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5 KURUŞ 

Eliz iz 

•• -- •• depon ter 

şube hattı işletmeye açıldı 
opluluk muaşereti 

Du sütunda bir başka imza il~ 
k<>re daha yazılmıştı; §ehrimizde 
mları azacık bava almak ve kafa 

Çelik ağ örgüsü Elazizi de kuşattı \Alman tüccarlarımn borçları 

lt>udirmek için ırmak kenarında 
iki yer var . Buraya herkes 

1Nafia vekili Ali 8. demiryolunun açış merasimin-1 İngiliz pamuk dokumacıları alacaklarını 
de söylediği değerli nutukta dedi ki : alamadıkça Almanyaya mal satmıyor i ile de gelip oturuyorlar. Fakat 

temiz toplantı yerlerinde bazen 
,. sırnaşıklaklar, öyle laubalilikler 
i)yle çirkinlikler oluyor ki, bun· 
n neden dolay1 polisin gözüne 
pınadığana hayret etmemek kabil 

~~---------·-----------~ 
" ... Bu arada Sivasa vardık, bugün Elazizdeyiz, yarın Diyar• Almanlarla yapılan itilaf name İngi-

bekirde , öbür gün Erzurum ve Antalyadayız, belki de çok liz matbuatınca soğuk karşılandı 
i I; 
~ize en hafif hir iki misal : yakında kardeş ellere kadar uzanmış olacağız . ,, 

Peşte 11 : ( A. A. ) - Avus- I ileyhin başvekil M. Scbuschnigin 
turya haşvekili M. Scliuschnigg 1 Romayı resmen ziyaretini ihzar 
dün buraya gtlmiş ve Gömböş ile etmek üzere M. Musıolini ile 
uzun bir mülakattı bulunmuştur. de ı4Örüşeceğini temin etmekte
Gazetelı-re ~yanatında M.Sclıusc. dir. 

Bir kasap ve ya kebapçt çırağı, 
inde leş gibi kokan bir peştemal ve 

n üstüne geçirilmiş yağlı bir ka
ve kasap masadı , üst baş kir 

d.-, kafa dumanlı... gt>Jir ti bur· 
uzun dibine, ailenizin yanı ba· 

a kurulur ve çeki§tirdiği nargile· 
dumanını da yılışık bir eda ile 

ıa suratıoıza üfler .. 

Sonra , bu seviyede başka biri
yarı sarho' gelir , sizinle dirsek 
t>ğe oturur ve çıplak, terden kok· 

§ ayaklarını kucağına alarak san· 
yaya bağdaş kurar , ta o bir ıoa· 
aki bir kafadaşı ile yüksek perde· 

n çirkin , bayağı ve kokmuş şaka· 
a başlar . 

llöyle bir vaziyet karşısında ya· 
ı•ak iki iş var : Ya orayı bıraka· 
çıkıp gitmek, yahut ta ilk rast

acağmız garsona veya müstecire 
yahut polise şikayet etmek ... 
Kalkıp gitmek; huzur ve istira· 

ııuızt istemiyerek feda etmek de· 
ktir . Garson veya müstecire şiki-
ıinizden de bir fayda c;ikmaz. Çün
şikayet ettiginiz adam da nihayeı 

un oazarmda sizin gibi bir müşte 
ir . Kalır , iti polise anlatmak şık
ki , bu bir kerre uzunca bir kül· 
tir , sonra bütün bahçe halkının 
urlarıoı , daha sonra , hakkında 
ayet ettiğini• o noksan terbiyeli 
amın hiç yoktan gayz ve mubte· 
el tecavüıUnü üelünüze çekmek· 

.. Ea sonra, oturduğunuz yerde 
arık huzurunuzu da bütün bu gibi 
ünosebetsizliklerl~ bozacak iseniz 
va alacağım diye kalkıp oraya git· 
ekte mana ne ? 

Vakıa büıiln bu mevzular ni· 
yet gelir " seviye ve tt'rbiye,, mP· 
lesinde dayanır. Lakin " Seviye ve 
rlıi ye i§idir ,. diye de öylelerinin 
ılarıoı başına dolayıp meydaoı yal· 
z onlara bırakmak bittabi doğru de· 
ldir. 

Esasen son polis kanununda hu 
evzua dair bir sürü hükümlerin 
evcut oluşu da göııleriyor ki, vazii 
nun bütün bu vakıalara karşı kafi 

erecede mani tetbirler almış ve hü 
mler koymuştur.Ancak, her yerde 
doğu gibi burada da mesele, polisin 
u bükumleri tam manasile kavra· 
p vakıalara tatbik etmesinde karar 
ılıyor. 

Benim anlayış1ma göre, y~karıda 
st gele tHvir ettiğim vazıyetler 
ır~ıaında polisin kf'ndiliğioden der-
ıl harekete geçmesi ve hiç kims~
en herhangi bir müracaat ve şı· 

~yet beklememesi icabeder · Bahu
s ne kadar teı~kkür etsem azdır 

i , emniyet müdürlüğü , bugün 
mak kenarındaki açık bava lokanta 
e kahvelerinde guruptan 1.1onra ner
eyse manga halinde dolaştıra~ak 
adar mebzul pofü .. ovvetlerıne 
alik iken, böyle tikayet mevzula: 
nın tiiremesine behemehal manı 

• labilir de .. 

Elaziz : 11 ( A. A. )-Yolcatı r- , I 
İstasyonundan şehrimize kadar 1 " .. . . 

olao demiryolunun temamhnma- Bugun açtığımız Eluzız şubesı; 
· demiryolunu Türk parası , Türk dima-si üzerine bugün saat 16 da açıl

ma resmi yapılmışdır. 
Bu merasimde hazır bulun· 

mak üzere Ankaradan çarşanLa 
günü hususi trenle hareket eden 
Nafıa ve Maliye vekilleri ve mai
yetlerinde bulunan zevatı hamil 
tren tam saatind~ istıtsyonun iki 
tarafımla dizilen on binlerce hal· 
kın coşkun sevinçleri arAsında is· 
tasyona vardılar. İstasyon metha· 
linde bir tak kurulmuş, iki sütun 
arasına ku mızı ve beyaz koıdela 
gerilmişti. Misafirler trenden in 
dikten sonra istatıy•m yanına ku 
rulan kür:Uye Nafia vekili Ali bey 
çıkarak a§ağıya yazdığtmız nutku 
söylemiştir; 

"-Büyük ve muhterem Başvekil 
İsmet Paşa Hezretleri, daha dün 
ılenecek kadar kasa bir zıman ev 
vel, ·•Yurdu demirle örmek az 
mim•zdir" buyurdular. Bu arada 
Sivaea vardık. Buğün Elizizdeyiz. 
Y &tın Diyarbekirde, öhürgün Er· 
zurum, Antalyadayız.Belki d" çok 1 
yakında kardeş ellere kadar uzan· 
mış olacağız. 

Asarı elle tutulacak kadar ha 
riz olan bu hayırlı işaret ve veç 
heye tapan memlaketin demiryol 
siyasetinde aldığı hız ve ham-

leteri ve el birliği ile haıarmağı an· 
lamak için biraz geçmişe, geriye 

tı , Türk emeti,yk hem yapmak, hem 
i4letmek siyasetinin ilk zafer müjdesi 
olmak itibarile nafia aleminde pek 
kıymetlidir . 

Sivas - Erzurum hattı ve Malat· 
yaya iltisakile Diyarbekire varan bu 
hauın son kısımları ve Filyos-Ereğli 
hattmda bu za'ferin feyizli semereleri 
görülmekte ve bir kaç saaıa kad<J,[ 
ihalesi haberini alaca{fımız Afyon-An
talya kısmında da bu zafere tamami 
hakim bulunmaktayız • 

bıkmak lazımdır. 
Türkiytde ilk demiryolu kı 

rtm muharebesinin ferdasında Ö· 

rülmeye başlamıştır. Bunlardan 
öz ntana kalan Aydın demiryolu 
nun kuı uluşu hu tarihe kadar çı 
kar. Bundan ~onra İzmir-Kasa 
ha hatları, Bursa-Mudanya. İs 
tanhul-İzmit :demiryolu inşası 
tecrübeleri ve işletmesinde, devir 
lere hakim olan Hrmaye ve bilgi 
kimileo yabancıya aittir. Memle
ket meiıabii ve nufuzu bu uğur· 
da istismar edilmiştir. 

Bu devirler şe suretle aafahat 
arzeder : 

1 - Yabancı sermaye ve ya· 
hancı el ile demiryolu yapmak, 
işletmek. 

2-Yabancı sermaye ve yaban 
cı bilgi ile yapılan işlere kanş 
mak. 

Şarki Çin demiryolları 1 

t 

Japonların tahrikiyle mütemadiyen teca-
1

1 vüze uğramakta ve bozulmaktadır . 

Sovyetlere ait olan bu hatta yapılan 
taarruzlardan maksat ne imiş? 

Moskova: 11 ( A. A. )-Haı
binden bildirildiğine göre şarki 

Çin demiryalları müdürü M.Roudy 
gerek demiryollarına ve gerek 
hu yollar müstahdiminine karşı 

tasmim ve tasavvur eseri olarak 
yapılın caniyane tecavüzler hak-
1'.ında idare meclisine bir rapor 
vermiştir. 

Bu tecavüzler hu yollan mu· 
hafazı edecek kıtaatın temamen 
mefkut olmasından ileri gelmek
tedir . 

bilhassa 17 temmuz ile 6 ağustos 
arasında artmt§ ve bu vakalar 21 
lokomotifin ve 207 vagonun tah
ribini intaç etmiştir . 

