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-- •• Tokatta faaliyet 
Tokat vilayerind~ mektepler yol

lar, köprüler ve yeni binalar yapıl
makla ve bunların bir an evvel biti
rilmesine çalışılmaktadır . ı 

5 KURUŞ ADANA : GlJNLUK GAZETE ON BİRlNCİ YIL SAYI--2993--

Ergani tahvillerinin son serisi satılıyor 
Tokatta yapı faaliyeti Nafia Vekili 

Baktır madenini gö· dükten 
sonra Malatya üzerinden 

Sivasa gidecek 

Avusturya krallığı etrafında 
Viaregioyada eski kraliçe Zitanın ri
yasetinde bir aile meclisi toplanıyor 

. 
iz.mirden 

Tışarıya satılan mallar ---İzmir : 12 ( A. A. ) - Şehri-üyük köprüler kuruldu , şoseler 
mamlandı, mekteplerin temelleri 
atıldı, Gazi heykeli ihale edildi. 

Tokat : 12 ( A. A. )-640 Met- : baki inşaatın ikmali münakasaya 
tulündeki büyük Nıksar köp j çıkarılmıştır.Erbaa, Zile, Nıksar, 
ünün inşaatı temamile ikmal Reşadiyede 500 zer talebtlik yeni 

Elaziz : 13 ( A. A. )- Nafia 
ve Maliye Vekillerimiz dün Har. 
puta giderek orada belediye bi
nasının temel atma merasiminde 
bulunmuşlardır . Vekil beyler 
demiryollar inşaatını ve bakır 
madeni işlerini tefti~ için bakır 
madenine gitmişlerdir . Akşam 
bakır madeninde kalınacak ve 
bugün şehrimize dönerek gece 
hususi trenle Malatyaya hareket 
eyliyeceklerdir. Malatyadan sonra 
otomobilla Sivasa teşrif buyura
cak olan Nafia Vekili oradan 
Samsuna dıt gidt-cektir . 

Almanya ve Çekoslovakya Habısburgların 
tekrar tahta geçmelerine razı olmıyacak. 

miz Ticaretodasının tanzim etti
ği bir rapora göre mP.vsim baş
la ogıcından 31-7-934 tarihine 

kadar İzmir horsosında 51,885,500 
kilo üzüm satılmıştır . 

Bu miktar geçen sene ayni 
tarihte 55,982,147 kilo idi . 

"imiş ve bugün halkın coşkun teçhizatta birer ilk mektPp inşa-
hürah arasında gidiş geliş atına haşlanmış ve Erbaa ile Zi-

lma merasimi yapılmıştır. ledekilerin tPmel kısımları tema-
Tokat-Turhal tamiratı bü- mile ikmal edilmiştir. 
bir faaliyetle ilerlemektedir. Tokat : 12 ( A. A. )-Tokatta 
diye kadar onbir kilometre Cumhuriyet m~ydanında dikile. 

e yeniden inşa edilmiş ve gidiş cek olan Gazi heykelinin kaidesi 
işe açılmıştır. Bu yol üzerinde . ü hlı"d .h 1 dil . 
· d · A l b k ınşaatı m tea ı e ı a e e mış z tane aımı ame e ara ası, . 
t d b 

. . . . ve t~mel lıafrıyaUna haşlanmış-
ane e aş tamırcı evı ınşa . .. 

· t• B l 1... 1 tır . Bır kaç guoe kadar temel 
mış ır. u ev ere ame ı yo . . 

k d 24 
atma mcrasımı yapılacaktır. Hey 

ımı ursun an mezun mu-
. l . d.l k . kel , heykeltraş Nusret Hakkı 
m ame e tayın e ı ere ışe .h d. · · 
l B l 

.
1 

l l . beye ı ale c ılmıştir . 
ı amıştır. eyne mı e yo ışa · .. .. . . 
eri kanunu mucibince yolun Önumuz~ekı .. Cumhurıyet bay-
htelif kilometrelerinde ka- ramında ayoı gunde memleket 
da tayin edilen ihtiyaçlara hastanesi . Vali evi, tayyare ve 

aran beynelmilel işart't levha- ziraat bankası binaları ve mez 
ı yaptırılmış ve beton mesnet· beha ile birlikte Gazi heykelinin 
ile beraber mevkilnrine ko. da küşat resmi yapılacıktır.Bay-
lmuştu'ı . ram için çok büyük bir proğram 
Tokat: 12 ( A. A. )-Tokatta huzıdaomaktıchr.Memleket halkı 
şer talebe alacak C'·samette üç şehrin y~ni eserlerle süsleneceği 

yük ilk mektebin temelleri buyramı sabırstzlıkla heklt'mek-
aatı ikmal edılmiştir . Müte- t~dir . 

Çelik miğfer 
kilatınm ikinci reis isyan 
esnasında öldürOlmOş 

- .......... 
parie : 12 ( A. A. )-"Petit Pa· 

ien,, yazıyor : 
Çelik miğfer teşkilatınıa ikin

reisi Düşterhergin 30haziranda 1 
'"fritleıin isyan teşebbüsü bastı - ı 
dığı eımada katledildiği anlaşı 
or. 

Antalyada 
Şehir meclisinin fevka

J ide toplanışı 
·--

Antalya: 13 ( A. A. )- Dün 
bı,lediye meclisi f evkalAde içtima 
ederek Belediye ve yapı kanunla
rı mucehince teşkil edilecek ha
rita birliğinin ait hazırlanan ni
zamnameyi tetkik ve kabul etmiş 
birliğin asli ve yedek azalarını 
seçmişlerdir. Bu ft:vkalade tepl.n· 
nış ve seçim kazalarda da yapıl
mıştır. 

MUdafai milliye 
vekillmlz 

lzmirde şehitliği ziyaret etti. 

İzmir : 12 ( A. A. ) - Milli 
mndafaa vekili Zekai bey refaka
tindeki kumandan paşalarla bir
likte bugün şehitler abidesini zi
yaret ederek bir çelenk koymuş 
ve bu vesile ile muhterem şehit 

!erimizin aziz hatıraları tebcil olun
muştur. 

Nevyorkta 

Sıcaktan ölenler güuden 
güne çoğalıyor. --

Nevyork : 12 ( A. A. ) - Bu 
hefta hftküm süren yakıcı 111cak 
lar yüzünden Middlevestde takri
ben 50 kişi ölmüşdür. 

Macar başvekili 

Son bahardil Varşovayı 
ziyaret edecek. 

V ~şte : 12 ( A. A. ) - Selahi 
yattar mahafilden bildirildiğine 
göre başvekil M. Gömböş ve ha -
riciye nazırı M. Kaoya son bahar 
bidayetlerinde Varşovayı ziyaret 
edeceklerdir . 

Bu haber o vakıt da şayı 

uş fakat tt.kzip edilmişti . 
Düşterbergin ortadan kaybol
sını kendisinin bir temerküz 
pına sevkolunduğnnu suretiyle 
h etmişlerdi . 

----------------------·-------------
Likin 6 haftadanheridir mu 
ileyhten hiçbir hıher yoktur . 

merikanın harici ticareti 

V ıshington : 13 ( A. A. ) -
4 Senesi ilk üç ayına ait ha-

i ticaret bilancosuna nazaran 
racat 1,018,367,000 ve ithalat 

,903,000 dolara baJiğ olmuş 
. Amerikanın Avrupaya 475, 
,()()() vo Avrupamn Amerikaya 
alitı 240,000,000 dolardır .Buh

n devrinde Amerikanın harici 
areti ilk defa olarak iki mil
n geçmemektedir . 
.... __________________ __ 

ayyare piyangosu 
102 numara 10000 lira 

ikramiye, kazandı 

İstanbul: 12 ( A. A. )-Bü 
- tayyare piyangosunun l 7 
ci tertip dördüncü kegided~ 
yük ikramiye kızaqan numa· 
l ·r. İkinci gün. 
19102 numara ikramiye 1 

'ra, 7326 numhra 2000 lirı, 
50 numara lOOOlira kazanmı·§· 

rdır. 

Amortiltr 55 ve 56 dır. 

Sar havzası komiserliği 
Elçi olan Fon Papenin yerine M. 

Bückel tayin edildi. 
- -- - .•... -

Bugünden itibaren radyo en maruf şah
siyetlerin beyanatlannı neşredecek 

Berlin 12 : ( A. A. ) - "Ha
vas,, ajansı bildiriyor: 

M. Von Papenin yerine Sar 
murahhaslığına M. Bückelin ta
yini "iyısi malıafilde Almanya
nın l'lair siycııeti istikametinde bir 
değı~ikl·k alameti olarak telakki 
edılm~ ktedir . 

Filhakika Saarda milli sosya
list tahrikatını azaltmağa çalışmış 
olan Von Papenden sonra müca
deleciliği ile tanınmış M. Bückel 
getirilmektedir . 

Mumaileylı Renin işgali esna
sında itilaf devletleri makamall 
na karşı muhalefeti ile tf'mayüz 
etmişti . 

Berlin : 12 ( A. A. )-Yarm
dan itihaıen Alman radyo istas 
yonları günde dört defa muayyen 
saatlerde en maruf phsiyetlerin 
üçer ıfakikalık beyanatlan neıre· 

deceklerdir. 
Bu beyanat ayın 19 unda so 

rulacak suale bütün Alman mil 
letini müsbet cevap vermeğe da 
vet içindir . 

Bu maruf şahsiyetler içerisin
de ezcümle doktor Şaht, M. Goe 
ring, Dr. Eckner, Miralay Von 
Hindenhurg,Prens Oğust Vilhelm, 
M. Kyep ve M. Vil İrlt Vagner 
vardır, 

Berlin: 12 ( A. A. )-"Havas" 
muhabirinden: 1 

Habi Sbourg lıanedınr aza
sının İtalyada ikametlerini Al· 
man matbuata dikkatle takip edi
yor. 

