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Sahibi ve Başmuharriri 

1 -- •• Zonguldakta 
Ji'EHlT CELAL Temeli atılan Antrasit fabrikası 

16 Ağustos 1934 

1 
•yılda 500 ton tayyare benzini , 3000 

l ı 
1 

ton v<•I lat•anı , 60 bin ton sun'i 

1 ,,! PERŞEMBE antrasit verecektir . 

5 KUHUŞ ADANA : GüNLÜK GAZETE ON BfiilNCl YIL SAYI 2995 
™ 

• 
f 
j Kögıt ve Cam fabrikalarının temeli atıldı 
• Sanayileşme plamnın tahakkukuna doğru ,. 
: İsmet Pkşa,:izmitte kağıt fabrikasının, Paşa bahçede 

cam fabrikasının temellerini bizzat attı ... 

aşvekil,nutuklannda''bütün yüksek işlerde daima kılavuzumuz 
olan büyük re'ısimizin yüksek adını hürmetle analım,, dediller 

mufassal izahat:aldı· 
lar . 

İzmit Belediye reisi 
Kemal B. şehir namı
na İsmet Paşa Hazret
leri ve İktisat vekili 
beyefendiye temel at
ma merasiminde bu 
Junmdarından dolayı 
teşekkür etti . Ve bü
yük kuruculara şehi
rin ebedi minnet ve 
~ükranlannı arzetti . 

Bundan sonra Koca
eli mebusu Sırrı Bey 
aşağıdaki .ıutku söyle· 
•li : 

Yurttaşlarım ; 

Taayyün etmiş ha
kikatt ır ki ; iktisadi 
esaret, siyaai eeıaret ka· 
dar bir milleti benli· 
ğinden mahrum eder. 
İktisadi esaretten kur. 

Başvekil ismet pnşa nutuk söylerken tulmakta ecnebiye muh 
taç olmamak , kendi 

ihtiyacıoı kendisi temin etmek, 
parasını ,,lduğu kadar mem· 
lekctte bı,.kmakla olur. Osman· 
h İmparatorluğunun iktisadi esa
retten kurtulmasına sebep bunla· 
rı yapamaması idi ve hunun için· 
dir ki yurdun ve benliğinin tem 
manasile sahibi,hakimi olmak az· 

İzmit : 14 ( A. A.) - Sabah tezahuratla kalpten gelen bir sev. 
saat yedide İzmit muhiti tamami- gi ile alkışlıyorlaıdı. 
le harekete geçmi:5 ti. Şehir baş Şehirden 15 dukikıtlık bir me-
tan başa bayraklarla donanmış, eafede olan fabrikanın kurulaca-
I. aılın erkek, çoluk çocuk bütün ğı meydana g ... Jdikleıinde biraz 
şehir halkı sokaklara düzülmüş- istirahat ettiler. Bu istirahat esna. 
tü. sıoda fabrikanın ne şekilde yapı· 

İzmit kağıt fabrikasının temel lacağı hakkında mühendis Meh
atma merasiminde bulunacak olan met Ali heyden planlar üzerinde - Gerisi ikinci sahifede -Hasvekil İsmet Paşa Hazretleri ve ___________________ , ______ _ 

.. 
İktisat vekili Celal Bcf. bu gün 
saat onda İzmitc geleceklerdi. 
İzmit üı<siiLabri kumandanlığın · 
da büyük Lir faaliyet var . Paşa 

~ Hazretlerinin ve maiyetlerinin 
çıkacağı iı;kele burası olması do

l; layisile saat 9 da Başvekil Hazret 
A lerini istikl,al edecek heyet ve 
1' şehrin ileri gelenleri üssübahri 

Amerika ve Milletler Cemiyeti 

Şimdiye kadak diinya işlerine lakayt 
bulunan Amerika ricat mı ediyor? 

~~-----..... ·-------~-
Amerikanın Bc!rn sfiri Milletler Ce· 

miyeti nezdinde ali komiser oldu • 
kumandanlığı meydnnında top · 
laumışlardı. Meydanda piyade, 
bahriye ve polis müfrezeleri ahzı 
mevki. etmişlerdi. Saat 8/15 te er Cenevre ; 15 ( A. A. )-Ame- ! kalmıyacaktır . 

1 tuğrul yatı göründü ve 9/3? da rikanın Bero sdiri M. Young Wil- '[ Filvaki milletler cemiyeti aza 
yet,kumandanlık önüne demırle- sonun Amerika tarafından millet· sandan olmıyan bir hükumetin 
di. ler cemiyeti nezdinde Ali komi- ı mezkur cemiyet nezdinde bir ko 

İzmit Valisi Eşref hey ve İz. ser tayin edilecegine dair Vaşhing- miser tayin etmeği düşünmliş ol-
mit üssübalıri kumandanı l\leh tondan ılınan haber Cenevre ma· ması ilk defa olarak vukua gelen 
met Ali Paşa, Başvekil Hz., İkti- hafıli için iki noktai· nazardan bir hadisedir. 
sat vekili Ceial Bef. ve refakatle· çok hoş bir sürpriz olmuştur; Şimdiye kadar Cenevrede ce· 
rincl~ki zevatı kar~ılamak üzere Evvela M. Young Vilson uzun miyet azasından olan devletlerin 
nıotöıle yata gittiler. ~aat 10 ?~ senelerflenberi berkesin teveccü- murahhasları bulunuyor ve bun· 
B•şvckil Paşa Hz., İktısat vekılı büne mazhar olmuş bir zatttr . lar birer ~efir imiş gibi cemiyet 
Celal Bef., Siimcrbank müdürü Saniyen milletler cemiyeti neı· etrafında bir slifera heyet teşkil 
Nurullah Esat B., Giresen mebu· dinlf e ali bir Amerikan komiseri ediyordu. Bir ali komiserlikvü 
su Hakkı Tarık .B., İzmit mebu- tayini hır yenilik olacaktır. Hatta cuda gt-tirilmesi cemiyete girmek 
su beyler ve diğer zevat kuman- denilebilir ki hu yenilik beynel- ile şahit aıfatiyle bulunmak ara· 

, danlık iskelesine çıktılar . Baş - milel bakımdan nazarı dikkatı sında mutavassıt yeni bir hadise 
vekil Hz. kendisini iskeleden kar calip ' 'e merakaver olmaktan hali - Gerisi dördüncü sahifede _ 

şılayan zeveta ve zı~tana iltifat ~~-~-~~~~~~-·~---~-~~~~~~~~~~ 

ettiler. 19 A v t 
BiJalıara resmi selamı ifa e gus QS 

den askeri miif rezelerin önünden 

Pazar -gününden itibaren okurlar1mıza 

Kara Diken 
Adlı güz~l ve milli büyük hikayeyi sunacağımız. Bağ· 
rında his, heyecan ve yurt aşkını taşıyan bu büyük 

hikayeyi her halde takibe Hazırlanınız. 

geçerek halkın çoşkun ve candan 
tezalıurat.ı araı:ıında kendilerine 
tülısis edilen otomobile binerek 
Lir ı3ene F30ora genç Türkiye Cum· 
huriyetiııiıı kağıt. ihtiyaçını temin 1 
rdccek olan falırıkaııın temel at 
nıa meusiıni için iskeleden haıe 
ket ettiler, llütiin lzmit ~elıri yol-

~Ja krymeili hq~lil~i coş~n~----·-------~---------~---~ 

Maliye vekilinin cevabı! 

I Belediyemizin davetine kaışı 1 
Nafıa vekili Ali beyden gelen ce
vabı dün yezmıştık. Bugün de 
Mıliye vekili Fuat beyin verdi· 
ği mazeret cevehmı yazıyoruz : 

Adana belediye reis vekili 
Fuat beye 

Malatyıdan Sıvasa hareket 
edildiği için Adanayı ziyaret et· 

mek zevkinin münasip bir zamana 
talikine zaruret hasıl oldu. Dave
tinize le§ekkürler ederim efen· 
dim. 

Maliye vekili 
Fuat 

___ ................... -· ---
İzmir etrafındaki 

Büyük orman yangrn( sön .. 
dürülebildi. 

İzmir : 14 ( A. A. )-Ödemiş, 
Bayındır, Tire ve Kasaba kaza· 
ları hudutları üzerindeki büyük 
orman yangını bastırılmıştır.Yan
gın Bayındırın şarkıoda Kızılke· 
çili ormanında çıkmıştır . Hava· 

• nın poyrazlı olmasından yangın 
d~rhnl büyümüş ve onbeş kilo· 
metre murabbaı imtidadında bir 
sahayı kaplamıştır. Yangın orta-
sında kalan dört köy halkının ve 
hayvanlarının vaziyeti de tehll· 
keye düşmüştü. Alınan fevkalade : 
tedbirler sayesinde yangının ar· 
kası alınmıştır. Yanan sahası te · 
mamen devlet ormanlarına ait· 
tir.Yangın, yaban domuzlarından 
korkan bir kadının yaktığı ateşi 
söndürmemesindPn ileri gelmiş· 
tir. Bayındırın Latifl~r köyünde 
bulunan ve yangının söndürül
mesi nmeliyesioi bizzat idare 
eden Vali Kazım paşa yangın 
söndürülmüş olduğundan Öde
mişe gitmiştir. 

Vekiller Malatyaya 
döndüler 

ELAZİZ : 14 ( A.A ) - Nafia 
ve Maliye Vekilleri, Birinci Umumi 
Müfettiş, Kolordu ve fırka kuman
danlara ve Elaziz Valisiyle birlikte 
dün otomohiHerle Ergiini madenine 
hareket etmişler, yolda Ergani de
miryolu inşaatmı, tunel ve köprüle· 
ri tetkik ve teftiş eylemişlerdir . 

Vekillerimiz Erganide fabrikala· 
rı gezerek geceyi orada geçirmişler 
ve buhüo Elazize dönmüşler ve saat 
22 de Malatyaya hakeret etmişlerdir. 
Vaktın geç olmasına rağmen Vekil· 
lerimiz Elazizden ayrılırken bütün 
Elaziz halkı tarafından hararetli ve 
sawimi tezalıuratla teşyi edilmi§ler
dir. 

Balıkesirde bağcıhk kursu 

BALIKESİR: 15 ( A • A ) -
Memleketimiz bağcıhğıoı iokişuf et· 
tirmek maksadiyle halkevi son fenoi 
usulleri<~ bağ yetistirmeyi öğrenmek 
üzere bir bağcılık kursu açm1ştır . 

