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PAZAR -
-- ·- Ergani tahvilleri 

Bakır madenine ulaşmak için Hü
kumetimizin yaptığı üç tertipli dahili 
ietikrazm son tertibinin satış müd
deti ay sonunda bitiyor . 

5 KURUŞ ADANA : GÜXLUK GAZETE 

Dün ikinci Dil kurultayı toplandı • 

Karadeniz orman havzasında 

aşvekil Paşa, Zingal şirketine 
Ormauları gözden geçirdi . 

ait 

yancıktan Sinoba geçen İsmet Paşa 
Hz. orada sevinçle karşılandı. 

Ayancık : 17 ( A. A. )- Baş· I 
kil İsmet pışa hazretleri dün 
hah Ayancığa muvasalat etmiş· 
r ve holk taraf ıodan motörler 

sandallarla açıklardan karşı 
nmışlardır . 1 

Sinop valisi , C. H. }i"". reisi, 
yancık hükumet erkanı ve Zin· 
al şirktti müdürleri, Başvekili· 

müteakip vapura dönerek letan
bulıı müteveccihen harekd et 
mişlerdir. 

İsmet poşa hazretleri Sinop. 
tan \ apura döneı kPn ve vapurun 
hareketi esansında halkın coşkun 
ve kalpten gelen tezahüratı ara
sımla uğurlanmışlardır . 

~~~-----··.-----~~-
izi vapurda karşılamışlardır. Almanya_ Lehistan 

Adliye Vekilimiz 

istirahat etmek üzere 
Ödemişe gitti 

-
IZMIR : 17 ( A.A ) - Şehrimi· 

ze gelmi§ olan Adliye V~kili Saraç
oğlu Şükrü bey Ödem!şe barft.ket et· 
mi§tİr . Vekil bey Ödemişten Göl· 
cük yaylasına ~eçecek ve orada bu
Junan ailesi nezdinde bir müddet İs· 
tirabat edact!ktir . 

Saraçoğlu Şükril bey 26 Ağustos
ta açılacak olan 9 Eylfıl panaymnm 
açılma merasiminde İzmirde bulu
nacaklır . 

Romanya Kralı köstencede 

BÜKREŞ: 17 ( A. A ) - Kral 
Karol dün sabah Köstence tayyarn 
limanam küşat atmiştir . 

Hinden burgun 
vasiyetnamesi 

İsmet paşa hazretleri halkın 
şkun tezıbüratı arasında karaya 
kardılar . Burada Sinoptan ge· 
D heyet Başvekilimize Sinobu 
şrif etmeleri için Sinoplulann 

Şark misakına girip girmi- Viyana siyasi m\\hafilinde 
yecekleri belli dt!ğil. heyPcan uyandırdt 

calarını arzetti . 

İsmet paşa hazretleri Zingul 
ketinin fabrikaluını ziyaret 
erek dekoville ormana çıktı· 
. Havai hatları , ağaç nakleden 
okları tetkik ettiler ve burada 
refleıine verilen ziyafette hazır 
lundular . 
Akpm üzeri Ayancığa avdet 

en Başvekil paıa hazretleri Si 
p heyetinin ricası üzerine Gül
mal vapurile Siooba mütevec 
en hareket etmi§lerdir. 

Sinop : 17 ( A. A. ) - Baş· 
kil İsmet pap hazretlerini ha· 
'l bulunan Gülcemal vapuru 
ç vıkıt limanımıza muvasalat 
iştir. Gc?ceyi burada geçiren 
şvtkilimiz sobalı saat 9 da 

hre çıkmışlardır . Halk, ricala· 
nı kobul oden Baıvekilini çoş 
n tezahüratla ve derin sevgi 
minnet hisleıile selamlamış 
alkışlamıştır. 

Şehir baştanbaşa donanmış, 
elede Bnşvekilimize buketler 

ktim edılmiş 'egece bir wu 
lim tarafından 1 Hoş geldiniz J 
nilmiştir . 

Başvekil hazretleri vilayeti , 
•knyı, belediye ve hastaneyi vo 

mhuriyet mfıydanını ziyaret 
işler ve şehir parkında şeref· 

rine veril"D öğle ziyafetini 1 

----Poris : 17 ( A. A. )-"Havas,, 
ajaos1 bildiriyor : 

Almanya ile Lehistan şark 

misakına girmekten imlina et 
tikleri to.ktırde Fransa ile Rus 
yonıo Lu ayın nihıy'!tinden ev· 

vel Mr ittifak muahe<lesi oktede
cekleri hakkında bir Amerika 
ajansı terafından neşredilen hıı
berler hakkında uygun değildir. 
Almanya ile Lehistan teklif edi
len misak muvacehesindeki va· 
ziyetleıioi resmen bildirmeden 
evvel her hangi bir ihtimal der
pi§ edıleıoe&. lhtti eelibiyettar 
mohafilde son günlerde matbuat 
tarafındııa yapılan münakaşolar
clın sonra bu iki memleketin 
teklif edilen misaka girmekteki 
menfaatlerini iyice anlamış ol
duklarını zannettirecek cleliller 
mevcut olduğu bildirilmektedir. 

Her halde bir Franstz-Sovyet itti· 
fokı Sovyet Rusyunın Milletler 
Cemiyetine girmesi arifesinde iki 
hükumet tarafından taeııvvur cdi. 
lecek df'ğildir . 

Diğer cihettrn }""'ransanın Ce
nevre müessesesine olan sadakati 
\e bu memlek,.tin mülhem oldu
ğu fikir de molUmdur . İttifak 
siyaseti çoktanberi beynelmilel 
efkarı umumiye tarafından tok 
bih edilmcıktedir. 

akır madenine ulaşıyoruz 
rgani demiryolu dahili istikrazının 

aon tertibi de satlığa çıkarıldı -.. ~ 

Bu devrin en ehemmiyetli tasarruf ve 

kazanç yolu bu tahvillerden almakhr 
0 0 5 faizli ue % 2 ikramiyesi olan bu islikrazlrr son fe

1

rtlbl de 
oelce iJırac olunan A ve B serileri gtfll ayni lıak ve lmlıyazk:rı 

ui belıt'ri 20 lira itibari loymelte , lrnmiline mnharrer 200 birı 
lwildell il>aret olup , tam lalwilin 3 te birini temsil etmektedir . 

/Ju tahviller . kanun mucibince wmımf ue ımilhak bı1tç 1•lerle 
are oluman daire ue müesseselerce , ullayetlcr hususi idareleri 
belediyelerce yapılacak mlizayede, mıitıakasa ve mulwvt>lt'lerd 

mlnat olarak ve hazinece satılrmş ue salılacak oları milli emldk 
dellerlnin tediyesinde itibari kıymell::rl ı1zeri11den başabaş kabul 
u11ur . Tahvil ne kuponları ile ledlyelerlne mıileallik evrak ue 
netler, faiz ve ikramiyeler ve diğer muameleler lsllkrazın tama
en it( asına kadar her Uirlıi rüsum ve vergiden muafttr . 

°lo 5 f alzden başka , senede iki defa yapılacak keşldelerde de 
azanan mımaralara ayrtca ikramiye verilecektir . 

Viyana: 17 ( A . A. )-Hin· 
denhuıhun V•siyetnamesi Avus 
turya siyasi mahafilinde heyecan 
uyandırmıştır. Çünkü ; vaı:Jiyetna 
me Avusturyayı bilvasıte alakadar 
etmektedir. 

Filhakika Hiodenburgun der· 
piş ettiği imperatorluğun ihyası 
Bismark Almınyasının tekrar te-

sisini mi, yoksa Avusturyayı da ih 
tıva tdeu büyük bir Almanya
yı mı istihdaf etttiği sorulmakta
dtr. 

Eğt>r vasiyf'tname Alman İm· 
baratorl~nun yeniden kurulu 
ıuan taciJıedecekıe Avusturya Mo· ı 
narşistleri kf"ndi sıralarının da he 
men gelecegi kanaıtında hulun 
maktan hali kalmıyacaklardır. 

PARlS: 18 ( A.A ) - Ecbo de 
Paris gazetesindr ( Hindt>ulmrgun 
vasiyrınamesi mtıvsuk değildir ) haş· 
lığı ahıııda bugün iotişur eden hir 
makalede vasiyt>tnamenin sahte oldu· 
ğn isbata çahşmaktadar . 

Londra 18 - Times gazetc>si, Hio
denburgun vasiyetnamesi ve önümüz 
deki reyiamin bıymeti lıakkında ln· 
giliz efkara umumiyesinio umumi 
hissiyatım hulasaya çalışarak biltüu 
hu manenanın Almanya haricinde 
her hangi bir kimse üzerinde biç bir 
intiba husule getiremiyecek kadar 
Lıccerikeizce olduğunu söyliyor . 

DoktorŞaht 
Almanyayı Hitlere rt>y ver

meğe davet ediyor. 

Berlin : 19 ( A A.) -Dokt•)r 
Scbacht, reyiım hakkında neşret
rettiği bir beyannamede yüksek 
selahiyetlerin M. Bitlere verilme· 
ss lüzumunu iktisadi bir surette 
göstermektedir. Doktor Schacht 
diyor ki; 

Eski rejim Amerikanın tabii 
s rvetlerioı inkişaf ettirmek için 
kırk sene zadıoda yapdığı harici 
borcu yedi Sf'nede yapmış<lır. Hiç 
bir hükumet HitlerinkiEkadar ağır 
hir yükü üzerine ılmamışdır .Eğer 
bugüu sanayimize lazım oln me 
vaddı ıptidaiye mes•lesi, gelecek 
kışın en müşkül mesdelerinden 
biri halini Almışsa bu mar~sist 
r1-jim hükumetlerinin hatasıdır. 

M. Göbels nutuk 
söyleyt~cek. 

Berlin : 17 ( A . A . ) - M. 
Göbeles bütün almıınlan M. Hit 
lerin nutkunu söyliyeceği günden 
reyiımın sonuna kıdar bıyrak 

1 larla evlerini doaatmağa davet 
~--------------------·_...., ___ _. etmi§tir. 

Fon Papen Viyanaya vardı 
Avusturya matbuab yeni sefiri 
çok soğuk bir tarzda karşıladı 

~~------··.-------~-
Fon Papen, Avustur~a cumhur 

reisi tarafından kabul edildi 
Viyana : 17 ( A. A. ) - M. 

Von Pahen refak•tında sefaret 
erkanı olduğu halde bu sabah 
mutat merasimle itimatnamesini 
reisicumhur M. Miklasa taktim 
etmiştir. Bu esnada M. l\liklasin 
yanmda hariciye oizırı ve Riya · 
seticumlıur hususi kalemi müdü 
ıü bulunmaktı idi. 

Avusturya federal ordusun· 
dan bir müfreze sefire selam 
rtsmini ifa eylemiştir . 

Bundan evvel 1\1. Von Papea 
sabahleyin başvekil M. Sclıuscb 
nig ile b şvckil muavinini, ha
riciye nannm ve hariciye naza· 
roti katibi umumisini ziyaret et· 
miştir . 

ltimatnomo taktimi hakkında 
oeşr dilen resmi Avusturya teb 
1 ıhrinde yalnız samimi nutuklar 
taati olunduğunu kaydeylemek· 
tedir. 

Viyana : 17 ( A. A. ) -" Ha-

vas ,, ajansindan : 
Matbuat,M. Von Pı;penc çok 

soğuk bir kabul göstermektedir. 
Saat 13,30 dan itibaren tayyare 
meydanında beklenmekte olan 
Von Papen, ancak saat 17,30 da 
muvasalat etmittir . Ref akatiııde 
30 haziranda tevkif edilmiş olan 
Von Tschirsk.y ile Von Ketler 
bulunuyordu . 

Von Papcn spor clbisesile 
tayyareden inerek orada bulunan 
sefaret erkanını Hitler tarzı bir 1 

selamla selamlamış ve tayyaı e
ciye de ayni suretle veda etmiş· 
tir . 

Von Papen müteakiben oto
molıille sefarete gitmiştir . Von 
Papenin ırabasının içinde 30 po· 
lis bulunan bir araba takip edi
yordu. Alman diplomatının mu 
vaealitında Avusturya resmi şalı· 
siyetlerinden hiç bir kimse hıızır 
bulunmamıştır . 

-------------------------------------
Uzak şarkta vaziyet 

Japonlar, Sovyet demiryolları me
murlarından çoğunu tevkif ettiler. 