Gazdeler Prenfl Starhemher
gin M. MuSBolioiyi ziyaretin de 
tıfsilen yazıyorlarsa da §İmdilik 
mutalaa etmekten çeldamektedir· ı 
ler. · 

Viyana : 12 ( A. A. )-,,Suo
day Times ,, muhabirinden : 

Avusturya başvekil muavini 
prens Starhembergin Viyanadın 
Romaya uçup M. Musolini ile 
görüşmesi Viyanada bir bayii 
dedikoduyu mucip olmuştur . 
Prens bu senenin sonunda muh-
temel gördüğü ve daha iyi tertip 
edilecek bir Nazi kıyamını ba~
tırmağa muvaffak olmak için 
Haimverhernlerini takviye etmek 
üzere İtalyanın Mali yardımını 
istiyecektir . 
Diğer tarüftan prenıin Habis· 

burg hanedanının tahtı geçmesi
nin şimdilik mevzuu hahsolmı -
yacağı hakkındaki beyanata bu 
hususta yabancı memleketlerde 
dolaşan şayialara nihayet vermiş
tir . 

" Sundey Times ,, muhabiri 
esasen bu keyfiyetin aşağıdaki 
sebeplerden dolayı halen imkan 
sız olduğunu bildirmektedir . 

1-İmparatoriçe Zitı oğlu 
Ar§iduk Otto için eski Avustur
ya - Macaristan imparatorluğu 
non ihyasını istemektedir . 

2- Gerek Avusturyalılar ve 
gerek Macarlar iki mrmlek· t ara · 
sında bir siyasi birliğin ah~yhin
dedirler . 

3 - Habisburg hanedanının 
tahta g• tirilmesi Avusturyada ye
niden bir Nazi kıygmıuı bıis ola· 
cak ve amele sınıf mm ihtilal çı
karması tehlikesini doğuracak· 
tır . ı 

İngiliz ordusu 

Mühim Surette tensik 
ediliyor. 

Londra: 12 ( A. A. )-Peode 
gflzetesi İngiliz ordusunun mühim 
surette tenaik edilmekte olduğu
nu yazarak diyor ki : 

Waier loo muharehesindenbe
ri İngiliz ordusunda bu derece 
mühim tensikat yapılmıştı. Bun -
dan },öyle her piyade livası dört 
tepurdan mürekkep olacaktır. 
Bunlaun biri ıığır tabur ve diğe· 
r üçü hafif tabur ismini taşızacak
lardır. 

Ağır taburun büyftk çapta mit
ralyozları ve siperler için havan 
topları bulunacaktır. Hafif tapur
lar ise son model otomatik tü
fenklerle ve ea kOçük çapta ve 
bir kişi tarafından kullanşlahile· 
\!ek mitralyozlerle mOcehhez ola
caktır. 

Diğer tarafta.ı topçu temamiy· 
le makinalagttnla•!ak ve 3/7 pus
luk Howitzerslerle techiz edile 
cektir. Ayni zamanda istihkam 
kıtaahnın kazma ve kürekleri de 
kaldırılacak ve yerlerine tüneller 
de kullanılmağa başlımlan oto 
matik kazmalar ve benzin veya 
petrollar işliyen mihaniki kureler 
ikame edilecektir. Bu suretle şim
diki vesaitle bir haftada yapılı· 
bilecek topçu mevziileri bir saat 
içinde:Sçılabilecektir. 

Diğer taraftan genç Arşiduk 
Ottonun avdeti gerek Almanya 
ve gerek Çekoslovakyayı her ne 
bahasını olursa olsun Habisburg
ların yeniden Avusturya tahtına 
geçmelerine mumanaat etmtğe 
sevkodeccktir. 

Haliha.urda Avusturya kral
lığının ihyasına p!!k çok maailer 
vardır. Bugün buna teşebl•üs edil
diği takdirde harp çıkarmak ih
timal dahilindedir . 

Roma : 12 ( A. A. ) -Sabık 
Avusturya impr.ratoriçesi Zita 
Belçikadan Viaregioya gelmiştir. 

Müşorünil"yha orada üç bi
raderine ve Arsiduk Otto hariç 
olmak üzere çocuklarına kavu
şacaktır . 

Sabık imparatoriçenin riya
setinde bir aile meclisi aktedile 
ceği ıivayet edilmektedir. 

Roma : 12 ( A. A. )- İtalya
nın Viyanadaki ortıı elçiliğinin 
büyük elçiliğe çıkarılacağının 

mevzuu bahis olduğu söylenili
yor. 

Buna sebep olarak ta İtalya
Avusturya münasebatının son za 
manlarda iktisap etmiş olduğu 
ehemmiyetle ileri sürülüyor. 

Roma : 12 ( A. A. )-Haliha 
zırda hariciye müsteşarı olan M. 
Suvichin İtalyanın Viyana sefir
liğine tayin edileceği hakkında 
bir şı:ıyia dolaşıyor. Fakat bu şa. 
yia henüz resmen teeyyüt etmiş 
df'ğildir . 

ltalyan ordusu 

19 ağustosta büyük manev
ralara başlayor 

Poma : 12 ( A. A. ) - Büyük 
manevralar Floransıda 19 uğııs
tosdı başlıyacakt.r . 

İtalyan ordusu rüesasının yüz. 
de otüı.u bu manevralara iştirak~ 
edecektir. 

Keza mevsim iptidasından 
31-7-934 tarihine kader İzmir 
limanından muhtelif ecnebi 
memleketlere vaki ihracat 62, 
509,664 kilodur . 

Bu miktar geçen sena 61,110, 
260 kilo idi . 

Ayni rapora nazaran mevsim 
hoşlaugıcından 31-7-934 tari
hine kadar İzmir borsasında 
22,670,660 kilo incir satılmıştır. 

Geçen sene ayni tarihte bu 
miktar 15,418,818 kilo idi. 

Yine hu rapora göre mevsim 
iptidasından 31-7-934 tarihine 
kadar İzmir limanından muhtelif 
ecnebi memleketlere 22,333,289 
kilo arpa; 12,792,518 kilo bakla; 
29,810,359 kilo palamut; 70,496, 
686 kilo palamut hülasası: 1,063, 
052 kilo pamuk ; 151,164 kilo 
afyon ve 2,563,657 kilo zeytin
yağı sevkolunmuştur . 

Bu miktarlar geçen sene 8,614, 
090 kılo arpa ; 7,607,(iJ7 kilo 
bakla ; 29,877,000 kilo palamut 
ile 5,808,445 kilo p1lamut hüla
sası; 207,273 kilo afyon ve 2 299, 
081 kilo zeytinyağı idi . 

Amı>rik:ıda işsizlerin yekOnu 
azalmış . 

V ushington : 12 ( A. A. ) -
Son zamanlarda neşredilen mu
balağnlı rakamlara itiraz eden 
Ticaret Odası bu rakamların an
cak tahmini olduğunu ve bütün 
AmeJikada işsizlerin yedi mil· 
yondan ibaret bulunduğunu ilin 
etmektedir . 

Bu yedi milyon ameleden 
yalnız beş milyonu temamile iş
sizdir . 

M. Venizelos lrıgilterede 

Londra: 13 ( A. A. )-M.Ve
nizelos ve zevcesi bir kaç güıı 
kalmak üzere buraya gelmişler· 
dir . 

r-----------------------------, 
Bakır madenine ulaşıyoruz 
Ergani demiryolu dahili istikrazının 

son tertibi de satlığa çıkarıldı 

Bu devrin en ehemmiyetli tasarruf ve 
kazanç yolu bu tahvillerden almaktadır 

% 5 Faizli ve °lo 2 ikramiyesi olan bu lstlkrazın son tertibi de 
evvelce ihrac oluqan A ve B serileri gibi ayni hak ve imtiyazları 
havi beheri 20 lira itibari kıgmt'tle • hamiline muharrer 200 bin 
tahvilden ibaret olup , tam tahvilin 3 de birini lemsll etmektedir. 

Bu tahviller , kanun mucibince umumi ve mülhak bülcelerle 
idare olunan daire ve müesseselerce , vilayetler hususi idareleri 
ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve mukauelelerd 
teminat olarak ve hezinece satılmış ve satılacak olan milli emldk 
bedellerinin tediyesinde itibart kıymetleri üzerinden başabaş kabu 
olunur . Tahvil ve kuponları ite tediyelerine müteallik evrak ve 
senetler, faiz ve ikramiyeler ve diger muameleler istikrazw tama 
men itfasına kadar her türlü rüsum ve vergiden muaftır . 

% 5 faizden baıka , senede iki defa yapılacak keşidelerde de 
kazanan numaralara ayrıca ikramiye verilecektir . 



Sahife: 2 l Tflrk Skft ) 

Spor : 

Kongrede nasıl 
Kurulan 

Şişe fabrikamız 
ıı ŞEHİ~ HA.DEHLER i: 

1 

hareket edelim ? 
de faal kimaelerden olmaaıdar ., 
biri çalışır , diier dördü içtimala
ra iftirik etmez ve batta ıtadyo
mua yolunu bilmezse vaziyeti an 
cık bu kadar olur . 

Mal sahlai , iş bankası : 

İıtanbulda Paıa Bahçede te· 
mel atma merasimi icra kılınacak 

olan Şiıe f abrikıHı Türkiye lı ban
kası tarafndan tesiı edilm,.ktedir . 

iki giindenberi Çukurova ıpor 
mınhkasıaın kuliip murabbaılanaı 
içtima• çağıran daveliyesiai gue
telerd"'! okuduk ve çok memnua 
oldu" . Çtlnkü bir d&nDm nok
tasının baılanğıcJ ol•n, bir faali
yat aeneaioin ilk güali olan hu iç
timaı bir an evvel yapmak son za 
maalarda mühim faaliyetler göıte 
ren mıntakamıza çok lizımdı . 