Kurs yakında faaiiyete geçecek 
ve derslere başlıyacaktır . 

Yağmur yağmış 
Fakat kuraklığın tahriba

tınt giderememiş . -NEVYORK : 15 ( A.A ) - Ku· 
raklıktan muztarip 4 eyalette yağmur 
yağmışsada mahsul bundan maaleııtıf 
hiç bir fayda görmemİjtİr . Bununla 
beraber ümitler büsbütün müokaıi 
değildir ve Nebraskaoın bir kısmın· 
da mahsulün az çok müsait olacağı 
tahmin edilmektedir . 

Bu yağmurlar timali Oklahama 
bavafüine iki aydanberi ilk defa ya· 
l•o yağmurlardır . 

Irak kabinesi teşekkül etti 

Yuzelliliklerden Mahmut Celal hoca 
bir hafta hapse mahkum oldu • 

T rablusşama 
bin tonu 

akıtılan petrollardan 
Fıransaya sevkedildi . 

14 

Suriye muhabirimiz 14 tari
hiyle bildiriyor : 

İskenderun sulh mahkemesi 
tarafından bir hafta hapis ceza· 
sına mahkum olan iskenderun 
Türk mektebinde ulUm.u diniye 
muallimi; camide müderris, ha
tip ve imam Mahmut Celal ho
canın(*)mabkô.miyeti,istinaf mah
kemesi tarafmdao kararnamedeki 
bazı noksanlar yüziinden feshe. 
dilmişti . 

İskenderun sulh mahkemesi, 
istinafın fesh kararına itba ede. 
rek mahkemeyi yenirlen görmüş 
ve eski kararında ısrar etmiştir. 

* 
Brezilya hükumetinin Irak 

Nasturilerini kabulden istinkaf 
etmesi üzerine bunların §İmali 
Suriyeye yerleştirilmesi için Ali 
komiserliğe Milletler Cemiyetin 
den bir teklif vıki olmuştur. Bu 
teklif Ali komiserlikçe tetkik 
edilmektedir . 

* 
Suriye ile Irak arasında tele· 

fon muhaberelerine yakında baş
lanacaktır . 

Eylfıl ayının iptidasında Ali 
komiserlikle Bağdatta Irak hari
ciye nezareti arasında ilk telefon 
konuşmaları yapılacaktır . 

* 
Türkiyederı yüzbaşı Mümtuz 

beyle Suriyeden Kamışlı masa
lihi hassa zabiti arasında Nasibin 
şehrinde toplanan Suriye-Tür
kiye hudut komisyonu aşağıdaki 
maddeleri karar altına almıştır : 

1 - Ankara itilafnamesi mu
cibince Suriyede erazileri olan 
hudut ahalisinden 260 kişinin 
mahsullerini Türkiye toprakla
rına götürm~lerine müsaade . 

2- 1 Ağustostan başlayarak 

( • )Adanalı meşhur yüzellilik 
Hafız Mahmut . 

üç ay zarfında hududun her iki 
tarafındaki Aşiretlerin gezehile· 
cekleri mıotakalann tesbiti . 

3-Adi suçlulardan 32 kişinin 
mütekabilen teslimi . 

4 - l\lahsullerioi kontrol et· 
mek üzore hudut boyunda ınu· 
kim çifçilere verilen serbesti ruh· 
satlarının yeniden tecdidi . 

Müzakere, şimdiye kadar em · 
sali görülmemif bir dostluk ve 
muhadenet havası içinde cereyan 
etmiştir . 

* 
Suriyede memurların kulüp, 

kahvehane ve umumi yerlerde 

- Gerisi dördüncü sahifede -
.,._ .... 

Konyada spor 
kongresi 

Konya : 15 ( A. A. ) - Mer
kezden idman yurdu,Selçuk spor, 
gençler birliği ve mülhakattan 
Karaman ve Ilgın murahhasları· 
nın iştirakile Konya mınta.kası 
idman ittifakı kongresi Halkevi 
salonunda toplandı. Bütün hayatı 
müddetince momleket gençliğine 
müfit olan merhum mebus Ka
zım Hüsnü beyin hatırasına hür -
meten bir dakika ayakta du· 
rulduktan sonra mesai raporu 
okundu ve mıntı:ıka hesll.batı tet· 
kik ve ittifakla kabul edildi · 

Fahri reisliğe memleket spo· 
runun kıymetli hamisi belediye 
ve fırka vilayet idare heyeti reisi 
Şevki ve hami reisliğe de mem
leket gençliğine pek yakından 
büyük bir alaka gösteren Vali
miz Cemal beylerin seçilmesin · 
den sonra yeni heyet intihabatı 
yapıldı ve büyüklerimize tazim 
ve hürmet telgrafları çekildi . 

Kongre yeni heyete muvaf fa. 
kıyetler temennisile dağıldı . 

Bakır madenine ulaşıyoruz 
Ergani demiryolu dahili istikrazının 

son tertibi de satlığa çıkarıldı ___ _, ......... ___ _ 
Bu devrin en ehemmiyetli tasarruf ve 

kazanç yolu bu tahvillerden almakhr 
% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi olan bıı lstikrazin son tertibi de 

evvelce ilırac olunan A ve B serileri gtfıl ayni hak ve imtiyazları 
havi belwri 20 lira llibari kıymelte , hamiline mnharrer 200 bin 
tahvilden ibaret olup • lam talwllln B le birini temsil etmektedir . 

Bu tahviller • kanun ımıclblnce umumi ve miillwk bı1tçl'lerle 
idare olumaıı daire ve müesseselerce , vilô.yeller hususi idareleri 
ve belediyelerce yapllacalc müzayede, mıinnkasa ve mukavelelerd 
teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan mlW em/dk 
bedellerinin tediyesinde itibari lnymell~rl iizerlnden başabaş kabu 
olunur . Tahvil ve kuponlan ile tedlyelerine müteallik evrak ve 
senetler, faiz ve ikramiyeler ve diğer muameleler lstikrazuı tama· 
men itfasına kadar her tiirlii riisum ve vergiden muaftır. 

o/o 5 faizden başka , senede iki defa yapılacak keşide/erde de 
kazanan uıımaralara ayrıca ikramiye 11erilecektlr . Misuri ve Kanzes eyatetlerine de 1 hafif yağmur ıerpmittir . ._ ___ ...__.._ _____________________ • 



Sahife : 2 ( Türk Sözü ) 
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Sanayileşme planının tahakkukuna doğru I\ · 
ŞEHİR HA..HEII. LE~t 

alkışlıyorlardı . Paşa Hazretleri ıl .. _______________ , _________ _. - Birinci sahifeden utan -
mile ve hin fedakarlıkla vücut 
bulan Türkiye Cumhuriyetinın 
her şeyden evvel yaşamak, yaşa 
yabilmek hakkının menşeini teş 

kil eden istiklali temin etmeğ~ 
çalışması kadar tabii bir hareket 
olamazdı . 

Siyasi esaretten kurtanlma 
müjdesini İnenü zaftrile almış 
idik. 

LozandaH muvaffakiyetle de 
iktisadi e~aretten kurtuluş be
şaretini aldık. Her sözü gibi da 
hiyane olan büyük Gazinin dedi
ği gibi, İnenüne milletin o maküs 
taliini yenen ve Milleti siyasi esa 
retten kurtaran muzaffer kuman 
danla yedi asırdanlıeri Türk boy· 
nunda edaret zenciri teklinde aa 
ıılı olan kapitülasyonlerı kırarak 
Türkiyeye'uri bir millet ve hü
kumet mahiyetini kazandırın, ıo
lünde muvaffak olan büyük dev 
let adımı olarak Lozanda karşı· 
!aştık . 

Lozanın ölmez kahramanı, 

yaptığı yüksek hizmetlerile İnö 
nünün muzaffer kumandanının 

kuı tardığı yurdun yaşaması için 
ılcvlet mefhumunun istilzam 
t ttiği asri ve medeni e8•Sları ta 
mamlamıştır. 

T alii siyasimizin ne güzel te· 
cdlisidır ki muzaffer kumandanın 
~ahsında lozanda muvıffak ol 
muş devlet adamının yüksek ae-
ciyelerini görüyoruz. Ve ne güzel 
bir tecellidir ki Lozanda mu 
vaffak olmuş devlet adamının gü 
zide seciyelerinda İnenündeki 
muzaffer kumandanın kahraman· 
ca faziletlHioi buluyoruz. 

işte bu gördüğünüz eserler hep 
Lozanın mütemmim neticeleridir. 
Bu fabrikaları kurdukça makine
lerin her devrinde Loza.ıın zafer 
nığmclerini duyaıız . Bizim bir 
fabrika yapmaklığımız haıka mil 
!etlerin fabrika yapmalarındaki 
muvaffakiyele benzemez . Bizim 
her kurduğumuz fabrika iktisat 
sahasında da isbatırütl etıi&'imizin 
canlı delilidir . Bu muvaff, ki yet 
lerin kı) metini ancak bu içteki 
akislerıyle ölçebiliriz . Bunlardan 
çok mtmnun olan doıtlanmız var· 
dır. Hatta bizi daha fazla teşci 
ederler. Fakat öte tılrafta terak · 
kiyatıımzı çekemiyenler, muai · 
mizi istirkap edenler, aldığımız 

semerat gözlerine iğne gibi ha 
tanlar vardır. Bunlar bizi bu me
saiden men için hatta beynelmi· 
lel karar ittihazına bile çalışmıt· 
!ardır. Bu kuarlar bu fabrikaların 
kıymetlerini ve ebemmiyetlerioi 
anlatır • Bunları tetkik ettikten 
sonra ne büyük yol üzerinde yü 
rüdüğümüz tezebür eder • Bu gün 
İzmit ve mülhakatı ahalisi ki,ll)illi 
davanın hainler cephesine kartı 
ıiperlık ve müdafaa hattını teşkil 
etmişlerdir, memleketin, milletin 
ve milliyetin halis ve bakası ilmi 
dini ancak büyük müncinin etra
fında gördüler. Her sözlerini bir 
ıyel gibi muta bildıler. belı:ledik 
leri saadet ve refah güalerini id
rake baıladıklarından dolayı bay· 
ram yapmaktadırlar. Oalar dede· 
leriadeu Akcakocanın, Kafamür· 
aelin fahirle dolu bıtıralarını le· 
vuüs ettiler. Onlar çocuklarına 
lamel Paşanın ve onun izinde yü
rüyebilmek meziyetini gösteren 
Celal beyia yurda bayat veren 
iktisadi izlerini devredecekleıioi 

düşünerek göğüsleri kabarmak 
tadır. 

