Misisli Ali oğlu Hasan , on 
seoe oa bir güne mabkı1m Kara 
isalılı Ali oğlu Mümin , yedi sene 

altı aya mahkum Adanalı Emin oğlu 
Telli Mehmet, kati ve vecerb cürüm· 

den altı seneye mabküm Karais a · 
lılı Kadir oğlu Mustafa , büküme 
te karşı gelmekten yedi sene bir 

aya mahkum Karaiıalılı Ali oğluMu 
sa, kız boıı:maktan dört 3eae iki aya 
mabkum Mebmet Ali oğlu Meb· 
met , hırsızlıktan üç sene altı aya 
mahkum Salih oğlu Tuuualu Meb· 
met , leva ta işinden döı t seneye 
mabkum Tarsuslu Haci oğlu Ah· 
met , adam öldürmekten dört ıe
ne altı aya mabkum Adanalı Yu 
suf oğlu İamail , on seneye mab 
kum Aydınlı aşiretinden Mebmet 
oğlu Ramazan, oo iki sene 9ltı aya 
mabkum Fekeli Mehmet oğlu Ha· 
Iil İbrabim , on s•neye mahküm 
Şukıılalı Duran oğlu lbrabim , 
yedi seneye mabkum Adanalı Ha 
ci Ali oğlu Haci Ahmet , on se· 
neye mabkum Sinoplu Yusuf oğlu 
Rifat nam diğeri F ttbi , üç ıeoe 
bir ay on bet güne mabkum Ada· 
nalı lımail oğlu şoför Abdülka 
dir , on dokuz seneye mahkum 
Kozanlı Salib oğlu Battal , yedi 
seneye mabkum Mtrzifoalu Os
man oğlu Süleyman . 

İıtanbula geçen defa gönderi· 
leolerle birlikte mahkumların ye
kunu kırk kişiyi bulmuıtur . 

Bu suretle hapishanenin mab· 
kum ve mevkuf mevcudu 738 ki· 
tiye enmiıtir . Bunun 12 isi kadın 
ve 13 ü çocuk ve mütebakiıi er
kektir . 

Yeni valimiz ne vakıt 
gelecek 

Vilayetimiıı: vallıiğine tayin 
edil~a emniyeti umumiye müdürü 
Tevfik Hadi beyi.ı agustoıua on· 
betindeo ıonra ıebrimize gelecok 
leri baber alıamııtır . 

Müskirat satılacak 
mıntaka 

Komisyon tar~fınd:ın kat'i 
surette tespit edildi 

Şehrimiz içinde müskirat satı
lıp içilebilecek yerlerin bir kroki 
ile tespit ve komisyonu mabsu -
ıunca taatik edildiği yazılmıştı . 

Bu mıntakalar vali vekili Os 
man Nuri beyin reisliği altında 

toplanan komisyonda son defa o 
luak bir daha gözden geçirilmiş 
ve kat'i surette lastik edilerek 
vekilete göoderilmiıtir. 

Tespit ve lastik edilen bu mın 
takada Yıldız ve Seybaa parkla
rında da uıulea lazım gelen dai
relere muracaat edilip ruhsatiye 
alındığı takdirde içki satılıp içi· 
le bilecektir. 

Ekmek 20 para daha 
indi 

Pide ekmeklerinin kilosundan 
yirmi para daha indirilmek sure
tiyle dünden itibaren altı kuruş

tan aatılmıjıa baılanmııtır. 

23 Temmuz meşrutiyet bay· 
rımında dükkanlarına nümnne· 
sine muvafı bayrak asmadıkla
rından dolayı belediyece bn de· 
falık yarımş., lira para cezasile 
cezalındırılan esnafın adlarını 

aşağıya yazıyoruz : 
Eski istasyooda polis karakolu 

yanında manav İsa oğlu Cemal , 
kebapçı İbrahim oğlu Selim, dö· 
şeme mahallesinde bakkal Ah· 
met oğlu Süleyman, berber Der· 
viş oğlu Mehmet , kebapçı Salih 
oğlu Sait , kahveci Veysi oğlu 
Mehmet , bakkal Mahmut oğlu 
Mahmut, siptillide bezirgan Ha
san oğlu İen, bakkal Hasan oğlu 
Haydar, manifaturacı Baba oğlu 
Yasef, kahveci Şeme.ddin oğlu 
Ahmet, karpuzcu Mahmut oğlu 
Şahın , bakkal İbrahim oğlu 
Derviş , kuyumcular çarşısında 
kuyumcu Hannani oğlu Salih 
efendiler . 

Dairelerde yaz tatiJi 
yapılacakmı ? 

Sıcakların fazlalaıması dolayı· 
siyle lzmir vilivet dairelerinde 
saaat sekizden ikiye kadar bili· 
fasıla çalışıldığı ve bundan sonra 
tatil yapıldığını ve vilayetimizdeki 
sıcaklığın lzmirdea dilba fazla ol 
ması dolayıaiyle bura dairelerin· 
de öğleden ıoora tatil yapılmaıı 
hakkında vilayet makamından bir 
temennide bulnomuıtur . 

Haber aldığımıza göre vekalet· 
ten bu husulB dair vilayete benüz 
bir emir gelmemekle beraber faz 
la sıcaklar dolayısiyle yarın veya 
pazar güailadeo itibaren ıehrimiz 
dairelerinde de öğleden evvel H · 

at yediden itibaren on üçe kadar 
bilifaaıla çalışılacak ve bu saatten 
sonra tatil yaıplacaktır . 

Ticaret odasıdın 
cevabı 

Dünkü aüsbamızdaki baş ma· 
kaleye karıı ticaret ve saııayi oda· 
sının verdiği cevap geç geldiği i· 
çin bugünkü nüsbamızda neıreyle· 
memiıtir . Mutemmim malümatı· 

mızla pazu günü koyacağız . 

Yunus Kazım ve 
beyler. 

Naci 

Mesleki tetkikatta bulunmak 
üzere bir hafta mezuniyetle Ma
raşa ve oradan da Gaziantep, Urfa 
ve Diyarbekire kader gittikleri 
tahmin edilen vilayetimiz maarif 
müdüıü Yunus Kazım ve erkek 
muallim mektebi müdürü Naci 
beyler bugün şehrimize dönme· 
leri b~kleamektedir . 

Hırsız şebekesi 

Efradından on üçü de 
tevkif edildi 

içlerinden biri kadın olmak 
üzere dokuz kişi ile bunları Cey
han mıntakasında yakaladıkları 
sırada eıya ve paraları aralarında 
taksim eden jandarma Yusufla üç 
bekçinin yakalandığını ve Zağarlı 
ile Karataııo incirlik köylerinde 
iki evden çalmış oldukları iki yüz 
altmıı dört parça mubtelif etya
oın da meydana çıkarıldığını yaz· 
mıştık. 

Adliyeye teslim edilen bu on 
üç kiti sorguya çekilmi§ ve h•k· 
larında tevkif kararı verilmiştir. 