1 
Çukurova gençliii bu kadar 

Renkli reoksi içki tiıeleri ile 
kolonya tişeleri , itriyat fl•konlara 
lamba ıiıeleri , bardak , kadeh , 
ıurahi , reçel tabaklara , konserve 
ilib .. Züccıciye efYHI y•pılacak 
hr. 

1 çahımayaa heyetlerin elinde olduğu 
halde elde ettiği galibiyetle çuk, 
hem de pek çok iftihar edebilir . 
Üç seoedeaheri Kıbrıı , Halep , 

Cumhuriyet hiildimetimizin mü· 
d•fileri olan gençleri korumak, 
onlara disiplin nedir öjretmek 
ve ont .. a ıporun temiz cibetltrini 
kavratmak huaU1uada bap geçe· 
cek olan heyetlerin ~etkili yapıla 
cık olan bu kongrenin yerlae iti
dır • Böyle zamanlarda kulükleri· 
ni dOıilnmiyerek , nrfislerini ko· 
rumayarak yalnız gençliği müdafaa 
için toplanan murahhasların hep 
bir gaye için ileri yörilmelerini ve 
onların bu hareketlerile bir numu 
nti imtisll olmalarını ıporcu seci· 
yeıiad"n dekleriz . Eier nefıi mü
dafaa ve kulüpçülük bunlara gale 
be çalacak olursa geçen seneden· 
beri bir az yoluna girmit olaa ıpor 
laayatımız ,iae bir herçümerç ha· 
line iakilip eder ve bundan iki Oç 
.ene evvelki peıiıaa vaziyete dO 
teriz. 

Biz bununla ıeçea 1eaeki be 
yetlerin fevkalade çılııtıiıaı kaat 
etmiyoruz ; Şunu açık ı6ylemek 
lizımgelirse meydanda çalışan bir 
heyet görOnüyordu, o da memnu 
niyetle kayt edelim ki bOtüo be 
Jetlerin bııında bulunan, onların 
bakimi olan ve onlara ne yolda 
hareket e<kceklerini İfaret eden 
11Mıabka merkez heyeti,, idi . Şim
diye kadar biç bir mıntaka heyeti 
ne bu faaliyeti göstermİf ne de bu 
ıekilde bir proiıam takip etmiı
tir . Her iıimiz uktında g6rOlmDt 
ve bar tahriratımızı zamanında 

ve ayni zamanda bitaraf olarak 
cevap verilmiıtir • Bu dı heyeti 
teıkil edea zavahn kulOpçü f ık at 
. arf ıençlik urrunda itlerini güç
letini ibmıl ederek çılııan ve a· 
zimkir olan eıhaadan milrekktp 
ol'Daaıdır . 

Fotbol deyetiae gelince : Bu 
heyetin vazifesi bir sene zarfında 

yalnız bir proğram yapmaktan bıı
ka bir ıey olmımıştır . Hatta o· 
nua içindir, bu heyetin maçlıran · 
neticesini bildiren raporunda ne 
verilmiı bir lcarar ve ne de göıte
rilea bir büküm raporu ve ne:fe 
itirazlar vardır . Hılbuki maçlar 
e1D11ında bir çok bıklı itirazlar 
olmuı, fakat bunlar hep ört bas e· 
dilmiştir . Bız bunu evvelce de 
liylediiimiz gibi baklı buluyoruz. 
ÇüakO heyeti tertip edea yalnız i 
ki kiti idi. Ve bunlar da koyu kn· 

llpcl olarak yalnız bir kulübe mea 
lllp idiler . Heyet belki beş kiıi
de• mürekkep olsa idi bu netice 
elbete b6yle olmayac•kta . 

Atletizm heyeti iae, onlar da a 
ıuızhktaa ne yapacaklarını bilme
diler ve faaliyetleri yalnız bir kar 
koıuıuadan ibaret kaldı . 

Y11kar1daki aatarludan anlatıl· 
dıtına rare bu feani heyetler ya 
Jalnız iki kitiain ve yahutta bir ki· 
pain elinde d&amüıtBr . Şu halde 
ile ekıiiimiz vardır ? Bunları dü 
t&nelim ve bulalım . Bu yazım da 
lsatiyyen ıu ııbu fena ya,Jmlf, ,u l 
pla19 irin beıleyerek kul6biin0 
•tld•f•a etmlı teklinde deiildir . 

Antalya , İzmir , Konya seyabatla- Fabrikanlrı lslllısal kudreti: 
rının muvaffakiyetleri her keti gıp· F•brikanın iıtibHI kudıeti 1e-

ta ettirecek derecede gözlerimizi nede 3-4,000 too mamul cam ola 
kımaştırmııtır · Sporcular; b&tlla ca;. gili müteakip ıeoeler Fahri-
huaları g3z 3rı6nde buluodurarak ka istibsalitmı yüzde 50 nisbetin· 
çok eyi bir spor koagreai yapılım de yükseltmek için lazım gelen ter· 
ve çok ç•lııkan ve geaç ve idare· tibat daha ıimdidea alıamııhr . 
den liyıkile anlayan arkadaıları 
heyetlere intihap edelim ve kendi Tesisat çok mükemmeldir : 
mizi daha iyi tanımığa uğrap Şi,e Fabrikası tesisatı Fransa 

1 ve dig· er ecnhi cam ıanayiiode bir 
ım. 

Kanaatama nazaran heyetlerin çok modern tesisatı muvaffakiyetle 
fU şekilde olması Çukurova geaç- meydana getirerek tanınmıı kuv-
liji için pek bayırlı olacaktır: vetli bir Fraa11z firması tarafından 

Mıntıka heyetini ttıkil edecek deruhte edilmiıtir . 

zevat: Coıkun, Şııkir Bozdojan , lplldal maddesi memleketıe 
KHım Zeki , Hüsnü ve Ekrem Av- var : 
ni beylerden olursa bu mıntıka he· Fabrikanın menddı iptidaiye. 
yeti hemen hemen geçen sene çok ıindtr. olan kum , Çatalca kazaaı 
faaliyet gösteren heyetin aynidir . dabiliade Podimadan ge-tiriltcek 
Coşkun bey gibi dürüıt ve sporcu- tir . Bu kum evHf ıtibarile en gü 

luğun ruhunu anlayan bir kiymetlı zel kumlardandır . Diğer mevaddı 
ark•d&fln riya.et mevkiinde bu iptidıiyesi olan Kireç taıı , Mın · 
lunması gençlik için pek hayırlı ganez , Grafit , Manyazit veaaire 
olıcaktır ve arkadışlırdan böyle memleket dahilinde temin edile-
kiymetli bir sporcuyu elden kaçar· cektir . 

mamalarını rica ederim. Mamuldt öniimüzdekl sene 
Fotbol beyetiae gelince : Ge· 

pigasaycı çikacak : 
çea ~ae bizi müık61 vaziyete ko 
y•n ve bala hütiia sene zarfında. Şiıe Fabrikası memleket cam 
yıpmıı olduğu bir faeliyeti hıl e- piyasasının taleplerini yerine geti 
demiyea ve merkez heyetini çık rebilmtk içta en modern tedal.ıiri 
maz bir yola 11ptıran bu heyt'ti almııtar · Otomatik tite makine· 
dl"ti§tirmek ve ıenç elemanlar ko lerinin her biri günde 20 25,000 
mık her halde daha iyi bir netice tiıe yapabilecek kabiliyettedir . 
verir . Bu h~yett; atletizm heyeti (Alta tane otomatik makiae 
reiıi Necıtiain gelmrsi ve idaresin· vardır .) Kurulmakta olan tiıe fab· 
dea istifade etmemiz linmdar , rik111 memleketimizin ve zamanın 
Bu arkadaıa çalıpcak iki faal ve iktiaadi •aziyet ve ihtiyaçlarını na· 
genç sporcular da Halil Nihat, Ca- zan itibara alınarak en rasyonel 
bit Zeki, İslim ve Türk Sözil Meh· çılıfacak siaai bir mile11cae olacak-

met de olmalıdır. Çilnkü bu arka· 
dqluın hepsi bu uğurda çıhtmıı 
lar ve bilbaua Mehmet gibi arala
rında sen,lerdenbeıi kulübü he
yet idareleriode çalıımıı ve nizam
nameyi layıkile anlamıı gençler 
m'vcuttur . 

Atletizm heyetinin de ıu 
tekilde olması bu ıporu da faa
liyete sevk edebilecek kanaatıoda 
yız . ÇünlcU Rtza Salih gibi Adana 
ıporundı yoğrulmuı bir genç ile 
çalııacak diier arkadıılar da iyi 
olmalıdı . Biz Rıza Salib beye yar· 
dımcı olarak ıu arkadaşları mnva· 
fık g6rüyoruz : Hakkı Salih , 
Ahmet Hicabi , Cevat ve • Türk 
Sözünde Mıbmut beyler . 

KoDgre murabhaalarenın kulüp· 
çOlük zibDiyetile yapılmayarak 

sırf reaçliii diifüaefek tertip edi· 
len bu heyetleri nazar itibara ılma · 
sını bekler ve kooırtnin pek sa
mimi cereyan etmesini candan di 
leriz . 

Nilıat 

Ka.n 11 ra flrlgosu 

Bu sene geçen senelerden 
daha fazla rağbet buldu -Şehrimiz kanaruıaıa firiroıu 

geçen senelere nazaran yat ve 
peynir tüccarlarımız tarafından çok 
b6yllk bir rağbet bulmaıtur. 

hr. 

1935 senesi Haziranında Fah· 
rika imalih piyasaya çıkarılacak· 
tır . 

Sun'i antrasit 

Fabrikayı kim kuruyor ? 