~~~~---· .... ------~-
Hattın geçtiği yerlerde örfi ida

re ilin edilmek üzeredir • 
Moskova : 17 ( A. A. )-Har· 

hinıfon bildiriyor : 
Takriben bir ay evvel tevkif 

edilen istasyon tef muavini Sov 
yet tehe.asından Solom, işinin su· 

ratle lt:tkkini istiyerek sebepsiz 
tevkife karşı protesto mıkımında 
açlık g•evine haşlımı§dı Sıhhati 
endişe tevlit etm~ktedir. 

Kabarovsk: 17 ( A. A.) -
"Tas,, ajansı bildiriyor ; 

Harbin gazeteleJi proğrantı -
cnaya istasyonundaki Sovyet kon
solosluğu aleyhinde tahrikatımız 

ithamları ihtiva edun ytni bir 
ha her neşretmektedir ler. 

Konsolosluk ve şılısen kon 
solos mezkur istesyondaki Japoa 
a8keri heyetine karşı müsellih 
taarruz tertibiyle ittiham edilmrok
ttdir. 

. 
lngiltereden 

Harbinin eyi malumat ala&t 
mıh.fili matbuatta intişar eden 
bu tahrikamız hab ... rin Harbinde
ki Japon askeri heyeti tarafıadan 
ilham edildiği hakkında sarih de
liller muvcut olduğunu teyit ey 
lemektedirler . 

Moskova : 17 ( A. A. )-Har· 
binden bildirildiğine gör,., 13 14 
ağustos gt!cesi şarki Çin şümen
düferinin şark hattında hu hat 
memurları arasinda bir çok tev 
kifat yapılmışdır. Dördü istaS)OD 
ş ~fi olmak üzere 19 Sovyd tebaeı 
tevkif edılmişdir. Harbin maha· 
fıli bu tevkifatı geniş bir tahrikin 
haılengıq olarak telakki etmek 
te ve J ıponların hattı ellerine ıe· 
çirmek h;in şarki Çin şimendli 
ferlerinin §ark hıttı güzergahın
da örfi idare ilin etmeğe haı.ır
landıklarını söylemektedir . 

Londra telsiz telefon 
sergisi 

Mersinin derdi 

Yabancı dil konuşan yurt
taşlr.rla uğraşılacak . 

Mersinin ezeli bir derdi var : 
değil yalınız yabancılar, batta Türk 
yurttaşı l'ıf atı taşıyan bir çok 
adamlar arasında da güze) dili 
mizin ihmale uğreması .. 

Mersinin milliyetperYer gen· 
leri yıllardanberi bu deıtle ali· 
kalanmış ve uğraşmı§tır. Fakat 
tutulan yolun, galiba çok nazika-

ne olması yüzünden, umulan neti. 
ceyi maalesef alde edememişlir . 

Şu aşağıdaki haberle sevine 
rek öğreniyoruz ki artık bu işe 
ctzri şekilde son vermtk kararı 
alınmış bulunuyor, muvaffakiyet 
dileriz : 

" Mersinde yebancı diller ko
n1Jşmakla Tiirk harsı Türk kültü
rüne karşı saygısızlık gösterenle· 
rin hu çirkin hallerine nihayet 
vermek, .Meıain gençliği için en 
inanlı bir ülkü haline gelmiştır . 
İki ay evveline kadar miinfeJit 
vaziyette olan çalışmalardan bir 
fayda temin edilemiyeceği anla· 
şılarak toplu harekete geçilm ıi 
kararlaştırılmı§ ve Halkevinde sık 
l'ık yapılan toplantılarda çalışma 

yolları teshil edilerek çok esaslı 
mücadeleye geçilmiştir. 

Bu milli dava etrafında mu
haklc:ek halletmek gayretile top 
lanın gençlik. faaliyete devam et
mekle beraber son günlerde bazı 
saygısızların yahaucı dil konuş 
makta inat ettikleıine şahit olun· 
muş ve hunlara karşı yapılac11k 
mücadele §eklini tesbit etm~k üze 
re Hılk"vinde çok beyecenlı bir 
toplantı yapılmışt.r. 

Bu toplantıda C.H Fır hası ıeiıi 
ve Halkevi reis vekili Necip Me· 
cit bey, şimdiye kadar olan Çalıı· 
malardan el<\e edilen netiçeyi he· 
yeti umumiyeye bildirilmit ve 
bundın sonra söz alan gençler, 
dalıa cezri surette hareket edil-

mesini mutazammıo en heyecanlı 
beyanatta hulunmaşlardır.Ncticıe
de hu teklifler kabul edilerek ya
bancı dil konuşanlara korşı ka-
ti yen müsamaha edilmemesineka
rar verilmiştir.,, 

-Yeni Mersin-

Gazeteci lerkong resi 
Moskovada 374 murahha

sın iştirakiyle açıldı. 

Paris : 17 ( A. A. )-Mosko
vadan "Petit, Parieo,, g~zetuiae 
bildiriliyor : 

Bugün Moıkovada Sovyet mu
herrirleıinio aylardanheri hazır
lanmakta olın büyük kongr~si 
açılıyor. 374 murahhas bir kaç 
gün Sovyet Rusyada edebiyat me
srlesini müdafaa edeceklerdir. 
M~şbur Mekeim Gorgi müzake 
ratta en mühim rolü ifa edecek· 
lir . 

Amerikaya dörtyilz ton 
gümüş ihraç edildi ---Londra : 18 ( A. A. )-Büyük 

miktarda gümüt madeniyl,. ynk
lü Va~hington vapuru Sonthamp· 
tondan evyorka hareket etmiş· 

tir. Şımdiye kadar bu kadar mO· 
him miktarda gümü§ gönderil· 
rilmemişdi. G&nderilen miktar 
1,250,000 İngiliz lirası kıymetin· 
de ve 400 ton ağır lığında 12,000 
çubuktur. 

LONDRA : 17 ( A.A ) - İngi· 
liz telsiz ı.-tefon ıergiıi dün açılmış· 
tır . Sergi fenniu lamba ıakatinin 1 
ıuyidi, Parazitlerin izalesi, makinala· 
nn seçme kabiliyetierinin çoğ11ltıl· 
ması, Hoparlorlerin gaminiu tezyi· 
dine do~ru il.-rlemekte oldugunu 
göetermektedir . 

"Pravda" gazetesinde intişar 
eden bir makalede edebiyatın 
v_ata.n müdafa•sındaki ehemmiye· 
tı hılhassa kaydedilmektedir. 

Bunlan Londradan Southamp
tona nakl için elli vagonun yük
lenmesi lizımgclemifdir . 

,,,,,,,__ Agf a filimlerinin --. 

Her çeşitten , an ta
zelerini çok ucuz fi
yatla; 

Foto Coıkundan tedarik 
EDEBİLİRSİNİZ. 

·------
Açık muhabere : 

Karaisah inhisarlar memuru 
Nurf'ttin beye 

G6nderdiğiniz tavzih , başa· 
ları hakkında hakaret imiz ıöı· 
lerle dolu ve çok uıun oldutu için 
matbuat kaouou mucibince cum· 
buriyet mOddei umumllijine tak· 
dim edilmiıtir efendim • 



Sahife: 2 

isf anbulda spor hareketleri 
Taksimde güreş, Heybelide yüz
me ve kayık , Vali efendi çayı

rında at yanşları yapıldı 
~~------... ·--------~~ 

İstanbul : 17 (AA) - Adaları 
güzell~ştirme cemiyetinin Heybeli 
ada plajlarının önünde tertip etti-! 

İstanbul : 17 (AA) - Şehri 
mizde bulunan beyndmilel profoı· 
nel güreşçiler bugün ille maçluı
oı taksim stadında yaptılar. 

Bü)'ük şöhretleri ~trafında bak 
. ı 1 ir allka uyandıran bu güreşçi-
ı ·rı seyir içiıı taksim stadyomuna 
ıt man zemao yağan yağmura rağ 
men keıif bir kalabılık topl•n· 
mışh . Bu kalabalak arasında ıeb· 
rio güreş incrakhsı bütün 11mıları 
güriliyordu . 

, ği büyük deniz bayramı muvaffa
ldyetltı yapılmıştır . Bu bayramı 
takip için büyük bir kalabalık sa 
h ili doldurduğu gıbi deniz kotra
larla , saudallat la ve saire vHıta
larla dolmuı bulunuyordu . 