Moskova: 11 ( A. A.) - Ja· 
pon ve Mançuri memurları tara 

fından şarki Çin demiryoluna kar
şı yapılan taarruzlara ve Sovyet 
Rusyaya karşı yapılın tahrikita 
verilmiş olan vusat ve şümulden 

Görülüyc•r ki , bir yandan kıt 
ör11:ü ve terbiyeli yurttaşları toplu
uklar arasında orurup kalkmağa ve 

daha umumi mana ile - cemi· 
1 

et bayar ve muaşereti?t-. a~ı~tırmak 1 
in kültür mileııeeselerımızıo ne ka
ar ıığraşmaeı gerekse, diğer yandan 
a ayni vazifeyi tatbikat halinde po· 
İsimizin omuzlaması lüzumu basıl 

Bu rapora göre 1 ağustos tari 
hinden 6 ağustos tarihim, kadar 
tahripkarlıklar yüzünden 16 kaza 
ve 19 müsellah tecavuz vukua g~l
mişıir . 

bahseden "İzvestia" bütün bu ta· 
erruzlann gayesi şark demiryol
lar ını ucuzca satın alabilmek için 
Sovyet Rusya üzeriode bir tazyik 

) apmak olduğunu yazmakte ve 
bütün bu manevraların bütün es· 
ki menevralu gibi tam bir aka 
mrte mahkum olduğunu ilave ey· 
lemt'ktedir . 

lmaktadır . Binaenaley gönül ister 
i , birinci tıkka baılaoıncaya kadar 

Demiryolları müstahdeminden 
116 kişi kaçırılmış. 46 kişi öldü
rülmüş ve 102 kişi yaralanmış-

eri bu medeniyet ve insanlık vazi· tır. 
esini polisimiz daha müessir şekilde Diğer taraftan bir Ç<•k haydut-

"yfade gecikmesin · · l ıuk vakaları görülmüş, yang0nlar 

Naci Hcıkverdi çıkanlmıştır. Haydutluk vakaları 

"Pravada,, gazet,.si Japonya zi
mamdarları mahafilinin bir takım 

santajlarla Sovyet Rusyadan hiç 
bir şey koparamıya•:aklanm yaz · 
maktadır. 

(Bu iki usul imparatorluk dev
rinin bütün demiryol ıiyasr. tini 

hülasa eder . 
3-Yalıancı sermaye ve kredi 

eeaslarile yapılan işlere Türk di 
mağ ve kolunun dıha gtniş işti 
rakile dimiryol yıpmak ve iste· 
mek. 

hing,jhllkiimdin arzusu müstakil \ Viy,.na : 11 ( A. A. ) - Prtne 
Mıcari~ian arasında bilhassa dol.it· Starhemherg tayyare ile Romayaya 

( Bu hal istiklal muharebele· 
ri ve müteakip senelere mahsus 
olup bugün dahi son asarı gö
rlilür.) 

luk ve iktisat hığlarını sıkılaştır hareket etmiştistir. Zınnedildiği-
mekhr, demiştir. ne göre Prens, R<ımada M. Muı-

Neşıedilen resmi bir tehligde solini ile son vakayi ve istikba 
de iki devlet adamı Avusturya ile lin vaziyeti hakkında göröoecek-
Macaristanı alakadar eden bütiin tir . 
meselelerde tam bir mutabakat Viyana : 11 ( A. A. )-Batv~ 

4-Nihayet Türk paras•, Türk 
dımığı, Türk emeğiyle hem yap 
mak, hem işlemek. ( Ba netice 
iae ancak Cumhuriyetin bariz 
feyizdir ki :) 

efka•ı müşahede etmiştir denmek kil muavioi Pren!-4 Starhemberg 

Bugün açtığımız Elaziz şubesi 
bu zaferin ilk müjdesi olmak iti· 
bariyle naf il il eminde pek kıy 
mettard.,. Sivas-Erzurum hattı 
Malatyaya iltisıkiyle Diyarhekire 
varan bu hattın son kısımları,Fıl
yos-Errğli hattında da bu zafe 
rin feyizli semereleri görülmekte 
ve bir keç saate kadar ihalesi ha
berini alacağımız Afyoa - Aot .. l 
ya kısmında da temamiylf' bu zıtfe 
re hakim bulunmaktayız . 

Efendiler: 
Bu me§kiir neticeyi hasıl ~en 

kuvvet nedir? Bunu tetk.ik,tahlil 
edersek görülür ki her işte ol 
duğu gibi bu işte de muvaffakı · 
yP.tin sırri memleket kuvvet ve 
kaynaklarını yani ftkir , madde 

- Gerisi Uc;UncO sahifede -

Denizli Halkevi 

Gençleri Acıpayamda da 
temsiller verdi . 

Acıpayam : 11 ( A. A. )- De 
niı li Halkevi mensuplarından 
kırk kişilik bir heyet dün Ta· 

vastıın buraya gelmişler ve şehir 
dışında karşılanmışlardır . 

Cumhuriyet meydanında Hal· 
kevi bandosu akşama kadar hal· 
ka muhtelif parçalar dinletmiştir. 
Gece büyük bir meydsna kurulan 

sahnede ( istiklal ] ve ( Himme 
tinoğlu J piyesleri oynanmlştır . 
Seyi·ci olarak 1200 kişi bulun· 
muştur . 

AcıpRyam halkı bu seyahat· 
ten çok memnundur . Bugün 
altmış çocuk sünnet edılmişti ı. 

Sovyet hükOmeti ve 
milletler cemiyeti 

Cenevre : 11 ( A. A. )-Sev· 
yet Rusyanın mill .. tler cemiyeti 
heyeti umumi~ıinin eyliil içti 
mai için namzetliğini koyduğu ri

vayetl~r inin çıkması üzerine İsviç 1 

re telgraf ejansı milletler cemi
yeti umnmi katipliğinin Sovyet 

ruıyıdan ne resmi ne de huıuai 
timdiye kadar hiç bir namzetlik 
alm•mıt olduğunu bildirmekte 
dir. 

tedir . ga1.etedlere beyanatında demiştir 
M. Schuchningg akşemleyin ki : 

layyue ile Viyanaya dönmüş Hükumet Memleketin dahili 
tür. sulhunu tehdit eden tetlıişci ce-

İyi malômat alan mahıfile gö- telelerini merhametsisce imha 
r~ M. Schuschnigg Vf-ı Göböş sık etmeğe ve Hitlercil•ği temizltme-
sık görüşmtğe ve gayet samimi ' mege katiyen azmetmiştir . 
teşriki mesaide bulunmağa karar Feci Avusturya hadiselerini 
vermişlerdir . tertip edenlerin hudutlenmızıa 

Viyana : 11 ( A.A. ) -"Havas,, haricinde oldukları ve gayet ba-
ajansından: riz olan Alman lehçı> si konuşan 

Başvekil muavini M. Starhen· Nazilerin Carilıthio mus:ıdeme-
herg,halihazırda Roma yakınında lerine İ.§tirak etmiş oldukları tı-
kamp kurmuş olan Avusturya hakkuk etmektedir. 
geaçlerinin kamplarını ziyaret et Prens Starhemberg,son hadi-
mf'k üzere nagihaaı auretfo Roma· sel er esnasında İtalyanın yardı· 
ya müteveccihen hareket etmiş mından bahsederek demiştir ki: 
tir. İtalyanın dostane yardım&Pı 

Yalınız siyasi mahafil muma· asla unutmıyacnğ124 . 

Çeşmede-

Bu yıl tütün vaziyeti 
çok eyidi ,. • 

Çeşme : 11 ( A. A. )-Çeıme
de bilhassa Alaçatı nahiyesinde 
bu yıl tütünlerin vaziyeti fevkala
de eyidir. Kırma ameliyesi hara 

ıetle devem etmektedir. Havala 
rın s ıcak gitmesi tütünlerin kuru
meeıne çok yardım etmektedir. 

Tütünler g~çen yıllara göre 
erkenden ekildiğinden yakında 

yapraklar temamiyle alınmış ola

cakdır. Tütünler hep dinç tarla 
lara dikildiği için çok temiz ve 
pek nefhı yetişmektedir. Bu yıl 

rekolte yarıyı düşmüştür. Bütün 
kazadan alınacak tütün 300 hin 
kiloyu g,.çmiyeceği anlaşılmakta-

dır. 

Alıcılar isteklidir . 
kumpanya memurları 
şimdiden gezmeye ve 
başlamışlardır . 

Muhtelif 
tütünl~ri 

yazmığa 

Tayyare piyangosu 
12021 numaralt bilete 

25000 lira çıktı 

latanbul: 11 ( A .A )-17 inci 
tertip 4 lincü keıide de büyük 
ikramiye kazanan numaralar : 

12,021 aumra 25000 lira , 
13,647 numara 4,000 lira, 9,712, 
numara 3,000 lira, 3.360 numara 
2,000 lira kazanmıştır . 

Gazimizin büyük 
nutukları 

Eleyyam gazetesi tarafın· 
dan Arapçaya tercüme ve 

neşredilmiştir. 
- •ILiiiilDQCO• -

Halepte ikinci bir bom
ba daha patlatlldı • 
Suriye muhabirimiz 11 terihıle 

bildiriyor : 

Şamda çıkan vatani organı 
( Eleyyam ) gazetesi Türkiye Re· 
isicumhuru Gazi Hazretlerinin 
meşhur büyük ( nutk )µnu tefrika 
olarak neşretmr>ğe haılamıştır. 

Gnzi Hazretlerinin nutuklan 
ilk d efa olarak hu suretle Arap
çaya tHcüme ve neşr edılmekte· 
dir . 

* 
G~çenlerde Kethüda zade İs

mail ağanın evi önünde patlatı
lan bombanın faili henüz bulun
mamıştır. 

İki gece evvel yine ayni ma· 
hallede Kethüda zede Beşir &A•· 
nın evi önünde ikiaci bir bomba 
pa tlattlmıştır. 

Bu bombaların İslim evkafı 
mt>selesile alakadar olduğu ve 
korkutmak meksadile patlatıldığı 
anlaşılmışt ır . 

Birincisi gibi, bu ikinci bom· 
ha dıı yerli işi alelade Barut , taı 
ve topraktan mürekkep olduğun· 
dan maddi hiç bir zarar verme• 
miş sadece gümbürdemekle kal
mıştır. 