Bugünlı:ü neslin dedesinden ıl· 
ılığı cüretle çocuklarına bıralı:a 
cağı mirasın bir millet hayatında 

kıymetçe birbiıinden farklı olma· 
dığına şüphe yoktur. Bunun için 
bize bu fırsatı veren muhterem 
ismet Paşaya kalbimizden gelen 
ihlasla trşekkllr ederız. 

Temel atma meraaiminde.bu
lunmık bahtiyarlığını duyduğu . 

muz hu kağıt fabrikasının, gerek 
bu viliyrt halkına, gerek buna 
malzeme yetiştirecek diğer vila· 
yeller abalisine vereceği faydanın 
tadadına girişmiyecrğiz. 

ismet Paşanın proiramını in· 
taç için muvaffakiyetle çalışan Su· 
mer banka ve gayretli zevatlarına 
tcş lıkür borcumuzdur. 

kağıt ve kaı tonun mühim bir kıs 
mını verecektir . 

Görülüyor ki fah!ika yalınız 
memleketin ihtiyacını lemin et 
m• kle kalmıyacak muhtelif çeşit 

bam maddeltrimizi lıiymetlendiı· 

meie de yarayacaktır . 
Şu halde lzmit kağıt fabrikası, 

iktisadi açılışında iyi esularden 
biri olarak sayılacaktır . Fabrika 
bir seneye varmadan açılmış ola 
caldır . Bir fabrika iyi ıar tlarla 
kurulduktan ıonra da asıl diraye. 
tini işletmesinde gösterir . Bir çok 
ahvalde fabrikanın ifletilmrsi ku . 
rulmHıııdan daha zordur • lzmitle 
kiğıt fabrikasının kurulması ileri 
bir irfanı, Cumburi yet inkilaplerı 
na huıusi bir bağlılığı olan İzmit 
için iyi bir tesadüftür . Fabrikanın 
bir samimiyet muhitinde bulunma· 

daimi tebessümü ile, yapılan bu le · 
1 

/>c 

zahurata mukabele ediyordu . BU· ' Maarif Vekaletinin bir ta111I 
yük bir kalabalıkla cam fabrikala
rının kurulacağı yere gidildi . 

Paıa Huretleri , İş bankası iş · 
tirülder müdür·· Hamit beyin fab
rika bakkınl!a verdiği izahatı bü · 
yük bit alaka ve dikkatle dinledi· 
ler ve aşağıdaki sözleri ile iş ban· 
ka11nın bu kıymetli tetebbüıünü 
tebrik ve taktir buyurdular : 

.-Bu cam ve şişe fabrikaşını yapma 
yı milli meselemiz olan iş bankası 
deruhte etmi• bulunuyor . Memle· 
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Talebe mevcudu üçyüzden a 1 

olan başmuallimler sınıf alaca~ 
Talrbe mevcudu üçyüzden az 

olan· ilk mektep haşmuaUimleri· 
nin sıoıf almaları ve bu sınıflardao 
açıkta kalan muallimlerle ilave 
muallimlerin icabında köylere 
gönderilmeleri evvelce Maarif 
Vekaletinden vilayete bildiril· 
mişti . 

lüzum gösterilmiş olmı 
3 - Menşei zaif ole 

0 
binnetico bütün sıoıflard8 

sstta liyakati şüpheli ola 
4 - Hakkıodqki ıefıif 

)arının son ikisi müsail >rl 
yanlar . J.yl 

5 - İnzibat kararıle r 
lüzum görülüp sıhhi v.zi 
nakle mani olmayanlar · 

6 - Daha önce köye 

Diğer taraftan aklımıza dur 
gunluk verecek tekilde büyük mu· 
vaffakiyetleri vücut bulmakta olan 
demir yolları inşaatı ilerilemek· 
tedir. Daha yakın zamanda ancak 
ayaklarımızla gidebileceğimiz yer· 
lere, tim ~i trenlerle gidiyoruz . 
Ne mutlu bu devri idrak edeo biz. 
leıe. Yüksekttn aldığı ilhamlarla 
Crlal beyin tatbikını üzerine al· 
dığı pr.ığraının itmam edıldiği gün 
Türkiye cumhuriyetini baricin yar· 
dımından müıttağoi, müreffeh ve 
meıut görece&'iz. Bu mubalı:kak
tır. Şimendüferlerio mutlaka ec
nebi sermayesi ve ecnebi bilgisi 
ile yapılabileceği kanaatine ıap 
lanan kısa görüşlü kimseler şimdi 
birer ahide gibi yurdun iç taraf
larında yükselen iıtasyo ıı ları gör 
mekle kendi takdiratının kifayet· 
siz l iğirıi anlıyor far. 

11 müesseseye alaka ve yardım gös· 
terilrceğine drlildir • Kendisini 
seven, kiymetini anlıyan ileri bir 
muhitte yerleşmesi, fabrika için de 
iyi bir talıdir . 

kette bir kaç bamıeyi bu tekilde yü
rlltecektir . Buna kuvvetle itimaıı 
ediyorum . Memlekette sanayi 
müesseseleri kurmak hususunda 
milli müesseseledn sermaye koy 
maları çok faideli bir harekettir . 
Milli bankaların fabıikıı vücude 
getirmeğe ç:ılışmaları çok bayırla 

bu faaliyettir . Bu va•iyet bizim 
için de teşvik ve tergihi mucip bir 
beldir . Hükumet bu faaliyetlere 

daima ınJJzabaret edect ktir . Cam 
fabrikasının müteşebbisi olan iş 
banlı:a11na muvaffakıyet temenni 
ve bu yolda çalışınları tebrik ede 

Dün yine Maarif Vekaletin· 
den vilayete gefon bir tamimde 
köylere gönderilecek olan mual
limlerin seçilmelerinde d erece 
sırasile şu cih~tlere ehemmiyet 
verilmesi bildirilmiştir : 

1 - Köye gitmeğe kendili· 
ğinden razı olanlar . 

2 - Sıhhi vaziyeti dolayısile 
merkezlerde istihdamına tıbben 

bulunanlar . 
7 - Zevç iso zevcesi, 

kocası şelıiıde muvazzaf 
yanlar . 

8 - Bekar olanlar ve 
silcle çocuğu bulunmayaol rl Arkad•şlar ; 

Bütün yüksek işlerde daima 
kılavuzumuz olan büyük reisimiz 
Reisicumhur Hazretlerinin yilkıek 
adını hep beraber hürmeti.: ana -
lım . 

ıim .» 

Bilıbare Paşa Hazretleri fab 
Şimdi bu yeni Cııınb.,riyrl es•· rilcanın temellerinin kazıldığı ma· 