Saat 16 ya doğru titadyom 
hıoçablnç dolmuıtu . Futbol sa 
hasının tam ortasında büyük bir 
ring kurulmuş bu ringin etrafına 
iki binclen fazla iskemle konul 
muştu . Bu iskemlelerden mada 
tribünler de dolmuş :ayakta sey 
rcdenler arasındaki kesafet yer 
yer izdaham haline gelmişti • 

Yarışlarda Vali \IC Belediye 
nisi Mubiitio bey , Halk F · vila ~ 
yet idare heyeti reisi Cemal bey , 
Halkevi reisi Ali Rıza bey , Ada
lat kaymakamı Reşat bey ve daha 
bir çok zevatta bazir bulunuyor
lardı. 

Ekrem Rüttü l::cyin baş hakem· 
liği altında ceryan eden yarışlar
dı tt!koik netayiç ıudur : 

Erkekler atlama Sadi bey (Fe
nerbabçcli) 27 puvaola lıirioci , 
Şefık bey ikinci . Tam saat 6 da güreşçiler rio· 

ge çıktıln ve birer birer halka 
taktim edildiler . Hepsi dev cüs 
seli , kuvvetli adaleli ve güreşteki 
tecrübeleri bütün görünüşlerin· 

den aşikar olao bu pehlivanlar 
halkın uzuo alkışlarına mazhar ol
dular . 

Gençler atlama N,cdet bey 
(İ. S. K) birinci ; Hidayd bey (Fe

nerbabçe) ikinci • 

Güreıler greko·Romen olacak 
tı . ilk kureyi kazanan beş çift sı 
Jasile güreıtiler . Birinci güreş İs· 
paoy• ıampiyonu Oliviyera 127 
kilo . Macar Soradi 110 kilo . Gü 
reı kua sürdü sikletinin faztalı 

ğındao istifade eden ispanyalı e
zici bir çalışmadao sonra 3 daki 
ka 20 saaiyede Mıcarı yuşla yen 
di • 

İkinci güreş Eılonyalı Rago 
116 kilo . Romanyala ,.Kirtop 100 
kilo . Estonyalınıo Y•th olmasına 
rağmen Romanyalıya her nokta 
dın faik olduğu derhal anlatıldı . 
Beyııelmilel bir ıöbrcti olan Rogo 
Romanyahyı her zcmau kolaylıkla 
yeocçek vaziyette olduğu halde 
güretin inceliklerini gösteren bir 
şekilde vakti geçirdi ve temameo 
hakimiyeti altında geçen 17 daki 
ka 11 saniy~den soofa tusla k• 
z11ndı . 

Üçüocii güreı Fenlandıy•lı 
Hütnnen 105 kilo. Oaranyalı Su 
bisko 122 kilo Fenlandiyalınıo 

düoyanın uyrlı güreşlerindeo ol 
mısıoa ve birinci karşılaşmada be 
rabcre kaldığı maruf Cim Lon
dosu kuııııoa çıkmıyacak bir ha 
le getirmiştir . Pehlivan diye tak· 
tim edilmesine mulubil Okranya
J: da tecrübeli bir g~retçi gözükü 
yordu . Vücut teşkilatı bir hayli 
'larip olao bu ğüreıc;i cidden müt 
.ıiş bir pf'lılivan olao huttaoeoe 
ancak 3 dakika 9 saniye dayana
bıldi ve Tuşla yenildi . 

Dördüncü güreşi Çekoslovakyalı 
Varo 94 kilo Romanyalı Draco· 
gosyanı 96 kilo . Gürş çok sert 
oldu . Her iki rakip ayni kuvvette 
görüoüyorlardı . Mamafıb Macarın 
teknik faiklyeti güreıi 18 dakilca 
31 taniyede tusla .kazaamusını te
min etti . 

Beıiaci güreı Macar Nagı 107 
kilo . Çekoslovak Fiıer 100 kilo. 

Bu güreş cidden vabıiyane ol· 
du . Her iki rakip zeman z.eman 
adeta döğüıtüler . 21 dakikanın 
sonunda her iki taraf kati netice-
yi alamamııtı. Yağmur sağoağı 

neticenin tesbitioe maoi oldu . 
Güreşlere yarın Takıim ıta

dında devam edilecektir . Gece 
saat dokuzda yapılacak olan bu 
güreşler için icap eden elektrik 
tesiHtı vücuda getirilmiştir . Bu 
güreşler serbest ol•cak ve bizden 
mulayim pebliYarıla Tekirdağlı 
Hüseyin pehlivao jıtirik edecek· 

ıerc.Ur 

Bayrak ya ı ışı (Beykoz birinci) 
(İ. S. K) ikinci . 

Hanımlar bay,ak birinci (Fe· 
nerbahçeJ ; ikinci (İ. S. K.) 

J00/400 bayrak (l. S. K ) birin
cı . 

400 Metre serbest erkekler To· 
ma (8uykoz) birinci , Selabattio 
(Heybelı) ikinci . 

100 metre serbest erkekler Ni
hat G. ıaray) birinci İhsan (Hey· 
beli) ikinci . 

50 Metre kurbağalama Gulip 
bey (Fenerbabçe) birinci . 

100 Metre sırt üstü Sadi bey 
(Beykoz) birinci ; Metin hay (Bey 
koz) ikinci . 

100 Metre kurbağalama Hali
dun bey (Beykoz birinci . Muzaf. 
fer bey (Beykoz) ikinci . 

100 Metre kurbağalama kızlar 
Hamiyet Brbçet hanım (İ. S. 8 .) 

birinci . 
50 Metre . kurbağalama kızlar 

Sübeyli hanım (f eOf'rbabçe) bi 
rinci . 

100 Metre ıcrbrat hanımlar 
(Fenerbahçe) birinci, Jale Hüırıü 
hanım (l R. K ) ikinci . 

50 Metre :matmazel Huoger 
(I. S. K .) birinci 

Padilbot 3 dakikadi Cemal 
bey birinçi . 

Yatlar Brrberyan beyin inci 
ismiodeki yatı birinci , Buleot be 
yio Bulendi ikinci . 

Ufak yelkenliler Yola Sınıfı 
Harun beyio Coşkunu birioci . 

Büyük sandallar Verno birin · 
ci , Damye ikinci . 

Küçük sandallar Nobar beyin 
sandaiı birinci ' 

Heybrli moda su topu maçında 
Modalılar galip . 

Yarışlardan sonra Adaları gü 
zelleştirme cemiyetinden Dr. Esat 
bey bir nutuk söylemit ve muvaf
f aHyctlerinden dolayı sporcuları 
tebrik etmiştir . 

İstanbul : 17 (A.A) - Bug6o 
yapılan bisiklet yarışındaki neti
ceJf'r ıunlardır : 

Birioci katagori;Şişliden Hacı 
Osman bayınna ve oradan Kefeli 
köye gidip gelme 25 kilometre . 
Kirkor birinci, Agop ikiocL 

ikinci katego: i; Sişlideo Hacı 
Oaman bayırına gidip gdm,. mimi 
birinci, Tanaş ikioci, Kani Oçüo
cii . 

İstanbul : 17 (A A) - Y arıı 
ve ıslah encümeninin tertip ettiği 
yarıılara Veli efendide devam e · 
dildi. 

Birinci koıu;satış koşuıu 4 ya
tından yukarı yanm ve saf kaa 
aHp bıyvanlarına mabıuı. Mesa 

( Türk Sözü ) 

Türkiye çabuk 
ilerliyor -

" Gezette Vorcuter " den : 
Kokulu sigara imali , dinııizle

rin katli amı ~e baremlerde kadın 
oynatalmaaının Türkiyede bili baı 
Jıca sanayi olduğunu zannederler, 

ı l ŞEHİR u.A...eE.n LEHİ ıl 
1 

Komisyonun kararı \ Bir İngiliz tayyaresi 

Dahili ve v~kaletince 1 Evvelki gün şehrımize geldi 
~ 

kabul edilmedi 

Şehrimizde müskirat satılacak 
olan yerlerin komisyon tarafıodan 
bir kroki ile tesbit ve kararın tas 
dik edilmesi hususunda dahiliye 
vekaletine müracaat edilditi ve 
hatta Yaldız ve Seyhan parkların· 

da verilen müsaadf' ünrine müs
kirat sahlmağa baılandıit yazıl · 

mıştı . 
Dahiliye vekaletinden viliyete 

gelen cevapta daha evvelce müs 
kürat satıl•cak olan yerler teıbit 
ve tastik edilmit olduğnndın ye
niden teahit edilen bu yerlerin 
açılmasına müsaade cdilemiyeği 
bildirilmitir . 

Çukurova 

Mustafa Kemalin OsmaDlı İmpara
torluğu ankaııodan vücude getir · 
miı olduğu genç Türkiyenio bet 
senelik sınaileıme planının tatbi
kı tf'ıcbbüsü hakkında malumat 
alırlaua fena olmaz . Mustafa Ke
mali müt~lıassısların yardımı ile 
iptidaive iktisaden gui olan bir zi 
raat milletini cihaoıo en yükıek 
kültür derecesine varmış bir millet 
haline sokmak ümidindedir . Eğer 
bu emeli pek mübalağalı görüyor
sanız Türkiyenin ciban harbinden 
sonra ve bahusus dört seneden be · 
ri yaphğı terakidyi göz önüne ge · 
tiriniz . Hali hazırda memltkette 
2,300 den fazla fabrika vardır . 
1,300 mili mütecaeiz demiryol 
hatları Anadolunun servetlerini 
naklediyor . Umumi mekteplerin 
adedi arttı . Teknik tahsil ttıvika 
mazbaz oluyor . 

1 Spor kongresi bir hafta son
raya ka 'dı 

Pamuk ve yün sanayii üç misli 
fnlılaştı . Un itbolitı on senede 
85 milyon libreden sıfıra düşlü . 
Umumi kredi tanzim edıMi . Vıık· 
tiyle çok feyizli olan ipek ıaoayi · 
ine tekrar can verildi . Yeni plan 
büyük bakır , petrol . demir , kö· 
mür ve manganez mcoabiinin işlet· 
muinin modern bir şekle sokul 
masıoı ve su kuvvetlerinin elektrik· 
lrıtirmesiui istihdaf ediyor . 

Buolano bepsisioin yapıldığı 

memlekette bundan on beş sene 
evvel ne fabrika 1 ne umumi tah
sil vardı . Bir tek zengin , fakat 
iyi idare cdilmiyen sanayii tütün
cülülttür . Şimendiferleri bakımsız 

idi . İslamin dini kontrolu kadıDI 
aşağılatıyor ve aşağı sınıfları biç 
sayıyorlar . EQ mühim nokta belki 
de şurıdadır ki , vaktiyle muhtelif 
menafi peşinde koşıo bütün ana· 
sır Cumhuriyet idaresine sadıkhr. 

