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Bursa da 
Merinos cinsi ince yünlü koyun 

yetiştirme itine büyük ehemmiyt>J 
veriHyor . 

ON BİRİNCİ YIL SAYI 2998 

Tren.ıerde büyük tenzilit bugün başladı 
ikinci dil kurultayı açılırken 

urultay başkanlığına seçilen Kazım Paşa Hz. öz 
Türkçe çok güzel bir nutuk söyledi. 

Az kalsın 
Tren bir adamı daha 

çiğniyordu 

Bursada yeni bir adım 
Merinos cinsi koyun yetiştirmek ve 
mevcudu islah etmek kararı verildi 

aarif vekili Zeynelabidin bey , dil inkılabı hareketİe
rinin tarihcesini yaptı ve görülen işleri anlattı . 

Bundan bir müddet öoce Misis 
istasyonunun ileriıinde tren batta 
üzerine yatmış ve uyumuş bir ada
mm, bavarııo kesif sisli olması yü· 
zünden lokoruotif makinisti tara· 
fından ancak pek yakından gö 
rülebildiği için treni durmağa im
kin kalmadan çjğueodiğini ve öl
düğünü yazmışhk . 

Borsada ince lifli yünleri işlemek 

• 
İstanbul : 17 ( A. A. )-lkio · 

1 
· Türk dili kurultayı bugiin 14 

Dolmababçe sarayını:ı salonun· 
11 açılmıştır , 

Kurultay yezı.çanlıklarına yine 
İbrahim Necmi heyin teklifiyle 
İsmail Mü~tak, Faik Reşit, Refik 
Ahmet, Hakkı Süh" beyler seçil-

1 diler. Açılış resminde büyük bir ka 
balık, dil · inkilabmın bu büyük 

amlesini kutlulamak için toplan· 
ış bulunuyordu. 

Tam 11 te Reisiçumhur llaz
tleri yanlarında Biiyük .Millet 
eclisi reisi Kazım, Başvekil İs 
et Paşalarla Hariciye= Dahiliye. 

Kurultay başkam. kuıultayın 1 
açılışı dolayisiyle g ... len tebıik telg
Taflarına riyaset divamncı cevap 
verilmesini teklif etti ve kabul 
olumlu. 

ktisat, Gümrii.k ve inhisarlar ve· 
· ııeri, mi.ilki ve askeri rical ol 
uğu halde kendileri için ha · 
lanmış o]an yeri teşrif huyuıdu-
r · 

Muzika evvela istiklal. sonra 
urultay mar~larıuı çaldı. 

Gazi Hazretlerinin salona gi 
şleri slirekli alkışlarla karşılan· 
ı ve istiklal marşı ayakta clinlen· 

Bundan sonra maarif vekili 
bidin H. kiirsüye çıkarak ııutku
u söyledi. Ve ikinci Türk dili 
uraltayıoı açu. 

Abidin bey kurultaya ıeis in· 
abmı ileri sürdü ve İbrahim 

ecmi beyin teklıfiyle Büyük 
illet l\lecliei reisi Kazım Paşa 

tifakla kurultay ha~lanlıHına 
çildı. 
Kazım Paşa siirekli alkışlar 

asında kürsüye çıkarak nutku· 
u «öylc<li. Ve bitirince kurul 
yin başkan vekilleriyle yaz 

il anlarının seçilme ini ileri sür 
d. 

İbrahim Necmi bey boşkan ve· 
·ilerine Türk dili tetkik cemi
iyeti reisi ve Maarif vakili Abi
·n beyle bursa mebusu Esat be 

0 
eyin scçihııel"ini teklif etti ve it 
kla kabul edildi. 

Telguflar arasında Sovyet ha· 
tic ıye kom~seri vekili Krişinsky 
yoldaştan hariciye vekili Tevfik 
Rüştü beyefendiye gelen telgıaf 
okuneroık şiddt:tle elkı şlandı.Telg
raf şudur : 

•·Dost Türkiye Cumhuriyetinin 
<lil kurult~yı açıllf kf:n size en ha
raretli selamlarımı takdim eder 
ve hu selamlaıımın kurultay rei
sine arzını rica ederim. Kurulta
ya Reisicumhur G~zi Mustafa Ke
mıl Hazretlerinin yüksek ve bil
gili idaresi altında tahakkuku şüp· 
hesiz olen en büyük muvaffaki
zetler dilerim.:, 

Bundan sonra İstanbul Vali ve 
Beledi ye reisi Muhittin B. tara -
[ından şehir ncmına kurult•Y re· 
isliğine gönderilen şu mektup o 
kundu ve 11.lkıılandı : 

Türk dili kurultayı yüksele 
reisliğine ; 

Dolmabahçe Sarayı 
Büyük şefin yaratıcı ve yaşa

tıcı dehasından doğan dil inkila· 
Lı iki yıllık bayırlı bir çalışma 
ılevresinden sonra bugün ayni ça 
tı altında toplanan ikinci kurul 
tay ile daha geniş ve daha verim
li bir inkişafa <loğru yürürken iki 
~ene e' velki şeref ve mazhariye 
tiıı azi1 hntııosını mübarek bir 
emanet gibi ta§ıyan lstanballular, 

Yeni tarife bugün başlıyor 1 

1 

alk Ticaret biletlerinden maksat yurtdaşa ' 
emleketi tanıtmak imkanını vermektir. 