rinin temel taşını koymağa gide- halle geldıler ve bizzat ilk lafı koy 
crğiz . Hatiplerin söylediklerini dolar ve bu suretle merasime ni-
mubabbet sözlerine ve İzmitlilere hayel verildi • 
yürekten teşekkürlerimizi taktim 
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Kesilen bir düvenin baytar dairesi"r 
kuduz olduğundan şüphe ediJJı:: 

~~~~--------~~~~~ 
vuşuyorlar . 

Bu Hnayiin fabrikaların da yar 
dımsız bııtıırılımıyacağı zannıuda 
bulunan kısa düşünüş ve kısa gö 
rüşlü kimseler çok yakında batı
larmı anlıyacaklardır. Ferdin ve 
fert teıekküllerinin yapamadığı 
ve bir müddet daha yıpamıyacaiı 
bu gibi ıanayi müesseselerinin te 
vekküli bir vaziyetle viicut bul· 
masını beklemtyi munfık bulmı 
yan ismet Paşa biıkümeti en iıa · 
betli kararları ile en isabetli yol 
üzerinde yürümektedir. Kendiıi 
ne kalbimizin derinliklerinden 
gelen hislerle teşekkür ederiz. 

ederiz .,, 
• •• 

Ştyb Muıtafe mahalles:nde 
oturan arabacı Hasan adında birisi 
düvesinin bastalandığı ve ölmek 
üzere bulunduğunu görünce ziyan 
etmemek için bunu habersizce e
vinde kesiyor ve ucuz bir fiyatla 
konu komşuya satıyor . Kanara 
tıfında kesilen bir düvenin etinden 

Fakat baytar dairesine I" 
bulan bir ihbar kesilen bu 
şüpheli kuduz olduğunu ııı 

çıkarıyor • Bir taraftan ar• 

Yurttaşlar 1 
Bu anda kalbinizin;.bir nokta 

üzeriade müştereken çarptığını 

adeta duyuyorum. O ç~rpıntının 
bavayi nesimi içinde vüçuda ge· 
tirdiği dalga timdi başımızın üı · 
tündedir • Onıı teneffüs ederek 
ıöyliyorum : 

Val•n deyince; bize bu vatanı 
yaratan büyük müucimizio muh· 
terem ıimuının ııözlerimizin önü
ne gtlmemrıine imkin yoktur . 
Toprağına basarken, havasını te· 
neffüs ederken onu mutlaka dii
şününüz . Yalnız minnet duya -
rız. 

Binaenaleyh bütün medeni te 
siriyle gözümüzlia önünde canlan· 
dırdığımız vatandaki saadetimiz 

sonsuz saygılarımızı izhar etmemek 
elimizde değildir . Her birerleri 
niz namına , keodi kendi namını 
muhterem İsmet Paıamız namıma, 
haykınyorum : 

Her feyin fevkindt; yaşasın 
Mustafa Kemal . 

• • • 
Sırrı beyden sonra kürsüye çı· 

kan Halk Fırkası vilayet idare be· 
yeti reiı muavini Esı t bey de ufak 
ve canlı bir hitabe ile Başvekil 
Paıa Hazretlerine ve Celal beye 
fendiye teıekkür etli . 

Bilihara büyük alkıtlarla kür· 
ıüye çıkan İımel Pata Hozretleri 
eşadaki nutuklarını irat buyurdu· 
lar : 

"Arkadaşlarım , 
Bugün mühim bir fabrikanın 

temel taşını koyacağız . Bu müna 
sehetle iktisat Vekili Mahmut Ce 
lal beyle beraber bize gösterilen 
iyi ve muhabbetli kabule ttşekkür 
ederiz . Temeli atılacak olan fab
rika iktisadi hayalımızın mühim 
bir müeaseıesi olacaktır . Bu fab· 
rika Büyük Millet Meclisi saııayi 

proğranunın bir uzvudur . Takri
ben iki milyon liralık bir aerma· 
yeyi alacak olan mü•aııese 13,000 
metre mikibı kerute , 15,000 ton 
kömür sarfedecek ve senede mem· 
leketio ihtiyacı olan mııhtelif ci nı 

Paşa Hazretleri sürekli alkış· 
larla nutuklarını bitirdikten sonra 
bizzat illı: temel taşını kendi elleri 
ile koydular . Paşa Hazretlerinın 
bu hareketini İktisat Vekili bey 
tekrar etti . 

Merasime burada nihayet veri 
lerek otomobillerle Ertuğrul yatı· 
na avdet etti . 

Başvekil Paşa Hazretleri ve ik · 
tiut vekili beydendi kendilerini 
Zonguldağa götürmek için Paıa· 
bahçeai önlerine gelen Gülcemal 
vapuruna binmek üzere saat 17,30 
da Paşaba~çeıi.ıi terkettiler . 

Zonguldık: 14 ( A.A) - lı 
bankası , ocakları inşası tckarrür 
eden ıun'i antresit fabrikaaınıa 

güzel çiğköfte ve pirzola yapıldığı(!) 
fikrinde bulunan bu konu komşu 
da ucuz olan bu eli elden kaçır· 
mak istemiyor ve kapıfırcasına 
alıp hasret kaldılı:ları çiğköfteleri
ne ( l ) sulu pirzolalarına ( 1 ) ka 

san hakkında takibat yapı rk 
diğtr taraftan da bu eııeo fta 
olan yirmi kadar çocuk , ııJ.ğ 
erkek kuduz iğnesi yem eğ• •p 

a bur tutulmuşlardır • • 

Şimdi bu yirmi kişi p>e~ u 
hastancıine giderek tedavi un 
caklardır . 

Avdetle yollar ayni kalabalığı 
muhafaza ediyor ve ayni tezahürat 
c:levam ediyordu. Yat 11,40 da tz.,. 
mitten hareket elti . İzmit valisi 
belediye reisi beyler Paşa Hazret· 
!erine Herekeye kadar refakat et 
tiler . 

temel atma mer&1imini yapmak üze
re baıvekii İşmet Paıa Hazretle
riyle ikti11t vekili Celil bey , ıefa 
katlerinde mebus , gazeteci ban 
kacı , tüccar olmık üzere çok lı:a
lahalık bir heyetle ve buıuıi va
purla yarın sabah Zonguldağn ge· 
lrceklerdir . Öğleden evvel ıuni 
antresit fabrikasının temel atma 
mera1imi yapılacaktır . Öğleden 

..).a 
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Hereke : 14 (AA) - Saat 12, 
40 da Herekeye muvasalat edil· 
di . Paşa Hazretleri , Celal beye· 
fendi ve refakatlarindeki zevat 
motorla Hereke iıkelesioe çıktı· 

lar . Burada da ayni coıkuo teza
hüraıla karşılandılar . 

Başvekil Paşa Hazretleri ve 
İktiaat ve"ili beyefendi Hereke 
fabrikalannda büyük bir dikkatle 

gezdiltr ve fabrikamüdürleıinin iza
hatini en derin noktasına kadar dik· 
katle dinlediler. Heıeke fabrikası
nın kumaıları ile uir fabrikaların 
kumaıları ve Avrupa kumatları ara· 
sındalci farlı:lar hakkında uzun bir 
müsabtbe yaptılar • Fadrikaoın 
ihtiyacı , amele yevmiyeleri ve 
amelenin ihtiyaçluile çok yalı:ın· 
daa alakadar oldular . T aribi bir 
kiymeti haiz bulunan deniz kıyı 
sındaki ufak köıkte bir müddet is· 
tirabat buyurduktan ıonra 13,40 
da lzmit valisi ve belediye reisi 
beylere ve Hereke fabrikası mü 
dür Vf' memurinine veda ederek · 
Yata ıvdet buyurdular ve 13,50 de 
Herekeden hareket ettiler • 

Başvekil İstanbulda 
lstanbul : 14 ( A.A ) - Bas -

vekil İsmet Paşa Hazretleri ve ik· 
tisat vekili Celal beyefendi bugün 
saat 16/40 tı Ertugrul yatı ile Pa
şababçe önlerine muvasalat buyur 
dolar • Pa,a Hazretlerini karııla· 

maya g•ıen lstanbul valisi Muhittin, 
Kılıç Ali , iş bankası müdürü umu· 
misi Muammer beyler yata girdi 
ler . Batvekil Paşa Hazretleri , 
ikti11t vekili beyefendi ve refakat· 
!erindeki zevat ıaat 16,50 de bu
ıuıi motorla Patababçe iıkelesine 
çıktılar . lıkelede toplanan müthiş 
bir kalabalık çok kıymetli bat ve
killerini bütün kalpleriyle çıljınca 

sonra lı bankasının kilimli tirketine 
ait lavar'ın açılma merasimi yapıla 
caktır. 

Suo'i antrasit fabrikHı senevi 
500 ton tayyare benzini 3000 ton 
yol katranı, 60blnlon sun'i antra
sit verecek ve bu uyede havza kö
mürlerimizin istihsal ve ihracatı 

120 bin ton artacaktır . 

Şehir baştan başa donatılmıttır. 
Hılk sonsuz ıevinç içindedir • 

İsyan suçlularının 
ruşmaları 

du-

lıyana iştirakten ıuçu ve mev 
kuf Erci,Ii Baıer oğlu Mirzu ile 
arkadaşlarının duruımalarına dlln 
ağır ceza mahkemesinde devam o· 
!unmuş ve cevapları gelmeyen ta
limatnamelerin tekidine karar veri
luek duruşmalaıı 12 Eylul 934 

Sebze fiyatları 

İhracat yüzünden son gün
lerde fazlalaştı. 

Sebze fiyatları son günlerde 
civar vilayetl~ro fazla ihracat 
yüzünden artmıştır. 

Bu yüzden fasulyanın kilosu 
15-17,5, böğrülce 7,5-10, do
mat•S 5-6, kabak 7,5-10, pat· 
Jıcan on iki tanesi 5, salatalık 
tanesi 2,5 kuruştur . Diğer sebze 
ve eıeyva fiyatları da aşeğı yukarı 
bu surette yükeelmiştir . 

Fahri bey 

Cumhuriyet meydanını dikile· 
cek olın Gazi heykelinin heykel 
trat tarafından yapılan modelini 
görmek üzere abide komisyonu 
tarafından seçilen ve İstanbula gi 
den beyetden ·ve vilayet daimi 
encümeni aza1ından Fahri bey ,eh· 
rimize dönmüştür . 

idare heyeti azası 
geldi 

tarihine bırakılmıştır . Kangal kayoıakamlığından vila-

Sitma mücadelesi sıh- yetimiz idart heyeti azalığına tayin 
.. edilen Zeki bey Kangaldan şehri 

hat memurlugu mi:ıe gelmiştir. 
Kazanç tetkik itiraz ko-

Şehrimiz Sıtma mücadelesi sıh· ı , .. 
bat memurluğuna Antalya aıtma mısyorıu azalıgı 