Beş seattlik plandan sonra Rus
yadan sekiz milyon dolar istikrazı 
ve Türk gençlerinin Rus fabrika· 
larda bir tetebbü seyabatı yapma · 
sı Sovyetlnin Tü. kiyedeki nüfu
zunun diğer oüfuzlara tekaddümü 
meselesini ortaya koyuyorsa da 
ağlebi ihtimal bu mevzubahs de· 
ğildir . TürHyenin gayesi 11ri sı · 
uai mahiyette gö· ülüyor . Eğer 

Bolşeviklik Türkiytde zuhur etmit 
olsa idi , Rusyada olduğy vtçbile 
imparatorluğun tazyıkı ntticesi 
olarak zuhur ederdi . 

fesi 2000 metre ikramiye birin
ciye 120 lira. 

Tevfik beyin Sıda&ı, Salih pa· 
şanın Serdarı ikinci, Karacabeyli 
Devriı üçüncü. 

ikinci koşu;4 yaımdan yukarı 
Y< rli ve yarım kan lngiliz hayvan· 
larıoa mahsus. Muafe 2400 metre. 
İkramiyesi 410 lira. 

Karacabeyli Rüstem efendinin 
Sebası birinci, prenı Halim be
yin Semiri ikfoci, yine Rüstem 
ağanın Gonaıı üçüncü geldi. 

Üçüncü koşu; saf kan İngiliz 
taylarına mahsus . Mesafesi 800 
metr~. ikramiye 785 lira. 

Fikret beyin Tomruıu birioci, 
Erolu ikinci, lsUranca üçüncil gel· 
diler. 

17 ağustos cuma günü saat 10 

da Adana Halkevinde toplanması 'ı 
mukarrer olan mıntıka spor kon· 
gresi ekıeriyet olmadığındaı. önü· • 
müzdeki cumaya tehir edilmiıtir. 

Vali vekilimiz Karataşta 

Vali yekili Osman Nuri bey 
hazı tetkikatta bulunmak üzere 
cuma günü Karataşa gitmiştir . 

Duruşma başka bir 
güne kaldı 

İıyan suçlularına yataklık et
mekten ve bunlara nakti yardımda 
huluomaktao suçlu ve mevkuf E· 
!azizli Abdurıezzakın duruşması
na dün ağır ceza mahkemesinde 
devam olunacaktı . 

Fakat şahitler içio yazılan is
tlnabelere cevap gelme:ıiğiaden 
bunların tekidine karar verilerek 
duruıma 27 Ağustos 934 pazar 
gününe bırakılmıştır . 

isyan suçlulannın du
ruşmaları 

isyan suçlularından yetmiş üç 
kişinin duruşmalarına dün ağır 
cr:z.a mahkemesinde devam olun
muı ve bir kısım suçlular hakkın
da cevapları gelen talimatnameler 
okunmUf ve cevapları gelmeyen
lerin tekidioe kırar verilerek du
ruımaları 5 Eylul 934 tarihine 
bırakılmııtır . 

İdman Yurdu 

Birinci ve ikinci takımları a
rasında tertip edilen busuıi maç· 
ta ikinci takım birinci takımı 1-2 
ile mağlüp etmiştir . 

Mezuniyet 

Muhasebei bus1Jsiye müdürü 
Kani beye bir ay izin verilmiştir • 

HükOmet tabibi geldi 

Bir hafla izinle İıtacıbula git· 
miı olan hükfımı:t tabibi Hamit 
bey ıehrimize dönmütlür • 

Sıhhiye müdürü ne vakıt 
gelecek 

Mezuniyetle lzmirde bulun
makta olan vilayetimiz sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürü doktor 
Hüsnü Muhittin beyin bu ay so · 
nunda ıebrimize gclcc,.ği haber 

4 üncü koşu; 4 yaşından yu 
karı lngiliz hayvanlarına mahsustu. 1 

Mesafe 2400 metre. ikramiyesi 730 
lira. Prens Halim beyin Ranflonı 
birirıci, Akif beyin Bekarı ikinci 
sıcldiler. 1 

alınmııtır . 

Emrazı zühreviye hastanesi 
1 Beıioci koşu;bet ya§ıodan yu

karı arap hayvanların• mabıustu. 
MeHfe 1800 metro . ikramiyesi 
155 lira. 

lzmitli Şevket beyin Nerimanı 
birinci, Ahmet efendinin Leylası 
ikinci, lsmail efendinin Serveti ü 
çüncü gddiler. 

1 

Evvelce verem dispanseri ola· 

1 
rak yapılmış ola~ bina da bazı la· 

ı
. mirat yapılmış ve emrazı ~ilhrevj . 

ye ha1taoesi buraya nakledilmiş! lir · Haıtaaede buiÜD otuza ya
l kın ba1ta hadıa tedavi edilmek-
1 tedir • 

vt~ dün sabah gitti 

Evvelki gün ıaat onsekizde bir 
lngiliz tayyaresi Konyadan şebr i 
mize gelmiş ve tayyare mtydanıoa 
inmiş~ir . 

Çift satıhlı olan bu t•yyarenin 
içidde Mister Petcr Hoğ ve Ronalt 
Edelsten adında iki logiliz sey
yahı bulunmAkta idi . 

Tayyareciler Londradan hare· 
ketle Avrupa şehirlerini dolaşıp 

lıtanbul , Konya yoliyle ıchrimi· 
ze gelmişlerdir.· 

Gtceyi yeni otelde geçıren 
tayyarrciler düb sabah saat sekiz
de Bağdadı gitmek üzere Halebe 
hareket etmişlerdir . 

Feke tapu memurluğu 

Açık bulunao Feke tapu me 
murluğu , vekalet emıine a11odığ1-
nı yazdığımız merkez tai>u memu
ru Sabit beye teklif edilmiş ise de 
Mumaileyh bu vazifeyi maaıı 
ıun ve memuriyetinin dununda ol 
masından dolayı kabul etmemiş 

tir • 

Bir tayin 
Şehrimiz maliye tetkik memu 

ru Necip bey Aokar. kazanç yok
lama memurluğuna ttayin edildi
ğiodeo dün Kaystri trenile maı 
ile Ankaraya gitmiştir 

Parkta herkesin istira
hatını bozmuş 

Tarsus kapusu muballesinde 
oturan kunduracı kalfası Abdülha· 
mit oğlu Zekeriya , Seyhan par· 
kında gürültil çıkarmak suretile 
orada bulunanların iıtirabatlarını 
bozduğundan hakkında kanuni 
muamele yapılmağa başlanmıı

tır · 

Kongreye davet 
T. İ. C. 1, Çukurova mmiaka

sı merkez heyetinden : 
17-8-934 Cuma günü topla

nan mıntıka kongresiode ekseri
yet basıl olmıdığıodan kongre 24 
Ağustos cum• gününe bıralulmıı· 
tar . Selabiyettar kulüp murahhas
larının o gün saat 9 da Adına 

Halkevine gelmeleri rica olunur . 

Gaziantepte de pe
çeler kalkıyor. 
Memleketimizde çok çirkin 

bir adet olan peçe ve çarşafların 
kaldırılması için şehrimizde kuv
vetli bir hençlik cereyanı vardır . 

Salahiyetli meclislerin f ev
kalade olarnk toplanıp hu hu
susta kati bir karar v~recekleri 
haberi bütün münevverlerimizi 
sevindirmiştir . 

Çok yerinde olan bu teşeh· 
büsü alkışlarken aziz Türk ka
dıoını layık olduğu hüriyetioo 
kavuıturacak; ana, karda~ ve ~ev 
celerimizin nurlu yüzlerini,temiz 
ve saf alınlarını kirli peçelerden 
kurtaracak olan hu kararı halkı
mızın sabırsızlıkla beklediğini 
hatırlatmak isteriz. 

Nüfusumuzun dörtte üçünü 
teşkil eden kôylü kadınlarımız 
yüzleri açık olarak gozer,bayatın 
gittikçe ağırlaşan yükiinü koca 
ve evlatlarile payı~ şırk n şeh " rli 

hanımlarımızın , yabancı millrt· 
lerden geçmı- , pr.çenin esareti 
altındu kalmaları , yüksek bir ı 
jmanla at~ldığımız medeniyet yo
luoqa hızım!Zl a~altan çok kpt~ 1 

bir gijrenektir. Quınhuriye~ Tür
kiyesinde bu hakikate koil olm1-
yan bir Türk tasavvur edilemez. 

Türkiye - ır i 

Hvdut komisy<>" 

Bağdatta münteşit' N 
al Arabiye gazetesi Tndit 
hudut komisyonu Türk .,.1. , 
ları hakkında afağıdaki idi 
neşretmiştir : ~r 

"Evvelki gün sababl 
kiye · Irak hudut korni•~11 
Türk murahhasları Mutii"'~ 

olmuşlardır. Türkiye c~1 

tini temsil edeo zevat f°"r 
Mardin valisi Rifat bf8u 

ciye mümessili Fuat bey, •• 
Ali Rıza bey, yüzbışı N 
ve katip Sadettin bey ü 

Misafirler, Musullulır ~., 
dan samimiyetle istikbal~ 
lardar. f stikbal merasiın · 
sul matasarııfr, emniyeti 
müdürü, kaymakam vekil 
ı~diye reiıi ve saire hazır 
muşl.ırdır. 

Türkiye murahhulara 
cadde.sinde bir jandarma 
zesi tarafından ve diğer 
da nöbetçi jandarmalar 
dan ıelimlanmıtlardır. 

Musul mutasarrıfı, kı -~ 
safirlerin şerefine bir ziytr· 
miştir. • 

Dün idare heyeti, bel 
zaları ve rrsmi daireler 
hudut reisi bazretleridi zi 
mişlerdir. Reis cenap1arı, 

lttriyle Musulun ticari, zir-' 
tisadi ahvaline dair uzuo 
konuımuılardır. 

Dün aktam dahi bel 
tarafından heyetin ıerefiof 
ziyafeti verilmiıtir. Bu _ .. 
memleketin eıkinı ve ay" 
bulunmuşlardır . Ziyafett• 
bulunanlar Uç yüz kişi)'İ 
etmittir. 