* 
Cami hadisesi maznunlaıın· 

- Gerisi ikinci •Mıifede ,_ 



Sahife: 2 ( Türk Sözü ) 

Felt Mareşalm ·ı şıeJHri~ JHLAHEH LEHİ li 
ölümünden SQnra ı---------K-o··-m·-u··r-----------

Mütercimeler 

.. Times , den : 

lngiltereaia Çiodeki -
müterc;mi Robert Morrisoıı' la 
münün yüzüncü yıl döoüm6 t 

sebetiJe hu yüksek şahıs b .... \ 
neşro1nnan sitayişkarane Y'!. 
bütün mütercim sınıfına r: 

I Himayeietfal meselesi Belediyeye verilec&k 
. j istidalar 

Mezarın ötesinden beynelmilel 
tesani1de bir hitap · 

" Le Jouraal,, dan : 1 
Jeneral Feld Mart§al Foo Hın· 

deaburgun gömilleceği mezar · 
dan, nizam ve intizam müdafileri · 
ııin tesanüdüne, büyük bir hitabe 
yükselmektedir. 

Herkes bunu müdriktir . Fa
lı.at , yalnız, ehemmiyeti haiz olan 
ı ibet, bu hitabın sözü değil, öziı

<.1Ür. Bir defa formüllerin çekmit 
olduğu çizgileria buicina çıkı

Jrncı, güzel niyetler, ısrarla de · 
vam edegelen rakipliklere yerle · 
rini terkediyorlar. Buna neden lfi. 
zum •ardir? 

81ııları için, beynelmilel tesa 
nüdOcı bir tek manası vardır. Bey· 
aedd&vd müşküllerin karıı~ında 
ve bu müıküllerin cihan efkarı 
huzurunda. ballll fashnı temin yo· 
lunda, milletler cemiyetine miira 
caat. Bu ••Theae., i movaffakiyetle 
mlldaf aa etmek 'eğer iıtihdaf edi 
lea makaat müessir olıbilecelc bir 
it birliğinin harekete getirilmesi 
iae, mümkündür. Bedbahtlık şu · 

radaki eereyan, yukarıda ıikrolu 
••nın tam maküsudur. Cenevreye 
müracaati ileri sürenler, nizam vo 
iotizam işleıinio müdafaasında ldı 
reyi ele almak için ea müsait şa 
rtları haiz olan devletlerin hare · 
lcitma lcarşı niyet besltmekte ol 
doklarını gir.lememe.ktedirler. 

Bunun içindir ki , şüpheleri 

boğıcıtı yerde, milletler cemiyeti 
bu ı&pbelerin muliıfazaama bi 
dim bir " koaservatoriom,, vazi
yetine düşmüıtür. 

Bu, hakkında bir çok kurucu 
ümitler be:denilen müessueyi iti 
bardan düşürmeğe yarıyan esef 
edilecek hallerin bir izahı değil 
midir? 

Oo heı senedenberi milletler 
cemiyeti hiç bir ibtiaafı halletmit 
deiildir. Buna mulcabil olarak, bir 
çok ibtilifa sinesinde beslemiş ve 
bunları had noktılanna kadar gö 
t6rmllşt6r. 

Bu müessesenin müeHİtiyeti 
ancak vakit kazanılma1anda ve 
çarpıtmaların hafıf geçmesine yar 
dım etmesinde tecelli edebilmiş

tir. 

Kaçak memur 
Karaisalı 10 [ Huıu•i ] - Ge 

çea melrtubumda da yazdığım gi · 
bi, yıptığı işlerin sonundan kor
karak kaçan kaza orman muame· 
lat memuru T•hıin efendinin Ka · 
rataı nabiyeıine bağla köylerin bi-: 
riodt: saklandığı duyulmuı ve ora 
dan getiıilmesine teıebbüs edil
.nittir. 

Ortada dönen dedi kodulara 
aazaran bu efendinin devlet san· 
dığlndan mühim mıktuda para 
aıırdığı anlaşılmaktadır. 

Memurunun kaçmasından do 
layı bu daire bir aydanberi kilit· 
lidir. Mubıfızlardan birisi veka · 
leteo it görüyorsa da deftere, işe 
yarir klğıtlar kapılı dairede ol· 
dutu için it .abiplerinin iti 7Uz 
ütü k•lmaktadır. 

Bir kaç gün eyyel viliyetten 
ıelen bir buyrukla, kaçak memu· 
rua vazifesine soa verilmiıtir. 

AskPrhk şube binası 
Y enidea yapılmasına başlanan 

aakerlik ıube biaaaı balkın yar· 
dımı ile yakanda biteceği anla§ılı
yor. Divarlarla dö,eme ve tavan 
kiritleri konulmuş,yalnaz çatı kal
m1ttlr. Bu yapı itinde gerek be· 
lediye reiı& ve rerekse kaymakam
~" azami bir ıurette çalışmakta 
dırlar. Billiii pn kasabamız yeni 

Bu neticeler in, ihmal edile 
cek kadar ehemmiyetsiz şeyler de 
ğildir. 

Bundan başka, zuhur eden bi· 
diselerin, bu milletler cemiyeti ta· 
biyHinin çerçrveıine g irebilmek 
için aranılan istidadı havi olması 

bir esaı ıarttır . Ortada: göze ha 
tarcasına aarib olan bir şey vıra~, 
o da, merkezi Avrupa ibtilaçlara 
ve Alman kargaşalığından neş• et 

eden ve garbi Avrupa siyasi ve 
diplomatik mebafilini bir haylıca 
düşünmeğe sevk ve icbar eden 
kaygulann bambaşka l>ir m•biyeti 
haiz olmaları rtaliteıidir. Bu ta
biyenin temadi edegelen imtiyaz· 
lariyle Cerman metalibahnan gün · 
den güne artmasını ve ıiddet kes· 
betmesini mümkün kılan milletlu 
cemiyeti Alman ihtilalcıları kar
şısında. artık biç bir fey y•pamaz 
bir bale gelmiştir. 

Merkezi Avrupa meaelesine 
gelince , bu keşmekeşin iıalesile , 
oraya yeniden soJh ve ıükuoun av 
deti için , Avusturyada , çok sağ-

lam ve çok kudretli bir bükihne 
tin idare başına gelmesi ve İtalya
nın 11mımi bir tarzda Küçük İti 
laf Davletlrrile müsbct bir iş bir 
liii içinde çalışmalara , gayıi ka · 
bili imtina ıartlardır . 

ltalyaoın Avusturyaya yardım 
etmek bıkkını asla tanımayan ve 
Merkezi Avrupa da nizam ve inti · 
zamın idameıi zımnında , müdaha · 
le bıkkını ancak kendınde gören 
Küçük İtilaf Devletlerinin açıklaö 
açığa kafa tutucu israrı karıısında 
Milletler Cemiyetinin müdabalrsi 
acaba ne dereceye kadar bal çare 
lerini teshil edeöilmrie müsait 
tir ? 

Hakiki beyneddüvel tesanüt , 
her ıeyden evvel, nizam ve intizam 
müdafileri devletlerin , anlaşmıı 
olmalannı ilk şart olarak lcoşmuı 
tur . A'!llaaığımız beyneddüvel te· 
ıanüt , ancak bu itk şartın yeri 
ne gelmeıile , Avrupada sulhu ve 
ıiyui istikrara , vaktinde :harekete 
geçerek , mümkün kılabilir . Ak 
si , tasavvurun barıciode kalır . 

bir bina daha kızaamıf olacak · 
tır. 

Sıcaklar 
Kızaaın merkezi ile (300) ra· 

kımındaa aşağı köyler otuz sene 
denberi kuıılıımadıldan sıcak· 
lar içinde bonalmaktadu . Derece i 
harare-tin gölgede 34-39 çıklağı 
için bütün halk yaylalara koşmak· 
tadırlar . Parasızlıktan gidemiyeo 
ler ile memurlar ıimdiye kadar 
görülmemif har dtrece çoğolan 
sivri sineklerin hücumu karşısında 
büıbütün şaıırmışlardır . Bu se · 
bepten kazıda sıtma hastalığı a· 
deta müstevli bir ıekilde köylüle· 
ri kırıp gtçme~tedir . Hülcumet 
hclCimliA'i mücadele için sa§'a ve 
sola kofuyor ise de vuailsizlik 
yüzünden. bu çaJıımalar ıuya 

dütmektedir . 

Her köyde sıtmalılar Adına 
hariç olmak üzere diğer kazalar· 
dan fazladır . Çılııma kabiliyetini 
kıran bu hastalığın önüne geçmek 
ve bu suretle köylülerimizi koru· 
mak için müsmir bir surette alaka· 
darla110 faaliyete grçmesi şayanı 
temennidir . 

Müessif bir hadise 

Bundan on gün cnel kasaba· 
da maranzozluk yapan Himis ef. 
arkadaşlarına rakıla ve rramofon· 
lu bir ziyafet çekmek ister , re-

Eylül içinde fakir çocukla rı 
sünnet ettirecek --

Himayeietfal cemiyeti Adanı 
şübesi , fakir çocukları sünnet et 
t irmek içio şimdiden büy;ik terti · , 
bat almağa başlamıştır . 

Süanet ettirilecek olan fakir 
çocukların adedi yüzü bulacaktır . 
Dıha ıimdiden merkeze bağlı na-

hiyelere de tezkeı eler yazılarak 
sünnet ettirilmek üzere bor oabi· 
yeden onar çocuk göndrrilmeai 
istenmiştir . 

Sün4et düğünü önümüzd .. ki 
ıy içinde belediye babçrs inde ya· 
pılacaktır . Bir kaç gün sürecek 
olan bu düğün esnasır.da muhtelif I 
eğlenceli numaralar da gösterile 
cektir . 

Bu büyük düğünün ft vkalide 
güzel olmasına çalışacaktır . 

Nüfus dairesinde 

Baş katip ve vukuat katibi 

vekalet emrin.- alındılar --
Vilayetimiz nüfus baş katibi 

Abdurahman ve vukuat katibi Ah· 
met beylrr vekil~t rmrine alın 
mış ve evrak mukayyidi Mehmet 
Ali bey Kaıaiıah nüfus kitabetioe 
tayin edilmiıtir. 