~--------··--------~-
lukışla ile s;vas arasında 1 Eylul· 
an itibaren ray otobüsleri işliyecek · 
Devlet Demıryolları idaresi 1 

er güo yeni b'r koluylık göstere- ! 
k halkımızın ucuzca seyehat 

trneleri ve yurdu tanımalan im· 
anını hazırlamaktedır. Hngünden 
ibaren tatbikine başlanan ·'Halk 
caret biletleri., tarifesi de bu 
iimledrndir. 

lhlk ticaret biletlerinia ma· 
"yeti hakkında şimdi)e kadar 
azeteleı e yapıhn ilana ~e vr.
ilen malamata göre bu bıletler 
n heş giin. hir ay \' C iki ay .m~d· 
etli olındk fü,ere üç tertıptır. 

anlardan on beş günlük bilet 
ıde birinci mevki ücreti 35, 

kinci mevki 25 ve üçüncü mev· 
i 17 buçuk liradır. Bir aylık hi 
etlerin birinci mevki ücreti 

ikioci IO,üçüoci~ 30 liradır. İki 
lık bilertlerinbiriudmevki ücreti 

70, ikinci 50, üçüncü 35 liradır. 
Bu biletler fotoğraflt ve nama 

muharrerdir . BaşkRsına ci.ro 
edilmez. Bu biletlı-rden edinen bir 
yolcu. bilet müddeti zarfında dile· 
diği iı:ıtıkamete gitmek ve arzu et
tiği istasyonda inmek ve binmek 
hakkını haizdir. Biletlerı vize et 

tirmek gibi kayıttan azadedir . 
Bizim anladığımıza göre hu 

tertip hUetler, onu teşıyanlariçin 
muayyen olan müddet zarfında 
bir paso malııyetindedir. SalıiLi· 
ne hrr lıang• bir istikamete git· 
mr.k, yollda inmek ve tekrar yo· 
lu devam etmek gibi hakları ve· 
rir. 

Halbuki, Devlet demiryolll'rı 
idaresinin bu kı:ıdar sarih bir şe· 
kilde yaptığl ilan ve verdiği ma· 
- Gerisi dördUncU sahifede-

şehirleı inin tarihinde başlı başı· 1 
na bir kıymet ifade eden bu hadi· 
seyi bir kerre daha selamlamak 
ve hu yeni bilgi ve kültür hamle
sinin keneli şehirlerinde bir kerre 
daha tecellisini görmekle sonsuz 
bir sevinç ve mutluluk duymakta
dırlar . 

Diln de ayni mevkide ikirıci 

bir hadise daha olmuıtur : 

İstanbul balkınan hu duygusu
nu ve dil inkilabmı candan ala 
kasın• yüksek vasıtanızla kurul 
taya bildirirken kendi en yüksek 
saygılarımı da arzederek bugün 
başlıyan yerıi hamleye muvaffak.i 
yetler dilerim cf. 

İslanbıil Vali ve Bt•lediye reisi 
Muhitim 

Adana - Mamure sef er;ni 
yapan 514 numaralı katar maki 
niıti 9869 numaralı Kerim efendi, 
Miıisi geçip Ceyhan köprüıüoe 
yaklaştığı ıırada uzakta bir ada 
ruın tren yolu üzerinde yatmakta 
olduğunu görmüş ve atik davra· 
oarak katarı durdurmağa muvaf· 
fak olmuştur . Trenin kendisine 
yakın bir yerde durduğunu anlı· 

1 
yan bu meçhul adam, dcrhıl ka· 

lkmış ve kaçmağa başlamış.Yolunda 
tehir etmemek için hareket edeu 
katar, bu kaçan adamın yakalan · 
ması için oradaki bat bekçisini ha· 
berdar etmiı ve yoluna devam ey
lemiş. 

Kurultay başkam, ilk kurulta 
Yti iştirak edemiyerrk eksilen Sa
mih Hif at ve Reşit Galip beylerin 
hatırasını kutlulamak için bir da
kika sükut teklif etti Dakika geç
tikı~n sonra encümenlerin seçil
mesiııe başlandı ve İbrahim Nec
mi beyin teklifi üzerinP. aşağıdaki , 
zevat ilmi ve idar encümenlere 
seçildiler: 

Teşkil edilen dört ilmi komis 
yo.ıc.lau dil karşılaştırmaları ko ı 

misyonuna; 
Martayan, Ahmet Cevdet' Ha

mit Zübeyir beyler, Pr. Meaani· 
nof, Naim Hazım, Ziya beyler. 