Çay ziyafeti parlak v• 
mimi olmuş ve burada i 
leket arasındaki kardeılik 
tekrar edilmiıtir. 

Heyeti mubteremeye 
diaiz deriz.,, 

Amerika parn 
rekoltesi 

"Pester Lloyd,. daa : 
Nevyorktan bildiriliydf 
Bu senenin pa111uk 

ziraat nezareti tarafındaO 
000 batya olarak tahmin 
tir. 1933 aeoesinin mah•" • 
047 ,000 balya idi. Bu re 
mini müteakip derhal pa 
ları Nevyorkta balya baıı"' 
lar kadar yükselmiştir . 
pılan tahmin ümit edildi 
milyon balya kadar eksik 
çen sene mabsulüoün Y 
ini teşkil etm~ktedir. 

1921 seneıi mabıulü 
edılirae bu sene ki pamuk 
lesi, 1896 seneıindeaberl 
olmuştur. 

Paınuk fiy~·tları yok u 
il ~ v 

The }"'inancial Time& 
tos li vorpol piyasası hak 
malumatı veriyor : 

Kuraklık yüks~lmekt 
caret sahasında Amerik~111 
mahsulünün 9 milyon !:1V"' 
balya olacağl bekltniyor 
ka hükumetinin bu mi" 
195,000 balya olarak tab 
mesi üzerine fiıtlar bu 
en yüksek derecesine e u 
fJugün Ağustos pamuktarf 
7,19 prniye kadar yüksB 
ınısına ruğmen oldukça 
rig yapılmııbr. Her ne 1' 
fiat gilnftn sonuna kadar_., 
etmiıee de Ağustos tesli&P"". 
2 inci teşrin 7,11 ve Hal 
da kapanmıştır . 

Amerika pamuk rek 

Ametika ziraat neze.r•' 
fındao 11 Ağustos vaziy 
neşredilen ikinci rt:smiAf111 o 
pamuk rekoltesi 9,195,UU" 
tahmin olunmuştur . ~ c 
da mahsul miktarı 169,9 
dµr. Tahm!~ ,4,~en re~PI, 
mal kondision un yüzde k 
tekabül etmektedir. 

- Tür kof ısi sel 



------~----------------------------------~--------! Milli 1 Kara Dıken .. Hikaye 

.. ------~-------------------------·----------.----------1-

Birinci kısmı \ 
Gözlerde ba1ın eodişeıi oku 
, yarana kavuşmak ıevioci giz· 1 

ir • Titrek dudaklardan ansızın I 
r feı yat , bir iıyan fırhyacak gi · · 
dir . 

Fakat boyunlar tevekkülle bü
IUr . Bu bül& üliiı bütün bir if aJe · 
r . vadedir , unutulmamak umar. 
acının bir tek tue l ı iıi vardır; 

zi ve hatıralar . Onlar hemen 
dakiada canlk.nmııtır . Silık , 
"bbem şekillere bürüner~k dizi, 
•İ becerler . Bazıları bahar gibi 
k ve sevinçlidir . Bir kısmı ibti
gibi keskin ve katidir. Songeçen· 
ümitle ve bim arHında belki bir 
ya , belki bir hakikattir . Artık 

ı uautulmuıtur •. Daima \le hep 
yle dOıünmek ı e 1Badet , 11e do 
lmaı baz •. Likin imkansız , ba 
t bu 1 o hareket ister . sesler , 
u\tular , bAğuımalnr , bayktrıı

r kulaklara çnpmalıdır . 

Kavga ve 61üm 1 

İıte ruhların basıetini çektiJi 
yat kaynağı . 
Tabiat içinde bir kuvvet oldu· 

muzu anlatmah . Doğuılırı ya· 
tmalc için 61dilrmcli. Sükutu bir 
da bUcumlaran bomurtulıuına 
iDJah ve ..• 

Hayal kiifı , zaman gelmiıtir . 
hnığıDJıza bir tokmak iner . bir 
a ı1ilkinirıiniz ... 

- Daa , dan , dan , dan ... 
Sonra lceekia bir düdilk ve ha 

ket 1 evet boyunlar tevekkülle 
kiilmüıtilr. Homurtuıardao son· 
mırıltılar canlanır ve 11Jlar san· 
.•. Ufukta evve1i beyH , ıonra 

nluiz:bir ı&lge çırpımr ve dıli• 
lga kıvrım kıvrım bir lisanla kim 
lir neler der ? 

Veda mı eden, gül mü der ace· 
? 
Anlıyıbilmek için içimizde 

ınmıı'babralara ıorahm • Fakat 
ıyatıa katiyet aramak birazda al· 
anmak deiil midir ? 

• •• 
Tekin babrhyor ve biç uautmı 

calc ; titrek dudaklar .. hançere· 
tumaiıyarak ylikaelen boğuk 

• r ıeı . Ve jki dafl!la .. 
Gani, iyi bir arkadaıtır . Oaa 

p borçla kalmak borcunu öde-
•li .. Emellerine , heyecanlarına 
c~vap vefen bu çocuktur. Oau 

nolerce evvel tanımııta . Düne 
t olan bu bidiıeyi unutmut gibi 
oıllamek i•terdi . 

!vet senelerce evvel bilmem 
•nıi cepheye gidt-a babasının 
kasından koıaa ve ajlıyan bir ço· 

le Haine kulak vermitti • Bu ı~s 
vlerioia önilnden ıeçea harp ka 
1eıioln r6rllltille:ri a:ra1ıodn ıe 
tordu • lyice balnaca yutak elbi· 
li, bıkımıız bir çocuk gfümUıtlt 
cncereden , geçen ıeyreden an 
eıinc ıordu : 

-O çocuk neye ağlıyor anne? 

Annui Tekini yanına çığardı. 
ocutun niçin athıdıtını on ı an· 
tnııya çıht 1 , Tekin annesinin 
u ıGıleriai can kulatiyle dinledi: 

-.t\nne ' dedi ~ beaım babam 
ek aau nrye aakere gitmiyor ? 

Gen~ kadın mOıfik , baıta bir 
ıle : 
-Yavrum, diye ceva pverdi, H· 

İn babaa da orada. O zatea H · 

er. unuttua mu; sarmalı ka1paiı 
ardı. Hani ber 11man ıtnin ha 
na koyardı ? .. 

Çocuk hatırlamak iıter gibi 
ir dakika kadır dalmıştı . Sonra 
ombul yanakları yayvan bir inbi 
• ile geri ve yukaı ı çekildi. Gö:ı 
''t paflıdı .• He güzel iijlliyqrdu: 

-Ah dfl vardı detil mi aaae? 
Tekin babaaantt •it ancak bu 

adar biı bahrayı unutmamlfh • 1 

Beıiğinde mışıl mıtıl uyuyan kü
çük kardeşi Semihayı annrsine 
göstererek : 

- Hani bunun bahası; yoksa 
o da mı ağlıyın çocuğun bahası 

gibi gitti ? 1 
Aııneıi gUluek : 

- Ya 1 dedi, bilmiyor musun? 1 

- Haniye biç ağlamadan y•· 
tıyor dı ... 

Anoui yanağını sıktı . Çok 
tatla bir eda ile : 

- Haydi git dedi, oyn• Te
kin .. 

Tekin merdivenlerden koşa, 

koıa aıağı inJi. Fakat ineli beı 

dakika olmamıştı . Aonenne te 
laşlı bir sevinçle bağırarak koştu : 

- Ağlayan çocuk geliyor anne 
diyordu . Ne var buraya çığır . 

- Gelmez yavrum. 

- Gelir anne çağırayım mı ? 
- inat •tme Tekio, gelmez 

diyorum sana. 

Tekia anne inin boynuoa sa· 
rıhyor, bir kedi yavrusu gibi koy
nuoa sokuluyor, yalvarıyordu: 

- G elir anneciğim. 

Fakir çocuk yanında ak sa · 
kallı bir adamla evlerinin önüoe 
gelmitti. Annesini güçlükle kan
dıran Tekin,koşarak önlerine çıktı. 
Gtçenltre: 

,.... Siıi annem çağıııyor, dedi. 

Onlar evvela inanmıyor, tered· 
düt ediyorlardı. Bu sırada gtnç 
kıdm da kapıda görilnmüşıü : 

- Buyurun l>iraı istirahat e 
din. 

Gir<liJcr. Tekin çocutun ya 
nından ıynlcnıyordu Ona çocukça 
sualler ıoruyor, fakat kar111ındaki 
cevap vermiyordu. Dalıp , dalıp 

Jidjyor, JÖzleriae yatlar Mic:uQI 
ediyor, kendini aıkıyordu. 

ihtiyar adam çocuğun kimse 
ıiz olduğunu ınlıth. Babası kü-

tilrüm bir ibHyıtr"ı. A4kefe giden 
b yük kıtrdeı~ydi. ~nç icadın )Ü· 

reiini ııılıtan bu çocuğa çok acı

mıatı. Onu tanıdıklara bir maarif 
müfettiıine götürdil . ~eyli bi~ 
mekte~e kaydettirdi. 

• • • 
Tekin bir sabah çok erken u

yanmıştı. Gözlerini ovalıyarak aç 

tıia zaman kendini hiç tanımadığı 
bir yerde buldu. Şüpbeyile ! 

- Anne, aoael 
Diye seslendi. Ses veren ol

madı. Ailam•itt başladı. içeri sert 
b•kıtlı bir kadın g"irmiıti. Tekine 
çıkqh : 

_.. Şuı kUçQk. 

Zavalh Tekin korku ve hayret 
içinde titıiyerek ; 

- Annem nerede ? dedi. 

Çocuk ağzından döklllen şu 
sual,en tat yUrekleri bile dile ge· 
tirecek kadar samimi ve mahzun· 

du. Kadın bu, ne olduğun~ın be· 
beraiz hiçu~ye acıdı. Onu bu an
ne bahsini unulturac~k mevzularl" 
oyala~ak istedi. eden bir türlü 
muvaffak olamıyordu. Çocuk mut· 
t11ıl ıilıyor : 

- A•uem de mi bab•mıo ya 
aına ıitti? 

- Hayır yavrum, yir.tn gele 
cek. 

-Ben bilmezmiyim annem de 
babamın yanına gitti . Bir daha 
gelir mi biç ? 

- NeNden bileceksin. Sıaa 
yalan söylemitler. 

- J<imıe ılyl~medi ki. Ben 
biliyorum. Annem babamın yanı 
na gitmeseydi ben ağlar mıydım ? 