mücadele kursundan mezun Zia· 
ittin Cadam dendi tayin edilmiş-
tir . 

Dükkanında kumar oy
natan bir aşçı 

Kaıııyakada Aşçı Muıtafa dük· 
kanında mü,t~rilerioe zarla kumar 
oynatıken görülmüş gerek kendisi 
ve gerekse kumar oynayanlar bak· 
kında zabıt tutulmuıtur • 

Kuanç vergisi tetkik itiraz ko 
misyonu azalığına Ticaret odsınca 
Gergerli zadıe Reşat Sadi bey. ta 
yin edilmiştir . 

Sıtma enstitüsü ayni
yat muhtemetliOI 

Sıtma mücadelesi sıhhat me· 
murlarından Arif bey şehrimiz sıt· 

1 

ma enstitüsü katip ayniyat muh
temetli&'ine tayin edilmiıtir . 

Dört kaçakç•~ 

istiklal mahallesinde 
lbrabim oğlu Salim , Sılib r 
Halil , Ahmet oğlu ibra 
Şaban oğlu !sanın et k• r 
yaptıkl•rını haber alan zıb~e 
lediya memurları nibaye~ ·"' 
cürmü meşhut halinde yak"'ta 
lardır . 1 

Bunlar memur ve bekçi t 
fından karakola götllrülürlı"'1. 
rinden Şaban oğlu lsa beOI~ tı 
çinin beline sarılmıı ve dı»
arkadeşınının da yardıııtİJlfan 
zorla belinden labıncasioı 
lardır . 

Bunlardan Salim , Halil ~r 
rahim yakılaamıştır. Kaçalı r 
ehemmiyetle aranmaktadır· r 

r 

iskan 
e 

Vilayetimiz İskan müdiiı' 11 

bey Diyarbekir İskan IJJ 

ğüne naklen tayin edılmiştit u 
maileybin bu nakli ve iki 
de kadro harici kalmasınd-' z 
işleri timdilik yalnız kahıı I 
tip tarafından idare edile /' 

_...,luı 

Kongreye dav 

17 ağustos 934 cunııı 

saat 10 da Adana HaJke 
toplanacak olan mıntaka s 
kongresine selahiyattar ~ 
murahhaslarının gelmeletl 
olunur. ~ 



( Türk Sözfl ) 

Bir ecnebi gözüyle Türkiye ( SON - ID\BEB LJER 1 
Morgenland , Land von Morgen [*] 1 

Türkiyeuiu kalbi mesabesi~~· .1 nio otoritesi ve bu otoriteye kartı Avusturyada idamlar başladı 
b Ankara'da bir cuma günu . olan saygı ve bürmet te hudutsuz· 

k bk h dur . Bunuola beraber Tlh kiye u ün bahçelerden insa~ .a . . a a-1 
ve musiki nağmelcrı ıtılıyor. mumi proletarya hirliği arzeden 
güh bükümetin tatil gününü 1 bir proletarya memleketi :değildir. 

Dört zabıta memurunun maşala ışıklar• 
alhnda asılışı çok hazin olmuş 

umet merkezinin muciıeleri ve böyle olmak dahi iıtemiyor . 
sında geçirmek üzere uzaktan Burad• balkın tenviri , seviye ve l T b 
andan bir çok kimseler ıehre refahının artırılması içi büyük ve y iyanada yeni bir suikast terti atı 
mitler , gezmişler ve evlerine yorulmaz bir gayretle çalışılmakta-

b. f'n dır. Büyük gazetelerden biri olan daha keşr.edı.lmı' JI • meıden evvel oturup " 1 • T ~ y 
kahve .. eyabut bir bardak ıer (Milliyet) balkın hadisata vukufu- ( 1ı: 

" k Viyana : 15 M.A) - M. Dol· 
l·çer•k dı'olent"yor , eski ve ve- nu temin için öylere muntaza- I 

.. / fusun ölümü ile netice enin biildi· 
iÖıtermeksizin ölüme gitmiıler· 
dir. 

1 

1 

usiki nağmeleri ile neıt'leni· man ve parasız bir neşriyat ıeni-
ar • Bu hal ' halk baliçeaiode si gönderir . TutOo irt1ii$an idare· met darbesine itlirak eltikle.ri an-

. k- b lk · · b' · a a ık taşılan 4 2abıta memuru Clnanı -le olduğu gibi ona J,itişik olan sı oy a ı ıçın ır sıg r ç ar· 
ı mı•tır ki ıehirde sahlan sigara ile harp tarafandan ölüm cezaaına çarp· 

rpiç'in bahçesinde de böy e· v l l d 

Viyana: 15 (A.A) - Temmuı 
Cla Ravag telıiı iıtHyonunu ba -
11nlardaa oa beı kitinin muha· 

. Karpiç , ıehir lokantasıdır . ayni kalitede olmakla beraber ıe· tan mı~ ar ır • • . .. 
.. birde satılan sigara fiatmın üçte .. Bundan başka. bır_po. Iıs .. mufe.t· ada diplomat ve naıırlara , tuc· 20 d k h 

ı bı'ri nisbetinde acuzdur . Ynksek tıın ıene ve ıkeT ı ı mutte ım· 

kemesi baılamıştır. 

Viyana : 15 (A.A) " Daily te 
legrapb,, muhabirinCleo : 

Sahife : 3 

Adana Borsası Muameleleri 
J>AMUK ve KOZA 

I• Kilo Fiyaıı 
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Satılan Mikdar 
En az En çok 

,~K. __ s. K. s. Kılo 
~- -

~apınıalı pamuk 
Piyasa' parla~ı ,, 
Piyasa temizi 
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Ekspres 
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lıme • 
Yerli .-,Yemlik,. 

. 

"Toliumluk,. ~ 

" HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 2 3 

,. Yerli 1,87,5 3 

" 
Men tane " 

Arpa 2,52,5 2,57,5 -i -Fasulya i lera , turistlere tesadüf o unu•'. 2 1 .L b k 
mek\epler , sınat mclctepleıi ve ~ ve ~ sene uapis Ü mü ye· 

Karpiç'in bahçesinde halk ara üniversiteler hemen hemen paraı mışlerd1r . 
Nazilerin yeni bir suikHt te· 

tt"hbüsü keşfolunarak zabıta me
murlanodan 260 kiti tevkif edil-

-:Yulaf 2,40 
< 

" 
. ' 

da birdenbire bir hareket oldu sızdır • Halk mektepleri • aktam Viyıaa : 15 ( A.A ) t- Royter 
bu har1~ket çabuc•k diğer bah · · d 

· kursları bittabi serbesttir . Bu su· •Jın~ın aa : 
e de sirayet etti. Herkes sevınç öı- h'- A d'l 4 tle b6tün memleketin okuman ume ,ı;ua •Um e ı eD za· 
bey•cao içinde parbyan bıkıt · re b·ta bu g• a l 1 

Delice • 1 

Kuş yemi i 1 

' 
. 

Keten tohumu 1 

Bakla . :) 
L 

Si sam • l ı 

miştir. 

Roma : 15 ( A.A ) - '• Daily 
"" ve üğrenmui imkinı vücude geti 1 memuru . ..ce . sı .mış ar· 

la masadan masaya birbirine d Bu l d f b 
rilmiştir . Her yerde bir Helkevi 1' • D arın ı amı eu ar man-

tclegraph,1 muhabirinden : UN [ Ver~ dahildir • J 
D •••• Salih Elendi ' . ,70.5 lelJl·yordu : " Gezi geliyor · " . a ar et · t' :.:r • 1 ' -- G vardır ki , yürümek. ilerlemek az z ra z mıı ır • napı11ne av u-
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Avusturya başvekil muavinini 
Roma ziyareti geçen martta hal· 
yı, Avusturya ve Macaristan ara 

... - 585 
~ .c "' 

stafa Kemal Paıa ' yü se ır d w c'h ti b"ku~ •şale'e 'n lerde toplanırlM , bu evler halk ıgı 1 e e u m, m.. ı rı ışı· 
Yete iciode Şt.bir lokantasınrn w d · f 1 11 ve " k 

• Ü •• birliğin~ doğru daima ilim ve irfan gın a ın az o unm Ş ... o uzun 
resinde balkın arasında gor nu· ·· - ı·· H·'k .. · d b ... neşrederler. Netict! itiharile Yeai surmuı ur· u muo ıcraaın a a 

r . 
Bir adam tamamiyle basit bir ' . 

am . Belki bir köylü .. Gazioın 
rıısına geliyor . Hareketlerinde 
az çekingendir . Fakat gözle· 
d~ itimat ve emniyet vardır 
• Gazi Baba , söyle bakalım , 

tya ile siyasetimiz nasıld1r ? • 
ıi parlak ve keskin nazarlarla 
adamı tetkik ediyor ve sonra 
asına döntrek kendisinden pek 
kta olmıyan Hariciye Vekilini 

Türkiye hakiki bir de mokrasi mem- zır bulunanlar pek ziyade müte · 
l eketidir . easir o1muılard1r . Avlunun met· 

Muı-tsfa Kemal Paşa, Gazı ba
ba bakikat .. D Türk milletinin ba-

' 
bası dır. Türk milleti bir va\citlcr 

halinde mablıürnların dost ve ar· 
kadatları ağl•ııyor ve darağaçları
na kadar ıokulmağa çalıııyorlar· 
dı. 

Mablcümlar ise souk kanlılık 
faıını temamen nıubıfau etmiı 
ve biç bir beye-can ve korku eseri 

sında imzatanan ve Almanyanın 
muhtemel bir tecavüzünü derpiş 

eden misakın tabii icabatından . 
dır. 

Avusturya mabafilinde prens 
Starhembergin M. Mussolini ile 
yeniden mftlakatlarda bulunması . 

. 
nın mümküo olduğu ve lakin mü 
lılcatlardan fevllaİide mUhim ne 
ticeler beklenmiyeceği söylen -
mektedir. 

.o nı Diiz kırma ,. 
~·~ Alla ='- .. 
~~ .. ı. Cumhuriyet ... 
..... =' " °' (.)o Düz kırma ., 
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Liverpul Telgrafları 
15 / 8 / 1934 

Santim 

1 
Vadeli 6 
V•deli 6 
Hazır 7 

4 Hint hazır 5 
Nevvork 13 

lrlandada • 

-400 
005 
705 
58.5 ,_ 

1 46<> - 805 ı:: 

Kambiyo ve Para 
İ§ Bankasından ahnmııtır. 

PeM K. s. 
Liret " ltalya ,, 10 78 92 
'Rayşmark "Alman., 48 18 91 
'Frank"Fransıı,, 8 30 

14 Sterlin "İoeiliz,, 632 
22 Dolar .. Amerikan,, 124 
33 Frank "levicr~. 40 90 

Amerika da iırıyor ve "öylüye sükünetle ce· 
p vereıek diyor ki : " Bunu sa 
T evlik ROotO bey benden da
iyi anlatacaktır . Zira bu işler 

n ihtisası aahasına aittir ,. Bu· 

kendi vatanında ecneb·'erio baki 