Filoloji komisyonuna : 

Sonradan öğrenildiğine göre, 
bat bekçisi, çoban olan hu meçhul 
adamı yakalamış ve Misis hüku
metine teslim etmistir. 

Misis istasyonu ile Ceyhan 
nehri arasında sık 1tk tesadüf cdi· 
len hu gibi hadiselerin öuüuü al
mak için sıkı tedbir alınma" ve 
trenin seyrüı~feriai itkil adea bu 
gibi adamların da şiddetle ceza· 
landmlmuıoı alikadarlardan dile· 
riz. ......... 

için bir fabrika kurulacak 
Bursa : 18 ( A. A. ) - Dün l 

şehrimize gelen Ziraat Vekili 
Muhlis boy, merinos mevzuuna 1 
dair tetkiklerinin son k1smını 
Bursada yapan heyeti toployarak 1 
kendilerile çok uzun süren bir 
görüşme yapmış ve verimli bir ' 
çok kararlar almıştır . Bu toplan· 
tıy1 müteakip kendilerini ajans 
namına gördüm. Aşnğıdn yazılı 
beyanatta bulundular: 

Hükumet, ( Kamkann ) fab
rikas1m kurmağı İktisat ve Sanayi 
proğramına almıştır.Bu fabrika
nın istediği ince lifli yünü ye· 
tiştirme işini ehemmiyetle dü 
şündük. Esasen Merinos koyun· 
ları üzerinde daha evvelce Kara· 
caheyde tecrübeler yapılmıştı . 
Son defa da Ziraat Vekaleti sa 
bık müsteşRrı ve yüksek baytar 
mektebi Zeotekni muallimi İh 
san Abidin, Vekalet Zeotekni mü· 
tehassısı Nurettin, Yüksek Zira 
at enstitüsü Zeotekni profesörii 

Spotel, hıfzıssihha enstitüsü pro 
fesörü Hı>ller, bakteryoloğ Sürey · 
ya Tahsin, Kadri Salahottin, pa· 
razitoloğ Nevzat Necati. Karaca 
bey hnrası müclürü Şefik bey· 
lerden müteşekkil bir heyet ha. 
linde Bursa, Bnlıkl'Sir mıotukıı
laranda evvela toplu olarak gez
mişler, bilahara her grup kendi 
branşı dahilinde tetkiklerde bu
lunmuşlardır . İşe pek yakında 
başlanacaktır . 

Fabrikanın iptidai mevaddıuı 
veren .Merinosun muvaffakiyetle 
yayılmamaıH ve tyi netic<'lervermc· 

mesi için hiçbir @cbep yoktnr.lk
lim ve tabiat bnna temamiyle el 
verişlidir. 

Zaten prof,.sörlerin de t slim 
toHıği gibi Anadolu ince yünlü hay
vanların ana yurdudur. Köylümü· 
zün anlayış, kavrayış ve görüş ka
biliyetin in yüksekliği bu işin ba
şarılmasında en büyük kuvvet ve 

- Gerisi üçUncO sahifede -

Yeni stratosfer uçuşu 

Belçikalı bir alim stratosferdeki 
kozmik şuaını tetkika çıkıyor . 

Ali Canip, Cafer oğlu Ahmet, 
Hasan Ali, Ragıp Hulusi beylt>r, 
Pr. Samt>ıloviç, Süleyman, Abdul· 
kadir hey, Pr. Zayenckovsky. 

9 
EylUI Tayyarelerin stratosfer tabakasında uçuş· 

İzmir pilnaytrınm hazırlıkla- k 
İstillhlar komisyonuna ; 
İhssn B. :Fuat Paşe,Kemal Ce

nap B., Mahmut Sadi,Refet,Saim 
Ali, Süheyla beyler. 

rı tamamen bitti larının as erlikçe ehemmiyeti vardır. 

Gramer komisyonuna ; 
- Gerisi ikinci sahifede 

Çocuk felcine aşı 
bulundu 

FİLADELYİA: 18 ( A. A ) -
Meşluır doktor John Koluner, çocuk 
felcine karşı bir aşı keşf~tmiş oldu 
ğunu ilan etmiştir . Mumaileyh aşı· 
nın tet1irini isbat için maymunlara, 
kendisine ve muavinine şırınğalar 
yapmıştır • Bu aşı maymunların amu-
difikarisinden alınmıştır ve mikrop· 
lamı vucut üzerindeki tesirleri baş· 
lamazdau 6 hafta evvel yapılması la· 
zımdır . Bürün hayatta muafiyet te· 
min edebilmek için aşmın 3 hafta 
sıra ile yapılması kafidir . 