- Sonu var -

( Türk Sözü ) 

SON HAEIER LJER 
' 

Milli Müdafaa Vekilimiz 
1 

Bulgaristanda 
lzmirden lstanbula 1 1 

hareket etti Fırtına, dolu ve yağmur 
büyük zarar y~ptı --lZMlR : 18 ( A.A ) - Bir müd· 

deıtenberi ~ehrimizde bulunmakta Sofya : 18 ( A. A. )-Dolu ile 
olan milli müdafaa vekili Zekai bey 

kırışık şiddetli bir fırtına Silen dün öğleden soura Ege vapuru ile 
İeıanbula müıeve.xiben şehriwizdt•n mıntakasında bazı köylerde talı· 
hareket etmiştir . tibat yapmışdır.Bir:çok evlerin ça· 

Paaııport önünde bir pcılis müf. tısı yıkılmış, hayvanlar t r lef ol-
reze i, lıir askeri kıta ve bando mu· muştur. Bağlarda ve mahsulde 
zika ihtiram meraııimioi yapmı§tlr . zayiat vardır. Bazı kimseler yara· 

Konya halkevi lanmıştır. 

Sof ya: 18 ( A. A. )-Karade--

Avcuları büyük bir tenez- gizdeki Buıgazda dolu ile ksrışlk 
zuh tertip ettiler müthiş fırtınalar on yedi saat de-

vam etmiştir. Telgrıf direkleri --KONYA : 18 ( A.A ) - Halke- yıkılmış, t lektirik telleri kırılmış, 
viyle Müştereken Turiog kulübün ağaçlar kökleıiyle birlikte ye-
terıip f'rtiği kadın ve erkt-kten mü· rinden çakmış ve çatılar uçmuş-
rekkep altmı~ ki§ilik bir kafile hu 

tur. gün Bey~ehire hareket etmİflİr. 
Bilhassa 15 dakika çok şiddet-Yapılan proğram mucibince ci-

varda ilmi tetkikat ve spor e~lence· li dolu büyük tahribata sebebiyet 
leri yapılacaktır • Vali heyin de işti· vermi§dir. Dört yüz J.Çrım ağırlı· 
rak ettiCi bu seyahat iiç gün süre· ğında doluya tesadüf cdilmi~dir. 
cektir , 

Şehir karanlıktadır. Zabıta bir 

Denizli Halkevi kaç güo halkı sokağa ~ıkarmak· 
tan menetmişdir, llasarat çok mü-

Gençlr-ri civar kazar- himdir. Ji,akat insanca zayiat yok-

larda temsiller veriyor tur. 

Bulgar • 8J8DSI DENiZLİ : ( A.A ) - Halkevi 
ovcularinılan 150 kişilik sekiz kafile :. 

Pt•triçte hadiseler olduğu avlanmak üzere dün }ola ~ılı.m\Qlar 
dır , Bu~ün her "afılc aylıtnarak top· haberiııi tekzip ediyor. 
lantı yeri olan :.erıKile köyün gele- .. .., ·~· -ceklt-r VP. orada avcılar bayramım 
te i ı edeceklndir . Sofya: 18 ( A. A. ) ~Bulgar 

DENİZLl: 18 ajansı bildiriyor : ( A.A ) - Hal-
kevi temsil btyeti (Hin akşam 1 Him- E<lirııe <le intişar eden'·Milli,, 
ıf)!}tln rolu J piyesıni kalabahlr; h iı gazete tıırafından 13 Ağustosta 
halk kiill<•si huzurunda mQvaffaki· neşredilen ve gu.ya fı'ilıbede bir 
yetle tem"il etmittir , darhei hükumet hazırlandığına 

DENİZLİ : 18 ( A.A ) - Nazil-
li halkevi mensuplarından 56 kişilik ve bu işte methaldar 200 kişinin 

tevkif edildiğine dair olan h aber bir gnrup bugiin hususi Lir moto 
kar ile buraya gelmişler ve istaıyon· doğru değildir . 
da halkeyi re~si ye menımplara tara· Bulgar ajansı tarafından 14 
fından kartılaonııtlardır . Bugün na. temmuzda bildirilen komünist 
zilli sporculara Denizli sporcolariyle fesat teşkilatlo garnfaon nefer-bir futbol maçı yapıiktao sonra gece 

leninden bir kaçı da alakadardır Nazilliye döneceklerdir. 
ttalkev1 taraftndan tereflecine ve hunlartn aleni muhakeme· 

bir ~gle ziyafeti verilecektir • sioe ayni şuhirde haşlanmı§tır. 

Türk Muallim ve talebele- Keza ayni ga~otenin verdiği 

leri istanbula döndQler 
ve sa{.>ık meclis reisi M. Malinof 
tarafından şimdiki rejim aley· 

...... ~· hinde yozılmış bir: P&ere dair MARSİLYA : 18 (A.A) -
Fraosada bir kaç hafta kalan Galata olan hab t' de ıememen uydur-
saray Lisesi talebe i müdürl! flebcct modır. 

bey ve mualli~leriyıe birlikte dün Hulasa " Bulgar ,, s jansı ta· 
~rovidauce vapuriyle Tiirkiyeye hare· rafından 17 Hrıziranda bildirilen 
ket etmi§lerdir . iki hadise müstesna olmak üzere 

lzmir bgrsasnnda Qzüm eski Petriç vilayetinde hiç. bir 

fiyafları hadi e olmamış ve mıntakada 
tem bir sükun hüküm sürmek· -

İZMIR : l8 ( A.A ) - Bu ayın tedir . 
yedisinden dürı ak~ama kadar l11mir 
bonaeıoda beş kuru§tan 20 kuru9a Tan1nmış bir Amerikalının 
kadar on bir biu yir~i çuval üzüm sözl'eri ııatılmıgtır . 

Bulgaristanın milletler ce• I.ondra : 18 ( A. A. )-Hoover 

miyeti milmessilliği idutsi zemanında hariciye naza-
reti şefi olan M. Henri Stımson, 

S01''Y A : l8 ( A.A ) - Bulga· Daily Telegraph ga~tesinde Ame-
ristamn Ankara Sefiri M. Antonof, rıkanın milletler cemıyctiyle mü· 
Bulgaristanın milletler cemiyeti dai· 

tesanit olduğu tt'zini müdafaa et· mi azalığına ta}İn edilmiştir. 

Futbolcularımız 
mektedir. M. Stimson demokra· 
siye itimat beyan etmekte 

Rusyada üç m~ç daha 
v~ mutlakiyet usulüeiin tedricen 

yapacaklar. 
azalacağı veyahut cehren drğişc· 
ceği kanuatında olduğunu bildir 
mektedir . M. Stıms<•n diyor 

Odua : 18 ( A. A. )- '' Ana· ki: 
dolu ,, ajansımn hususi muhabiri Biz cih•nı, müşterek mede· 
hildiriyor : 

niyetimizi harbe karşı muhafaza 
Kafilemizin hareketi 29 Ağuıs- için giriştiği hayat savaşında en 

tosa tehir edildi. Buradan Kiyefe eyi teşci edecek vaziyette bir mil· 
dönüyoruz. Kalacağımız bu müd le tiz. 
dtt zarfında Kiyef , Harkof , ve 
Odesada musabakıılar yapılması 
muhtemeldir . Yurtdaş: 

Vıyanada sekiz nazi Ankarayı ~ürmedin mi '! 

tevkif edildi 
Cumhuriyt'I bayramında açıla· 

('ak sergi müoasebt-tiyle yapılacak 

\İYANA : 18 (
0 

A.A ) - Bav· 
tenzilatlı tarifelerdP,n istifade ede-
rek y~ni Devlet merkezimizi mut· yt.radan kaçak olarak A vueınryaya lıtk gör ~ mühim miktarda mevaddı infilikiye 

sokmakla mfjuebbem Salzüurgh 20 Hem ziyaret, hem ticaret : 
Nıainio mubakemeai düa lnabwck ta Milli iktisat ve tasarruf cemiyeti 
baılamııur • 

Sahife : 3 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 
C 1 N S t En az En çok Sahlan Mikdar 

=Kapı malı - K. s. K·---.~ - - lülo 
pamult 

Piyasa parlağı ,, 30 30,50 
Piyasa temizi •• 29 
iane l 33 34,50 
iane 11 
Ekspres 
Klcvlant -

YAPAGJ 
Beyaz 
Si vah 

Ç t G t T 
Eksprt>s 
iane 
Y nli "Yemljk., . 

•• "fohuroluk,, 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 1 2,37,5 3 

Yerli 1,65 :l .. 
,, Men tane 

Arpa 
F"asulya 

2,55 -
Yulaf , 
Delice 

2,12,5 2,15 

Kuı zemi 
Keten tohuma 6,50 
Bakla 
Sisaın 

UN [ Vergi dahildir . ] .... Salih '.Efendi 705 
.~.o **• 585 " .o ıa Oiiz kırma 460 ~·~ 

.. 
Alfa - -:ı- ,, 005 

ÖC ... .. Cumhuriyet 705 ~~ ..... S8.5 ,.... :s " O\ Uo Düz kırma •• 460 
Aııa 805 -.. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

18 I 8 / 1934 İş Bankasından ahnmı§tır. 
Santim Peııe K. s. -

Vadeli 6 84 tiret " ltalya ,, K 79 
Rayşmark "Alman., 116 Vndeli 6 84 9 
Frank•'Fransız., -s- 30 

Hazır 7-Tf Sterlin "lneiliz,, 631 
Hint hazır 5 22 Dolar ' .. Amerikan,. 124 76 
Nevvork 13 22 ~,rank •'Jsviçr'",, 40 90 

Taylar 1 Yirmi bin Japon 
1 

Cinsleri belli olmak için i Gözlerinin şekillerini de-

kütüklere kay ğiştirdiler 
-

dettirllecek " AI Mokattam,, dan : 
' ·~!Si• Almokattam gazetesinin Jı · 

Ziraat Velcaletinin aygır de- ponya muhabiri gazetesine şu en· 
polarındaki aygırlara çektirilmek tresan havadisi vermittir : 

Saraların gözleri fındık ıekline suretile elde edilen tayların do· benzer ve Japonyada bu gibi göz· 
ğumlarından azami altı ay zarfın- ler bir nevi giizellik addo1unur • 
da baytar mildürlüklerine veya Buna rajmen, Japon kadınlara göı· 
baytara müracaat edilerek resmi leriain ıekilterini değiştiriyorhr 
doğum kağıtları yazdmlmak sure· ve uf acık bir ımeliyat ile ya111 
tiyle tescil t.ttitilmeleri Ziraat ve· gözler Avrupalı gözlerine benze· 
kaletinden bildirilmi§tir . tiliyor. Hozo Aklodo namında bir 

Bu suretle memlekette iyi dns cerrah bu tarzdaki göz ameliyat-
hayvanların tescilleri temin edil- l•randa büy6k bir tCSbret kaHn· 
miş olacr.ktır. mıştır. Bu zat pek kolıy ve basit 

9 Eylul Panayırında 
bir ameliyat ile japonlaran gözle· 
rindeki şekli tamameıı deiiıtir· 
meğe muvaffak olmaktadır. 

Mersin pavyonu hazar- Şimdiye kadar genç erkek ve 

lanıyor 
'' ~ızla.rdan yirmi bin lciti gözlerine 

amehyat yaptırmıı1ardır. - Çocukların ebeveyni gözlerin 
İzmirde açılacak olao beynel· ıekliai dekittirmek buıusundaki 

milel 9 Eylul pauayirine Mersin modaya muaraz bulunuyorlar ve 
fıbrikalarr ve tüccarları da ittirilı hunu ablilc ve milliyetçilik pren-

etmiılerdir . sipleriae mugayir görliyorlar. 