Jaadarma Yuıuf aakeri tev· 
kifhanesine ve diğer suçlular da 
bapiıbaneye gönderilmişlerdir. 

İzmir : 24 ( Hususi mubabiri· 1 
mizden ) - 23 temmuz milli bay· 
ramına luadüf eden pazutesi gü· 1 

nü Toıoalular ikinci maçlarını yıp· I 
tılar . Bu maç lzmirin bu seneki 
ıilt ıampiyoau K. S. K. iledir . 

Cuma günü Altunorduya karşı oy· 
nadığımız bozuk oyunu telafi etmek 
ve Çukurova futbolunu tanıtmak 

için canla baıla çalışmak lazım 
geldiğini bütün çocuklar anlamış 
bir vaziyetle . 

Maç saati geldi . Otobüıler le 
ıtatyoma gidildi . Burada ıunu 

ıöylemek lazım ki , stadyom , se· 
yircilerin bala ısındığı bir yer ola

mımıı • lıı:mirlılcrde bütün ıon 
derece müteessir , son maçlarında 
kimseler yokmuş . Futlola kaışı 
bir alakasızlık olduğu pek aıikar. 
dır . 

Saat beı buçuk , Çukurova 
nın esmer çocukları bugün çok 

canlı ve ceval.Geçende saha yaban· 
cılığıyle oyunlarını gösterememe· 1 

lerine çok müte~ssir olduklarından 
bugün son oyunlarında Altay Al 
tuaorduyu ve diğer kulüpleri ye-

nerek ıilt şampiyonu olan Karşıyaka 
ya kartı iyi bir oyun oynamak ve 

lzmir üzerinde iyi bir tesir bırak· 
mak azmindedirler. evvela biz ıoa
ra onlar alkışlar ar11ında sahaya 

çıktık . Mutat merasim yapıldıktan 
sonra takımımız cuma günüoküııün 
ayni olmakla beraber geçen maçta 
ayağı yaralanın Sırrı dıı mahrum: 

Haaan - Bürbaa , Sabri -
Nuri , Enver , Naci-Necati , Re· 
fik , Ahmet , Mabmul , Emin . 

Hakem, meıbur futbolcu Re
fik Oımaa bey . büyük nıaçı maç 
saati ııfırıa üstünde , düdükle be· 
raber ilk akını bizimkiler yaptı . 
Kaleye kadar uzanan bu akını wü· 
dafiler zorla durdurdular , Müte· 
madiyen hücumdeyiz . Defans bat
tımız enfes bir oyun gösteriyor . 

Sağdan bir iniş yapıyoruz. Bu
nu İzmir muhtelitiaia meşhur beki 
Melih kesiyor. Şimdi sıra onlH· 

da. Bu akın çok geçmeden Enve· 
ria kafa~iyle sola geliyor. Sol açık 
sürüyor ve ortalıyor. Fakat bava
dao çok güzel oynayan K. S. K. 
müdıfaası akınları hemen bemen 
akim bırakıyor. Saat ilerledikçe 
bizim akınlar sıklaııyor. Fakat bir 
türlü gol olmıyor. Bu sırada iki 
ıüt avuta ve bir daneai de kuv
vetle direğe çarpıp geliyor. lzmir· 

Harcayamadan 
yakalanıyor. 

Abdullah karııı Gülüzar evde 
bulunduğu bir sırada sandığının 
açılarak içinden altmış lııa para· 
sının çalındığını şikayet etmiş ve 
yapılan tahkikat neticesinde hır· 
sızların ayni mahallede oturan 
komşusu Şerife ile kızı Fidan ol· 
duğu anlaşılmış ve her ikisi de ya· 
kılanarak çaldıkları paralar mey
dana ç ı karılmıştır . 

Birbirlerini döğdük
lerinden 

Mılli Mensucat fabaikası ame· 
lesinden Mustafa oglu Mabmut , 
Hasan oğlu Zaim , Mabmut oğlu 
Hüsnü , Süleyman oğlu S"lim Sü· 
leyman oğlu lbrabim ve lbrabim 
oğlu İbrabim kavga ederek yekdi· 
ğerlerini dövdüklerinden ve :bun· 
lsrdaa biri tarafındanda havaya 
bir el silah atıldığından bepıi de 
yakalanmış ve baklarıoda kanuni 
takibata baılaomıştır • 

lilerio sol] açıkları çok tebli'riç 
bilhassa sol içle birlikte kaPY i 
inişleri ber an için bir gol ihpetri 
veriyorsa da bugün defanstı r 1 
güzel bir oyun oynayan SabJıs•. 
kaleci Hasan bakikatrn bari trı 
yaratıyorlar. Bu sıralarda f·1'11Y 
'k' .. 1 k etle ı ı guze urtarıı yapıyor. 

H f 
. . . ıtçı 

• taymıu aetıcesıoe 13 
kika var. Soldan inen Karııy u a 
lılar saotraforlarıoın ayağiyl• 
ve son gollerini atıyorlar. Bıı u , 
b. · b' b 1 re ızı ıç sarsmıyor ve ücum ı 

1 mıza devam ediyoruz. v 
t t 

Oyun bu tarzda ceryan edl. 
birinci devreyi bir _ sıfır mıİ'0 

vaziyette bitirdik. Y 
• • • 

ikinci devre : (( 

ikinci devreye çıkıldığı zaf rd 
daba yüksekttn babıedilea ı/ 

0 
~ 

futbolunu Çukurovalı gençler uk 

raz hırpalamak ve onlara cen ıım 
yaşayan esmer yüzlü güneş ço'jıer 
larınıa nasıl oyun oyaadıkltlı6 
göstermek istiyorlar. 

Takımda değişiklik var. lı 
met bek ve Burhanın yeriot 
sol haf Nazım geçiyor; Nuri ıl 
tırbafta ve Enver santrfor. 

İlk bücumu onlar yaptılar. ı 
fedakar oynayan Nuri bunu kO er 

lıkla kesti ve ortaya verdi . M-.. 
ıızı 

cimler bala bir anlaşmamazlık 
çiade bucalayup gidiyorlar . ; 
on beş dakika zarfıoda kaleaıil 

1
• 

pey sıkıştı . Bir az sonra sağ~~a' 
bir hücumu Haaaa kurtarıyor . rl 
geçmeden sol açığın çizgi üat t 
dtn bir şutu yine Hasanın eli 
Bugün Haaan , Sabri ve Nuri 
alkışlanıyorlar . 'es 

Sığdan ve soldan bir akııı aı 

cumu yaptık 'e sıkııtırıyoruz • ltn 
türlü gol olmıyor . Fakat yine IÜo 
cumdayız . Bunu santrabfları ıı\amı 
elile durduruyor ve firiki" c bi 
veriliyor . istifade edemiyor iş 

Birinci devrede olduğu flira 
oyunun neticesine tam 13 dak' 

var . Necati Enverden aldığı d 
bir pRsla öoüodeki bafı ve bl 
g"ı,;erek kaleye sokuluyor . tl 
kes gol 1 diye bağırırken topu ı 
taya verdiğini görüyoruz ve b~ 