Zonguldaklı Üzülmez mevkiia 
de 16 ağustosta temel atma m'
raaimi icra kılınacak ıuai antrasit 

fabrakası T&rkiye İf bankaaı tara 
fandan tesis edilmiş olan maden 
kCSmüril itleri T. A. Ş. tarafından 
ioıa edilmektedir. 

Yerli benzin çıkarılacak: 
Bu fabrika Tilrkiyede ilk defa 

olarak teaiı edilmektedir. Senede 
72.000 ton maded kömürünü tak
tir ederek S4 000 ton ıuni antra-

ıit,SOO ton tayyare benzini ve3 000 
ton yol kataranı istihsal edilehi
lrcektir. Suni aatrHit evlerde ya 
kacak madde olarak odun yerine 
kullanılacağı gibi kok ve antraai · 

tia kullamldığı bütün iılerde kul
Janılahilreektir. Dumansız ve ko 
kusuz yanmaaı sürat ve ıubuletle 
ıobalarda,tutuşması, yanma dere 

ccsinin arzuya ıöre ayar edılmesi 
ıimdiye kadar mabrukata beytiye 
için soba ve kaloriferlerde kalla· 
aılın odua maden k6ml1rü ve kok 
ve antraaitin ifa edeceii hizmet
leri daha temiz ve daba ucuz bir 
tekilde temia ettiiiaden emsaline 
nazaran büyük bir rüçbana malik 
bulunmaktadır. 

istihsal artabilecek : 

1 

Ve bu asla olamaz . Eğer ber 
heyeti tqkil eden bet kiti mantı· 
ka merkez he1eti gabi faal bir gu· 
rap tetkil ederse dijer heyetlerin 
alıibeitae utramaz Şu hılde fenni 
laeyetlerdeki ekaiiimiz yalnız tu· 
dur: 

~' T ewlril eden ze•ahn betinin 

Bugtln firigoda tOccarlırımı:u 
ait olmak üzere d&rt bia teneke 
peynir ve sadeyai, üç yiz tulum 
peynir ve bir çok baslı ı-ma ve ıu· 
cak veaaire balunmaktadar. 

Het rüa de muracıatlar ekıik 
olmımaktadır. 

Fabritıı istibaalitının bilüare j 
iki misline balıi edileeeti dilfll· I 
nülerek timdidea tnillll takviJe • 

Bir hilkat garibesi 
Bir kadın evvelki gün akşam acayip 

şekilde bir kız çocuğu doğurdu 
Mermerli mahallesinde 82 nu

marala evde iıkan edilmiı olan 
Kandiye mftbadillerinden NSri a· 
ğaaın' karası evvelki giin ıkıam 
acayip tekilde bir kız çocuğu do 
ğurmnştur. Hükümet doktoru ve
kili belediye doktoru Cemil beyle 
birlikte bu çocuğu görmek üzere 
o eve gitmit olan bir muharririmiz 
çocukta iördüğü tekli ıu suretle 
anlatıyor : 

Doğan çocuk kızdır . Baıt••. 
aıağı teıekkülih tamdır ve zama
nında doğmuştur. Yalnız haııa ar

ka cihetinde ve ensede küçüle lıar· 
puı bilyliklüğ&ndc bir ur ve bunun 

enseye teıadüf eden kıımı üzerinde 
saç buluomaktadar .Baıın üzerindeki 
saçlar da bir iki aylık çocuğun H · 

çı kadar olup s:m siyahtır. 
Dün akşama kadar sağ olan bu 

çocuk babası tarafmdan doğum ve 1 

Belediyemiz 
Elazizde bulunan vekilleri
mizi şehrimize davt}t etti 

-
Eliıiz timendifer hnttının ıçıl · 

ma merasiminde bulunmak üzere 
huıuıi trenle ıehrimizdea geçerek 
Elizize gitmit olaa nıfia vekili 
Ali ve maliye vekili Fuat beylere 
belediye riyaaetiadea tehir: na 
mıaa çekilen bir telgrafta dönüı
lerinde tebrin misafiri aıfatiyle 
bir giln Adaoada kılmaları , olma
dığı takdirde bir kıç 11atleıini 

basıetmeleri rica edilmittir • 
Bu telgrafa dOa akıama kadar 

cevap ıelmemiştir . 
Vekil beylerin otomobille Ma

l• tyı yoliyle Sivaaa ve oradan da 
Ankaraya d6a~cekleri zannedil
mektedir . 

Belediye intihabı 
Cetvellerin doldurulması 

bu akşam tamamen bitiyor 

Önümüzdeki eyllil ayı içiode 
ıehrimizde yapılacak olan beledi
ye intibabı i~in bir kaç gündenbe· 
ri müteaddit daktilolar tarafından 
yazılmaktıt olan cetveller bugün 
alrıım tamamen bitirilmit olacak
tır . 

DDae kadar 26 mahalleden 19u 
bitirilmiştir . 

1 eylülde intibap encilmeni İfe 
bqhyacak ve o tarihten itibaren 
bilfiil intibaha hıılanacak ve 20 
teırinievvele kadar intihap işi biti
rilmiı olacak ve yeni heledi7e aza· 
ları belli ol•cakhr . 

MGntehiplerin adedinin 22 - 25 
bin araaında olacağı tahmin edil· 
mektedir. 

--------------~----------edilmif bulunmıktadar . 
Taktirattı, ayni zamanda yDk· 

sek furunlarda demir izabeainde 
kullanılmaia elveriıli k&k elde 
edilmek için tertibatı da haizdir . 

500 iıçi çalııacak : 
Bu fabrikanın faaliyeti ile yev . 

miye 500 işçiye yeni ve devamla 
bir faaliyet .. haaı açtığı ıibi mem· 
leketimizde hariçten gelen kok 
ve aotrasit k6mllrleriyle yol kat
ranındaa daima mO.tağni kalacak 
ve benzin ibtiyacamızın bir kaamı· 
nı kartılıyacaktır . FabrikaDln te
ıisab 1935 senesi Temmuz iptida
laıanda bitecek ve iatilaaallt Atua· 
toı ayında piyasaya yazedilecek· 
tir . 

bakım evine götürülmüş ve müte
h.ssıs Zeki beye gösterilmiştir . 
Zeki bey bu ur alındığı taktirde 
çocuğun öleceğini söylemiştir. 

Dığer doktorlarımız da çocuğun 
bu vaziyet karşısında yışamıyaca· 

ğını bu vaziyetin mayii dimağü şev
kinin toplanması neticesi olarak 
vukua grlmekte olduğunu söyle
mitlerdir . 

V eziyetin aııl tuhaf ciheti, bu 
çocuğuo acemi bir Giritli ebe ka
dın tarafmdan kolaylıkla ve zah
metsizce alıaabilm~sidir . 

Pek az Türkçe konuşabilen a
na ve baba da bu bale bayrr.t el· 
mekte ve gülmekten kendilerini a· 
lamamaktadırlar . 

Dün bir çok meraklılar uzak 
muhıllelerden bu eve gelerek bu 
alelacaip ıekildeki çocuğu hayret
le seyretmiılerdir . 

Ziraat bankası 

Şimdiye kadar piyasadan 
12 milyon kilo buğday aldı 

Ziraat bankaaı ıehrimiz ıühe
sioin piyHıdan düae kadar almıf 
olduiu buğdayın yekunu on iki 1 

milyon kiloyu bulmuıtur . 

Bankaca libreıi :fazla olanlar 
diğerlerine tercih edilmekte ve 

daha fazlı bir fiyatla alınmak· 
tadır. Buğday alınmasına devam 
olunmaktadır . 

Şehrimizin buz sarfiyatı 

Son on gfin içinde fazla 11cak 
lardan dolayı Kanarada yevOJiye 
( 800 ) ila ( 900 ) llalıp buz çıkı 
rılmıkta ve hepsi de aarfolunmık· 
tadar. 

Evvelce buz aarfiyah alta yliz 
kalıbı geçmemekte idi. 

Hamura fazla m~ya koyan 
bir furuncn 

Keçeciler içinde furuncu Arif 
efendinin çıkartmıı olduğu ekmek
lerin hamuruna fazla mikdarda 

maya koyduğu görülerek ekmek 
ler musadere edilmiş ve hakkında 

zabıt tutulmuttur . 

Sahte senetle zimmete para 
geçirmek davası 

Sahte senet taezim ederek zim· 
metine para g rçirmekten suçlu ve 
mevkuf icra dairesi eski muhasibi 
Rahmi beyin duruımasıaa dün 
ığır ceza mabkemeıinde devam 
olnoacakh. 

Fa~at; Rahmi heyin suç ortak. 
larından Haydar zade kamil efeu· 
di laakkmda çıkarılma§ olaa tevkif 

milzeklıercıinin infaz edilmediği 
ve Diyarbekirde ölmOş olan eıki 
icra memuru Haydar bey hakkın 
dı yazılan mllzekkereya de cev•p 
gelmediği anlaııldığıadan bunla 
rın tekidine karar verilmiı ve du
rutma 22 aiustos 934 tarine bara· 
kılmıtbr. • 

Bir ölilm 

Sabık mebusumuz H amazan 
zade Kemal beyin kain valideleri 1 

Melek hanımın Bürücek yayla
sında vefat ettikleri teessürle 
haber alınmııtır . 

Ölüye Tanndan rahmet diler 
ve Kemal beyle ailesi efradına 
taziyelerimizi ıunanz . 