Doktor bu aşının taammüm ede· 
ceğiui ve bunun pek ucuz bir fiat 
ile yapılabileceğini ümit etmektedir. 

Karşı yakaya su getirildi 
İZ.MİR : 18 ( -A.A ) - lzmirio 

karşıyaka semtine 10 kilometre me· 
saf edeu akuılacak olan Yamanlar su
yu, iebre getirilmiştir • 27 Ağustos· 
ta Beş vekil paşa hazrerleri huzuriy· 
le açılacaktır. 
~~------- .... :--------~ 

İzmir ; 18 ( A . A . ) - Bey
nelmilel panayır komitesi Vali 
Kazım Pıı§anın reisli altında ve 
her gün panayır yeıinde toplan · 
maktadır. Geceyi gündüze katan 
hütiln bir faaliyet, aı tık büyük 
eseri gösteıiyor. Üç gün evvel İz. 
miri ziyaret eden Almau mühen
disleri bu esl!ri çok takdir etmiş· 
ler ve Avrupadal-ilerle mukeye
ee yapmışlardır. Bütün i§ler fen 
ve ihtisas ıdamlarının elinde ve 
nezaretleri altında çıkıyor. Büyük 
küçük pavyonlar güzellikte ve 
zarafette müsabaka açmışdır.Güm 
rük ve inzibat daireleri teessüs 
etmiştir. 

Ayın 23 ünde bütün inıaatın 
ana hıttları bitmi§ olacaktır. Pana· 
yırı bizzat açmakl• §eref verı:cek 
olan İsmet Paşa Hazretlerinin 25 
ağm~tosta İzmirde olacaklarını 
selahiyatlı makamlar söylüyor. 
Pavyonlar dolmuştur. Müracaat 
kapanmıştır. Y ılnız açıkta arsa 
alarak pnvyon yapın tarın yeni mü· 
racAatlar ağustos 20 ye kadar de· 
vam edecektir. 

9 Eylfil kurtuluş bayramının 
faal komiteııi ue zengin proğı amı 

-- Agfa filimlerioin - nı hazırlamaktıdır. 
Her çeşitten , en ta- Amasyaya şiddetli 

zelerini çok ucuz fi- yağmur yağdı 
yatla ; AMASYA : 18 ( A.A ) - Çok 

fartınah yağan yağmur, hatun Amas· 
Foto Coşkundan tedarik . ya _ Hacıbayram kısmıuda tahri-

EDEBİLİRSİNİZ . 
1 

bat yaptığından Samıuu tenezzüh 
treni geri gelmiştir . 

Belges : 18 ( A. A. ) - Dün 
akşamki hava bülteni ahvali ha
vaiyenio Max Cosynsin yüksel
mesine ve Bavyeraya doğru gide
bilmesine gayet müsait olduğunu 
gösteriyordu . Balonun zarfı 30 
askı halatile sarılmış ve bu su
retle çcnbere bağlanmıştır. 

M. Cosyns saat 23 de her şe
yin yolunda gitmekte olduğunu 
gazetecilere beyen etmiştir. Rüz· 
gar saatte 40 kilometre suratle 
iyi bir istikametton esmektedir. 

Max Co~yoe öğleden sonra 
saat 6 da yere inebileceğini ümit 
otmektedi. Max Cosyns uçuş es
nasında alakadarları tı>lsizile va · 
ziyetten haberdar edecek ve ev
vela 6000 ile 15000 metre ara
sında muhtelif irtifalara çıkacak 
ve sonra da 15000 ile 17000 met· 
re arasında ayni şeyi yapacaknr. 

M. Cosyns muhtelif Cosmique 
şuaattını birbirindPn ayırmağa uğ 
raşacaktır.Çünkü bunlar basit ol· 
mayıp gayet karışıktır. Bunların 
her birini tesbite ve istikametle
rile teşekküllerini teşhise uğra· 
şacak ve havayı nesimind~ki ozo
nu tetkik edecektir. Bolon ancak 
hacminin dörtte biri nisbetinde 
şişirilecek ve balonculur gerek 
kendileri grrek safra olarok ata
caklarl muhtelif atetler için be
raberlerinde 15 paraşüt götüre
ceklerdir. Balonun şişirilmesine 
gece yarısındon yarım saat sonra 
başlanacok ve bu iş gayet süratli 
olıırak yapılacaktır . Mühim bir 

halk kütlesi hususi trenlerle bn
lonun bulunduğu yere gelmiştir. 
Baloncular bcrah,., rl erinde 1000 
kilo kum,250 kilo su ve 300 ki
loluk bir kurşun levha götürmek· 
tf>dirler . Bu kurşun levha ufak 
paraşütler ile mücehhez miite· 
addit küçük parçalara munko.
semdir. 