Bu suretle açık kılan bat ki 
tipliğe mülga Cebelibereket vila 
yeti mıuif baş katipliğiodeo açık· 

ta kalan Şahap, vukuat katipliğine 
mektubi kalemi lıatiplerindeb Ke 
mal ve evrak mukayyitliğine de 
Karaisalı nüfus katibi J-lamdi bry 
ler tayin edilmişlerdir. 

Bir yanhşhğı düzeltme 

Dünkü sayımız1n birinci say· 
fasının ikinci ıütuıııuouo b•ş tara 
fındıki bışhk (Miralay Hirıden 

burg) oJ .. rak yazılmıştı . Fakat Sa· 
hife makineye ~onulurken her na· 

sılsa bu yazı dağılmış ve bunu gö· 
ren makinist , bunun o1sa olsa 
"Marcpl,, kelimesi olduğu zeha 
bıoa kapılarek o suretle dizmiş 

ve gazetede başhk dün ''Mareşal 
Hindcnburg., olar•lc çıkmıştır . 

Vakıa imza yetiode ' 'Miralay 
Hindenhurg,, ktlimesi bunun bir 
yanlıthk olduğunu anlatıyorsa da 
biz yine okurlarımızdan üzür di· 
lrmeği faydalı bulduk . 

ltceLrlere baber göndeıilir da· 
vetliler de gelirler . 

Çtlingir sofrası kurulur , gra · 
mofondı meıbur beatekirları · 
mızın sazlaıını ve hanendelerin 
de sözlerini okumağa hatlar . 

Bunaltıcı s;ca ğın da inzım• 
mile, ıçılea rakı kafada tesirini , 
göıtermeğe baılar. Bu sebeple de ı 

gramafon suıtutnlur . Mübahase 
başlar . Mübahase denince fen · 
deo , ilimde o , sütundan zannet· 
meyiniz . 

Karılardan .. Bir mübahaseye 
karı lafı girdi mi mutlaka ardının 
C:löğüşe ve söğüşe varacağı ıüpbe
sizdir. Ondıa ötiiıü inhisar me· 
muru Nuri bey zaten ikiyüz hane· 
ye bale varmıyan kaaaha h lkından 
hemen yarasinın karısını ısim zik ~ 
riyle sayıp dökdüktea sonra a)ika· 
sızlak da itham ~der. Himis efen· 
di de , hu umumi alakazızlak itba 
mından lu~ar mukabele eder. Dit 
mUnakış111 başlar . ıensin ve be· 
nim denilir. 

Bu arada davetlilerden kaza 
hakimi ve jaodarma kumandanı 
beyler de bidayeten münakaıayı 
diolerlerlıea itin fena tekil aldığı· 
nı görerek her iki tarafı teakin 
ederler ve herkea le evine daiı
lar • 

Neşriyatımız vılayetçe e-

hemmiyetle nazarı dikkate 
1 Altına yeni mahalle udi arının 

l il 
o unmuıtur . 

ahndı yazdırılması lazımdır 
Bu lizakatli iosadlar , yİ! 

lari i.şlerid mülcfifatanı pak •i 
Kazalardan gelen kömürlerin 

puar yrrinde satılmayarak müa
basaran bir kaç banda ıatılmasın
da n kömürün kilosunun birden 
bire 1-1,5 kuruş yükseldiğini 

yazmışhk. 

Bu nt!şriyatımızı ehemmiyetle 
nazarı dikkate alan Vali vek ili Os· 
man Nurı bty bu hususta tctki· 
kat yapılmasrnı ve neticenin vili· 
yt-le bildirilmesioi belediye reis· 
liğinden istemiştir . 

Gelecek cevaba göre Iizımge 
len tedbirler alınacak ve ibtiki'a 
katiyyen meydan verilmiyecektir . 
Diğer taraftan haber aldığımıza 
göıe belediyece hanlarda kö!Dür 
satılması kati suıette yasak edil 
miş ve kömürün yalnız µazar ye· 
rinde .satılması için hancılara son 
bir tcnbilı yapılmıştır . 

Buoun hilafında hareket eden· 
ler hakkında kanuni takıbat yapı 
lacakhr . 

Hanıarda girdi çıkh paraHı· 
da yasaktır . Kendilerinden bu 
ne vi p•ra alıı:ıııınların bu gibi ban 

sabipleıioi zabıtaı belediye memur· 
larına ihbar etmeleri lazımdır . 

Abide kaidesi 

İçin ;f opı·akkaled.-n taş 
g~tırilrc..-k --

Cumhuriyet meydanına dikile· 
cek olan Ulu Gazimizin heykelle · 
rinio yıpıfacak olan kaidesinde 
kullanılmak üzere Topra1'kılcden 
bş getirtilecektir . 

Belediye reisi Tuaben Cc-mal 
beyin reisliği altında Heykeltrış 

tarafından yapılan numuneyi gör 
mtk ve yapılmasın• müsade etmek 
üzere lstanbula gitmiş olan abide 
komisyor.u azasının ıehrimize dön· 
melerini müteakip kaidenin yapıl 

masına başlanacaktır . 

Şehir yatı mektepleri 

Tasfiye dolayısiyle bu sene 

de talebe altnmıyacak 

Muhtelif vilayetlerdeki şehir· 
yatı mekteplerinde tasfiye yapıl
makta olduğundan bu sene de bu 
mekt.-p!ere meccani talebe alan · 
mıyacağı maarif vekaletinden maa· 
rif müdürlüğüne bildirllmiıtir. 

Belediyece şehirdeki mahalle· 
leıio b irl eştirilerek bunlara birer 
isim \e,ilmek suretiyle mahalle 
teşkilatı yapıldığı ve bunun da ga 
zetc vesa&r suretlerle ilan edildiği 
malümdur. 

Belediye reisliğine bitabeo ya
zılmakta olan istidaların altıaa be· 
lediytce kat'i surette kaldırılmış 
bulunan eski mahallelerio adlara 
konulmaktadır. Riyaıetce bu gibi 
iıtidalar kabul edilmediği gibi A· 
dana belediyesi yerine Seyhan be· 
lediyesi diye yazılan istidalar da 
tashih ettirilmekte olduğundan 
halkımızın bundan böyle yapacak· 
lap tahriri muracaatlarda baı ta· 
rafa ( Adana belediyesi reisliğine) 
ve altına da yen i mahalle a dlarını 
ya7.d1rmalan lazımdar. Aksi tak
lide yukarıda yazdığımız şekilde 
ki tahriri muracaatlar kabul edil
miyecektir. 

Dört bakkal para cs
zasiyle cezalandırıldı 

Karışık sirke, zeytin yağı, kır· 
mızı biber sathklıra görülen bak
kal Hasan çavuş oğlu Ricıi, Der
vİf oğlu Hasan ve hacı Abdurah 
man ikişer lira ve kareşık yağ s ·• 
tan bakkal Mehmet efe di b,.ş lira 
para CtZasiyle ceıalındmlmıılar · 
dır. 

ldare heyeti 

İdare heyeti dün vali vekili 
Osman Nuri beyio reisliği altında 
toplanarak bazı memuri4 hakkında 
gelen evrak üzerinde müzakere
lerde bulunmuş ve kararlar ver
miftir. 

Ömer Kemal bey 

krürler , fakat milletler aileaİ ur 
esaslı ve lüzümlu işler go~ü 
kendilerini teselli edr-rler • fİıı 
loc müt,. rcimler hakkında ~· 
ıöylemişt&r : " T ercüme , fil". 
arasında nizam ve intizam fııı 
binaenaleyh sulh için de ~ş 
bir şart o lmaktadır . Daha ~lı 
bir sabada ifade edilmesi 1 
lirse , müşterek kültür içi• 1 

suretle lazım olan bir şarttd k• 
yebiliriz • 

Muhtelii ı :ıaolar müşterJ 
lisan şekl in e sokulabilirse ! 
istifadeler elde t" dileceği ,,..n 
dır , fakat b"şerin ruhi tevarf\r 
vereceği zarar plçüsüdür • uş 

Stressemaonıo Cenevre'Y~ 
diği ğibi : "Usan aalkan ,.it 1 

dir .,, Eğer böyle mabetler111k 
bafazası ve: ayni zamanda ~1 

duldarı hazinelerden istifaltru 
mek isteniliyorsa mülerciaDI' 
maye edilmelidir . J• 

Tercüme işlerinde bif ~· 
şeyler kaybedilebilir, f•k•' ı 3 
terek bir kiiltür içi kafi çtftt ı 
materyal temin olnnabilit· Dil 

Çin tevarüs ettiği ilimleri a . 
Jetler ailesine vermek istif.o t 
Morrison gibi alimlere hi1' rı 
yaç vardır. H er ne kadar u 

mutlar için tek bir lisao $ 
da faniler için dı.ı bir çok 
lar vardır. Eğer iosan ruh fı 
hissiyat diğer milJetlerin ııJ n 
lif sahalarına nakledılme1' r.ı 
niyorsa ; o sabırlı , a!iceıı'!ı_u 
hnyrıhalı insanları beşetlr.:;i 
mütevnzı hizmetkarlarıoı ' r 
mütercimlr-ri bulmak tazı 'f s 
Morrisonu selamlarken /!_lı 
mensup olduğu şerefli zil yü 
unutmıyoruz . 1 
----·-·-· ·-···. 1 ...../ ~ll 
Gazimizin büyUf 

Bir müddetdenberi Toroslarda nutuklar1 8 
Tarih v" Coğrafya tetkikatı yap· .ı, 
makta olan Orta mektep Tarih ve - Birinci sahifeden art,.- l 

Coğrafya muallimi ukadaıımıı Ô· dao Cemil İbrahim paşayı ~ha 
mer Kemal bey dünkü trenle ve etmek üzere zabıta, son ~ad 
Kayseri yolile Ankaraya gitmiş· şiddetini artırmıştı. 
tir . Bu va.ıiyet karşısında ~I 