Enver güzel bir sıyırışla iki ye\at 
uruıadaa ağlara takıyor : Gol la 

Etraf alkııtan çınlıyor . Br• 
Adanalılar ... Bravo Toroslula\ıaz 
s-.daıı yükseliyor . lad 

Hekim vaziyetteyiz . Tek k• 
oynayoruz . İzmirliler sıkışık vldol 
yette, gol yiyecelderiai aalamışlrin 
yeni canla baıia çalışıyorlar . C 
yunun neticesine yedi dakika •ne 
Enver yine uzun bir pası Eoı' ~ 
veriyor . Emin sürüyor ve ortı n Jza 
yor . Bu ortalanan topu bek elbil 
durduruyor ve penaltı . Etraftıı ai 
kıt , Her kes beyecaoda . En ala 
bunu soğuk kanlılıkla içeri atı ız 
ve galip vaziyete geçiyoruz . iu 

Bundan sonra oyun kısmen en 
)arın kısmen bizim taıyikimiı: ğı 

tında hakemin uzun düdüğile ~a 
yor. Ve Toros ikinci maçında ıh 
lımir ıilt şambiyoou Karşıyakıı.ltri 
yeniyor . )et 

Ü • " l'k .• et çuncu maçımız ı şampı1 

nu Altayladır. pro 

Ş. d'k' · İ · d .~he ım ı ı vazıyette zmır •"'ılir 
liade lzmir sporla Göztepe J1lf 
isteyorlar . Ve bariçtende Ut a 
M nisadan telgraf aldık . Fılı'ka 
oyuocularımıııo izinleri olmadı Be 
larından bunlara menfi cevap -4 ra 
teceğini zannederin . 

M 
• 



,0~ Avrupanın buğday I 
? mahsulü 

• Pster Voy(J <lan : ! 
1 

Beynelmilel zinat enstitüsünün ! 
• pladığı rualfımata göıe S. Rusya · 

ebli .. riç olmak üzere geçen sene huğ 
ka~Y istibsalih 472 milyon kental 
'ht~hike baliğ olmuştur. Bu mik· 
J t r 1924-1928 ıeorleri vasati is-

ıs 11 
, brP.salatıodan 100 milyon kental 
~:ik etrik fazladır. 8u mahsulün 350 
H'ılyoo keotala ilb11litçı memle 

etleıe ve 122 milyon kental ihr•
'l tlçı memleketlere iubt>t ediyor. 

l.ı k' . "h IA t u ıene ı ıstı ıa a ın mecmuu 
'~1rJO milyon kentale düşmüştür. Ve 
'~ 'u miktarda ithalatçı memleket

; .ıe isabet eden 310 milyon keo
m • I ve ihracatçı memleketlere İsa 

det tdea de 90 milyon kent• 1 tah
e,;iu edilmektedir. 

Yunanistanda kiralanan 
vapurlar 

<( Ta Neotera ,, dan : 

Piredeki Sovyet biirosunuo 

zİ;erdiği malumata göre ve Londra 
l ;an Sovyet Rusyaya nakliyat yep
er uk için 207 Yuoaa gemisi kira-

enlf.nrnışhr . Bunlann hacmi istia· 
çofileri 956,841 toıı , oavlunJarı da 

klaf t 6 bin liradır . 

r. Aekoslavakyada ziraat 
ine meselesi 
ri 8' 

Prager Presse den : 

ı Lidove Novini gazetesinde F. 
ar. t k kO uut a şuolan yazıyor : 

Mı! .. Ziraat meselel'ii bugün yalını 
I knzı değil, bütUu memleketleri, ey

z 
1 te-ı amele meselesi gibi sarsmak 

' iSadır. Bu tezahür evveli, zirai şuu· 
~ ~u inkişaf ettiren demokrasinin 
g rcabı olarak, saniyen, ziraat pa
r · ıarlarındaki ahval ve şeraitin zira
~~t m~ı~Jesinio hallini amele me
lı.lesıoın hallineo daha ehemmi. 
ri ~tsiz göatermemesi dolayıaiyle 

<re salisen, ziraat uğrundaki mc

ıD \aınio fabrikalar ilemiode uzun 
z . atneler ihmal edilmiş olması yü 
ne ~ünden tecelli etmektedir . Az 
ı ıtman evvel vazedilen buğday 
c hisarı, bu sabada ittihaz edil 

ot. iş tedbir olup sosiyaJistler ile 
. iraatçılar arasındaki anlaşma ile 

( Türk Sözfl ) sahife: 3 

Adana Borsası Muameleleri 
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P A M U K ve K O Z A 

Kilo Fiyatı 

Eo az 1 En çok 
Satılan Mikdar 

8.i.la 
mokrasimiz bu iki sınınn ittibadl 
üzerine kurulmuştur. İngiltere amele partisi 1 .=::;p;:~;:::::;ıı::i~~~m="a a;:=r,ağ=p.a:=uk= 

Piyasa temizi ,, 

K. S. K. S. - = - --====• 

Çekoslovakyada buğ- ı 
day inhisarı Sosyalizm ve sulh namı altında !::: !ı 

"Neue Fıeie Pressı-., den : 

Pragdao bildiriliyor : 
mühim bir eser neşretti ~~::~:;t 

YAPAGI 
Nazırlar meclisi buğday ve un 

satışıoıo yeniden tanzimini istib 
daf eden tedbirleri tasvip etmiş 
tir. KJvanin mecmuasında bir buğ 
day şirketi kurulması ve buğday 
işinin tanzimi hakkmda hükume
tin kabul ettiği kararname intişar 
etmiştir. Dahilde çiftçiden buğ
day satıu almak ve bariçteu uo 
ve yem ithal etmek hakkı müoha· 
sıran bu şirkete vuilmiştir. 

Bu parti hazırlanan sulh beyannamesi
nin tastikını parlamentodan istiyecek 

Beyaz 
Siyah 

Ekspres 

1 1 

ÇİG1T 

' 1 1 

Efganistanda karakul 
derileri 

" Virtscbaftausgahe • den : 

Londra : 26 (A. A.) - Amele 
partisi kendi vicdani kan.atını 
sosyalizm ve sulh namı altında 

neşretmiştir. Bu eser Louthtortta 
gelecek teşıinevw·lde toplanacak 
olan partinin senelik kongresine 
arzedilecektir. Bu vesika liberal 
fırkaya kat şı şiddetli ttnkitler ve 
Macdonald kabinesi siyaseti alt-y
hioe ittihamlarla başlamakta ve 

hundanbaşka silahlarm kaldırılması 
teklif edilmekte ve bir kontrol 

ve zaman sistemi tatbiki, harp 
hiitçelt"rinin tahdidi, milli hava 
kuvvetlerinin kaldırılması, bir 
beynelmilel hava polisi ihdası ile 
milletler cemiyeti tarafından tat 
biki düşünülen Ctza sistemi ile 

Yunanlı tayyarecileri Lozan günü 

lane 
Yerli "Yemlik,, 

,. "Tohumluk,. 