Panayirde Meraia efYuıaı teı· 

Amatör bire nezaret etmek ve pavyonu işleri 
tertip ve tanıim etmek üzere bor-
.. komiseri Lütfi Ali ve ticaret Yirmi Dört StJal Sonra Ha 
odası memurlarından Hüseyin Liit· zırlamr . 
fi beyle memur edi1mittir . 

Foto Coşkun Hüseyin Lütfi bey bazı ibıa· . . 

ratta bulunm•k O zere latan 
bula gitmiştir . LUtfi Ati bey de YAZLIK SiNEMA 
bir kaç güne kadar İ:ımire bere· Kolordu ket edecektir • 

-Yeni Mersin- civannda -
Sovyet tayyare filosu Prağ- BU AKŞAM 

dan ayrıldı . FevkalAde filimlerden 
Prağ : 17 ( A. A. )-15 Ağus-

Kaza nova tosta Strr.sbourgdan gelen Sovyot 
. tayyare filosu bugün saat 9 da 
ı Prağdan hareket etmiıtir.Sovyet MÜMESSİLİ 

tayyarecileri Prağdaki Sovyot se-
I' firi ile Çekoslovak hariciye ve lvan Mujokin 

milli müdafaa nazareti mümes-
silleri ve kalabalık bir halk küt- İLAVE: 
lesi tarafından u "u laamı lardır. g . . . 

Dünya havadısldrı 



!rl lfe : 4 l Tlrk Shtl) 

Kon yada 
Mtıyv~ ve s~bze bolluğu 

BU yıl Konyada meyve ve seb · 
ze hem bol , laem de ucuzdur . 
~zcümle yerli Gzllmla kiloıu 
ifimdideo bq karup sablıyor • 

Taze fHulyealn kiloıu dört, 
divlek beı , karpuz bir iki ve Dç, 
Alatalak iki , patlıcan üç, tomateı 
iki kurattur . 

Nefis ,eker umudunun kiloıa 
dört , beı , alta kuruı ara11nda 
Atılıyor. Taze mııma tanui on 
bet yirmi paradır . 

Tuzlu koyun Y•i••ın fiah çok 
dlfükt• • Geçen seaeki fiatla ba 
ıeae ar11ıada yarı yar.ya farlt var 
dıı YHıa kilolunu elli, elli bq, \!:. • hrut araaında- almak ka 

F ransada otomatik hava 
yolculuğu 

.. Praıer Preue • den : 
Pariatea bildiıili1or : 
llatİll ıaıeteainde yazıldp• 

tire FraDllZ miralayı Alguillon ile 
mülaeaditlerdea A •eUn, Brrnardy 
ve Greaier uzun mllddet devam 
eden teçrlbelerden ıonra tana 
recilik aleminde bir takım icat 
ve ilatiralar vlcude ıetirmeie ma-

ıaffak oLnuılardır. Bu uyede Fra•· 
na laavacıhk alemine diğer mem
leketlere nazarao hüyk bir tefev
vuk trmin edilmittir . Bu zevabn 
kttfettikleri bir cilaaı , tayyare 
leri havada otomatik olarak atabi 
lieer etmekte ve pilotu• bir dit
meye baıma11 i'e havada biltmum 
haıekitm ve battl en mOfkül bare
ketleria icraıı kabil olmaktadır . 
Keaalilc tayyareai• )avalanmHı 
( ıtrıt ) ve yere inmeai , ketfedi 
len diier tertibat ile otomatik bir 
surette icra edilebilmeldtdir . Ye 

1 
al ilatira edilen bu cibaıl11r , ber 
l•JJareJe •uolaaabilir . Bu cilaaz
lane patentleri Fransız lalktmeti 1 
tarafıadan •Lnmıthr. Bu ilatiıalan 
vlcude ~ıetiren zevat tarafından 
pilotıuz uçuı lrcıübeleri d~ J•pıl · 
••ıtır • 

Bu takdirde tay1are basit bir 
tar.da elektrik ıaalar1 ile ıevk ve 
Ware f'dilmektedir . TecrGbeler 
aet:Ceai•df', pek yzak olmıyaa bir 
aamaada ba kabil pilotıaa- tayya 
retelerin. pomtelar1 l•u• hayahaa 
•İt bir telalike olmalc•zıa bir ma· 
t.aldea diier mahalle aakledilebi 
lecelderclir . 

Erkek mi, kadın mı ? 
1'Praıer Preue., de• : 
Alman ittatiıtik daireai t.bbi 

iatatiıtiklu eaaaı berine •tal'•· 
daki lauaıah tuhlt etmiıtir : 

1933 te Almaayada 359,000 
bclau kartı 740,000 erkek basta· 
1-nm11tır. Bu beuplaıa pre 100 
erkekte 46 laaıtalık vaka• kayde · 
tlildiii laalde 100 kadıacla 41 has 
talak waka11 lce1dolaamuflur. llaa 
...,... ıe.ç ,atlarda lcadm laaata
laııo adetli, erkekleri• adediadea 
l.iru faıladtr. Fa•a 35 '"ıadan 
itibaren niıbet dalma mltezaylclen 
bdıalar lehine detiımeldeclir • 
Netice itibarile it itlemete m•ni 
.. •talıklar, kadınlara ••H· 
,.. ..a.lderde dalaa faz.la s&ll ..... 
Posta ve telgraf Baş
mUdUrlUOU nden : 

Devlet Demiryolları~dan 

lzmfr'de 26 Ağustos 1934 tarihinde açılacak beynelmilel pana
yır ve 9 Eyltll 1934 te yapılacak kurtuluş şenlikleri münasebetiyle De· 
miryolu ücretlerinde, aıağıdaki tPnzıldt ve teshilAt yapılacaktır : 

1 - Ankara ve Konya'Jan 24 ve Afyon ve Bandırmadıtn 25 Ağus
tos 3 tarihlerinde doğruca lzmire hareket edPcek lu•tarlar)a Ankara -
Afyon ve Konya - Afyon, Alayont - Bılıkesir, Afyon - Menemen, 
Bandırma - Menemf n kısımlarındaki istaıyonlardan mür hasıran iz
mir ~gitmek üztre g;J iş dönüş bileti alarak yolculara yüzde 80 - 86 
nisbetlerinde oıühim tenzilAt yapılacaktır . 

işbu tenzilAt. ikinci deftt olarak Ankora ve Kooya'Jan 7 Eylftl, 
Afyon ve Bandırma'dan 8 Eyh11 tarihinde bereket edecek katarlar için 
tekrar edilecektir . 

Yolcular, dönüş bilttlerini lzmir istasyonuna vize ettirmek şartiyle 
lzmir'e muvasalat tarihindE:n senra beı gün zarfında lzmir'den hareket 
edecek katarlarla, tP.vavkufsuz olarak, gt!ldıkleri istesyonlara dönebi
leceklerdir . 

Bu tenzilAttan iıtifade için Aokar a - Bahkesir ( Bahkesir ha· 
riç ) Alayont - Afyon ( Afyon hariç ), Konya - Afyon ( Afyon hariç ) 
kııımlarmdaki ist1&yonlardan bilet elarak yolcular ; biletl~rine yapıt. 
tmlmak üzere kişelere birer veaika fotografı vereceklerdir • Bazı istas
yonlardan lzmire gidit - dönüş bilet ücreUeri şuolardar : 

ıı m 
Kurut I< uruş 

Ankara'dan lzmir'e Gidiş - Dönüt 1050 700 
Konya'Jan ,, ., ,, 900 600 
Eskişehir'den ,, ,, " 790 525 
Afyon'dao ,, ,, ,, 525 350 
Uıak'tan ,, ,. ,, 340 225 
Balıkesir'den 1, " .. 225 150 
Bandırma'dan ,, ,, ,. 375 25Q 

Birinci mevki biletler de bu nlsbdlerdedir . 
2 - Bütün şebekede mer'i olan fotoğraflı halk ticaret biletleri· 

nin 15 günlüklerinden 20 A~ustoı ile 10 RylQI 934 zsrluııla i k dda 
lzmire hareket Pdilmek üzere alınacak olanlarma ait ücrf'tler yaı ı ya
rıya indirilmiştir . 

Yolcular, bu biletlerle rzmire vardıktan, ve lzmir istasyonunun 
vizesini bizzat aldıktan sonra bil~tlerin mer'•yet müddeti nihayet.ine ka
dar iatedıkleri istikamete tfoğru istedikleri ,erde kalarak sqyahat ede· 
bileceklerdir . 

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

1 

1750 

il 

1250 

m 
875 

Bu bilet hamilleri ( 30 ) kiloluk meccani bagaj haklarından baş· 
ka aynı cinaıen ( 25 ) veya muhtelif cinslerden müteşekkıl ( 50) kilo 
nümunelık eşyayı daima beraberlerinde meccan"n nakltıtmek hakkını 

haizdirler . 

lstıtıyonladan uzak bulunan veya bu nevi biletler satılmayan yer· 
ler halkından bilet tedarik edecekler. Haydarpaıa ( lıtanbol ) , lzmir, 
Kayseri, Adanı& itl•lme müfettişliklerine veya Ankara'da Devlet Üdmir
yolları Umumi idaresine ücret, Fotoğraf ve adreılerini gönderirler, ve 
ha'lgi tarihte, harıgi istasyondan ıeyahate baılayacaklarını bildirir l~r
se, biletlAri, adreslerine gönderilir . 