Hour - Hav en ne- Ardennes 
Belgos : 18 ( A. A.) - Balonun 
şişirilmesi saat 2,30 da nihayet 
bulmuştur. Mak Cosyns \e Vaa 
Dervelts bu sabah sant 6,19 dıı 
yiikselcceklcrdir . Kendileri 14 
saat havada kalabileceklerini ü
mit etmektedirler. Balonun Bav
yerıı - İsviçre hududuna kadar 
gideceği zannedilmektedir.İki ba
loncu dünya yükseklik rekorunu 
kırmak niyetinde olmayıp tincak 
Stratosplıerin Cosmique §Uaatını 
t Ptkik ilo iktifa edocekler,lir . 
Telsiz ile muhabere teşebbüsü 
600 metre irtifada 2ıJ metrelik 
mevceler ile yapılacaktır. 

Hour Havenne Belçika : 18 
( A. A. )- 29 Ya~ında l\f. Mak 
Cosyns ile 23 yaşında M. Van der 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Kırkpinar 
15 inci sayı sayı yarın 

çıkıyor . Adananın biricik 
fikir mecmuasıdır . 

, 



Kurultay başkanlığına Kizım paşa hazretleri seçildi 1 11 Yaza~ 
--~---------·------------ ŞEIIİD. HA.HEla Lgjt Ziya 

- Birinci sahifeden artan - mt>si, genişletilmesi onun bugü Clır • Çevirm~kt~n gelir . Dede- noktalaranı ·yaratan benliğimizin L ~ 
Ahmet Cevat, Besim Atalay, nün üstün bilgi ve bilgin dili kordut kitabında , Biyaoki lilga· güçlükle oufus edebildiği en eski 1 J 

Fuat Raif, Hıfzı Tevfik, lb,ahim kılmması gerektir . Birinci ku- tınde ve mınirt'rde vardır . (Tara umanlarda iosan medeniyetinin Belediyeler bankası Sanatlar met Tel , . .., . 
.N ecmi . .M.. Beha. l\1. Belı41et bey· rultay bu yolda ilk verimli adı- ma dergisi sayfa 547) ilk )•pıcı ve yapıuıı olan yüce ~ .__;t 

ler. mı attı . İçinden seçtiği umumi 11 - Doosak: Cumudiye de. Türk milleti kendi doğurduğu 1 Heyeti umumiye toplant ısı Bu mektepler; W 
er .. ıtgı 

Ba 
h~reb e 

ş .. bit c 
r erle ~ 

Uç idari komisyonundan ni merkez heyetinin gec~li gündüzlii 1 mektir . Donmak ve don sözleri medeniyetle ilerlemesine yabancı 3 Elulda yapılacak J lerin imtihanlaf'I 
zamname komisyonuna ; çalışmesile dil işi iki yılda çok 1 herkesçe bilinen sözlerdir . Şark harakılmıı , bundan yüzlerce yll 

Üniversite rektörü Cemil , İs- yol aldı . Daha bugünden yabancı Lehçelerinde Dler T olduğundan karanhklar içinde kalmıştı. Bu ~ ... - yapılacak 
Belediyeler Bankası h eyeti umıı- vinin c 

ki o bu 
haıteb 

mail Müştak. İzzet Ülvi, Reşat sözleri atarak yerlerine öz Türk kelime Türk dili lugahoda toosak ka•anhk ova yüksek milletin az miye to plantısı 3 E ylftl 93 1 cari-

Nuri Beyler Saadet Zihni Ha çe sözleri kullanmağ• alışmış şeklinde ahnmıştlr . (Tarama der daha hayatına mal olacakh . Yer hinde Aokarada yapılacağmdan be· 
mm . bulunuyoruz . kisi ıayfa 178) yüzünün en asil, en kabiliyetli, en tediye reisi T urban Cemal Leyin de 

T akrirler ve teklifle r komis- İkinci kurultayıo dil işini 12- Yaka ikisi de cihet demek çahşkao v~ en fedakar milleti olan ! o tarihte Ankaraya gönderil ıneei da· 
nnna : daha çok ve tez verimli yola ko- Qtir . Yaka sözü taraf veı cihet ma· Türkün ölüm uçurumu kanarıoa I' hi~i~e vekaletinden vilayrte bildiril· 

Behice .Fuat hanım. Faik Re· yacağına güve1Jiyoruz. Bu inanla nalarına Camiulhi"ayat kıtabmda geldiği koıkuoç bir günde tarih mıştır · 