HUBUBAT 

1 2,86 3 
2 2,75 

" 
Mentaoe 

Arpa .L,95 
Fasulya 
Yulaf 2,17,5 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 5,87,5 
Bakla 

Alfa ., 805 

Karakul derileri ibraçmın inbi. 
sar altına alıodJğanı bildiren karar
name çıkarmıştır . Kararnamede 
vasati istihsal miktarı olan bir 
milyon deriden babs~dilmekte ve 
bu miktardan üç yüz hin adedioio 
inhisarı yeni Milli Bankaya veril· 
mekt,.dir . 100 bin adedinin iobi 
sarı da Ticaret Nezart tine verilmiş 
ise de mezkur oezaret bunları ge
ne bu milli Banka vasıtasiyle işle
tecektir . 811 suretle iohisann 
yüıde 40 ı Milli Bankanın elinde 
bulunuyor demektir • Mütebaki 

Filo, lstanbuldan sofya- Aydın ve Anta·ya Halkev· 
ya hareket etti lerinde merasimle kutlandı 

Liverpul Telgrafları 
26 / 7 / 1934 

Santim 

Kambiyo ve Para 
İş Bankasından alınmıştır. 

PeM K S 

600bio adedi tüccara tevzi ~dilecek . 
tir . İstanbul : 26 (A. A.)-Bu sa 

inhisar hissesinin tevziinde gö hah saat9,50de hareket eden Yunan 
zetil~cek ,art : Afgan tabiiyetin- hava filosu kumandanı kaymakam 
de bulunması ve talibin uzun se. Temelis Anadolu Ajımsının bir . 
nelerdenberi ticaretiyle iştigal et· muharririne şu beyanatta bulun-
miş olmasıdır . muştur : 

Karakul derilerinin ibrrcıııdan lstanbuldaki ikametimiıin pek 
elde edilecek dövizler Milli Ban. kısa olmasından bütün arkadaş· 
kaya yatırılacıkJır . lar müteessiriz. Burada gördüğü· 

Bir senede hazırlanacak deri müz candan hüaaü kabul, büyük 
samimiyet ayrıhşımızın tees~ürü
nü kuvvetlendiriyor. Gerek Türk 
hava zabiti arkadaşlanm gerek 
tayyar~ cemiyeti erkanı ve mat 
buat velhasıltemas ettiğimiz her. 
kes bize yüksek bir alaka ve te 
veccüh gösterdi . Bunu burada 
şükran ve minnetle kaydetmek is· 
terim. 

miktarı timdi derpit edilmiş olao 
bir milyon• baliğ olmıyacak , ya 

but bu miktarı tecavüz edecek olur· 

sa bu takdirde ayrıcı al:ikim tat
bik o\unacakhr . 

İnhisar şimdilik beş sene için 
vazedilmiş olup , faydası olmadığı 
görüldüğü takdirde daha evvel 
dahi meriyetteo kıldırılabilir . 

ı-;r:---:-;-;-:--;------':--.....:.:.:.·'="'""'"__:~·-· 

AYDIN : 26 ( A.A ) - MiJJi ta- Vadeli 6 69 11_=R-'ay:...:ş:.,...m......,a=rk""--"'-A_lm_an_.,;.___, ___ :18 60 
Vadeli 6 78 Liret "ltalya., 10 178 

rihimize şeref veren Lozan günü mü- ı--H-a-zı_r _______ , __ 6 __ ,_9_3_ Fraok"Fraosız,, 8- 30 
nasebetiyle Halkevinde umumi bir _H_i_n_t -h-a-zı-r-----ı---·1-16- Sterlin .. loa:ili:ı,, 634 95 

l ld il . • A · b •-:-:---------ı__,~5__ Dolar "Amerikan,, 125184 top aotı yapı ı ve mua ım vnı ey • N 2 76 -
tarufmdan Sevr ve Lozao muahede· evvork 1 Frank "lsviçre,, 40 90 
leri hakkında mukayeııeli bir kon- • 

Amerikada ferao& verildi . Gece Halkevi tara· 
fından verilen gardenparti çok güze) 
ve samimi oldu • 

ANTALYA : 26 ( A.A ) - Hal
kevind"' bu gece Lozan zaferinin yıl 
dönümü münasebetiyle her sınıf hal· 
.,kın ve münevverlerin iştirakiyle tes· 
it merasimi yapılmıştır . 

Merasimde milli zaferin yüceliğt 
ve inkılabın safhaları yadedilmiştir . 

Muhafız gücü 
Bisikletlileri Rizeye 

ulaştllar 

Sıcaklardan ölrnlfll'İn ye
kunu yedi yüzü buldu ---
Nevyork: 26 (AA) - Sıcak 

dıılgasınıo öldürücü tesirleri art
maktadır. Binlerce ahali, hayvan 
susuzluktan ölmek tehlikesinde· 
dir. Orman yangınları artmakta· 
dır. Y aloız Oklabama hükümeti 
rlahilinde kuraklık ve sıcaktan 18 
yeni yangın olduğu bildiriliyor . 
Ölenlerin sayısı şimdi 700 olmuı· 

Japonya hükumeti 
Deniz konftırnnsına girmeğe 

karar verdi -Tokyo: 26 ( A.A) - Royler 
ajansı bildiriyor : 

Hariciye ne-zaretioio oldulıça 
salahiyettar bir rükün şuolatt söy
lemiştir : 

İngiltere , Amerika ve Jabon
ya siyasi meselenin ve bilhassa 
uzak farka müteallik mesdelerin 
g.~l~cek ~e.niz konferansında gö
ruşulmesını kabul etmişlerdir . 

ak·~----------------------------------------ııııiıııim.--.. 
Üç tayyareden mürekkep bir 

hava filomuz da Yunan tayyare· 
leriyle bitlikte havalanarak İs 
tanbul afakında onları teşyi et· 
miştir. 

RiZE : 26 ( A.A ) - Saat 12 de tur. 
buraya vasıl olan muhafız gücü bi· Buolar1an 20 si son 24 saat Mumaileyh japonyanrn bu ka · 

rarıoın akilane bulduğunu , zira 
sıyaset meseleleri mevzuubabsol
duğu takdirde koofeıaosın aka
mete uğrıyacağını ilave etmiştir . 