miyeti altında t'Coehilrrin meo~ 
faati için çalışırdı. Gazi Mustafa 

Kemal, Türk milletini kapitülas
yonlardan ve ecnebi hakimiyetin· 
den kurtarmıı ve milletine kendi 
vatınını tekrar kazandırmıştır. O, 
milletine okuyup, yazmak öğrd· 
miıtir ve milletin kıyafetini diğer 
modern milletlerin kıyafeti gibi 
yapmııtır. O, ttim, teknik Ye mi· 
mart saba&ında eaki TOrk killtü 
rüoü en yeni terakkiyat ~e teki
müliit il~ meıcederek vatanını imar 
etmiş, demiryollar yapmış' ve de 
niz ıeyrüseferleri açmıştır. Ma · 
dcnler işlemeğe ve fabrikalar ku 
rulmığa bıılamışllr. Bütün bun· 
lır onun kendisinin, dostlarının 

ve mesai arkadaılaruun eserleri 

dir. 

Büyük çalışmalar oldu Çayır ve orman yang1nlan 

üzerine Hariciye Vekıli o ada· 
mufassal sebeplerile mllşkOI 

c.-.... 1··11i meseleleri iuh ediyor . Ar · 
ber taraftan aiiatler geliyor · 

ui bütün süatleri dinliyor vece· 
' p veriyor . Maiyetindekiler ve 

lk bahçesinin ziyaretçileri birbi
le dansediyorlar ve hepsi bir 
llrt olarak, arkıdat olarak müt· 
ele bir sevinç ve neıe duyuyor-
. lıte bugiinüa Türkiyui l>öy. 
ir , yani arkadathk ve vabdetlı 
topluluk teıkil eden bir halk 

emleketi . 
Sosyalistlerin ötedenberi kur· 

k istedikleri , Sovyet Rusye'nın 
lambaçla yollarla proletarya dik 
öliiğii ilzerinden el:le etmek ic;· 
iği, emperyalistlerin ret ve inkar 

tikleri ve kapıtalııtlerin flpbe 
tereddiitle kal'flladıklan şey • 

ni sınıfsız bir cemiyet ... 

Şiipbeıiıdir ki her yerde ol
u gibi Tilrkiyede de öylü ' tik 
l' amele münevver memur ' 
re

1

kt6r .. Ayrıhnıt 11oıfıar dtjil 
r ' ancak yekdiğerini tamamlıyao 

birbirine mütekab.leıı kıymet 
ren , burmet eden , umumi biz 
t ve refah için müıtercken çah· 
muhtelif meılek adamlarıdır . 

tün balkın Gazi için teslediği 
bıbbet ' ıevgili bir ail.e rtisi 
kkıodaki muhabbet gibı hudut· 
dur . Diğer haraftan da Gazi· 

• ) Bu azı "Pari e Tagr.hlau,. ga· 
y b' · t fıodan esiuin hususi mulıa ırı ara 

muz 1934 te Ankaradan yazıl?"~ 
• A ı 1934 tarıhh gaz«"tenıo .. ağu os . 

ııbaeında baımakale olarak neşredıl· 

TUrkiyede tedavülde bulunan 
kağıt paranın mecmuu 150 milyon 
lırıııdan fazla değildir. Gazi, Tür· 
kiye cumhuriyetinin on bir ıene 
lık hayatında memle1letini Avrupa 
v~ Amerikanın bir santimi ile bo· 
rçlandı rmamııtır. 

Jst11obulun bazı mehafilinden 
bajka Aaadolunun her yerinde 
Türkün emııiyet ve itimada layık, 
namuskar ve mi11afüperver olduğu 
görülür. Maafib misafirperverlik 

bahsinde Türkiye Fransa gibi yap· 
maz , yaui ecaehilerc kapılannı 
ardma kadar açmaz, çünkü bu 
yüzden Tiirkler asırludanberi za· 
rarh tecrübeler yapmışlar, yani 
memleketlerinde ecaebi kültürii 
ve kolonileri vilcude gelmittir • 
Memleket dahilinde ecnebilerin 
seyahati aerbesttir. Ecnebiler her 
yerde misafirperverlikle karşılan 
maktadır. Dost sıfatı ile gelen bir 
ecnebiye izzet ve ikram yapmak 
pek tabii bir feydir. 

Yeui Türkiye bugünün ve ya 
rının memleketidir; bir dt'fı iÖ 
rüldükten sonra daima özlenecek 
bir memlekettir. 

ftİr. . -----

,_ 

Propaganda nazırı;'' biz bu reyiam neti
cesinin lehimize olacağından eminiz,,diyo r 

Berlin : 15 (A. 4) - 19 ağus
tos reyiamına ait miicadele bugün ! 
başlamııtır. Saal 20-30 da Ne- 1 
ukselnde bir nutuk söylemiş olan 
M. Goebbelı Hindenburgun 30 1 
kadunusani 1934 tarihinde oyna· 1 

mış o1duğu rolil batırlathklan ve 
o tarihte Hitleri baf vekalete gc· 
-tirmiı olduğunu ıöyleaikten sonra 
demiıtir ki : 

O iÜn yeni bir alım dotmuıtu. 
Liberal ve demokrat memleketler 
otoritenin vatanı olan yeni Alman· 
yayı anlamamıılar ve anlamak is· 
tememiılcrdir. 

30 Hıziraa tarihine telmih e
deo mumaileyh Nazizmin iktidar 
mevkiine ğelelidenberi tesadüf et· 
miı o)duğu mDşkilleri bahrlatmıt 
ve fÖyle dcmittir : 

Dahili manialar Nazizmi zafa 
dilşürmemiı bilakis kuvvetlendir 
mittir. 

Hindenburgt..n bahseden ha· 
tip demi,tir ki : 

Hayat, bayatta olanlara aittır. 

i· baıa çıkacıtız. Bizim ilgı ettiğ 
miz şez yalan söylemek büriyet 
dir vo bunu yapmıt olduğumuz 

i· 
-

dan dolayı bahtiyarım. 
ide Nazır ecnebi gazeteleri tenk 

devam etmiı ve Hitlerio milletı 
reyine muracaat etmek vadioi tu 
muı olduğunu s8ylediktea sonra 
fU sözleri ilive'eylemi,tir : 

. 
n 
t· 

Biı milletin vereceği rey neti· 
ceıindea zerre lcadar endiıe etmi 
yor uz. 

SporcularımızınSov· 
yet Rusya ziyareti 

Leningrat : 15 ( A. A. )-Dün 
ak§am Türk :sporcuları ıerefiae 
büyük bir ziyafet \eritmiştir . 
Başta Cevdet Kerim hey olduğu 
halde biitüo Türk heyetinin Le
niagrat mınt•kllsı icra komitesi 
reis vekili M. lvanofunlıariçiye 
komiserliği mümessili M. Vayns· 
taynin ve L,ningrat sporcularının 
hazu bulunduğu hu ziyafette M. 
lvanof ve Cevdet Kerim bey nu· 
tuklar teati etmişlerdir . 

Bu baılıkıa muharrir bir kr.hnıe Sanayici : 
unu yapmaktadır : Morg. e.o.laod ' , 1 b d A 1 

d Cwnlwr ;;el ayrômrn a n· 
auaızcı Levent'io mukohıh ır · 

Ecnebi matbuatı reisicumhur Hin
den burgun 6lümünü baftalardao· 
beri bekleyip duruyordu. Bu ga· 
zeleler Marr:şalm ölümii Nazizmin 
yıkılması demP-k olacağmı yazıyor
lardı. Bazıları Alman ordUıuourı 
isyan edeceğioi ve saltaoahn iade 
edileceiini tahmin ediyorlardı . 
Mubacirlctr irticaın zaferinden bah· 
sediyorlar ve bu irticaı biraz sour• 
Bol§evizmin takip edec~ğini be· 
yan eyliyorlardı. Bolıeviım huaün 
Almany;ada bir efsane olmuıtur. 
Artık Bolşovizmi tanımıyoruz. Ec 
nebiler bize biziuı mütkilleıimizi 
ihtar ( tmek hakkına malik değil· 
dirler. Biı bu müıkOlih tamamiyle 
müdrikiz ve bunlarla her halde 

Leningrat : 15 ( A. A. )-Türk 
sporçuları Kief e hareket etmiş· 

lerdir. Misafir sporcular istas· 
youda hariciye komiserliği mü· 
mesaili, spor teşkilatı murahhas· 
lan, halk ve matbuat mümessil 
leri tnrafından teşyi edilmişler· 
dir . 

Leningrat sporcuları, Cevdet 
Kerim beye bir buket vermieler 
dir. Leningrat futbol takımı da 
Türk futbolcularına sureti mah
susada hediye edilmek üzere ya· 
pılmış bir futbol topu vermi§· 
leıdir . 

.Bir mürckkt'p keliıne-01an Mor kara yeni sergi evilldc açılacak 
nland'ı aynen tercüme ederııtk "5a· sanayi sergisine iştirak etmek 
h memleketi ,, diyebiliriz ve o za· şerefli bir va:lfedlr . Şimdlclerı 
n ıet1evhanıo Tftrkçcye tercümesi yerini ayırt . 

yle olabilir : ( Sabah memlekc~ti , 
bah ea ileri memleket olıcakur. ] Milli iktisat ve tasarruf cemiyeti 

- MatLuat U. Müdürlüğü-

--
Kok : ( İrlanda ) 15 ( A. A.) 

- " Daily Telegrapb ,, muhabi~ 
rinden: 

Zabıta kuvvetlari vergi borç· 
larını ödemi yen çif çilerden mil 
sadere edilmiş mevaşinin satışın• 
mumanaat eden köylülerin üze· 
rine ateş açmağa mecbur kalmış· 
tır. 

eticede 1 kişi ölmüş, 37 kişi 
de yaralanmıştır. Hadise bu gibi 
mlb.ayedelerin ekseriya y11p1l 
makta olduğu bir avluda t·ereyan 
etmiştir . 

Burada 5000 if i to lanmı ç ç p § 

bulunuyor ve 3000 zabıta memu· 
ru da intizamı muhafaza ediyor
du. 

Birdenbire içinde 15 kişi bu
lunan ve bütün hızı ile gelen bir 
kımyoll, kapah duran kapıvı zor 
lıyarak avludan içeriye girmittir. 
Bunun üzerine zabıta derhal ateş 
açmış vi sek\z kişiyi vurmuıtur . 
Paniğe tutulan halk kapılara doğ 
ra koıuımuıeada zabıtanın mu· 
manaatı ile karşılaşmıttır. Bir 
a11kerl mlifrezetinin gelmeıiyle 
Bükiinct ancak iade olunabilmiş 
tir. 

Vaziyeti ciddiyetle telakki 
ed~n İrlanda hükumeti icap eden 
yerlerde zabıta kuvvetlerini tak· 
viye ettirmektedir. 

Botu da yol faaliyeti ve 
yeni mahsul 

Bolu 15 ( A.A) - Bolu Aa· 
kar• ıoıa11 üzerinde Gerede Kı
zılcaban araııadaki aekiz kilomet · 
relik k11mın ikmali için çalıtılmak· 
tadır . Bir ay içinde Bolu Ankara 
ıoıaaınıa vilayete ait kıımı tama
men bitmit olacaktır . 

Bolu : 15 ( A .A ) -Bu seneki 
butda1 ve •rpa mabıulii geçen ae 