Hububat ve pa 

" Türk Ofisi " io dilO 
tiblik ve istihsal hareketi 
kında " Hakimiyeti milliY 
kadqımızda muntazaman 
neşrelmtğe baılıdığını tel 
beri olarak bir kaç güa 6 
maştık. Bugün ışağıeaki dl 
o servisilerdea kısaltarak 

Beynelmilel piyasa: 
Dünya iıtibsalatı hakkı 

veırileo malümat berveçbi i 

Buğday: 

Mahsul seı.e başı olan 
tosta 4 büyük ihracatçı 111 

te ( şimali Amerikan il 
Kunada , Avusturalya , Ar 
mevcut stoklar ve deniz .. 
buğday yekunu , 

160,000,000 kental tıh 
miştir . Geç'n sene ayni 
bu rakam 186 milyon keo 

ihracı ka:ıll mikdarlat 
Şimali Amerika buğd• 

salatı ihtiyacına dahi kifay 
miyecekıir . 

Kanada ihracatı 20 
kental , Arjantin ve Avu 
ihracatı 60 milyon keıotıl . 
Tnoa bavzuı , timali Afr 
diğer ıhracatçı memleketle 
catı ise IS milyon olmak 
ceman 95 milyonu geçmiy 

Bu sene kabili ihraç o 
buğday yekunu ola4 95 
kentale onaran ihtiyaç 60 
kental daha fazladır ki bd 
muhtelif senelerden beri s 
gelen stoktan temin edil 

Avrupada havalar şuret 
miyede ıayri müsait gi 
Sıcak dalgaları veya yağdl 

bazı mahallerde haşerat, e 
ribai yapmııtar . Bir ay evf 

rupanın elde edeceği buğdaf 
sulil : 

310 milyon , aynca da 
ithali ibtiyacmdı olan ve 
yoou da buğday ibracatçıll 
leketler olmak üzere 400 
kental buiday temin ~dıl 

Merkezi Avrupa ve 
Polonya, bava ve siyliptan 
surette müteessir olmuı ve 
istihsalihnın yarısını vereD 
Jeketin hilfn malum olan 
larma nazaran geçen sen 
milyon kental istihsal e 
memleketlerin ancak 157 
kental elde edecekleri ınl 
hr. 

Şimdi Amerikadao 7 
tarihile gelen habere na 
merika mezru araziıinio 

altmışını ihtiva eden biri 
kumetlerdeo yirmisi dahil" 
vam eden fuhna ve sıcık 
ları 5 milyar değil, mısır •• 
mum mahıulit ~ıa.lı suretti 
tet:uir olmuştur. Salibiyet 
merika ziraat dairesinin ta 
rine oazarad ıimali Ameri 
hada dahilinde elde edilecek 
day bu memleket ibtiyacıo 
cak yüzde yetmiş beıini te 
bilecektir. 

Bu bıher , buğday fiatl 
rinde azim tesir yapmış ve 
yıa 1933 tarıbindenberi 16r 
mit bir irtifaa yilkselmiıtif· 

Çavdar: 
B6tün düa,ada bu m• 

geçaa senelere nızaran 
elde edilecektir . Bitbaasl
çavdar müatebliki olao Al 
ÇekoıJavıkya ve Polonyıd 
ıul azdır. 

Arpa: 
Avrupa da Romanya vı 

riıtanda arpa zeriyata ı• 

ızaltalmıı olmaaından ve 
ve Kanadıda sıcak dalga 
dolayı mabıul av.dır . Jıpo 
ıimali Afrikad• mabaul m 
Yulaf: 

Baltık ve Akdeniz bav 
teına olmak Dzere her ta, 
ıul 10n derece zayıftır. 



A s k e 1 r .. 
------·------

Yazarı : 
:~ Fransız Cenerallarından M•urin l 
iyt Bütün devirlerin ve bütün mil· \ Vakta~i. bizin~ Verduo v~ Som· ı 

1 r.n yetişlirdıği büyük k
0

umao 0 ~e .bav.~lısmdekı muvaffakıye~e· l 
nlardan biri gayboldlı; Hınden· 1 rımız yuluıek kumandanlık erkanı 
rg öldü. harbıye reisi Felkeohayn'ıo yıldızını 
1866 senesı Avusturalyalılar ya söndürüp te çekilince hiç bir fert 1 

ao haıpte aldığı bir yara ve tarafıddan münakaşe edilemiyc 
70 barbine Prusya ordusunda cek mevki Hindenburga \'erildi. 
zbaşı sıfatiylc işlhak eden Hin· Romaoyanın ezilmesi, Ruslarla 1

1 
ııburg taribte gördüğümüz :li· 3 mart 1918 Prestlitovsot mua-
r büyük askeıler gibi tefekkür hedesi, 1917<le piyavedeki İtalyan 
mesai ile yuğuruldu. hezimeti hep Hindeoburgun ese 
Venoi'lı V erdy'nin talebe ve ridir. 

esai arkadaşı olan Hindenburg, Şark c ... phesiodeo serbest ka-
eri rütbeleri s erian 9Ş&rak 8 lan Hindenburg 1918 ilk baha· 
i ordu kumandanlığıoa yüksel rıocla taz~ Amerikan kuvvetlerinin 

. Yaşı 64 olunca mevkiioi daha yetişmesinden evvel garp cephc-
nçlere bırakmak üzere tekaü- sini korkunç bir sul'ette saıstı . 
nü istedi. liikin çatJamadığım görünce gali· 
Üç sene sonra büyük harp pat- biyetio elinden çıktığım derhal 

dı. 23 ağustos 1914 de o esna· hisseden Martşal, imparatora sulh 
şarki Prusyada bulunan 7 inci teşebbüslerine- girmesini " 1918 

duya kumandan tayin edilerek teşrini evvel " tavsiye etli ki nok-
başladığı zaman o vakte ka tai n zanndaki isaLetini bir daha 

r kendinin de tanımadığı Lu- isbat elli. 
rıdoıf 8 inci ordunun eıkanıbar- 1919 eylülunda neşrettiği 11 ba-
)e reisi idi. ikisi de vazife başı yalımın kitabı,, nda , 1918 hareka 
getirildikleri zamandan itiba tını büyük asaletle naklederken 

n şarki Prus) ada\ci vaziyet to '' halk oı dud o daha evvel düştü11 
men tebeddül etti. diye kabahatliler ve poltikacı · 
İki çok kuvvetli Rus ordusu l&r üzer ine yükletti ise de ve sivil· 

asıada kalao ıst kizioci oıclu, o 1 r ciddea ordudan daha evvel 
dar berbat halde idi ki evvelki düşmüş i cer kendilerine kuvve· 
fı şarki Prusyayı tamamen ter tinden daha çok ziy11de gösterilen 
tmek fikrinde idi 1. ordunun yenileceğini hissetme 

Hiodenburgun noktai nazarı 

bambaşka; o düşmanlarının ba 
ya itihariyla kendilerioio üç ve 

ker adedi itibariyle dört misli 
duğuou biliyor; kendisinin ıle 
lalıarc yazdığı gibi " askerin 
lnız göze gözükeo kıymetJ~rini 

aap eden yanılır, harbin neli 
ıini onun maneviyah ıayin eder" 
yordu. 

sindendi. 
Mareşalın hu kitabı aslcer elin

deo çıkan kıta pların şüphe yok ki 
en eyilerınden biridir; mamafih 
biz hepsini tastik edecek değilız 

Mrseli ve bilhassa müelliflerin 
fakir Almanyayı abloka altında 

buluodurma'arı hakkındaki tenkit 
leri bizi :hayrete düıürdü ; H biz 
bunu tehtelbabir harbini affettir • 
mek ve haklı göstermek iıtemesin 

1 

Haklı olarak iti askeıioin ma 
viyahna barakan Hindenburg, 

ordusuaun timal kısmına ha 
de bulduk , Sonra, Maretal, Fransa · 

bir perde çekecek lcadar kuv 
t terkedip Rus ordusunun cenup 
ımıDJ tamamen t!zmek için bü· 
n lıuvvetlerİbİ cemelti . Ve ev· 
li Tannenberg de Alman şark 
tikamını aldıktan sonra, yukarı, 

ale doğru yürüyerek Remeo 
mpfın ordusunu da yendi . 8 
lül 1914 de Hindenburgun Na 
lyon vari mahirane manevrası 

yuinde Prusyanrn şarkı düş -
ndan tamamen kurtulmuş bu 
du. 

işte bugünden itibaren, Maro 
barebesinden sonra gururla 

bizim Joffre ,. dediğimiz gibi 
maolar da ' 1 bizim Hindenburg" 

iler. Şark c.ephesİDİn biitüo mu· 
akiyctleri Hindeoburg ve onuo 

e lıanı harbiyci umumiye reisioin 
te rıdir.Bu iki f, zeka ve mem· 
~ ltet atkı dolay11ile birbirine ta .. 

men uygun n merbuttu. 

Eğer o esnada Hiııdenburgurı 
ktai nazarı yüksek kumandan 
mak&mıoca prk faıla Heri ve 
rı görülmt seydi daha 1915 le 
a ordusu tAmamrn mabvolmuı 
ya biç olm,ısa harp harici e. 
miş bulunacak idi. 

Birbirini teyit eden matbuat 
berlerioe onaran Almanya Ja 
oyınm Avuıturalya için tatbik 
iği uıu\ü takip ederek Ameri · 
yı Alman malı mübayaasına ic· 
r edecek bir vasıta olmak üzere 
muk ihtiyaçlarını imkan nisbe
de Hiodiıtan, Rusya, Mısır ve 

r pamuk müst bsiti memle· 
tlerdeo tedarike karar vermiş 
. Alman mensucat sanayii grup· 

Türkiye pamuk havzalarının 

nin Afrika yerlilerini harbe sürme 
aini 1ıefret verici ve ayıp buluyor 
ki bununla da tahminime göre 
!kendilerinin yaphğı gaz harbini 
ve Paris bomabadmanıoı aüküt al· 
tında bırakmak istiyor . 

işaret fttiğimiz noktalar müs· 
tesna, Mareşalın kendi asıl ruhunu 
ifade eden kitabını börmetle tema 
ıa etmemek imkio haricindedir • 

Şahsı itibariyle çok mütevazi, 
memleketi için magrur, ııoıf menfa 
atl«"ri aleyhine bir münekkit ve düı 

maolarına karşı Maretal, tcmamen 
açık kalplı idi ki kitabetin bir çok 
yerinde Fransaz topçularının me 
baretlerine ~örmet ediyordu . 