~it, Ferit Zühtü. Hüseyin Namık, ikinci Türk dıli kurultayına kut- ve derlemede varder. Muğladan keudini yaratan bu millete yeni ı Vali vekilimiz tetkikat-
~eref h ·,yler . lu ~alışma dilerim . gelıuiş ise de bir çok yerlerde ve yüksek bir baş bağışladı ; bü 1 larından döndüler 

Biitçe komisyonuna : Paşanın nutku her yerinde kulla.oıhr . Karşıyaka sözü de yük kurtarıcımız varlığımızı uçu · 
Ahmet ihsan bey , Nukıye sürekli alkışlarla karşılandı. Bu bundandır . rumdau kurtardı . 0 gilnhenberi 

hanım , R efet b ey ( Urfa ),Salah öz Türkçe nutkun göz önüne 13- Karan , Mukaddemetu- mi lletle bu öz evladı arasmc:!a bir 
Cımcoz bey, Selim Nüzhet h~y- koyduğu öz Türkçe kelimelerin ledepte ve Radlofun 3 üncü cildin- anlaıma var . 
Jer ı;;;eçildiler . izahını aşağıya yazıyoruz : de Çagatay lehçesinden olarak Büyük Başbuğ bütün varlığlDl 

İbrahim Necmi bey Türk dili 1 - Başkan;Arapçada · reis kenar manasına yazllıd1r . kiki- Türklüğü kurtaracak ve yükselte · 
Tetkik cemiyeti umumi merkez sözii zaten · baş · demek. olan - rak ve k1rağ sözleri de hu kökten· cck işleri iltri götürmeğe , milleti-
fv·ye tinin iki senelik faaliyet ra- Re,s. · d t n gelir. Türkçede - Baş- dir. (Tarama dergisi sayfa 175) ai asri medeniyet seviyesinin 6st 
porunu okudu ve celseye nihayP.t kan- yapılmıştır. Bu söz Reis - 14 -Siyasa : Arapçada mas tarafana çıkarmağa , ulu Türk mil 
, eril<li . manasında ve- Başgan - şeklinde tan ve muştakaları olmayan ıeya- leti de kendini ölüme kadar sürük-

20 Dakikalık bir dinlt:nişten olarak ( divanı lôgatit Türlüe ) set sözünüo kaynağı Türkçe "yaşa,, liyen bütüo karanlıklardan sıyrıl· 
onra açılap ikind celse Ahmet de vardır. ( Tarama dergisi sahi- olduğu anlaşelmlfbr • Yasa, nizam mak yolunda büyük yol gösterici-

.,.,. cat beyin tezinin dinlenmesine fe 654 ) kanun, ceza manalanua gelir ki sinin ardından korkusuz yürümeye 
hoH edildi. Ahmet Cevat bey bu 2- Gözgü , ayna demektir . Arapçada seyasetin manası da ant içti . Bu karşthklı antlaşmanm 
l zinde Türk dilinin yapılış ka- Farsça samlan ay:nanın da Türk- budur . Politika manasına kulla neticesidir ki büyüle Şt"fin geniş 
ıakterl 1-1rini ve Türkçenin Hint- çe olduğu anfaşılmoktadır. -Göz oışlısı yeni ve sonradan uydurma- milli inkılap proğramındı Türk 
A, rupa lisnnlarile mukayesesini kökünden gelen gözgü sözü 16 dır . Baıina gden S baıfi Türkçe 1 dili ve Türk tarihi en ön sıralarda 
rahlil ediyordu. Tt-zin okunması ıo cı asra kadar ş iirl erde hile var bir çok kelimelerin b :' ş:a daha 1 bulunuyor . 
yarınki celst!ye kaldı ve 18 de dır. Suheyl ve nevbahar tercü- çok ve daha geniş olma manasrnı Bir milleti bilgisizlik karanlık-
kurultay başkanı, toplantıya son melerilo tulıfetuzzekiyede tefsiri anlatır . Meseli is kelimesinin ba· lanndan bilgi ışıklarına çıkabil-
verdi . sureimülkte ve Azeıi lehçesinde şma --S- gdirilerek sis yapılıı- mesi her şeyden önce o millete 

1stanbui : 18 ( A. A. )-Kazım olduğu gibi ,Ankara , Bursa, c~ - ki işio geniş ve şumullü şekli de- öğretilecek şeylerin berkesin ao-
paşa hazretlerinin kurultEı y baş- belil•ereket , Kırklareli , Konya, mektir . Yısa om başına da getl· lıyabileceği açık ve öz bir dille 
kunlıgına srçildiktcn sonr:ı söy KaysHi, Afyon, Zilı>, lzmir, To· rilerek siyasa yapılmıştır ki Yasa yaııhp aolatılmasrna bağlıdır . Al-
kdikleti nutuk şudur: kıı t, Giresoo, Bolu ~ Elaziz , Mıı - nan en yüksek ve şamil mefhumu· ttyüz yıl süren Osmanlı İmpara-