~: Cenevrede bir 

:ı muvaffakiyet 
b\I --
ye~::- Birinci Sahifeden artan -

,·bat konferans muhitinde büyük 
0 

•laka ile dinlenmişti . 
8{1 Aşağıdaki telgraf, bu haberio 

lu abl azı inceliklerini daha ınlatmak-
adır. 

ki Cenevre: 25 ( A. A.) - Ana· 
"ltlolu Ajansının husuı:ıi muhabi 
1,Jrinden ; 
• C Beynelmilel maarif kongresi-

a file iştirak eden talebe müfettişi 

111
J\.adri beyin memlekeılmiz ma-

rt•'rifi hakkında kongreye verıJiği 

1
Jzahat alkışlar la knşılaomıştır . 

~11 lli~~assa yeni ta~il~ ve lisan -~-~ 
f ~aısı hakkındakı ızahatı buyuk 
Eo ~laka uyandırmış ve murah•ıası· 
at•bıız lıu iki nokta üzerine kendi

. ~ine t~vcih edilen sualler~ ceva
en f>eo tarih mesaisinin doğrudan 
iı loğıuya tamamen ilmi ve objektif 

e ~ahiyette bulunduğunu, yeni ta
a ,ih tetkiklerinin gayesi de Türk· 
kıtat:riıı menşelerinin ve medeni 

)'etlerinin ilmi ve objektif bir su-
ifette tetkiki ve bu hususa mektep 

p proğramlarında daha büyük bir 
d ıfıhemmiyet izafesi olduğunu bil 

• dirmiştir. 
~ Murahhaslarımızın raporunun 
f'Dıahiyeti ve vetdıği izaıhat fev 
als ıliide takdir edilmiş ve Kadri 
dıMliey tebrik edilirken bir çok mu

p fi. ıabhaslar : 
( Sfain büyük bir Geziniz var. 

Muhakkak Türkiycde her saha-

Almanya 
Mmtakavi misaka iştirak 

etmiyecekmi? 

LONDRA : 25 ( A.A ) - Ber
linden gelen habeı-lere inanmak li· 
zım gelirse mmtakavi misaka, Al
maoyaoın iştiraki ihtimalleri ha kkm
da oldukça bedlıin bulunmak icap 
edecektir. 

Resmi menbadao ahoan ilk in· 
tiba Almaoyıının bilhassa hukuk mü· 
savall cihetinden baz1 imtiyazların 
müzakere$ine karşı gösterdiği muha· 
lefeti kaydetmektedir . Almanya; İn· 
gilterenin muhalefet etmek ilıtimli 
kuvvetli olan bu iddialarıaın kabulü 
hakkında bedLindir . 

Gt rek bu sebepten gerek diğer 
herhangi bir sebepten dolayı şimdi 
Almaoyanao menfi bir cevap verm· 
esine iotizıu edilmktedir • 

Sar havzasında 

Tahkikat yapacak olan 
murahhas; ar seçildi 

SARREBRtJCK : 25 ( A.A ) 
1935 arayi umumiy~sioi kontrol et· 
mek ve intihap burolanna nezar<·tte 
bulunmak üzere Hollandadao M. 
Brimks ile M. Bemevitz, lsveçten M. 
Freyreydeberg, İtalyadao M. Zaocbi, 
Amerikadan M. Hartigan, İsveçreden 
.J.\ıl. Paartales ve M. Luescher seçil
mişlerdir . 

Yunan tayyarecileri öğleden 
e~~el İstanbul kumandanlığını. 
vılayet ve tayyare cemiyetini zi· 
yaret etmişlerdir. Öğle zemeğini 
Perapa1aeta yemişler ve sonra mü· 
zcyi gezmişlerdir. 

Müteakiben hususi bir vapur
la Bogaziçi gezdirilmiş ve Suadi
ye plajının önünden geçilerek Bü· 
yükadaya gelinmiş ve akşam ye 
megi Yat kulüpte yenmiştir . 

Yunan hav.ıı filosu Kumandanı 
kaymakam Lemelis şunlan söyle 
miştir : 

Biz Y unanistanda Cumhuri 
yet bayramımız için gelen Türk 
tayyarecilerini elden geldiği lcadar 
ağırlamağa çalıştık. Fakat itiraf 
ederim ki siz bu yolda bizi çok 
geçtiniz. Gördüğümüz hüsnü ka· 
hulden ve mi sa firperverlıkten do
layı teşekkür etmek için kelime 

1 Lulamıyorum.Bu hissiyatımın kalp
ten gt:ldiğine hiç şüphe etmeyi· 
niz. Bu duygularım1 yarın havada 
telsizle harhive nezaretimize ay 
n"n arzedeceğim. 

İstanbul : 25 ( A. A . )-Yu· 
nan hava filosu kumandam kıy
makam Temelis bu sabah hare 
kdi esnasında teyyare şubeşi mü
dürü Hasan Fehmi beyle v~dala-

da çalışılıyor . Keşki bizde de şırken hurada gördükleri çok. sa· 
böyle bir dahi olsaydı: diyorlar 1 mimi hüsnü kabulden çok müte· 
dı.~o~gre mesarsini bugün ikmal I tehasaıs olduklarını ve şehrimiz-
etmıştır. ' den unutulmaz hatıralarla ayrıl 

sikletcileri şehrin haricinde Vali ve-
kili ve askerlik şubesi ve Belediye, içinde çinçioatide olmuştur. 
C. halk fırkası ve Halkevinio bisik- Viyanada yeniden tP.vkifat 
l~tlileri tarafından çok samimi bir yapıldı 
surette karşılandılar . Bisikletliler 
şehre girerken ve caddelerden geçer· Viyana : 26 ( A.A )-lnsbruck 
ken balkın sürekli alkışlariyle selam_- dın bildirildiğine göre Avustur· 
lamyorlıırdı • Halkevi tarafmdan güc 
I~ misafirlerimiz şerefine bir akşam ya - Bavyera hududunda muba· 
zıyafeti verilecektir. fız ttıkilah dündcnb~ri her iki ta

M. Suriç 

Yeni vazifesine başlamak 
için Berline gitti 

İstanbul : 26 (AA) - Sovyet
ltrin s~rlin büyük elçiliğine tayin 
olunan M. Suriç bu akşam İtalyan 
handırah Vesta vapuruyla Odasa· 
ya oareket etmiş ve rıhtımda İs 
tanbul Valisi Muhittin heyefeudile 
sefaret ve ko11solosbane erkaPa ta
rafından uğurlanmıştır . 

Almanyada ne kadar 
gazete çıkıyor 

Ber lin : 26 (AA) - Resmi is 
tatistiklere göre Almıtnyada 3097 
gazete çıkmakta ve bunlar.o mec
mu tirajlara 16,687, 595 i bulun· 
maktadır . Bu hesaba göre Al· 
manyada 21,000 nüfusa bir nüsha 
isabet etmektedir . 

________________________ ....... 
dıklarını söylemiş ve tayyarele
riyle uçuşa başlarken elincie tut
tuğu Lir Türk bayrağınt açarak 
yük~elmiştir. 

Yunan tayyarecileri meydan 
üzeıinde bir devir yaparak teşyie 

gelenelri selamlamışlardır. 

rafça takviye nlunmuıtur . 
Diğer taraftan Muoibten öğre · 

aildiğine göre bir kaç güo evvel 
Bavycrada genit bir temizlik hare

keti yapılmıı ve bir çok kişi tevkif 
edilmiştir . 