Bu kitap ruh ve ifade noktai 
nazarından temamen Atman !. 

Zira Ahnanyanın tcfevvukunu 
temin edtn her şeyi mubah ; ken 
dilerioin malik olmadığı kuvvet· 
leria düşmanları tarafıbdan isti· 
mali memnu 1. 

Şu aş•ğıki satırları en büyük 
samimiyet ve en açık ruhla yazan 
bu büyük askeı in önünde eğilme· 
menio imkanı var mı ? 

.. Ban in.an olar•k düıündüm, 
ve hareket ettim , ve ioHn olmak 
haysiyetiyle bata itledim , lakin 
hayatım dı başkalarının takdir ve 
lasvipleri için driil, kt.ndi vicdan 
ve vazifem için ve onun uğrunda 

baıeket ettim, onuo emirlerini yap 

tım. " _______ ... _____ _ 
Savanı satmak is

terken 

Sabıkalılardan Cemal oğlu E· 
lniıli Mehmet ile Arkadaşı Mt"b· 
met otlu Hikmet bir C,mus ara· 
basında bulunan bir savanı çalıp 

( Türk Sözü ) 

SON __ lll_A_llB_lE_R_lL_lE_R_I' 
' 

Türk Muallim 
talebeleri 

ve 

Liyonda ziyaret ve gez n

tilerde bulundular 

LİYON : 13 ( A.A. ) - Profe ör 
ve talehelenlen mürekkf'p yüz yet· 
ınİ§ beş kişilik Türk ıalehe ve mu· 
alliuı heyeti Liyonu gezwiştır . 

Heyet yarın Aite - Uaovenceo 
hareket edecek oradan Napoliye git
mek üzere vapura binecektir . 

Heyet Ağustos nihayeıiode latan• 
bula ılöne.-:ı>ktir . 

İtalyan gazeteleri 

Yuğoslavya hakkında iftira 
yapıyormuş ---

Bclgrıd ; 13 ( A. A. )-Bazı 
İtalyan gazeteleri Yuğoıdavyıyı 
Avusturyadaki igtişaşlara yardım 
etmiş olmakla ittiham etmiş oldu· 
ğundan dolayı Polıtika gazde~i 
başmakalesinde bu ittıhamı şid 
dede 1et ve buou ıftira diye tavsif 
etmekte ve bunu iftiranın hm 
avusturyanın Yuğoslavyanın dü 
rüst battı hareketi dolayisiyle res· 
men teşekkiir edildiği Lir anda 
ortaya atılmı~ olduğunu ehemmi 
yctle kaydeylemektrdir.Bu gazete 
ilaveten diyor ki : 

Avusturyadaki karga~alık gün
lerinde biz tamamiyle bitaraf ve 
fakat miiteyakkiz müşbit vaziye 

tini muhafaza ettik. İtalyan f1rkata. 
rmın Avustuıya hududundaki talı· 
şıdioio bir nümayişten başka bir 
şey olamıyacağını va beynelmilel 
vaziyet dolayisiyle bu işin daha 
ileriye götürülmiyl'ceğini biliyor 
duk. 

Yuğoslavyaya yapılan iftira
laun en iyi tekzibi, Avusturyanın 
Yuğoslavyaya dürüst hareketinden 
dolayı teşekkür etmit olm:ıııdır. 
Avusturya istiklalinin muhıf u.ası 
Avrupanın beyn!'lmilel siyaseti 
nin en mühim esaslarından Liri 
olmak icep eder. Fakat bu mese· 
lenin halli için faşizmin kullan· 
makta olduğu usuller tehlikelidir, 
Ameli değildir. 

Bir tayyare kazası 

Londra : 13 ( A. A. ) - lleid 
ile aylığın atlas okyanusu esferi
ni icra ettikleri zaman rakip ol 
duhları ( Trail Of 'Fhe Caribou ) 

teyyaresi dün öğleden sonra Hamh· 
ide bir tecrübe uçuşu yaptığı es· 

nada yere düşerek parçalanmış 
tır. 

Tayyareyi idare etmakte olan 
yüzbaşı Reid hafif surette yeralao· 
mıştır. 

1.ondra ; 13 ( A. A. )-Yüzbı§ı 
Heid dün öğleden şonra düçar ol
duğu kazayı müteakip ternle 
Londraya hareket etmişdir. Çün
kü yaraları bir kıç bereden iba 
rettir. 

Cenup kutbu 
Amiral Birt bü~ ük fedakar

lıkla işine d~vam ediyor 

Ziya Gevher bey 
C. H. F. umumi idare 

h~yetine seçildi. 

İstanbul : 13 ( ~. A. ) -Cum· 
huriyet Holk Fırkası umumi ida· 
re heyetiode boşalnn azalığa 
Cumhuriyet Halk fırkası umumi 
riyaset divaoınco Çanakko le me· 
husu Ziya Gevher bey seçilmiş· 
tir. 

Antalyada 

Zirai tetkikat yapıyor • 
•• c " -

Antalya: 13 ( A. A. )-Naren 
ciye ve muz ziraatları hakkında 
memketimızde h tkikatta hulun· 
mak üute zir11at vekaletince gön 
derilen doktor Tcnkuvsl şehrimi
ze gelmiş, Ant.lya, 11""inike ve A 
lanyada tetkikata başlamıştır. 

iri anda 

Sefalet içerisindedir. 
~-·· 

Kork (İrlanda) 13 : (AA) -
Daiıy telgrapb muhabiıinden 

İrlanda muıtakıl hükumeti çok 
müıkül bir vaziyet içerisindedir · 
Vıl3yetlerio çoğu bir müddet için 
fıkaraya eltıkltri yardımı kesmeye 
mecbur olmuşlardır . 

Hükumet biç bir bankadan pa . 
ra alamamaktadır . 

Diğer tarafındın İrlandaotn İn 
gillcreya ihracatı tevakkufa uğra 
dıiındaa varidat fevkalade aıal

. 
-

mııtır. 

Fransada bir tren 

kazası oldu. 

Avinyon: (Fransa): 13 ( A. 

n 
A. )-Cenevreden gelen sürat ka· 
tara bu sabah saat 3/50de Avinyo 
istasyonunda bir yük treniyle çar 
pısmıştır. Tafsilat yoktur. Birçok 
ölü ve yaralı vardır • 

Rey·ıam başlarken 

Sarda mahalli hüku
met tedbirler aldı 

. 

. 
. 
yi 

Sarraburucken : 13 ( A . A ) -
Mahalli hükumet alakadar makam
lara göııdrrdili bir notada tezahüra
ta iştirak etmek üzere kefile halin· 
de ve bir cemiyet azası sıfatiylede 
biç bir kimseye Sarra gitmek musa 
ade inin verilmiyeceği bildirilmİ§tir 

.Mahalli kükiimet bu kararın re 
am komisyonu ile bilitilaf verilmi 
olduğu tasrih edilmektedir . ' 
Berlinde tren çarpışması 

oldu. 

Berlin : 13 ( A. A. ) - Dün 
ıabnh Bellen garinda Leipzig 
den gelen hususi bir trenle bir 
lokomotif arasında vukua gelen 
musademe, ı:annedıldiğinden daha 
vahim olmuştur . Demiryolları 
idaresi onyediei eğır olmak üzere 
160 kişinin yaralanmış olduğunu 
bildirmektedir . Şef dö tren ile 
bir yo1cu kedm ölmüştür. Kaza· 
nın sebebi bir makas hatasıdır . 

1 
Hava tarassudatı 1 

1 - Dün Adanada zevalden 
sonra sıfıra indirilmiş tazyikı 
nesimi 753,4 milimetre olup en 
çok sıcak 35,5,en azı 22,5 santi· 
grattı . 

Rutubet vasati % 63 olarak 
kaydedil mittir. 

2 - Hava açık geçmi§ , 
rüzgar zevale kadar sakin, zeval 
den sonra ceaubu garbiden süTati 
saniyede 12 metre olarak ölçül· 
müıtiir. 

Sahife : 3 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK Ye KOZA 

Kilo Fiyatı 

C 1NS1 Satılan Mikdar 
Eo az En çok 
K. s._ K. s. K.Ua 

Kapımah pamult 
-

Piyasa parlağı ,, 30 
Piyasa temizi 

" iane l 
iane il 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 Siiab 

Ç1G1T 
Ekspres 
lııne 
Yerli "Yemlik,, .. .. Tohumluk •• 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 2,57,5 3 .. Yerli 1,30 3 

" 
Men tane 

Arpa -
Fasulya 
Yulaf 2,55 2,57,5 
Delice 
Kuş yemi 
Kt-ten tohumu 
Bakla 
Si sam 

~ 

UN [ Vergi dahildir • ] 
•••• Salih iUenai 705 ... • 58.5 ·=.o " .o !O Düz kırma " 460 

~~ Alfa 005 ~ ,. -= - ... ~* Cumhuriyet 7os o -
~~ ... 58.5 -
~ e. " Düz kırma,. 460 

805 -AJıa .. . 
Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

13 / 8 I 1934 İş Baokasmdan ahomıttır. 
Santim Pene K. s. 

Vadeli Liret •• ltalya ,. 