Ömer Kem"l bey orada bir İbrahim p:ışanın Türkiyeye 
kaç gün kaldıktan ıonra 18 Ağus· edip muvakkJtt bir znmaO JPr 
~!lsta toplaoacak olan ikinci dil orada ikamet etmeğe ıJJ Jr 
kurultayıoda dinleyici sıfatile ha· kaldığı söylenmektedir . rta 
zır bulunmak için İıtanbula gide· * r l 

cektir . Mesul bir makamdan ~nı 
Ağrı suçlulnrının nildiğine göre; gıyaben ms 

duruşmaları olan kumuceraim maznunlar• ti 
İt bu kadar kalsa iyi • Evine· kında umumi bir af kararl ak 

dönen Nuri bey içtiği rakının te- İsyana iıtirakten suçlu ve mev . masına intizar oJunmaktadıt 
ıiriylc Hamis efendinin şiddetli kuf yüz üç kişinin duruıma!arına * 
mukabelesine içerler . Yatmak üze· dün •ğır ceza mahkemesinde de· Berut limanıoa gtılen i" 
re soyunup dökünmekteo vazgeçer vam olunmuş ve bazı suçlular hak· bandralı Viyana vapurund11 ~ 
ve eline geçirdiği bir kamııyı ha- kında cevaplan gelen talimntna· Şek.ip ve İhsan Cabiri beY i 
mil olduğu halde sok&ğa fırlayarak meler okunmuş ve cevapları .gel bulundukları haber almnııf .:.ta 
soluğu Himis efendinin evinin miyen talimatnamelerin tekidine çok kimsr- Jer kendilerile i!:.. 
önünde alır . Ve Himis efendiye: karar verılerek duruşmaları 3 ey mek istemişlerse de hükô~Jh 

- Ulan in aşağı • aenio kanı · lül 934 tarihine bırakılmıştır . buna mani olunmu§tUr . k 
nı içf' ceğim , inmezsen bu gece 1 Emir Şek\p ve İhsun t 

vtya sabah seni mutlaka geber · Yeni evkaf müdürü Avrupaya ğitmektedirler. 
teceğim diye bağmr . işe başladı • i 

Ve bu ölüm tehdidiyle de ik· Ali komis~rliğin ııeşt~~~ 
tdifa

1
etmeBz ; bana Batdatlı Nuri Manisa evlcaf müdürlüğünden 1 157 numaralı bir kararla~ 

er er . en Arabam , senin gabi- ·ı.. . . k f cumhurı"yetı"nı·n' ı"ntı·dap J~" b I vı ayetamız ev a müdürlüğüne ta- ı , 
erin çok kanını içtim der yapmak yin edilmiş olan Mitat bey ıehri alakadar Paris irtibat müııJ. m 

istediği ıeyleri yapamıyaolnr gibi . 1 . .f . b 1 vüzera riyasetı·ne rapt•rlil r 
pürtehcvvür evine döner . mız,. ge mJ.f ve vazı esıoe af a - ... 

mı•tır. Mümessillik memurini_· _ı_re 
Ertesi giinü zabıta bu hadise v So']l 

etrafında tahkikata baıladığı gibi Ceyhan k.aymukamı derece ve maaş itibarile ~ 
Hamis efendinin tikayeti üzerine _ _ cumhuriyeti m t murin nı 'Ja 
adli tahkikat da cereyan etmek · Ceyhan kaymakamı Hayri bey mesine tabi olup, birinci d"t~ 
tedir . mezuniyetle şehrimize gelmiştir. den 197 , ikinci derecede ~k 

Cumhuriyet müddei umumi- iiçüncü derecede 155 lira al•Ja 
li~o~n , Nurel.tin beyin Türklüğü .f' aınımunnınuı ıımıanmıırıılllllınııır.ınııı:ıı ,!) q ~uı:ı:.uıı:ıııu.ıa\ \.e mümessilliğin aylık tab"lem 

tabkır madduınden dolayı hak· 1 bu gece nöbetçi ı- ı 100 Suri lirası olacaktır· 
kında ayraca takibat yapabilmek 1 * ki 
içioıadliye vekaletinden müsaade 1 e C z a ne 1 Tutulan resmi istatistild y 
iıtediğl b~ber. ahnmııt~r . .. ~ i ~·.ra~, geçen temmuz a?" -11" t> 

Davetlıleran ıahıslarına naza · ı 1 Postane ci varmda I ' Fılıstıne yerkşen muhacırıet 1011 
ran nezib gcçme1i lazımgelen böy • ı y • . d. m 1 yi bulmuştur . ,;at 
le bir meclisin fena netice ile ka· ı anı eczauesı ır ~. Bunlardan 2517 si Yalı 
pınmHı ıayana teesıürdür • ı 1HıımuııuuuıımwmolBUllllWlJlllllınııııı:-aıuuuınııııııııwı•11 1 ancak 205 §İ Araptır . 



lik ağ örgüsü Elazizi de kuşattı 
~~-------·----~~~--

- /Jlrlnci sahif ederı nrlan -

emek kudreti rini bir araya 
layup mua) y 11 hedefe tev- 1 

t dir.Bu iı;. elli pek muhterem 
vekil paşa Hz.nio fatihai ke· 
adjiettiğimiz bu büyük veç j 

manda iktiaadi refab ve inkişafı da 
temin t"deceiiui parlak bir surette 
isbdt etmiş olacaktır . 

( Türk Sözü ) 

SON lllAJIBJHB LJER 
1 

- -

Avusturya Başvekili 
Şüşing Viyan ada Macar Başvekili 

ile uzun uzadıya görüştü 
-

0

ııde mUndemiçtir. Bu veçhe- 1 

ana vazifesine olan hükumet 
ilatı kuvvetli menhı:ı larını hu 
rda o uya koymuşlardır . Her 
ük 'ataneümul için temeli 

pa a, Türk s rmay .. si ola· 
ortaya koomuş ve konacak-

Milli menfaatleri görüş ve ae · 
zisteki iubeli ve tatbikattaki sar · 
11lmaz nimle bir kaç sene l"vvcl 
hayal olıo bu saadeti bugün baki· 
kat sabasına ulaıtıran mubterı-m 
başvekil Pş. Hz. ne şu bayulı açış 
resmi eın&1ında her bhioizin ayrı 
ayrı miioşerih ve ruütebtssim gö 
rüoen yüz ve g<Sıleriniıdeo fışkı· 

rao !Cvinç , ıükrao duygularını 

kendiminkilerle beraber iıbar et· 1 

Stramberg ,, Avusturya İtalyanın dostane 

Bu işlerin düzenini kuracak 
Tiirk bilgisini meslekten 

şmi .. ve yetişmekte olan Türk 
enclisleri, fen adamları t min 

ve nihayet bu i§leri Türk mli· 
lıit1eıinio , işcilorinin emek 

k u V\ et l .-ri haşarımşttr. 

Şunu da gözden kaçırmamııl\ 
m ki, hu kud et 'e kuvvetin 
zume i ancak Cumhuriyet 
ruıın 011 b ş altı enesine 
ştınlmış, malı ve coşkun bir 
re tin pek s ınerr li f nni Lir 
hsulüdiir. Bunu teb rüz ettir

için oşağ.&daki bir kaç ra· 
ın belagatine miiracaat edi-

um: 

Cumhuriyet devrinde devletç. 
ettirilıniı ve cdılmı:kte olan 

ünkü demiryolla11nın uzunlu 
3195 lcılometre . Mubarıik ede 
ıle berabn ıarfolunmuı ve 

naca\c olan meblağ 335 milyon 
. Demir yollar üzer inde aktara 
toprağın becmi 42 buçu" mil 
metre mi~ap . 'ırfedi!en çi 

ııto 5,5 buçuk milyon kilodur. 
lehlio asırlardaııberi tabi ol 

u idare 1ekilleriai4 biç birint!e 
fı değıl , düıüoccsi bil~ grçmi 

bu hacimli ve dolğun ıekım 
ıo delalet elliğı mana )İne o 
hteıem baıvekılin 8. M. Mrcli· • 
in ıon tatili ııraaıoda İrat bu 
dukları uutakla11nda ıu çolc 
ıraf ve aabar istiyen şimendifer 
ıtikaşı Büyük Millet Meclısinin 
k Tlirkvatanıor temrll~n~irmelc 
aldıiı tedbir1erin hııındı 

undurmaktader • 

" Tilrlciyeain dl'mir ağla öıül· 
ıi ; 1iya1i ıabada bütün millrtin 
tek kaya parçası gibi perçim 
mesi demektir . » sözlerinden 
a veciz 1 daba şumullü olaıak 
c edilebilir mi ? Daha pek ya 
bir ıemanda Ne idari bir .ıaru-

mckten ne kadar bahtiyarlık duyu
yorsam ; vataorn s ıyasi istib.asıoda 
olduğu kadar içtimai ve ı kıısadi 

her sa~ıda da 1 bir kelime ile mil 
letin olan her iılmizdc yolumuzu 
aydınlatan ve mutlaka eo eyiyi, en 
doğruyu bulup hedefimizi şaıır 
madıuı bizi oraya , a necabet ve 
refah nuru oloo muasar medeniye· 
te, terakkiv. eriştiren ulu rehbe
rımiz Vt":ba aslcir1mız R~isicumhur 
Gui Hazretlerfoe 11 milli dnJetin 
ve Cumhuriyetin tarıbine mal et 
tikleri bu yeoi -1e feyizli eıerdeu 
dolayı kAlplerimizden taşan derin 
tazim ve şükıanl rımııı ıunar ve 
sözü vi layc timizin muhterem meb· 
usu , ismet Pş. kabinesinin kıymet· 
li bir ıü\cnü olan nıkadaşım Fuat 
brpftn Hre lt'rkcdeıkeo bu yrni 
eı r ~e muvaffekiyetteo dolayı 

cümleı izi tebrik eder . sevgi ve 
sayg larımrrla selamlarım n•z va· 
taodat arım .. 