Viyanada bir idam 
Suikastçi Geri hakkındaki 

hükum infaz edildi ---
Viyaoa : 26 ( A.A ) - Bomba 

ile suikastlarda bulunmuş ol .. a 
Sosyalist Anzbock velGer ]ali mah 
keme tarhfrnd,-n idama mahkum 
edilmişlerdir · Reisicumbnr Aoz 
bock'un cezıısrnı müebbet küreğe 
tahvil etmiş , fakat Geri dün gece 
asılmlşhr . 

Af manyadaki ecnebi -
ler de kısırlaşllrılacak 

Berlin : 25 ( A.A ) - Hususi 
mahkeme adliye nezaretin•n mü 
ıaheretiyle verdiği bir kararda 
Almanyada oturan ecDebilerin de 
kısırlaştmlma kanununa tabi ol
duğunu ilao etmiştir. Mamafih ec 
oebifer Alınan topraklarını ter
ketmek suıetiyle bu mecburi am~-
Jiyeden kurtulıcaklardu. 1 

~~----...-.-.·----------~~ 
Kabine buhranı 

kıamadı 

- Birinci sahifeden artan -

Dumergue vaziyeti hülasa ettik. 
ten sonra şöyle devam ediyor: 

M. Tardiyonun kabinede kal
ması kabineyi radikallerin müza. 
haretinden merhum ederse müta· 
reke bozulur 

' 
~eza M. Tardiyo istifa eder-

St! yıne bu mütareke bozulur. 
Binaenaleyh hiikU.m,.t iktidar 

da kalacak ve~ahut m·· t k . 'f . uş ere en 
ıstı a eylıytce tır. 

.. ~alhuki hükumet fransauın 
sukunetini tı-min için iktirada kal
malıdır_ 

~----------·--------
Hava raporu 
---...._...__ . ----'-' 

Dün şehrimizde zevalden sonr• 
sıfıra indirilmiş barometre taz 
yiki nesimi 75,5 milimetre olup 
en çok Sıcak 38,en azı 22,5 santi
gırattı . 

Rutubet vasati % 56 olarak 
kaydedilmiştir . 

.. l~•va tem~miyle açık geçmiş, 
ruzgar z~vale kadar şimali şaki 
d~n hafif, zevalden sonracenup· 
dan vasati 2.3 metre ölçülmiiş· 
dür. 

Askeri hava rasat istasyo~ 



'°r J ife : 4 

Maarıf vekılimizin 
beyanah 

- Birinci sahifeden artan -
edeceğimiz muhtelıf ders gurup· 
)arı ehliyetnamesi olmak üzere 
Universitede açtığımız imtihan
ı rdan istenen netice alınmış <le
gildir . 

Diğer toıafton yüksek mektep 
m zunları içinden muallimlik 
me lrğine girmek ist t-yenler için 
yine Üniversitede bir imtihan aç· 
mış bulunuyoruz. Bunun neticesi 
b nüz alınını:. def,rildir. İmtihan
lar ay sonunda yapılacaktır.Bütün 
bunla dan başka A'rupadaki ta-
l b mızcJen imtihanlarını \eriiJ 
dcinecek olan hanım ' e ofendild 
d kadromuza dahil olacaklor· 
dır . 

4 - l\fuollimler 24 saatten 
fezla re mi ve hususi mekte~ler· 
de ders alamıyacaklar mıdır . 

1- 2517 numaralı kanun orta 
tedrisat muallimlrrinin haftada an· 
cak 24 aat der okutmalarını ka
bul rtmiştir. Bu ŞPkil muallimle
rimizin fazla kalarak yorulmala
rına mani olmak ve okutulan 
dersten zaman ve keyfiyet itiba· 
rile tam istifade temin ctmAk ha· 
kımlarından çok mühimdir. Esa
sen çalışkın, vazifelerini sever 
olduğuna yakından şahit oldu-
ğum muallimlerimizin bu kuoun· 
la tedri ' e terbiye i :ilerinin daha 
g niş bir imkan içinde muvaffa
kıy tle baıı;nrncaklarına eminim. 

5-Bu sen t nin haziran mezu
niytt imtihanları bir çok dedi 
kodulara cbep olmu§tur. Maarif 
Vekalt ti bu m esele hakkı oda ne 
gibi tc.>dbir ler almıştır ? 

1-Bir çok dedikoduyu mu
cip olduğu söylenilen bu imti· 
hanların neticeleri tetkik naza· 
rındao geçirilmiştir.Bu neticeleri 
doğuran sebepler pek çok ve 
muhtelif cephelidir . Biz eyhil 
mezuniyet imtihanları için ayrı 
ve geleck seneler için daha esaslı j 
ve ayrı şekiller ttsbitile meşgu· 
luz. Bu şekiller h er ne olursa ol
ıun her şeyden önce tale bemizin 
derslerine esasıı ve clikkatli su· 
rette çalışması lazımdır . 

6 - Önümüzdeki seoe liıtle
re ve orta mekteplere vaki olacak 
talebe miiracutlarmı karıılayıbil· 
mek içio yeai tedbirler düıünül · 
müttür . Bu meyanda lıtanbul va· 
ziyetini nazarı dikkate alan veki 
lel Haydarpaıada eıki tıbbıye bi 
•Uıada kurıcaiı lise ve orta mek 
teple talebe izdibamıaıo önüoe 
ıeçebilecek midir ? Bu mektebin 

kurolmasile İstadbulun diier erkek 
leyli liselerinin vaziyttlerioin bo 
zulacağı gazetelerde mevzu bahis 
olmaktadır . Bunun bakkmda ne 
dDtllnülüyor ? 

1934-1935 derı yılı gerek ortı 
mekteplerin gerek liıelerin ilk ıı
•afıD• bundan evvelki senelerin 
dea daha ziyade talebe geleceği 
anlaııldığındaa muallim kadromuz 
bütçemizin imkanı ve binala11n iı · 
tiap bıddi onara alanmış buna 
ıöre tertibıt ve hazırhlc yapılmış
tir . Bu cümleden oluak en ziya 
de talebe hücumuna maruz olaca -

t tahmin edilen İstınbul mektep· 
eriai daha ziyade müsait bir v11i· 

yete ıetirebilmek için bugün çok 
•kıtmıt bir halde bulunan Kıdı 
köy li1esi etki tıbbiye binasına 

kledilmit , K•dıköy liaeaiaia 
ıki bia11ıada genıı mevcutlu 
orta mektep bırakılmııtır . 
Haydarpapda lise lcısmıadın 
i yine ba aemtia orta mektep· 

iadelcl 11klflk ıanıOarda bu yeni 
aya ılanacıktır . 
Şu ıuretle yeoi biç bir teıekkü· 
kadro tezyidine hacet kalmad•a 

pnlt , iıtenilditi kadar yatı ve 
?ll•dlı talebesinin alabilecek iki 

vreli bir lise meydana ıelmif 
obcakhr . Her ıene Aaadoludan 
J.tanbula ıelBp yatı mektepleri -
mizde yer bulımayan talebe bu 

•e Hıydrpaııda ea mlbait prt
lar içinde o\cumak imkanım da el· 
• edeceklerdir • 

Boğaziçiat. R..eli kıamile lı-J 

< Tftrk 8az6 ) 

KAYADELEN 
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eu su EV5Af iTiBARi LE~ OüNYANIN EN iYi EN LEZZETLi 
VEENHAfif 5ULARINOAN BiRi iDiR.RESMİvcGAVAi AESMi TAH
LiLLERDE BU SUYUN MiSU AZ BiA SU DLDU6U ANLASILDI. 