neye niıbetle dalaa iyj ve daha te· 
mizdir . Buğdayın kilosu yilz icara· 
daa Oç kurut otuz paraya kadar 
ve arpanın kiloıu altmıt paraya 
aatılmaktad1r • 

Tiftik geçea aenedea noksan· 
dır kilom 30/35 kuraı ve yllnlba 
kiloau 30 kurqtur • 

.,..._ 

Moise : (Amerikı) 15 - ~izon 
mandaları milli harasına ait bir 
çayırda fundalıklar tutuımuıtur • 

Burada bulunan müteaddıt man:b, 
geyik ve dıığ keçisi sü ül~ri yaa· 
mık tehlillcJ'n• maruzdur . 

Moise : (Ameıika) 14 (AA) -
Burada çıkan fund• yaogıoı timdi 
lik tehdit o1unmuı gibidir . Hay· 
van ıürüleri emniyet altıaa alın· 
mıpada 6,000 dönüm çayır mab· 
volmuıtur. 

Spokane : (Amerika) 15 (AA) 
·- Yirmi yerde çıkan orman yao· 
gınlıtrt Şimali Da kota eyaletini 
cesim ve · kt-sıf bir kara dumana 
botmaktadn . Yangına ıöndllrme
ğe 2,000 kiti ç•lıııyor . 

Hava tarassudah 

1 - Dün Adanada zevalden 
sonra sıfıra indirilmiş tazyikı 
nesimi 755.,3 milimetre olup en 
çok sıcak 36 , en azı 23,8 saati. 
grattı . 

Rutubet vasati % 81 olarak 
kaydedilmiştir. 

2-Hava az bulutlu geçmiş, 
rüzgar zevale kadar sakin, zeval 
den sonra ceımbu gar biden siit'ati 
saniyede 8 metre olarak ölçül· 
müştiir. 

Askeri hava rasat 

Kolordu 
civarında 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

Meşhur Kızıl Saçlı bıiyük ar· 
tisi '' Katara Bov ,, un en güzel 
eseri. 

Çılgm Kız 
:Filmini takdim edecektir • 

İLAVE: 

Dnnya havadisldri 



~ttl-ife : 4 ·-Amerika ve Millr.tlar 
cemiyeti 

Birinci Sahifeden artan -

olacaktır. 
Hatualarda olduğu veçbile 

Amerika son zamanlarda ve bil· 
hassa M. Ruzveltin iotihabmdan· 1 

heri Cenevre işlerine karşı bUyük 
bir alaka göstermektedir. 

Beyn~lmilel hiç bir meseleye 
karşı Amerika bükfuneti bigane 
kalmazdı . Bu münasebetle ıu· 
nu söylemek faideden hali değil· 
dir : 

Amerikanın Cencvredeki kon· 
soloshanesi bir kaç aydanberi 
Amerikanın beynelmilel işlere 
karşı göstermekte olduğu alQ_k• 
ile münasip bir tarzda tanzım 
edilmiş idi. M. Young Vilsonun 
tP.yini hunu tetviç edecek· 

tir. 
V aşhington : 15 ( A. A. ) -

Siyasi mahafil hariciye nez~r~ti~ 
nin Berndeki Amerika sefırını 
Amerika ile ·milletler cemiyeti 
nr:ısindaki münasehatı idareye 
mflmur etmek kararma büyük bir 
ehemmiyet atfetmektedir· . . 

Bu karar henüz resmen bıldı· 
rilmiş değildir. . 

Binaenaleyh M; Vilsonun mıl 
!etler cemiyeti nezdinde frvkalii· 
de komser unvanını alJ.p almıya· 

cağ ıbiliomiyor. 

Irak kabinesi teşekkül 
etti 

- Birinci sahifeden artan

kumar oynamalarını mened~n hir 
kararnome hazırlanarak Ali tas· 

tika arzolunmuştur · 
Kararnameye muhalif hare-

•tet eden memurların şiddetle 
cezalandırılmaları içfo ağır mad

deler vardır . 

* 
Trahlusşama Musul petrol· 

ları akmoğa başlamış ve ilk parti 
olarak 14 hin ton ham pdrol 
Fransaya sevkedilmiş~r · Bun.lar 
Marsilyada tasfiye edı~ecek~r · 
Petrollınn bu işe tahsıs edılen 

hususi vapurlarla Traplustao Fran· 
saya sevki d evam edece.ktir . . 

Ali komiserlik, Sunye dohı· 
!indeki göçebe Aşiretlerin yer· 
leştirilerek köy hayatına alıştın!. 
mıları ve kendilerine çifçiliğin 
öğr~tilmesi için mühim tetkikat 
yapmaktadır . 

Bu suretle yerleştirilecek olan 
Aşiretlere köylerde meptepler 
açılarak okuma yazma öğretile
cek ve kendileri medeni hayata 
alıştırılıcaklardır . 

* 
Halehin tanınmış avukatla· 

rından ve İran hükumetinin Ha -
lep konsolosluğu vazifesini ifa 
eden Mişel Korney efendi, ecnebi 
mustaatıklığının bir müz0kkere· 
sile tevkif olunmuştur . 

Hileli bir iflas m eselesinde 
sahtekarlık yaphğı tühmetile tev
kif olunan Mişel efendinin ke· 
faletle tabliyesi için yavılan mü· 
racaatları mustantık reddetmiş, 
bilahare ( 5 ) hin frank nakti ke· 
faletle tahliyesine muvafakat et

miştir . 

* 
Irak kabinesi Yasin Haşimi 

paşanın riyasetinde teşekkül el· 

miştir . 
Yeni kabinenin başlıca proğ

rumlanodan birioi, Irakta mec
buri askerlik kanununun tatbik1 
ve Irak hudutlarının müdafaa ve 
emniyetini temin için lazımgelen 
tedbirlerin alınması teşkil ede· 
cektir . 

Kral Gazi tarafından d11vet 
edilen İsveç veliahti ve zevcesi, 
teşrinievvel ayıoda Bağdada ge· 
leceklerini krala hildirmiılerdir. 
Misafirler Bağdatta beş gün otu
ncaklnr ve !rakın temaşaya de· 
ğer yerlerini gezeceklerdir . 

< Türk Sözü ) 

Devlet Demiryollarından 

lzmir'de 26 Ağustos 1934 tarihinde açılacak beynelmilel pana
yır ve 9 Eyh11 1934 te yapılacak kurtuluş şenlikleri münasebe\iyle De
miryolu ücreılorinde , aşağıdaki tenzıhlt ve teshilAt yapılacaktır : 

1 - Ankara ve Konya'dan 24 ve Afyon ve Bandırmadan 25 Ağus
tos 3 tarihlerinde doğruca 1zmire hareket edecek katarlarla Ankara -
Afyon ve Konya - Afyon, Alayont - Balıkesir. Afyon - Menemen, 
Bandırma - Menemı>n kısımlarındaki istasyonlardan münhasıran fz
mir' e gitmek üzere g:diş dönüş bileti alarak yolculara yüzde 80 - 86 
nisbetlerinde nıühim tenzilM yapılacaktlr . 

İşbu tenzilAt, ikinci defa olarak Ankara ve Kooya'dan 7 Eylftl, 
Afyon ve Bandırma'dan 8 Eyh1l tarihinde hareket edecek katarlar için 
tekrar edilecektir. 

Yolcular, dönüş biletlerini lzmir istasyonuna vize ettirmek şartiyle 
lzmir'e muvasnlet tarihinden senra beş gün zarfında lzmir'den hareket 
edecek katarlarla, tevavkufsuz olarak, geldıkleri istasyonlara dönebi
leceklerdir . 

Bu tenzilAttan istifade İçin Ankara - Balıkesir ( Bohkesir ha
riç ) Alayont - Afyon ( Afyon haric ), Konya - Afyon ( Afyon hariç ) 
kısımlarındaki istasyonlardan bilet alarak yolcular ; biletlerine yapış · 
tırılmak üzere kişelere birer vesika fotogrnfı vereceklerdir . Bazı istas
yonlardan lzmire gidiş - dönüş bilet ücretleri şunlardır : 

Ankara'dan lzmir'e Gidiş - Dönüş 
Konya'dan ,. ,, ,, 
Eskişehir'doo ,, ,, ,, 
Afyon' dan ,, ,, " 
Uşak'tan " ,: ,, 
Bnlıkesir'den ,, ,, ,, 
Bandırma'dan,, " " 

ıı m 
Kuruş 

1050 
900 
790 
525 
340 
225 
375 

Kuruş 

700 
600 
525 
350 
225 
150 
250 

Birinci mevki biletler de bu nlsbetlerdedlr . 

2 - Bütün şebekede mer'i olan fotoğraflı halk ticaret biletleri
nin 15 günlüklerinden 20 Ağustos ile 10 Eylill 934 zarfında ilk defa 
lzmire hareket edilmek üzere alınacak olanlarına nit ücretler yaı ı ya
rıya indirilmiştir . 

Yolcular, bu biletlerle fzmire vardıktan, ve lzmir istasyonunun 
vizesini bizzat aldıktan sonra biletlerin mer'iyet müddeti nihayetine ka
dar istedikleri istikamete doğru İst8Jikleri yerde kalarak seyahat ede· 
bileceklerdir . 

Bu seyahate ait on beş gün müddetli halk ticaret biletlerinin üc
retleri şunlardır : 

1 

1750 

II 

1250 

Ill 

875 

Bu bilet hamilleri ( 30 ) kiloluk meccani hegej hak)armdan baş · 

ka aynı cinsten ( 25 ) veya muhtelif cinslerden müteşekkil ( 50 ) kilo 
nümunelik eşyayı daima beraberlerinde meccanf'n nakletmek hakkını 
haizdirler . 

İstasyon ladan uzak bulunan veya bu nevi biletler satılmayan yer
ler halkından bilet 'tedarik edecekler, Haydarpaşa ( lstanbul), İzmir, 
Kayseri, Adana işletme müfettişliklerine ~eya Ankara'da Devlet Demir
yoJları Umumi idaresine ücret, Fotoğraf ve adreslerini gönderirler, ve 
ha'lgi tarihte, hangi istasyondan seyahate başlayacaklarını bildirirler
se, biletlari, adreslerine gönderilir . 

3 - 16 Ağustos 10 Eylül 934 zarfında şebekenin heı hangi bir 
istasyonundan ve her hangi bir tarih için İzmire fotografiarı gidiş -
dönüş bileti alacak yolculara umumt tarife ücretlerinden % 50, ve pa
nayırdı! teşhir için gönderilecek eşyanın 250 kilosuna ve 250 kilodan 
fazla yekpare ağır ecsamın iki adadine umumi tarife üzerinden yüzde 
70 tenzildt yapılır . Eşya tenzildtından istifade için; iktisat ve tasarruf 
cemiyeti merkez veya şubelerinden istihsal edilmiş bir vesikanın istas
yona verilmesi şart. 

Dönüş yolculuklariyla satılmayıp geri çevrilecek eşya için , fz .. 