Ali beyin ııulkundnr. soora Ma· 
lıye Vekili mebusumuz Fuat bey 
kürsüye gf'lerek ıu nutku iral et
mişlerdir : 

1 

Aziz Yurttıılar ım ; 
Cumhuriyetin ve onuo bapiıi 

oları büyük ıeflerimizio aziz vatı 
oımızrn mubafua ve imarını , mil· 
!etimizin birliği ve yüksdm~ai gi 
hi yüksek gayelerine nla9lira1a hu 
büyük t-ıeriıı bir kolu bugün Ela 
zize uıanmıı oluyer . Bun- için 
çok kiym .. tli batualan yafahn gü· 
zel Elaziria ve çalııkao ElizizJile
rin bu büyllk hadiseden his.ettik 
leri aevioç ve heyecanı en derin 
manasile ya~dığım bu aoda hepi· 
oizi ve bütün Tlirk vatandaşlann 
tebrik için buraya gelmif bulunu· 
yoıum 1 

Kardaılarım , 

le olıun ıark ,vilayetleri diye 
klığı kabul edilen bu kıymetli ı 

raklar üzerine atılan her ray , 

Şümendiiferlerio bir memleket 
için ıiyaaeten n.e derece mühim , 
ın~mleketin müdafaaaaada ne .ka
dıt r büyük ve hayati bir rolü mev 

işitilen düdük s si bu farkı 

adaa kaldırnııf, böylece bu uzak 
ler birbirine keı.etlenerek bal
ız ıçia huzur ve refah ile yaıa· 
ak mamur köşelerin meydana 
tiıilmeaine vesile o}muş ve ola 
ktır . 

Efeadıler 1 şunu da iliv.e ede
lci bu '.derece yOkaek me .. ı 
fedakarlıklarla \'Ucude getiri· 
demir yollarımızın ıiyasi ve 

ıııdi sabada mufit olma1a11nı 

me tdcbılmek , nakliyatı artı· 

halkımızın aeyabıt bevesleıioi 
ıtarak kaynıım111nı temin et 
k mllmkOodOr . Bu maksatla 
mir yollınmııın verim kabihye
i artırmak içiu son zamanlarda 
"feler üzerinde alınan tedbir 
ka arlar dıba ilk günlerden 

baren tesirini göstermeye baş
ıthr . Bu tedhirJer dıha geoit 

r zihniyetle takviye ve tevsi edi 
ek yolculuk ve eıya nakliyatın· 
haıka vasıtalardan müstağni 

cak ıurette ucuz 1 çabuk ' f&• 

t ıidiı ve gelişlere imkin vere
lıtir . Buglln buıul bulmak yo· 
u tutmuş olan bu imkinı ise 
mir yolu inpaını dahili siyaHtin 
baımı koyao çok kıymetli baı· 

lcılimiz lımet Pş. Hz. nin bu 
aırtteki ısrırlannıu ne derece 
betli haklı olduldtrını ve demir 
llaflıııın memleketimizde yalnız 

taa mldaf 1111nı deiil ıy .. i za -

cut ise bu büyük vasıtanın vatan 
daşlar arasrnda tesis ettiği birlik 
ve halkın bayat ve ıefahı,.üzerinde 
yaptığı salah da o n:ıeı te 'e yllce
dir . Taıibte ıanlı ve paı lak izler 
bırakan Tllrk milletinin hu mazha-

riyeti bissiyat ve emelleıindrki bir 
lik sayesinde olmuıtu . Şimendü
for ifte bu birlığin kuvvetlenme 
siode •n büyük bir yardımcıdn . 
Bu vasıtR bütün vatandaıları bir· 
birine yaklAştıracak 1 irfan mer
llczlerioio toplapmttlarmı kolay· 
laıtıracaktır . Hayat seviyelerini 
daha ziyade yükseltecektir . Vata. 
em bir mıntaka91ndaki ihtiyaçla 
mahsullerden dij'er şehirlerdeki 
vatandaılann iıtifadesioi ttmin 
mümkün olac•ktır . Mubadele ba· 
reketleı i en seri ve emia Lir su
rette ucuza mal edilecektir . Bu
nua mubakkık bir neticesi de va 
tandaıların hayatında husule geti
receti birlik ve reDitliktir . 

Eleıizlıler bu 11y:hğım oimet 
leri getiren v11ıtayı kapılarında 

gör mele le ne lcadtar 'evlnıe yeri· 
dir . 

Aılı kırdeılerim ; 

. Benim sevincim ve benim be· 
yccanım yalnız bu hadiıenia vatın 
datlarımı bu nimetlere kıvuıtura
cağımdan değil , ayni zamanda 
karşımızda canlanan hu büyük ve 
lciymetli vaııtaaın Tilrk elile ve 
Tlirk baıineai parHı ile yapılm111 1 

1 

1 

1 

1 

yardımını asla unutmıyacakhr ,, diyor 
Londra : 12 ( A. A. )-Kam- her hongi bir hülCmün mevcut 

biyo hakkında Jün Beı lindc bir olmaması üzerine sanayi erbabı- ' 
itilafname imzclanmıştır . Hu iti . oldukları nın yapmış protesto· 
lafoame Almanların İngiltere vo lürı, başkn sebepltlr olmasa bile, 
imparutorlukla yapacakları mu- muhafaza kar gazetelerin hu yeni 
bayaaların tediyesini tanzim ey· itilafı biraz baridane karşılama 
lemcktedir. İtilafname 20 Ağus- larıoı mııbik göstumeğe kafidir. 
tosta mtriyete girecektir . İtilaf- . " Morning Post ,, da bilhassa 
name burada bir takım tenkit- bedbin davranmakta ve Alman-
leri mucip olmakta ve Alman yanın ecnebi memleketlere karşı 
firmalarının b•kayad(l kalan borç- girişmiş olduğu taahhütleri ye· .:c 

larııuo tasfiyesi için makabline rinf" getirmemek için s.&rasile her 
şamil bulunması arzu edilmekte türlü usullere baş vurmakta ol-
idi. doğu mutaliasını ileri sürmek 

Binaenaleyh hükumet hu ba- tedir. 
kayanın tasfiyesino kadar müza- Baltık devletleri noktai naza· 
kerelere devam karar rından şarki Avrupada vııziyet etmeye 
vermiştir . öyle bir olgun mertehı:ıye _gelmiş-

Diğer taraftan Manchester tir ki bu vaziyeti me~cut müna-

pamuk imalath~neleıi sebetleri tevsik edecek bir mu-sahipleri 
tüccarlar ve ihracatcılar dün top. ahedename ile devamlı bir su-

lnnarak itilafuaml'nin rski borç- rette takviyeyi derpiş etmek mim· 
ların tasfiyesi hususunda hiç bir kündür. 
hükmü ihtiva etmemesini hoş- Almanyada 
nutsuzlukh kıırşılamışlar ve §U , 
kararı vermişlerdir : Y flniden gı\zflte çıkarıla-

Almanyaya ihraç edilmek üze- mıy:.cak 
yapılan dokuma işleri Lan -re --cashiıe de durdurulacak ve Al· Bcrlin : 12 (A.A) - Yeniden 

man ithalatcılarının İngiliz tüc 
1 ınete ve mfcmua intişarıoı me- ~ 

carlanna olan ticari l.orçlan neden 1933 kinunusani kararı 31 
me~elesi tavazzuh etm"dikçe Al l m11t 193S tarihine kadar uzatıl 
manyaya yeniden hiç bir satıı mıttır. 
yapılmıyacaktır . ~fgan istiklalinin yddönilmil 

İngiliz ticari mubadelelerine 
ait tediyıtın usullerini tesbit için lıtanbul:12 (A A) -20ağuRtoı 
Berlinde aktedilmi§ olan yeni p•ıarteıi glnll Afwan iıtiklahnin 
itılaf İogiliz ıııatbuannın naza yıldönümüne tuadüf ettiğinden o 
rında ancak tali bir kıymet ar- 1 aktam ıefaret tarafmdan Tarab-
zetmektedir. Halen mevcut olen 

l yada tokathyan otelinde bir ıüvare 
matliibat hakkında itilafoımede verilrctıktir. -
Türk çocuklarının fen 11basındaki 
varlıiını ıoıtermeıindea ve Türk 

Polis teftiş komiserliGi 

milletinin malı bulunmaı;ındandır . Üçüocll komıer likten ikinci 
Milletimizin g6aterdiği bu varlık komserliğe lcıfi eden Y l"Dl iıtas-
her tlia biraz daba hıııoı artıraca· yoo karaıol amiri Salih bey vili· 
i1na yakın bir istek buldu . Güzel yetimiz polis teftış komıerliğioe 
vatanım:ızın her tebrınio bu büyük tayin tdilmiştir. 
~serin kollauua bağlanacağına ka-

Açık mulıabere . 
ti imaoım v•rdır . . 

Elaıiz bay•lı için yeni bir in Behlül zade Enis beye 
kilip laılauııcı , inkit•f batnwıcı 
olan dcmiryolunun açılma meraıi· Hikayenizi okuduk . idaremiz 

mini yaparken Türk milletinin b&( den aldnmını11 rica ederiz . 

tün varlığınlo ve bu meyanda bu r 
büyük eshin mebdii olan büyük ı Hava tarassudatı 
Rciıicumburumu1 Gazi Mustafa 
Kemal Hazretleti ıin yüksek nam 1 - DünAdanada zevalden 
larını mianet ve tazimle yadetmey 1 sonra sıfıra indirilmiş tazyikı 
ve memleketi demir ığla,1&\ örmek nesimi 756,19milimetre olup en 
azmini lcuvvetlendirco büyük Bıı · çok sıcak 37 ,en azı 24 san ti 
vekil İsmet Pı. Hazretlerine Ele grattı . 
lizliler qamına minnet v~ tükran· Rutubet vasati % 70 olarak 
larımı arzeylemeii borç bilirim . kaydedilmiştir. 

Fuat betdeo sonra Eliziz me· 
buıu Fazıl Ahmet 8. klirsllye ge-

2 - Hava açık geçmiş, 

rüzgar zevale kadar sakin, zeval 
lerek nutkuna başlamıı: 

" Hayatımda heyecanh ve şe 
den sonra cenubu geırbiden sürati 

refli bir vazifeyi üzerime alarak 
Hniyede 10 metre olarak ölçül· 

buraya çıkmıı bulunuyorum . Bu 
müştiir. 