.. 
irTEVENLERE ÇOK l<DL.1.tYLIK GD.fTEAiLiR. 

r • 
Çiftehan Kaplıcası Tiirkiye-

nin karlsbad'ıdır 

Tesisotı saircde başka eyi bir oteli hususi hımyoları erk:~k ve 
kadınlnr için gazinoları mükemmel bir bakkaliyesi ucuz ve nefis ye
mek veren lokantası furuou ve t emiz berberi vardır . moktrikle ten
vir edılıniştir . YokınJn radyoda konacaktır esbabı istirahat mükem
meldir . Ç1FTEllAN istasyonuna iki da1.ika mesoftHleılir şimcndüf~r 
navlunları yüzde "ili tenzilatlıdır . 

Toroslarm semapaya şahikaları altmda tabintin azamet ve gü 
zelliği karşısında çam ve ardıç kokusuyla muattar serin bir hava için
de dinlenmek istiyenler için en güzel bir sııyfiyedir . Fiatlar zamanın 
icnbatınu uyğun bir şokilde hatta asğariy6 inılirilmişlir . 

Oda ücretleri 

kuru~ 
Otel odalan 200 
Taş odalar 125 
1 inci barakalar 75 
2 inci ,, 

" 
50 

tanhul cihetinde biJbassa liıe tale· ı 
btsınin yer bulmama11 düıüoüle 
rek gündllı talebeıi olmak üzere / 
liseye girmek isteyen gençleri tah 
ıildt-n mahrum bırakmamak için 
Kabataı ve İstanbul erlce1c liıele
rinio yatı kııımlan Hıydarpışaya 

nakledilecek olan Kadıköy lisesi ı 
ne devredilmiştir . Bu mektepler
de yatalık dolayısile iıgıl edilmiş 1 
bulunan kıaımlarda yeoidco mO· 
racHt edecek glndüı talebeıi ~a
fi yer bulabileceklerdir . 

ES11en Haydarpıfa liıeıioin 

açılması muhterem ıeltfim Hik 
met Beyefendi 11man1nda taayyün 
etmiş , bina devr alınmıı , tamir 
tadil ve techiz tabıiaatr verilmistir. 
Y okaradaki sebepleri g6rlince ayni 
yoldan y6r0meye imkia tasavvur 
edilemez • Haydarpaşadaki bina
nın buglin en müsait bir l>ioa ol
duğu teslim olunur , 

Vekileıimiı bütç"!ıi bugün on· 
dın daha mü1&idini yapacak vazi
yette drj"ildir . Yata talebcsiaia 
lıtanbul erkek ve Kabataş liaele· 
rinden alınması bütçelerine mü 
esıir olur dOşüncesile ancak bu 
mektepler busuıi birer müessese 
olduju zaman batıra gelebilir . 
M11rif ırubu içinde yatı talehe· 
ıioin ıu veya ba mlleueseye yer· 
leıtirilmeai ınBeaaeaelerimizia u· 
mumi heyetine tuir dmez. Yatı 
talebeaialn alınmaıile İstanbul ve 
Kabataı liulerinde yeniden tadi
lat yapm•i• lüzum yoktur . 

lstaabul liaeai içhade eui mev· 
cudiyetini tam idame ettirmeyen 
muallim mektt>bi de Haydarpaıa
daki binanın eıki a•lceri hbbıye 
kısmına daha mltekimil bir vazi· 
yet verilerek ıeçecektir . HaydAr
papda ıçılacak bu liee okutma 
bılcımıadaa ve laboratuvar d•rı 
levazimi cihetinden çok kunetli 
elmaa •asıtalarla tccbiz edilecek· 
tir • Yklerce ıece talebeaial tine· 

. 
Banyo ücretleri 

kuruş 

Hususi 30 bir gün 
Umumi 15 

. . 
ıçın 

kapllcada kal- 50 
mıyanlardan 

12 - 20 4277 

Seyhan muhasabai hüsusiye müdür· 
lüğünden : 

Muhasobei hususiyey., uit nu
mune pifliğinJe nıov('Ul tahınirıen 

yetmiş, seksen bin kilo mıkdurın
daki odun, 934 senesi Ağustosun 
ikinci Perşembe günü saat dokuzda 
ılıol e edilmek üzere açık arttırma 
suretiyle müzayed1ıye konmuştur . 
Talip olanların, yüzde yedi buçuk 
poy akçeleriyle mezkur gün ve sa
atte encümeni vilayete muracaat)a • 
rı ildn olunur . 4340 

13-17- 22-27 

Tarsus belediye riya
setinden: 

"234,, t eneke benzin ve "212,, 
teneke gazyağı ve 23 teneke vagon 
yeğı kapalı zarf usulile 20 gün 
müdılotlo münnkosfl ya konulmuş· 
tur . 934 senesi Ağustos oyınm 12 
inci Pazar günü saat 15 te ihale 
edilecektir . Taliplerin Tarsus Bdo 
diyesine muracaatları ilan olunur . 

27- 30 3 4374 

Zayi tastikname 
Adana Orta mektepten aldığım 

tastiknamemi zayi ettim . Yenisini 
alacağımdan 'sldsinin hükmü ol 
madığını il4n eylerim . 4373 

135 aumarah Hıcı Ali 

Zayi tastikname 
Adana mektep idadisinden al

dığım tastiknamemi zayi eyledim 
yenisini alacağımdan hükmü olma-
dı~ıoı ilAn eylerim . 4372 

Golf ur efendi oğlu 
Seyfi 

ıine toplayabilecek olan bu mü
emıuenin Cumhuri)et mauifüaia 
ea verimli ocaklarıad11n biri ola-
catına •~çok zam•• ı•çmeden 
umumi efkldar deteri oldup 
mevkii alacpaa emhtim • 

Gayri menkul malların 
artt.rma ilAnı 

Dosya numarası : 536 
Adana 2 inci icra memurluğun

Jan: 

Deren<leli Ahmat efendiye borç
lu Yolgeçenli zade ilacı Hasan efen
di oğulları Mustafa ve Abdullah 
Fehmi beyler:n hacz edilen emvalı 
gayri menkultjleri . 