3 16 Ağustos 10 Kyhll 934 zarfında ıebekenin heı hangi bir 
iıtasyonundan ve hff hangi bir tarih için İzmire fotogranarı gidit _ 
dönüt bileti alacak yolculara umumi tarife ücretlerinden % 50, ve pa
oayardtt tPtbir için göoderilecek eıyaoın 250 kilosuna ve 250 kilodan 
fazla yekpare ağır Pcsamın iki ad&dine umumi tarife üzerinden yüzde 
70 tenzilat yapılar . Eşya \enzilltıodan istifade İçin; iktisat ve tasarruf 
cemiyeti merkez veya ıubelerinden istihsal edılmit bir vesikanın istH
yona verilmesi ıart • 

Dönüt yolculuklilriyla setılmayıp gdrİ çevrilecek e9ya için , iz· 
mirden hareket ve 11evk müddeti 1 - 20 Ryldl 934 tür . 

Yolcular, dönüt bil~tlerioi lzmir iataıyonuna vize ettirmek ıar
tile hn müddet zarfında lzmir'den har.,ketle doğruca ve kısa yoldan gel
dikleri iıt81yonlara dönebilirler . PıanayırJa eatılmıyan eıya; lzmire 
gönderilirken, alınmıt olaa hamule senetleri lzmir ambarına iade edil
mek ıartiyle, mıhreçlerine meccanen iade olunur . 

Fazla maldmat için istasyonlara muracaat edilmedir . 4426 

14-16-19 

Muhterem halkımıza müjdeıer 

ECE SUYU 
&atlığa çıkanldı 

Hakikaten bitin ıularm Ecesidir. ( *) Amanua dağlarının yalçın ka· 
yaları arasından köpürerek fııkıran bu çok kıymetli suyun uıl adı 
" Ayrı~ bq puaarı ., diye ön almış iken sıhhat ve ictimai muavenet 
VekAlet celileai tahlilden ıonra bu suya •• ECE ,, iımini uyğ1ıo ve ya -
kıtır gôrmüıtür . VekAlet celilenin resmi raporu •pAtda yasılıdır . 
Muhterem halkımızın mezkdr resmi raprru bir keıre okumaları kAfidir. 

ECB suyunu büyük bir iıtiha ve leuetle İçeCkksiuiz. ECE ıuyu · 
e .. , müdüriyet merkezlerinin nu bir defa içtikten sonra baıka ıuları behemehal unutacaksınız . Çün. 

.-.i baliye bendiye ihtiyacı olan kü cidden latif, hafif ve temizdir . Aıni I JJmanJa çok hazimlidir . iki 
2500 kilo sicim 250 kutu k ırması saat zarfında Acıkmak isterıeniz yemekle beraber iki kadeh BCE İçiniz 

mum, 500 kilo ambalaj, 500 korıua kilidir · . . . 
mübaJauı IAıım geldilladen 2 Ey- TOPTAN SATIŞ YERi : Yağ Camı cıHrında hPlkecıler kar-

lül 34 Puar günü ihale edilmek . t•••n:ıa ( ALI N ASIB~ ) Bc.~~ıldlr . .. . . 
üsera 13 . 8 _ 934 T. den itibaren Ceybaada ıataı yerı : Muek.ir .. t bayıı Yuıuf Zıya denJı 
3) gön müddetle münakasaya çıka- Merainde ,, ,, : Muıtafa Yunus ve kardetler 

rıl....,.. Talip olanlaraa P. ve ıel- Y ..... ı, ltet kiloluk bDrGk clama•n• ,az flnni - 120 - ku-

graf S.. M.ne muracaat eyleme- Ntlur· _ ------
}fıri . 4427 15-19-23 &t Türkçt kraliçe 12 

1 Posta ve telgraf baş- ı F O T O 
1 mUdUrlUğUnden : 1 

1 ·- 12 8 · 934 T.de ihale 1§§§§§§ 
edilmek üzere müoakasası bir haf- ı 
h müddetle temdit edilen 1187 

COŞKUN 
adet karaçam telgraf dirttğine veri-
len bedel fazla görüldügünden 13 -
8 · 934 T.Jen itibaren bir ay müd· 
detle pazarlığa çıkarılmıştır. Talip 
olanların Seyhan P. T. baş M. ne 
muracaatları ilAo olunur • 4428 

15-19-23-26 
. 

Posta ve telgraf bat· 
mUdUrlUğünden : 

1 - 15 - 8 - 934 tarihinden 
itibaren Adana - istasyon posta 
nakliyesinin bir ay müddetle ve pa
zarhkla S:Atılmesma korar verildi
ğmJen taliplerin Seyhan P. T. Beş 
M.ne murac1atları ilAn olunur , 

4440 19-22-26-30 

Doğruluk 
FABRiKA Si 

Evvelce ( Bodur oğlu fabrika· 
sı) denilen DOGRULUK FAIJ
RIKASI çırçır kısmının işletme ve 

idaresi bu kerre tarafımdan de
ruhte edıldiği ve yüce tanrının 

yardımı ile pek yakında pamuk 
çekmek üzere faaliyete geçileceği 
saygı Jeğer çifçilerimize arzolu 
nur . 4437 2 - 6 

Ömer ağa zade 
Hacı lbrahlm ._ _______________ _ 

Seyban IUllasabai hususiye mOdOr
HllDndan: 

Adet 

1 IUektrik motoru maa sant-
reviç tulumba 1 

3 numaralı el tulumbası . 
Yukarda cinsi ve evsafı yazılı 

eşyanın Belediye mezat salonunda 
satılacağı illn olunur . 4441 

19-23 

Devlet Demlryolar1n
da n: 

9 Eylıll hmlr Panayırına lı· 
tirak Edec~kierin Naıarı Dik
kaUerine: 

Bu Yoldaki ilAnlarımızda Pana
yırda satılamıyan eıyanın geldıği 
yerltıre teozilAtla iade edileceği ya
zılacak yerde eebven meccanen de
nilmiıtir . 

Eoya ile gelen hamule sqnetleri 
İzmir ambarına ibraz edılmek şar
tiyle, Htılmayan eşyanın tenzil4t
la mahallerine iade ediltıceği ilAn 
olunur . 4436 

17-19-21 

Bulunan çanta 
istasyon caddeıinde Şakir beyin 

evi civarında bir al çantası bolun -
muıtur . Sahibi kim ise elektrik 
ıirketf baı möntörü Mösyö Kraraa
ya muracaat etsin • 

Gaip ihtisas vesikası 
Vandan Adanayı gelirken 731-

1581 numar•lı birinci smıf emrazi 
hariciye iht:sıı vo;ıikamı zrıyi et
tim bulanların. bulundukları yerin 
aıhhd ve İçtimai muavenet müJiır-
:lüğüne veya hükftmet tnbab tiıı1t 
teılim etmelerini rica ederim . 

4434 3-3 
Adana askeri hastanesi oporı · 

törü binbaşı 
Kemal İbrahim 

Kaçakçılar vata 
hainidir 

----

" Agf a,, filmlerinin her 

Dünyaca meşlıur ( A G F A ) filmlerin 
zesl bulunur . Fiyatlar. diğer bıitııtı markala 
dur. 

Amatör işleri en kısa zam 

Atölye fotografları, vesika resiml 
dismanlar. 

Talebeden tenzilatlı tq 
rlfe ile ıir.ret alınır . 

c•c 
FOTO COŞKUN : 

Yağ Cami Civarı 

GUnden güne artan bir r•Oebetl 
her yardan aranan 

Yiiniş 
MENSUCAT FABRİKASI MAMÜLATI 

Yalnız - Gazel Adana Pazarında 

Orozdlbak kartı sırasında 
9 - 26 

Kız lisesi miJ.diJrliJğDnde 
1 - ( 20 ) Ağustosta kayıt muameleıine batlanacaktır. 

Byltllde mezuniyet imtihanları, ( 22 _ 29) RylftlJe ikmal imtih 
( 30 ) Eyldlde de IAyli meccani mü1aboka imtihanları yapı 

Tedriıata ( 1 ) Birinci teırinde baılanacaktır • 

2 - Mesuniyet, ikmlll ve meccanilik imtihanları p 
mektebin ilin 1Hh11ındın ôğ'l'enilecektir . 

3 - Kayıt için eski talebemizin : sıhhat raporu, Çiçek 
k&11 ve mektep karnesile, yeni talebenin d.-; Mekıep vesik&1ı. 
lıdı, sıhhat raporu, çiçek •tl8ı ·.eıika11, veli teskeresi ve ( 6) 
toğrafıyle müracaat etmeleri IAzımdır . 

4 _ Leylt ücreti ( 175 ) liradır . Üç takait\e alınır . Bir 
sit kayıt edilirken, ikinci taksit Birinci kanun ve üçüncd taksit 
iptidılatında alınır • 

5 - Aıll maaıı ( 55 ) liHdan fazla olmıyan memur ç 
( 0/ 0 10 ) tenıilH yapıhr . Ayrıca kardeılerin birinden gay 
( % 15 ) tenzilAt yapılır. 

6 - Kayıt muameleıi tatil günlerinden mada her giio 
evvel saat 9 _ 12 ye, ôğleden sonra 15 - 17 ye kadar yapı 

7 - Daha fazla maldmat almıt.k iıtiyenlerin mektAp 
9ifahen nvı tahriren mürecaAt etmeleri IAzımdır . 

H 
A 
B 
A 
Markalı ., 
A 

H 
A 
B 
A 
Markalı 
F 
A 

Dü11yanın en maruf ı1e son çıkan Elektrikli hamıır 
ma maklnaları - komple olarak. 

45 kiloluk Adana teslimi 325 lira 
525 ,. 
650 ,. 
750 •• 

100 
175 
250 

,, 
,, 
" 

,, ,, 
,, ,, 
,. ,, 

Satış yerinin merkezi : 
ltlerılnde E O. G. BERT. 

Adana şubesi: 
A. Brazzaf olll ııe Bar 

Osmenh Bankası k 

BedPllerinde mÜfl"ı ileri.oize kolaylık olmak 
aitlerle verilebilir . 4403 

Umaml •etrİJ•l 
Mehmet Nurettln 
Adaaa Ttlrk iM 