R Pisicumhur H azretleri , ha- latya, Kütahya, Kastamonu, Di- muou ifade eder . Kamusu Türki- toıloğunda ortaya konan bilgi ve 
nımlar. beyler : yarhekir , Van ve Seyhan gibi de kelime s~yaset olarak hare saoat eserleri böyle ha lkın kendi 

İki yıl önce yine burada top bir çok yerlerden d e derlenmiş kelendikhn ve manaları verildik· koouşma dili ile yayılmam&1ınJan 
Ianm\Ş olan birinci Türk dili tir. ( Tarama dergisi sahile 134) ten sonıa şu izahat verilmektedir: dolayı nıillete yaıılam&mış, ancak 
kurultayının değerli çalışma ça- 3-Uluğ- (-' fi büyük demektir. S eyasel kelimesinin asli -Se- dar bir zirvenin altında kalmıfhr. 
ğını lıugüo ta tlı bir sevinçle ıına Büyük manasına · Ulu · ve · uğ ya11- şeklinde bir teıkibi türki Okuyup yazmak gibi en basit bir 
rım . Birincisine olduğu gibi bu sözleri çok yaygındır . Llu- doğ- olduğunu İbni Kemal (Tahkiki ta- insanlık ihtiyacı bile okuma yaz-
ikinci kurultaya da heni başkan rudan doğruya büyük demek ol- rib -il-ke-limet - il Acemiye) ma dilibia konuşma diliaden büs· 
seçtiğiııiz<l ,. n pek mutJuyum . duğun ıı göre sonuna ·g getirile- ismindeki risalesinde beyan et bütün •yrı bir dil olması yüzünden 
Dil birliği , el birliğinin. düşünüş rek en büyük manası ver . imiştir. mektedir . Görülüyor ki siyaset elde edilememiıtir. Türk milleti var· 
birliğinin , ülkü birliğinin en sağ- Orhon abideleriııcl~ ve uygur me- kelimesinin öz kökj arapça değil lığını dlurdan ve içudon kara•tGn 
fanı t t" m oli olduğu gibi gözka tinlerindon Oğuz m enkibesinde Türkçedir . (Kamusu Türki cilt 1 maddi ve manevi bütün düımaala· 
maştırıcı gözgüsüdür de. Uluğu- de vardır. ( Tamara dergisi sa- Jtayfa 754 ra aman vermez bir savaş açmı§ 
muzun dil i~ini bu karlar önde hife 137) 15 - Diu: Arapça sanılan bu olan büyük re\ıimiz bu düımaala · 
tutması da bundandır. Aramızda '1-0nur;Türkçe onmak.tandır. söziln kökü Türkçe olduğu anla- rın en baımdaki bilgisizlikle dövüş· 
bulunarak yüce öılerile kurul- Fransrzca Honoeur de bu sözden şılmışhr . Meşbur Alman Türko· mek , onu da bir baı kumandanlık 
tayın onurunu yükselten büyük kopuşmuştur ·Kamusu Türkidc loğlarıodan Pıo . Von Baog ile muharebesiyle lıarimi ismetinde 
önderimize sonsuz saygılaumı yazılıdır· Ş~ref, itibar , haysiyet MIJe Von Gauaiu Uygur dili üze- boğup yok yok etmek azmindedir. 

Karataş ve köylerinde lf'lkikat· 
ta bulunmak üzere Cuma günü 
oralara gitmiı olan Vali vekili 
Osman Nuri bey şehrimize dön· 
müştür . 

Heyet Jstanbuldan 
döndü 

Cumhuriyet meydanıra dikile 
cek olan Ulu Gazimizin heykel 
lerinio modelfoi görmek ve yapıl-
masına müsaade vet mek üz.-re abi
de komisyonu tarafından seçilip 
İstaobula gönderilen belediye re
isi Torhan Cemal beyin rsisliği 
altında bulunan heyet lstanbuldao 
dönmüş tür. 

Feci bir kaza 
Bir çocuk çırçır makinesi 

arasında ezildi 

-· Köprü köyünde oturan seyyar 
sıhhat memurlaraodao Nuri efendi· 
oin on dört yaşındaki oğlu Kema] 
efendi düo sabah Zizaat mektehioin 
çırçır makiueeini temiztemekte iken 
çalışma vaziyetinde bulunan maki· 
neye kendini kapurmış, haşmdan v~ 
vucudıınun muhtelif yerlerinden ya· 
ralaomıştar : 

Çocuğun sıhhi vaziyeti çok fena
dır • Zahıta meseleye el koyı.ırak tah
kikata başlamıştır • 

Şehrimiz İran kon
solosluğu 

Şehrimiz İran konsolosu Ferit 
pak Mirza lsmaıl Haorn vazifesi 
bıtmiı olduğundan yerine İsmail 
Han adında bir zatın tayin edil 
diği haber alınmıştır . 