A~·ık arttırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne oltluğu: 
Tapunun 4 numarasında kaydlı şar
kan ~1usa balı zadelerin ham gıır
ben tariki am şimalen ekmekçı Be . 
kir ağa Ce. masaracı Ağop ve müş · 
terekı ile mahdud indelmesaba 15 
metre 50 santim 1 Jükkdnın yarısı
nın 24 sehim itibariylt3 14 sehmi 
lıuduJ hazırosı şarkan han garbon 
tarik şi. sahibi senet ve müşterek
leri cenubon Belediye dükkAoı ve 
5 Numarada kaytlı şarkan Belediye 
hanları garben tariki am şi. kolin 
Agop dükkAnı Ce. Bel~diye dükkA
Dl ile mahdut 40 arşınlı dükkdnın 
yarısı 24 sehim iıibariyle 14 sehmi 
ve 6 numaraJa kaytlı şarkan han 
garben lor.ki am şimalen sahibi se
net tlükkdnı cenubAn çerçi Avadik 
zuvcesi Gevher ile mahdut 50 ar
şınlı ılükkAnın 4 te 1 sehmi 24 se
him itıbariyle 14 sehmi ve işbu 5 
ve 6 numarala iki dükkAnın halen 
J dükk~ndir ve her ikisi 20 metre. 

Takdir olunan kıymet : 4 numa
ralı dükkAnıo temumı altı yüz ve 
5 - 6 numaralı dükkAom temamı 
9 yüz liradır . 

Mevkii : Babı Tarsus 
Arttırmanm yapılacağı yer, gün, 

saat : Adana icra dairesinde 2004 
numarala kanun mucibince 30 gün 
İçinde bedeli ve kıymeti muham
merıin yüzdo 75 ini buldu~u takJir
de 1 - 9 - 934 Cumartesi günü sa
at 14 - 16 de bulmadıği halde 
arıtımonm 15 gün temdidiyle 16 -
9 - 934 tarihinde ayni saatte iha· 
lesi icra kılınacagı . 

1 - işbu gayri menkulün art
tırmu şartnamesi 28-7-934 tarihin
den itibaren 536 numara ile 2 inci 
icra dairesin in muayyen numa· 
rasında herkesin görebilmesi için 
açık tar, llAnda yazılı olanlardan faz· 
la maltlmat almak isteyenler, işbu 
tartnameye ve 536 doeya numa
raaiyle memurıyetimise müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu
karıda yuıh kıymetin yüzıle 7,5 
niıbe\inde pey akçaaiyle veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir ( 124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alAkadarların ve irtifak hak
kı 1&biplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını husuRiyle fais ve 
maırala dair olan "iddialaranı işbu 
ilAn tarihinden itıbaren 20 gün için
de evrakı mösbıteleriyle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri iyca
beder. Akıi halde hakları tapa ıi
cıliyle eabit olmadıkça satıt bede· 

l __ B_e_I _e_d_i _y_e __ i _I _i,_n_l _a_r_ı,..,. 
Belediye Riyasetinden 

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

satln ahnacak 
Darülaceze ile emrazı zülırcviye hastanesinin lıir senelik otıı-111 

kömür ve kuru erzak ilıtiyocnıın a~ık eksiltme suretiyle snlın Ah 
sana karar verilmiştir . 

lholesi ı\gustosun 14 üncii Salı h'6nü sanl on beşte yapılac 
Jan taliplerin o gün HeJcdiye enciimoııino ve şartnamelerini görme 
tiyenlerin ele Belediye ynzı işleri kalemine murncantlnn ildn olonu 

23-27 ·- 1-6 4362 

Mirza çelebi mahallesinden geçen laOa 
inşaatı münakasaya konuluyor 

llnyvnn pazannJan vo mirza çelobi mahofü~sirufen gc~cn urn 
loğamın temdit inşaatı kopalı f'ksiltme suretiyle yoptırılocnktır. 

keşfi hin yflcli yüz yirmi ü~· 1723 lira olan Lu inşantın ihalesi Ağu 
sun 14 ünrü Salı günü snot on beşte yapılııcağıllllan taliplerin o 
muayyen saate kaJar tekliflerini llelediye encümenine vormclori ş 

me ve keşfi görmek istiyenlerin c.le yo zı işleri kalemine 
ildn olunur • 4364 23-27- 1-6 

Yazlık Sinema 
Kolordu civannda 

BAŞLADI 

Devam eden program 

- Çıldırtan dudaklar 
Mümessili : LİL YAN HARVEY 

llAva : t ı iinya ha,·adi leri 

Gel~cek program : 

Sanşm Venüs 
MARLEN 

Himayeietf61 Sayhan gazozu çıkti 

linin payloımasınJan hariç kahrlar 
4 - Gösterilen gündı nrttırmn

y a iştirak edenler arttırma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu maluma
tı almıt ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itihar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay-
1 

ri menkul üç defa bağmldıktan son
r• en çok arttırana ihale edilir . 
Ancak arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzi.le yetmiş be
şını bulmaz veya sataş isteye
nin alacağına rüçhana olan di 
ğer alecaklalar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmalı üzere arttır-

ma on beş gün daha teınılıt edile
rek 16 · 9 · 934 Pazar giinü ayni 
aaatta yapılacak arttarmada bedeli 
satış isteyenin alacağına rüçhanı 
olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmit alacak
ları mecmuundan fazlaya çıkmak 
ve 2 inci arttırmadada kıymeti 

muhammenenin yüzde 75 ini bul
madığı takdirde 2280 numaralı ka· 
nunun J ve 2 inci maddeltri ahkA· 
mına tevfikan s!ltıtin 5 sene tecil 
ve her sene nihayetinde borcun maa 
faiz yüzde yirmisi ödenecektir . 

6 - Gayri menkul kenJi!Jine 
ihale olunan kimae derhal veyu ve
rilen mühlet içinde parayı vermozıe 
ihale kararı fesbolunarak kendisin-
den e·yeJ en yüksek teklifte bulunan 

H"r yerde arayınız 
4371 

çok arttırana ihale edilir. iki i 
arasındaki fark ve geçen gü 
için yüzde 5 ten hesap olu 
faiz ve diğer zararlar ayrıca b 
hacet kalmaksızın memuriyeti 
alıcıdan tahsil olunur. Madde ( 1 

Emvali gayri menkulenin y 
rıJa gösterilen 1 - 9 - 934 l4 

lerinde Adana 2 inci icra meın 
luflu odasında işbu ilAn ve gö• 
len arttırma şartnamesi dair~ 

<le satılacağı ilAn olunur . 
4375 

Talebe velilerine 
müjde! 

ikmale kalan lise, muallim 
tepleri ve orta mektep talebele • 
yetiştirmek için [ riyaziye, fen 
gisi, biyoloji, fizik, kimya ] der 
ri vermekteyim . Arza buyura 

rın erkek Iisesint.lt3 A. N. Rum 

mu raca atları . . ~ 

Kaip mühQr 
Mıihürü zatimi kaybettim b 

mü olmadığını ilAn ederim . 
Adananın Gerdan kariyeıin 

Bekir oğlu Mahmut 

---
kimse arzetmif olduğu bedelle al
mağa rası olursa ona, razı olmas 
veya bulanmaua hemen 15 gün 
müddetle artlırmaya çıkaraLp ea 

Umumi netriJ•t müdlrü ' Mehmet Nurellin e ,, 
Adana Türk sözü mau.aua.• 