~ Rayemark ••Atman., Vadeli 
Fraok••F""ransız,, 

Hazır Sterlin .. f ııgiliz,, 
Rint hazır Dolar .. Amerikan,, 1 
Nevyork 'Frank "lsvic;rc,. 1 

T oros sporun yemek 

ır Kongreye davet ziyafeti 

lımirde Çukurova gençliğini 

ve ıpoTun ne derec~ye kadar yük· 
sek: olduğunu gösteren ıporcula· 

nmız ıerefine Toros ıpor kulübü 
idare beydi bir: akıam yemeği 

ziyafeti tertip etmiştir . 
Ziyafette İzmiren giden sporcular· 

la bazı idaredlerle mınta\ca heyeti 
reisi Coıkua bey bızır bulunmuılar· 
dı. Yemek eanaıloda tatlı hasbebal-
lerle vakıt geçirilmiı ve Coıkun 
bey , eski izci hatıralarından ve se-
yabatlerinden balısederc-k sporcu-
tarın çok iyi bir gece ğeçirmeaine 
vesile olmuştur . 

Gençliği daimı bir kütle ha-
liode görmek ister ve onlara mu-
vaffakiyet temenni ederiz . 

Süte su katan sütçüler 

Mükerrer tenbihat hilafına o· 
larak sattıkları ıütlere su karı~tı-
rao dört süt 11tıcı11 belediyece i· 
kiıer lira para c~zasile cezalandı· 
rılmışlard1r . 

• 
Adana askerlik •ube
sindan: 

Mal tApe oskerlık lisesinin 9 un. 
cu ve 10 uncu sınıfından olupta si
ldyo veya izinli gelmiş olan talebe
lerin derslorı 1 Eylül 934 tıırilıin
Je başlanılacağından 28 Ağüstos 
934 torılıirnle m ktepte bulunma
ları ve drha evvel g 'tmelori lüzumu 
mezkı1r mektep müdürlüğünün işa-
rıoa atfen il&n olunur . 3- 3 

sayhan BYkat müdürlülünden 

T. 1. C. 1. Çnkurova mın-
takası merkez hPyetinden : 

17 ağustos 934 cuma günü 
saat 10 da Adana Halkevinde 
toplanacak olan mıntaka senelik 
kongresine selahiyattar kulüp 
murahhaslarının gelmeleri rica 
olunur. 

Urfa belediye riyase-
tinden : 

Tutarı 19866 lira 82 kuruştan 
ibaret olan Belediyemizin sinma ve 
müştemiltltmın noksan kA.lan inşa-
atı kopalı uırC usuliyle 20 gün 
müddetle münakasaya konulmuş-
tur . Taliplerin yüzde 7,5 muvak-
kat tominatloriyle inşaatın mesuli-
yetini deruhte edecek bir mühendi-
sin taahhüt vesikasının hamilen 
ihale günü olan 25 - 8 - 934 Cu-
martesi günü saat 14 te Belediye 
encümenine göndermeleri ve daha 
fazla malOmat a . . . lmak ıstıyenlerm 
Belediyeye muracaatlnrı ilAn olu-
nur. 4406 9~16 

Seyhan EYkaf mOdürlülünden 
Muhtelif vakıflara ait muhtelif 

yerlerde kAin 4 kıtn tarla 1 - 9 -
934 tnrihınden itibaren üç sene 
müddetle icara verilmek üzere 13 -
8: 934 tarihinden itibaren 10 gün 
mu<ldetle müzayedeye çıkarılmış
tır . İhalesi 23 · 8 - 934 Perşembe 
günü .aeat 10 dadır . Taliplerin Ev· 
knC idaresine muracaatlerı . 4421 

13-17-21 

Muhtelıf vakıfiora oit muhtelıf 
yerlerde kA.in 1 1 hane ve arsa ev
velce müzayedeye çıkarılmış isode 
talip çıkmad•gındun ı · 9 - 9j4 ta-
'h' ı ·ı·b 3 l 5 935 'h ..na ıı ıı ımnnn ı ınıııuı1111uıııııııum11111ııuuaııııu llllllfllllllll I rı ınuen ı ı aron ~. - . nı a- • •• · • 9 

1 yetioo kadar 9 ay muddetlo ıcara 1 bu gece nobetçı 1 
1 

verilmek üzere 13 - 8 - 934 tari 
hinden itibaren lOgün müddetl~ mü- = 0 C Z 8 ne 
8 934 P b .. .. t 10 d pısı eıvar111t ~ - erşem e gunu sao a . . 
dır . Taliplerin evkaf idaresine mu· Halk eczauesıdır 

btaç olduğu irva ve ıska ve fi
nıınan ihtiyacını temin suretiyle 
rnuk ihtiyaçlarını Türkiyeden 
bassa tedarike çok babeıker gö· 
mektedir. 

. satoıak iıterlerke• yakalanmış ve 
haklarında tutulan bir zabıfla 

Cumhuriyet müddeiumumilığine 

teslim edilmitlerdır . 

Vatıngtoo 13 ( A .A ) - Riya
ıet ettiği heyetin usulıil barekesin· 
den 113 mil uzakta boz üzerinde 
kain kllçücük bir kulübeoia içinde 
yakyRlnız bütün kııi tetkileatla 
geçirmit oloo Amiral Byrd , hal
siz fakat neıeli olarak nihayet kur· 
tarılm11tır. M. Tbomas Poulto'oun 
idareainde bulunan tahlisiye he
yeti 9 ağustosta bir traktöre bine
rek Little Amerikadıa hareket et
miş ve fırtına ile daha başka mani· 
ler yüzünden iki defa geri dönme· 
ye mecbur olmuştu . ~miral Byrd, 
28 marttan beri meteorolojik vazi · 
yeti tetkik için cenupt• kalmlflır • 

zayedeye çılurılmıştır İhalesi 23 - ı·Tarsus ka J . t 1 
Askeri bava rasl• istasyonu 

--------------· racaaılaıı. 4420 13-17-21 •nımn••••• ı ı 



Devlet De111iryallanndan 

t.mlr'dı 28 A,.... 1934 wihiDde açılacak beyaelmılel p•na· 
Jll •• 9 Byltl 1934 \e yapdacak kanulut f8Dlikleri mün11ebeliyle De· 
~· 1ionllerİllde, •Pitdlld .,._,., •• telhilat yıpılaeütar : 

1 - Aakua ve Konya'daa 24 ve Afyon ve Bandarmad•n 25 Ağua-
3 tarihlerinde doğruca lsmire hareket edecek katarlarla Ankara -

~on 'Ye Konya - AfJon, Alayont - Bahknir., Afyon - Menemen, 
rma - Menemen kaaımlanndaki iıtuyonlardan aaürıbU1ran ls-

-e gitmek ütre gidİf dönüt bileti alarak yoleulera yülde 80 - 86 
8Mlll8Ue:rinde •ühim teuilH yapılacaktır . 

ltbu temilAt, ikinci defa olarak Ankara ve Konya'dan 7 Byltl, 
&r.ı1111 Ye Buidırma'dan 8 Eyltl tarihinde hareket edecek k•tarlar için 
tiibu edilecektir . 

Yolcular, dönüt biletlerini lsmir iıtaıyonuna vise ettirmek prtiyle 
ir'e muvuılıt tmrihinden •ıra b8f glD urfanda lsmir'den hareket 
cek katarlarl11, tAvavkufıuz olank, geldıkleri i.uıyonlıra dhebi

llOIUırdir. 

Bu teuilAttaD istifade için Ankara - Balık11ir ( Balıkeair ha-
• ) ~yeat - Afyea ( AfJoa hari\t ), Konya - Afyon ( Afyon hariç ) 

am1111111nndaki İlt11yoolardan bilet alarak 7olcular ; biletleriae yapıt· 
llflll.a& iJerı kifelen birer ve1ika lotografı vereceklerdir • Ba11 ietas-
9mll1Ddall lsmire giclit - dönüt bilet ücretleri ıuolarcbr : 

n m 
KUl'Uf KUl'Uf 
1050 700 .. •• 900 600 .. " 790 525 

" 
,, .. 52.5 350 

" " 
340 225 

" " 225 150 

" " 375 2!JO 
Birinci mevki blleUer de bu nlıbellerdedlr. 
2 - Bütiia pbekede aar'i olan fototr•Oa halk \icaret biletleri-

15 günlilderinden 20 Apto. ile 10 BylOI 934 sarfında ilk defa 
• hareket edilmek tlure ahaacak olanlanna ait tlcreder 7aa ı ya
iadlrilmiftir . 

Yoloular, ba hileılerle tamire vardıkıan, •• lsmir İ1Ua7oounun 
•liı" li" Wad aldaktu _,. biletlerin mer'iyet mlddeti nihayetine ka

m.dilderi istikamete doiru iatedilderi 1erde kalarak aeyahıı ede· 
_.vı-IWir. 

Bu aeyıhale ai& oa bet gia möddeılı hılk ticaret biledirinin üc
ri tonlardır : 

1 
17!50 

n 
t2!K) 

m 
875 

Bu bilet hamilleri ( 30 ) kiloluk meccani bagaj hıldarından bat· 
aynı cınıten ( 25 ) veya muhtelif ciulerdeo .. t11elıkil ( 1iO) kilo 

---~ tv&JI .-.. .......,...lerinde meccanrn nakleımek hakkıDı 
İlillrler . 

lat11yonladaa mak IMıluaa wya ba Mfi biletler •tdmayu yer· 
ti*lkmdan bilet tedarik edecekler, Hayda,,... ( leta9'.t ) , lmir, 

J'leri, Adan• ifltlme mtilettiflıklerine Mya Aokara'da Dnlet l>Htlr
a Uaual i4*eline ücret, Fototraf •• adrelleriai g&ıdtrirler, Ye 

• ı.rilate, buıi iltaayoadaa •Jabate .,..._,_....,..,, bildil'irler-
~ a4realerlne gönderilir . 