şeref demiryollaraaın çelik kolla Askeri hava Taaat istasyonu -rım buraya kadar uzatan cumliu· tufu!taıdeüa coılrua dutgul1riyle 
riyet idaresinin parlak zaferi kar- bu yol için çahımıı olanlara te 
ııaında bulunnıakl•• ileri ııeJiyor,. 
demiı, bu q1illetia maddi 

teklrllr etmiı ve yine büylk bir 
ve mı- heyecanla nutkunu bitirmiıt,r. 

nevi varlığıoıb batında bulunan MUtealciben (F. D.) bath iaıaal 
biiyük adaınm ittiklil harbini za- baı mDdilrü, bu yolun taribçulai 
ftırle bııard1ktan vo ıoıua cella- yıpmı11 oadaa ıonra Eliziz bele· 
let ve taa11uba ve memleketin le· cliye teiii, ıebir namına bllyükle-
rakkiaine karşı çıkan blitüa eogel- rimize mianet ve ıükraralarını bil 
lere kaı§ı yeniden açılan barplrri dirir bir autuk aöylemiıtir. 
de ıae kadar muvaffakiyetle yürüt- Velsil beyler tak Dıeriadeki 
tü~ü ıöylemiıUr. Bugln treni• kordelayı keaerek bathn reami 
Elizize varması dol~iJale kavat· küıadıDı yapmıılardır. 

Sahife : 3 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

C t N S 1 
Kilo Fiyatı 

Satılan Mikdar En az 1 En çok 
K. s. K. Küo 

A.aprmah pamuk -. 
Piyasa parlata ,, 
Piyasa temizi ,, 
iane I 

) 

İane Il 
Eksprea 

' Kı~vlaot I r 
ı~ YAP~GI 

Bel ez ı- - 1 
:~ 

Siv~h 1 l .. 
çtClT . 

Ekspre• 
~ Iıme , . 

' 

Yerli "femlik,. .. ••Tohumluk,. 

HUBUBAT 
· liugaay \ Kıbrıs 2,62,5 3 

,, Yerli ı,:n,s 3 
--

1 " ' 
Mdıtane 1 - ":ı. 

Arpa 0 2,55 2,6S -
, Fasulye 

Yulaf 2,50 2,00 
Df'lice 
Kuş ~·enıi 

~Kf'teo tohumu le 

Bakla 
Si sam 

,_ 

UN [ Vergi dahildir . ] .... Salih Eleoai 70,5 ... -
.!::: "' 

,, :>ö:> 
.D «I Düı kırma ,. 460 ~-~ 
::ı- Alfa ,, 005 
"O~ .. ;.,. Cumhuriyet 70S ~> ... . 58.5 ..,_::ı ,, 
°' <> .Öüz kırma ,, 460 

Aııa ., 805 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
12 I 8 I 1934 İt Jıanka ından alınmııtır . 

Sanıim Pene K. s. 
Vadeli 7 05 Lirf't " ltalya ,, 

1 
lO 78 

Rayşmark .. Alman., 49 15 Vadeli 7 03 
Frank••Fransız,, 8 30 

Hazır 7 29 Sterlin "lnei 1 iz,, 632 50 
Hint hazır 5 37 Dolar ''Amerikan,, 124 58 
Nı·vvork 

1 13 43 Frank "lsviçrc-,. 4-0 90 

Vilayetimizde dirlik da- Tapu müdUrlüğUnden 
zenlik Kariyesi 

Gtçen ıon yirmi dört aaat icin- Gılan oğlu çinlğt 

de ıehrimiz içinde ve köylerde biç Cinsi Dönümü 
bir zabıta vukuatı olmadıj'ı polia Tarla (900) 
ve jaadırma raporundan anlaııl-

HUDUDU 
mıştır . 

Gün doğusu yol gün halısı ço-

Kongreye davet 
rak göl ve camuscunun her gele 
tereli yolu poyrazı şif kıblesi Van-
nıdan giden şif 

T. 1. C. 1. Çukurova mın- Hudut ve evsafı sairesi yukarı· 

takası merkez hPyetiuden : da yazılı ( 900 ) dönüm tar)a çu-
kur mescit mahallesinden hnlil oğlu 

17 ağustos 934 cuma günü lbrahim Rasıh efendinin senetsiz 
saat 10 da Adana Halkevinde olarak 30 senedenberi tRsarrufta 
toplanacak olan mıntaka senelik olup s enede bağlanması talep edil-
kongresine selihiyattar kulüp mekte olduğundan ilan tarihinden 
murahhaslarının gelmeleri rica on gün sonra yerinde keşif ve tah-
olunur. kikat vapılacaktır . Mezkur tarlada 

alakası olanlarm bu müddet zarfın-

Seyhan muhasabei hüsus~e müdür-
d? .ellerinde mevcut vesaikleriyle 
b!rlakte tapu Jair(\sine muracaatla· 

tütünden : rı ve yevmi muayyendede keşif ma. 

lcadiyo mahallesinde ve Kalağ 
hrıllinde hazır bulunmaları ılan 
olunur. 4423 

zııdA fabrikası karşısındaki, sokok-
ta kAin ldnrei Hususiyoye Ail ker- sayhan eYkat müdürlütündan 
pict n manrftl bir bop honeııin mül-
k iyeti, 29 - 8 - 934 Çarşamba günü Muhtelif vakınara ait muhltollf 

saat 9 da açık arttırma suretiyle y~rlerde kAin 1 1 hane ve arsa ev-

sntılnca~mılan talip olanların % velce müzayedeye çıkarılmış isede 

7, 1/2 dipozito akçeleriyle mezkOr talip cıkmadıgındun ı . 9 - 9J4 ta-

gün ve saatta ffocümeni viltlyete rıhinden itibaren 31 . 5 _ 935 niha-

muracaatlorı ilAn olunur . 4408 yetine kadar 9 ay müddetle icara 

9-13-17-21 verilmek üzere 13 _ 8 _ 934 tari-

hinden itibaren )Ogün miıddetl~ mü-Urfa belediye riyase- zayedeye çıkarılmı~tır. İhalesi 23 -
tinden : 8 - 934 Perşembe günü saat 10 da. 

Tutarı 19866 lira 82 kuruştan dır · Taliplerin evkaf idaresine mu 

ibaret olan Belediyemizin sinme ve racaalları . 4420 13-17-21 
müştemilAtının noksan kAlan inşa-
atı kapalı zar( usuliyle 20 gün 

Sayhan Evkaf müdürlDltlndll müddetle münakasaya konulmuş-
tur . Taliplerin yüzde 7,5 muvak- Muhtelit vakıflara ait muhtelif 
kat teminatlanyle inşaatın mesuli- yerlerde kAin 4 kıta tarla ı _ 9 _ 
yetini deruhte edecek bir miihendi- 934 tarihindAn itibaren ilr. sene 
sin taahhüt vesikasının hamilen müddetle icara verilmek üzere 13 -
ihale günü olan 25 • 8 - 934 Cu- 8 : 934 tarihinden itibaren 10 gün 
marteıi günü saat 14 \e Belediye muddetle müzayedeye çıkarılmıt-
encümenine göndermeleri Ye daha tır · İhalesi 23 · 8 - 934 Perıembe 
fazla maltlmat almak ietiyenlerin gün~ saat 10 dadır . Taliplerin BY· 
Belediyeye muraoaatlnrı illn olu- kaf ıdareaine muracaatları . 4421 

nur. 4406 9-16 13-17-21 



!"'rf ife : 4 ( Türk Sözii ) 

KAYADELEN r Adana askerlik şube- 1 B e I e d İ y e 
'j sinden: ,------------------------------·----------

! 
Mal t 13pe askerlık lisesinin 9 un- 'ı 

.. .. 
11 

cu ve 1 O uncu sınıfından oluph si- Belediye Riyasetinden 
lılya veya izinli gelmiş olan talebe- 'ı 
lerin derslorı I Eylül 934 tarihin- · 
de başlnoılacağından 28 Ağustos 1 Kanara baytari laburatuvarı için alet, ve ' 
934 tar"hinde mektepte bulunma- vatı bayta riye ecza ve mefruşat satın a111111 
ları ve dı ha evvel g.tmeleri lüzumu , 
mezkur mektep müdürlüğünün işa- l 
r.na atfeo iltln olunur . 2-- 3 

Btı le<liye kanarası Baytarı Jıı buratuva rı için isimleriy le cı 
ve mik<ları şartnamesınde yazıh aldt ve ede vatı bııy tn r iye ve cr1 
mefruşn l kr. pa l ı zarf usul iyle sa tın a lın acaktır . 

' İ hales i Ağustosun 28 inci Salı günü saat on beşte ic ra eıl ' 

HU SU EVSAF iTiBARil~LE~ .. DüNY4NIN EN iYi EN LEZbTLi 
VEENHAfif 5ULARINDAN BiRi iDiA. RESMİ vEGAYAi RESMİ TAH
LiLLERDE BU SUYUN MiSLi AZ BiR SU DLDUGU ANLASILDI. 

Seyhan Cumhuriyet müddei umumili
Rinden : 

Yedi seno a]tı ay ağır hapsa 
mahkum madama ç ifl iğ inden Kasım 
oğlu llüseyntj amucası Nadirin vasi 
tayin edildiği sulh hakimliğinden 
bildirilmiş olmakla keyfiyet ilan 
olunur . 

ğindeo taliplerin o gün Belediye encii mrnina ve şartnamelerini t'o 
istiyenlerin ı l e Belediye yazı işleri kalemine muracoa t la r ı ildn olu!IU 

7-16-20-27 4'jf 

BU AKŞAM 

Kolordu civarında 

e 

i.fTEVENLERE ÇDK KDL6YLIK GÖl'TERiLiR. 

Devlet Demiryollarında yani tenzilat 

Kuru Sebze Nakliyatı 
J5 Ağustos 1934 tarihinden itibaren kuru sebze nakliyat ücre

tinde, aşağlda yazılı tadHdt yapılmıştır . 
1 - Kuru fasulya . kuru bezelye, kuru böğrülce , kuru bakla, 

kuru mercimek, kuru nohut, kuru soğan ( Arpııcık hariç ), kuru sarım
sak, kuru bamya, Patates nakliyatı, tam vagon hamuleli olmak şartiyl e 
F. baremindeki ucuz ücretlere tabi tutulacaktır . 