mirden hareket ve sevk müddeti 1 - 20 Eylül 934 tür . 

Yolcular, dönüş biletlerini İzmir istasyonuna vize ettirmek şar
tile bu müddet zarfında İzmir'den hareketle doğruca ve kısa yoldan gel~ 
dikleri istasyonlara dönebilirler . Panayırda eatılmıyan eşya; lzmire 
göniierilirken, alınmış olan hamule senetleri İzmir ambarına iade edil-. 
mek şartiyle, mahreçleribe meccanen iade olunur . 

Fuzla malumat için istasyonlara muracaat edilmedir • 4426 

14-16-19 ___ , ________________________________________________ _ 

Muhterem halkımıza müjdeler 

ECE SUYU 
&atlığa çıkarıldı 

Hakikaten bütÜn suların Ecesidir. ( •) Amanus dağlarının yalçın ka
yaları arasından köpürerek fışkıran bu çolt kıymetli suyun asıl adı 

" Ayr,on baş puoarı ıt diye ön almış iken sıhhat vo ictimai muavenet 
VekAlet celilesi tahlihlen sonra bu suya 11 ECE ,, ismini uyğıın ve ya· 
kışır görmüş.tür . Vekdlet celilenin resmi raporu aşağıda yazıhdır . 
Muhterem halkımızın mezkür, resmi raprru bir kerre okumaları kAfidir. 

ECE suyunu büyük bir işti ha ve lezzetle içeceksiniz. ECE suyu· 
nu bir defa içtikten sonra başka suları behemehal unutacaksınız . Çün
kü cidden latif, hafif ve temizdir . AJnİ zamanda çok hazimlidir . lki 
saat zarfında Acıkmak isterseniz yemekle bera her iki kadeh ECE içiniz 
k!fidir . 

TOPTAN SATIŞ YERi : Yağ Cami civarında helkeciler kar-

şısında ( ALİ N AS/B/ ) Eczanesitlir . 
Ceyhanda satış yeri : Müskirut bayii Yusuf Ziya pfeoJi 
Mersinde ,, ,, . Mustafa Yunus ve kardeşler 

Yetmif be9 kiloluk büyük damacana yüz yirmi - 120 - ku· 
ru,tur . 

Ece Türkçe kraliçe 10 

Urfa belediye riyase
tinden : 

Tutarı 19866 lira 82 kuruştan ı 
ibaret olan Belediyemizin sinma ve 

1 
müştemilatının noksan kıllan inşa
atı kapalı zarf usuliyle 20 gün ı 
miıddetle münakasaya konulmuş- 1 

tur . Taliplerin yüzde 7,5 muvak
kat teminatlariyle inşaatın mesuli
yetioi 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 malümat almak istiyenlerin 
Belediyeye muracaatlnrı ilan olu-
nur. 4406 9-16 

Seyhan muhasebei hususiye müdür
J~ğünden : 

idaremize muktazi defatir ve 
evrakı matbuanın tab ve imalı mu
hammen bedeli olan ( 573 ) lira 
üzerinden ve Eylülün 1 inci Cu
martesi günü saat 9.5 da ihale 
edilmek üzere münakasaya vaze
dilmiştir . Taliplerin % 7 ,5 pey ak
çala riyle birlikte mezkur gün ve 
sa.atta Encümeni VilAyete ve bu hu
susta ki şeraiti ve nümuneleri gör
mek istiyenlerin her gün dairemize 
muracaatları ilan olunur . 4413 

12-- 16-20-24 

Seyhan Deftardartığından 
2395 Numaralı kazanç vergisi 

knnanunun 40 ır.cı maddesi muci
bince kazanç vergisi beyannamele
rinin tetkiki ile iştigal etmek uzere 
150 lira ücreti şehriyeli yeminli bir 
hesap mütehassısı tayin olunacak
tır . Mütehassısın yüksek tahsil 
görmüş maliye müfettişliğinde, di
vanı muhasebat birinci sınıf müra
kıpliğinde veya azalığında veya ma
li ve ticari müesseselerde en az beş 
yıl muvafakıyetle çalışmış muhase
be usullerine. vergi ve ticaret ka
nunlarına vakıf olmaları şarttır. Mü
savi şartlar dahilinde lisan bilenle
ri tercih olunur . 

Bu şartları haiz taliplerin muh
tasar tercümei hal ve evrakı müs
biteleriyle birlikte deft.erdarlığa 

müracaatları . 4432 

Seyhan Nafia baş mü· 
hendisliğinden : 

Dört yüz kazma , Beş yüz kü
rek , altmış çadır , otuz beş varyuz, 
elli y&ba elli tırmık, yüz el arabası 
vo iki bin adet kazma ve kürek sa
pı 6 - 9 - 934 tarihinde ihale edil· 
mek üzere muhammen bedeli olan 
üç bin dört yüz yirmi iki lira elli 
kuruşla münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin yevmi mezkftrde saat 
dokuzda yüzde yedi buçuk dipozi · 
tu akçalariyle vilA.yet daimi encü· 
menine ve mukavelename ve şart
namesini görmek içinde Nafia dai
resine muracaatları ildn olunur . 

4433 16--20--24 29 

Bakım evi idare heye
tinden: 

Cemiyetimiz himayesindeki ftt· 
kir ve kimsesiz çocukların yeni se
ne ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere 
Kasım Zeki bey tarafından 1028 ki
lo Buğday teberru edilmiştir . 

Memleket çocukları hakkında· 
ki yüksek duyğularıoı izhar eden 
mumaileyhe teşekkürlerimizi açık

ça arzederiz . 

Gaip ihtisas vesikası 
Vandan Adanaya gelirken 731-

1581 numaralı birinci sınıf emrazi 
hariciye ihtisas vesikamı zayi et
tim bulanların. bulundukları yerin 
sıhhat ve içtimai muavenet müdür
lüğüne veya hükumet tababctine 
teslim etmelerini rica ederim . 

4434 1-3 
Adana askeri hastanesi oporı -

törü binbaşı 
Kemal İbrahim 

1 Belediye 
: _ ____.;;, __ ,_____, 

Belediye Riyasetinden 

Kanara baytari laburatuvarı için alat," 
vatr baytariye ecza ve mefruşat satın a 

Belediye kanarası Baytarı lllburatuvarı için isimleriyle 
ve mik<ları şarlnamesınde ytızılı aldı ve edevatı bııytııriye -;e 
mefruşat kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır . 

İhalesi Ağustosun 28 inci Salı günü saat on beşte icr~ 
ğinden taliplerin o gün Belediye encümenine ve şartnamelerı,
istiyenlerin de Belediye yıızı işleri kalemine murncaıüları ildll 

7-16-20-27 f 

12 kalem evrakı matbua tabettirilea\a 
Belediye devairine lazım olan 12 kalem evrakı maıbuaol 

h zarf suretiyle tabettirilmesi münakasaya konulmuştur · 

ihalesi Ağustosun 28 inci Salı günü saat onıla icra edi!.eİ · 
talip olanların o gün Belediye encümenine ve şartnamesini gor' ki 
tiyenlerin Belediye yazı işleri kalemine muracaatları ilan olu~ka 

7-16-20- na 

---------------------------------------------' at \ış 

Adana Erkek muallim mekl' ı 
müdürlüğiinden 

Erzakın 

Cinsi Kilosu Cinsi Kilosu 

Ekmek 45000 Yumurta 
Koyun Eıi 13000 Yoğurt 8000 
Sade yağı 3000 Süt 3000 
Maraş pirinci 7000 Taze bakla 750 
Kuru fasülya 3000 Toze bezelyn 500 azr 
lstanbul makarnası 550 Pırasa 2000 r. 

,, Şehriyesi 650 Portakal ı 
Zeytin yagı 1000 Karnabahar 500 ka 
Kesme Şeker ( yerli ) 3000 Lahna 2000 
Tuz 1200 Jspanak 4000 
Kaşar peyniri 250 Marol 
Edirne Peyniri 1400 Karpuz 2000 
Kuru Soğan 1000 Patlıcan 4000 
Patates 4000 Taze üzüm 6000 
Domates salçası 750 Domates 5000 
Sirke 1000 Semiz otıı 1000 
Un ( •••• yıldız ) 1200 Taze fasülya 3500 
Kırılmış Meşe ve 125000 Taze bamya 600 
çam odunu Taze soğan 600 ti 
Meşe kömürü 8000 Kabak 4000 
Sabun 1200 lliyar 3000 
Arpa 8000 Elma 2500 

1 

1 - Mektabimizin ( 9 ) aylık Erzak mahrukat ve sebze 
Jarı yukarıda gösterilmiş ve 16-8-934 tarihinden itibaren 20 f 
detle münakasaya konulmuştur . i 

2 - Taliplerden şeraiti anlamak ve numuneleri görmek 
. . ·ı al lerin her gün saat 1 O dao 12 ye kadar mektep ıJaresına ve ı 1 

olan 5 - 9 _ 934 Çarşamba günü saat 8 de Maarif müdürlüğünd 
nacak komisyona yüzde 7,5 teminatlariyle birlikte muracaatlatı 
ilan olunur . 4430 16-21--26-31 

..,1 

Günden güne artan bir rağebetl• 
her yerden aranan 

Yün iş 
MENSUCAT FABRİKASI MAMÜLATI 

Yalnız - Güzel Adana Pazarında 

Ji 

Orozdibak karşı sırasında s 

..... -------------~--·--8----2-6 _________ ~ 

Vatan Eczanesi 
Kuru köprüde bulunan ( Vatan 

Eczanesi ) bu kerra sıhhat ve İçti
mai Muavenet VekAletinin emriyle 
Yeni otel civarında köşe başındaki 
<lükkdna taşrnJığmı muhterem hal-
ka ilan eyler·. 4417 5 _ 5 

''" ıııııııuııııınıııuıınııılllullllllllllllnllllllD'dUllKNlllll ııll llllllllllOlllllllLlllDlll~ 
~ ~ 

i bu gece nöbetçi 1 
i g 
i = 

ı eczane ı 
~ Kalekapısı civarında i 1 M. Rifat ecrı;anesidir 1 
l aıuıııuııııuıııımnıııuu 1111oııııı1Hıııam11111111-u11H1111111ıııımııuıııu111~ 

Nazarı dikkt 
Adananın Yarbaşı aı•~ 

den Mustflfa oğlu Mehnıe 

toplama ücreti olarak o:, 
verip teminat olmak üzer 
tezkeresiyle tekuut maııŞ c

1 yanıma &ldım . l<oznyı toP 
ueroye gittiği malum olrn8 ~ · 
ve cüzdanların yenisini çı 
için muracaat edec1:ık coıı~, n 
da muracaat ettiğimi ilı'ltl 

Umumi neşriyat 

Mehmet Nurettin fi 
Adana Türk sözü JJJll 