3 16 Aptos 10 lyltl 934 urfaoda pbekenio her hangi bir 
J•..U. Ye her hangi bir tarih için lsmire fotograflan giclif -

bildi ılacak yolculara uumt tanfe ilcntl~rinden •/o 50, ve pa
...,ll'lftt t thir için g6nderilecek etyanın ~ kiloıanı ye 250 kdodan 

yekpare ığır ecaamın iki ad~ine umumi tarife betİ1Mlen Jbd• 
Mlelliiltt , ... , . ltJll &ellilataodaa inif•de için; iktilllt w tasarruf 

·,n merkez veya ıubeleriadea iıtihal edılmiı bir Y88ikanın istaa

•eriJ.meıi f&l't • 
Dnelt yotauluklıriyla utalaaayıp gdrİ çewilecek lf1a ioia , iz· 

,._ hareket 19 1evk miiddeti 1 - 20 Byltl 934 tür . 
Yolcular. d6aiı biletlerini lamir wtaıyonuaı VİH e&ıirmek ıar

bu milddet urhiada lamir'den harekede doj'rUca ve k11a yo~n gel
...,.,_,, i.tatyonlıra dönebilirler • Puı~ .. tal•ıyaa 8f1&; lnafn 
._ıllriİİrken, ıho•lf olaa hamule eened.,ri lsmlr ambarını iade edil· 

~le, ••hreoleriae meccanen iade oltıaar . 
fMla .. blmat içia iıtuyonlara muracıat edilmedir . 4426 
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zlık s· a 

-
DiT IH 

TAITlll EDECiKTIB 

.... ıaeri 

GUnden gl erten lr r•leb ... 
her yerden aranan 

Yiiniş 
MENSUCAT FABRİKASI MAMCLATI 

Y almz - Gazel Adana Pazarında 

Orozdlbek karfı &1resında 
7 - 26 4381 

Muhterem halkımıza mijdeler 

ECE SUYU 
&atbfa çıkanldı 

Hakikaten bittin ıaların Bcelidir. ( •) Amanm dağlarının yaloaa ka
yaları aruından k6ptlrerek fatkıran bu çok kıy•etli sa19n asal adı 
••Ayran bq punan" diye ön almıt iken ııhhat ve ictimai muavenet 
Vekalet cetile1i tahlilden aonn bu ıuya "ECE " iımini •Yi'm ve ya
klflr g6rm8itlr. Vekalet celilenin reamt raporu •f8tada yuıbdır. 
Mahterem halkım11ın mezktr resmi raP' ru bir kerre okumaları klfidir. 

BCB IUJUU büyük bir iftiha ve leaetla içeceksiniz. BCE suyu· 
nu bir defa içtikten sonra batka ıulara behemehal uau&acakıınız. Çün· 
kü cidden latif, hafif ve &emisdir. A1Dİ samanda çok hasimlidir . iki 
saat sarfında Acıkmak isterseniz yemekle beraber iki kadeh BCE içlnis 
kilidir . 

TOPTAN SATIŞ YERi : Yağ Cami civanoda b11lkeciler kar-
1ı11nda ( ALI NASiBi > Bouneeldir. 

YetMlt bet kiloluk bG,mc d•IMIOllM ,az rlrml - 120 - ku· ,......,. 
&e Türkçe kraliçe 

e 
A 
B 
A 
Markalı ., 
A 

8 

H 
A 
B 
A 
lı&rblı 
F 
A 

' Belediye ilini ar 

Belediye Riyasetinden 

Kanar• baytarı laburatuverı için alAt, ve 
' vatı beyterlye ecza ve mefrufat satın ah 

Belediye kanarası Baytarı IAburatuvarı için isimleriyle 
ve mikdarı prtnameııode yaııh alAt ve edevata bayta,iye ve 
melrupt kıı pılı sarf osuliyle ıatın alınacaktır . 

lhaleıi AltUıtosun 28 inci Salı günü ıaat on bette icra 
ğinden taliplerin o gün Belediye enciimenioe ve ıartnamelerini 
istiyeolerin de Belediye yazı itleri kalemine muıacaatları ilAn ol 

7-16-20-27 

ÇUtehan Kaplıcası Ttlrld 
nln karlsbacl'ıdır 

Teainta BIİrede bqka eyi bir oteli hueuıt bttnyoları e 
kadınlar için gazinolan mtlkemmel bir bakkaliyesi ucuz ve n 
mek veren lokantası furuou ve temiz berberi vardır. Blektrik 
vir edılmipir . Yakında radyoda konacaktar esbabı istirahat 
meldir • ÇİFTBHAN iataayonuna iki da&ika meıafddedir tim 
na'Ylunları yücle tıtli tenllilttlıdır . 

Toroılaran ıemapaya ıahikalara altında tabiatin aumtst 
selltli kar111ında çam ve ardaç kokuıuyla muattar eerio bir ha 
de dinlenmek ini1enler için en güal bir eayfiyedir . Fiadar 
icıbatın11 uylUD bir tekilde hattı aatariy., indirllmiıtir . 

Oda Ucretleri B•nra Ucretlerl 

Otel odalan 
Taş odalar 
linci barakalar 
2 inci ,, ,, 

kuruı 
200 
125 
75 
50 

Hususi 
Umumi 
kaphcada kal· 
mıyanlardao 

kuruş 

30 
ıs 
so 

17 - 20 

t Odnganın en maruf ııe ıon çıkan El~ldrlkll ham1ır yoiur- I 
ma aaaldnaları - k.,.pü olar.sk • 

Gazetemizin 
AboneveDAnşartları 45 kiloluk Adaaa teıllmi 

100 ,, ,, .. 
17~ •• " 

,, 
1511 " ... " 

325 lira 
525 •• 
650 •• 
7!i0 •• 

Satıı yerinin merkezi : 
Mersinde EO. G. BERTAMINI 

T•• H•n No. 11 

Adana şubesi : 
A. Braııaf olli ııe Barabkli 

0.....fth •nk••• ._..., ..... 

BedeU.iade mifterilerimisa kolayhk olmak üsere müaait tak· 
aitlerle Yerilebilir . 4403 ~l - 5 

Halk ticaret Biletleri 

Devlet Demir goliarından : 

1 - llilll iıti.laael. milli ticaret ve milli aanayi müauehetl.,rinl 
kola1llttar-ak ye oo&alimak ve halkalDda ••mletetl tanıtmak gayele
riai giid• Dewlet DemirJolları idar•I 11 Halk &loıret biletleri ,. umı 
ala.la 20 Ata• 934 tarihinden itibaren mıkla tlcredl ve fedıllde 
teuila-81 Jeai bir tarife ~tbik edilecektir • 

2 ... Halk tieaıe& biletleri on bet gilnlüi:, bir aylık ve iki aylık 
olmak...,. il IUİ iillerİIMlen ter\ip edllmiftir • 

Bitiaol moTki lkleoi •ni 
On bil ~nllk biletler 35 25 
Bir ıylik ,, 60 40 

i aylak " 70 50 
Ba. .. ,...._. nakliye .... lele dahildir . 

Otlaetmevki 

17~ liradır 
30 ,, 
35 .. 

3 _ Halk ticaret biletleri haeilleri hileua mer'i bul•.Wta mid
eto• Dmet Deaôryoftan üıfrhıde hio bir • ., .... tiorel ftl'lllekıisin 

•itedıkliri Wtı"bmette, ch1edi.ıeri kadar MJ•ltat etmek, diledikleri i1-
ta1Jollarda inmek blamet .e durmak hülanaa h&Wir • 

4 _ Hılk tioaret biletletl ha•ilieri hareket 'te JOleula .,..._ 
•ında biletlerini iatuyonlara ka1ıt veya ,. ... ..U..11 •cMriJe&i• 
tatil defildir • 

5 - Halit ticaret bllederi ha•illeri 10• •lıklm haklmıdı-
ti alilli• " .... lclelerdea illifade edeoeWer• . Buna iltftten •Jl'I· 
• •Jlli ...... 25 ldlo "J• awldılif ciallııden 50 kiloJa kadar lfJ• 
i1-lerW W1• lliam llolellliyoal..,. ayal tfeD,...... ...ıet
tlret;i1.ew.dir. 

6 - Halk ticaret bu.& JaMaileıl Mim iıanfta MJahat etmek 
"....._ lan& ,...... w..ı tarilefe gire ._119 edeaeklerdir • 

9-12--14 4404 

3 A ylatt Gç , 6 eyi'lt altı ı yıllıtı on iki liradır. 
Torkiye hariçi için bu Ocretlere bir misli zam 

Şehir abonelerimizin gazetı 
lau•u•i mBvezzilerimizle her giJ 
bala/eyin erkenden iatedikleri 
bırakılır. Şehir için aylık abone 
lairtlır. 

• • • 
Bir defa kon•uk lllnların Ut;OncD ve 

dUnOO sıthffelerde her satırı on kuruıtu~ 
lam nı .. :tlyetlndekl dev•mlı lltnlar 9ln e 
pazarhk yaptlır ve en -ucuz fiyat .... 

Ankara oteli 
Şu sıcak hanlarda geee talsta 

kuru- siaeklİI raha' rahat ayu
mak ietenenil ( ANKARA Of BLl-
Nl ) •••)'iDii &yatlar "°k uou· 
dar. 

UCI .. 

KU111 •• bnli ko1un etinia i1i. 
ıini almak ia kr1eıılı yeni b .. p
lar ÇU'fll&Dda Abdi efendinin dük· 
kAmna bir kerre uğrayıoıı . 

• 

Vatan Eczanesi 
Kuru k6prlde bulunan ( Va'9D 

! ı-.-) bu brre aıhhat " ivti· 
1 :..ı ....... et Vekaletinin emriyle 
j Y Dl otil cnaniada k&te Mfl•d"I 
; dtlkkana tqtnclp mahtlrem hai-
l ka ilb 17ler • 44tf S -5 

u ... 
,,..,_, Nllr#l,ia 
AdamTlrk ..... 