2 - Bu maddelerin, perakende nakliyat ücretleride umumi sey
ri hafif dokuzuncu tarifenin birinci sınıfından üçüncü sınıfına nakil ve 
tenzil edilmiştir . 

Kuru incir Nakliyalt 

15 Ağustos 934 tıırihinJen itibaren meı ' ı olmak üzere umum dev 
let 0Jmiryalları şehekosi üzerinde yapılacak kuru incir nnkliyııtından : 

1 - En az 10 tonluk tam hamule troşkil eden nalttiyatten ton 
ve kilometre başına 2 kuruş . 

2 - Perakende nakliyattan 4 kuruş . 
ücret alınacaktır . 

Palamut ve Çam kabuğu Nakllyatz 
jzmir, Bandırma, Haydarpaşa, Dtırioce , Samsun ve Mersin Jiman

larma mürettep olmak ve asgart on ton vagon hamulesi tt>şkil e\mek 
veya bu ücreti vermek şnrtiy le palamut Vtı ~~am kabuğu için 15 Ağus- · 
tos tarihindan itibaren mer'i almak üzere yeni bir tarife tanz 'm edil· 
miştir . Bu tarifeye göre ton ve kilometre boşmo : 
l - 100 kilometreye kadar mesafede 3,50 kuruş 
IO 1 - 150 ,, ,, ,, 350 kuru~a ilfiveten 2,00 kuruş 
15 ı - 300 ., tı ,, 450 .. ,. 1,00 • 1 

301 kilometreden ftızla bütün mesafe için 
alınacaktır . 

Tatbik Şartlan Hakkında malumat almak için 10 Ağnstos 934 
tarihinden itibartı'l istasyonlara murocttot edilmesi rica olunur . 4425 

Seyhan Defterdarlığından 

Kariyesi Cinsi Dönümü 
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Hazineye ait yukarıda yazılı tarlalarla bir hanenin iclirı 27 - 8 -
934 tarihinden 27 - 8 · 936 gayesine kadar muteber olmak üzere 27 -
8 - 934 tarihine müeadif Pazartesi günü öğleden evvel saat 9 ıJa ihaltj 
edilmek ~artiyla yirmi gün müddetle açık arttırmağa çıkatılJığından 
ta lipJrr in Milli EmlAk idaresine muracaatları ilAn olunur . 4419 

13 - 23 

Adana adli ihtisas ha-
kimliğinin kararıdır 

Esas/ 385 
Karar/ 
C. M. U / 273 

Posta ve telgraf Baş
müdürlüğünden : 

Baş müdüriyet merkezlerinin 
senei haliye beodiye ihtiyacı olan 
2500 kilo sicim 250 kutu kırmızı 
mum, 500 kilo ambalaj , 500 kurşun 
mübayaası Mzım galdiğinden 2 Ey
lül 34 Pazar günü ihale edilmek 
üzere 13 - 8 - 934 T. den itibaren 
20 gün müd Jetle münakasaya çıka
rılmıştır . Talip olanların P. ve tel
graf Baş M.rıo muracaat eyleme-
leri . 4424 

Kiralık ev 
Kolordu caJJl'sinJe Kaymaka

mın Evi kiralıktır . Tal •p olanların 
muhasebei hususiye Müdürü KAni 
beye muracaat eylemeleri ilAn oln-
nur. C. 

İca bı düşünüldü : Dörtyol hu
<lut muhafıızn efradı tarafından tu
tulan zebıt varakasında yazılı oldu
ğu üzeı e 19 Temmuz 1934 tarihin
de dörtyolun kürtül köyü civerında
gizlenerek etraf tarassut edildiğ i 
sırada bir şahsın omuzunda çuvsl ı 

olduğu halde suriyfl hududunJan 
top r aklarımıza dahil olduğunun gö
rülmesini müteakip meçhul şahsın 
tdrassut altında bulunduğunu seze
rek çuvalı atıp kaybolduğu ve mez
kür çuval a çılarak bakıldıkta içinde 
üç parçada otuz iki kilo 500 gram 
boyalı pamuklu mensuc,ı tla bir şi
ş~<le hint yağı oltluğu vo kaç .. k 
şahsın hüviyetinin mrçhul bulun. 
duğu onlnşıldığından kaçakçılığın 
men ve takıbine dair 1918 No Ju 
kanunun bazı maddelerini JPğİşti
ren 227 r No Jo kanunla 58 inci 
madJoye eklemm fıkra ınucebincH 
mPzkCır eşyanın müsa !eresine ve 
alakadarların bir itirazı varsa bir 
ay içinde mahkemeye muracaat et
melerinin Adanada münteşir Türk 
Sörü gaz~tesiyle ilAn ettirilmesine 
temyizi ko bil olmak üzere kar ar 
verilerek alenen t .. (him kılındı . 

1 Kaçakçılar vatan 
hainidir 

4422 

Vatan Eczanesi 
Kuru köprüde bulunan ( Vatan 

Ecz.ınesi ) bu knra sıhh at ve içti
mai Muavenet VekAletinin emriyle 
Yeni otel civarında köşe başındaki 
dükkana taşındığını muhterem hal-
ka ilAn eyler. 4417 2 _ 5 ______________ ...., __________________________________ _ 

adana kız muallim mektebi 
müdurlüğiJnden 

Kilo 

2250 
23500 

140000 
11200 
3800 
2700 
1250 
1000 
300 
300 

1400 
4000 
2700 
6500 

Adet Cinsi Kilo 

Sadeyağı 1700 
Dört yıldız undan ekmek 700 

Meşe odunu 
Koyun Eti 650 

Şeker ( yerli kesme şeker ) 700 
Maraş pirinci 
Zeytioyeğı 

Halis Edirne Peyniri 
lstanbul Makarnası 
lstanhul şehriyesi ( Arpa ) 
Sabun 
Patates 
Süt 
Yoğurt 

32000 Yumurta 

Cinsi 

Kuru soğan 
Kuru fıısuly (Ma
den malı) 
Zeytin tanesi 
Kaşard eyoiri 

Mekt(tbimizin Eylül 934 tarihind~n Mayıs 935 gayesine kadar do
kuz aylık . 

1 - İhtiyacı yukarda cins ve miktıırı yazılı erzak ve mahrukat 
1 8 934 tarihinden itibaren dört defa gazete ile illn edilmek suretiyle 
münakasaya konulmuştur . 

2 - Taliplerden şeraiti anlamak istiyenler her gün sa at ondan on 
ikiye kadar mektep idaresine muracaat eteinler . 

3 - Yevmi ihala 22 - 8 • 934 Çarşamba günüdür . ihale Adana ma
arif müdüriyeti dairesinde yapılachktır . Talipler o gün saat on dörte 
yüzd1t yedi buçuk teminat ekçalariyle birlikte gelsinler . Muayyen saatte 
teminat akçası için banka mektubu almamış ve yahut vezne makbuzu. 
nu ibraz etm=yenler münakasaya iştirak ettirilemez ildn olunur. 4380 
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Yazlık Sinema lk 

Adanada bir misli daha görülmemiş ~~ 
güzelli .. u 

tki 

- Sanşm Venüs - ~' 
Mümessili: akı 

li 
D i T R I ~aşı 

tl 

ilave : 

MARLEN 

Şaheserlerini lU 

.,un 
T A K T 1 M E D E C E K T J •' azu 

1 >iioya havadisl~ı·i 

tşa 

- Müjde ~çıll 
Pş 

A sari pnükAr ve saç boyası salonu muhtijreıP 
terilerimizin arzularına muvafık olarak açı ldı . 
Modaya muvafık hanım ve beylerin saçları kt'' I 

her renkte tiplerine muvafık saçlara sabit boya 1isie 
lır . Arzu f.ldilen saçlara lapiskfl v ı~ sarı renkler 
lir . Ve şişe il ~ her türlü saç boyası satilır . i r 

llÜf 

ADRES Beylere mahsus salon Belediqe karşısında. 1ldı 
Hanımlara mahsus hususi salon Belediye kafrY0 

da Ellzamra sineması sokağında ayrı dairedif 

Cuma günleri salonumuz açıktır. ~m 
tas 
hı 

Muhterem halkımıza müjdelelıai 
\m 

ECE SUYU 
Satlığa çıkarıl(~ 

hra 
Hakikaten bütün suların Ecesidir. ( •) Amanus dağlarının yııl911~9, 

yaları arasından köpürerek fışkıran bu çok kıymetli suyun nS 1~r. 
" Ayron ha11 punarı ,, diye ön almış iken sıhhnt ve ictimai mus , 
VekAlet celilesi tahlilden sonra bu suya •• ECE ., ismini uyğıın "8lba 
kışır görmüştür . Vekdlet celilenin resmi raporu sşeğıda yasılf..n 
Muhtel'em halkımızın mezkftr resmi rapr ru bir kerre okumaları .. ~2ca1 

ECE suyunu büyük bir iştihn ve lezzetle içeceksiniz. lWl~ d aıı 
nu bir defa içtikten sonra başka suları behemehal unulacaksıoıı · 
kü cidden latif, hafif ve temizdir . A1ni znmanda çok hazimJiJit. r 
saat zarfında Acıkmak isterseniz yemekle bera her iki kadeh ECf a 
kUidir . 9] 

TOPTAN SATIŞ YERi : Yağ Cami civarwda hnlkeciiet 
şısınJa ( ALİ NASİBİ > Ecza nesidir . 

Yetmi• be• kiloluk büyük damacana yüz yirmi - 120 ./yük 
ru,tur . in · 

cı 

Ece Tıirkçe kraliçe 7 büy 
tal 

l 
,)lira 

----------·----------------------------.... ---- 315 
lar< 

U mu 
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mumi neşriyat ~ -

Mehmet Nurettin . j 
Adana Türk sözü mat11", 