Aydın ve Konya s•,; 
tebile , Ankaradald ..; 

k l t Sf'DC k me tebioe girecek o • • 
ria imtibaoları bugün 
siode yapılacaktır . 

f ı ma 

kuş ı l. 

d ımiyl 

yordu. 
f ki b 

Aydın savat lar a:ne 

4 , Konya sar.at m"kte~ 
Ankarn usta iaşRat ıne 

b. f d .. t- seviod ı r t en ı muracaa t e 
1 

B•• •• .. Od er. M uructtge ya g ttile ı 

yağdı tık ha 
k im b 

Cuma V f" Cumartesi ~ laklıği 
r iicek yaylasına bol ınıkl _.., Tr 
rekli bir surette ya~mur , .. \' a l r 
dirilmektedir • şl a 

B .. d 1 . · dıı rıu ad o yuz en şe ırımız 
leri iki udiye kadar her oe 
caklar hükiim <ıürttyorsıı d~ ld? b ı 
t •ın sonra, Lilbassa gecele~ ma b a 
iki gündeoberi oldu .. ça se E" 
tedir . nıişt i. 

İsyan suçluları"'cdc tı · ___ _._...._,> Gı 

Üç kişi hakkında dili ualio 

cezası verildi ~0"1 ~u K8 iŞ 

·- - . ıllUDU ln 
Ağrı dağı isyaa bıuePJ. v . • 

• " L k r,lglll l 
tua" etme t~n suçlu ve ).i t 

oo sekiz kişi hakkıodaki k ,.u:u i 
~ğır ceza mabkemesioJe J 

\UV a 
mıştır . • 1. Of"e ı re 

Bu karara göre ŞeviŞ. •ek 
8 

Kulıhan oğlu Bekir ve AAiin 
1 

Şükrü ölüm cezasına ve ~ m 

lu Mehmet Sadık da ölüd' Bi 
rıa çarpılmış ise de yaşt_. an b 
de etmek suıetile tenzilo~ıen 
ne ağır hapse mahkum r anı~ 
diğer on dört suçlu beraat •ış. 1 
lerdir . ğerl 

Beraat eden suçlul•' _ 
aol•hlmasuu müteaki,> 1 urad 
b1ralulmışlard1r . ~ğın 

Kozan kaymaka.,ı. o 
ula 

Kozan kaymakamlığıo• • iç 
ne Mektupçusu Halit beyi' dol 
edildiği Dabiıiye vekaletin D 
liyete bi ldirilmiştir . 

sunanın . d~mektir . ( Tnrama dergisi sa- rine yazmıı olduldarı (Aoalitisc· 1928 harf inkılabıooan beri 
Türk uruklon,bilindiği gibi, hife 300 ) her lndek zu den fuof ersten Stuc- başt• Büyük Gazi olarak Türkiye 

_______________ , _________________________________ ...,._ 

orta Asyadon doğru batı yönle S - Ônder ; Lider demektir. ken der Türkische urfan T~ste) Cumhuriyetinin ve Türk milletinin 
rioe donsaklar kıranına , işi ya - Bu mana ile Polatlıdan derlenmiş· adlı Eude\tste aynen din kelimesi keodinı verdiği bu büyük .savaşrn 
kalar binlerce yıllar içinde yü- tir . Ôn söxündeo öodemek ; öne Türkçe olarak yazılıdır · Bununla bilgi ıtıklırı &bcak herkesiu anlı · 
rümtiş. yıJyılmış, yerleşmiş , bü- geçip sevk ve idare etmt!klir. Bun- SogdcAden kelimesinin de ya kıh yacağı bir dil ile kolayca yapıla · 
tün acunu kültür ışıklarile şen· dao yapılan önder ; Farsça pişva lığc vardır . (Tarama dergiıi say - bilir .lBüyük Şef bu büytik işe 
ı .. ndinniştir. Ancak hu Türk göç· oın tam mukabilidir ki o da lider fa 197 okuyup yazml'yt güçleştiren harf-
meule ıi, i çler ;ne girdikleri çev- demektir , (Tarama dC' rgiıi sayfa 16- Kurum: tesis ve müesac leri değittirmekle haşladı . Türk· 
rclerd ~ı türlü değişıkliklere uğ- 467) ıe mınasrnadır . Türk dili luga· çeye bütün ihtiyaçlarına yeten en 
rad ı lar . O kadar ki, çoğu ana 6 - Yön i İstikamet manası· lındım teıis mansına taranmışbr . kısa bir imli bağı§ladı . Yaltuz 
dill r.ıini hile uouttular . Y svaş nadır . Anadoluda pdc yaygındır . Zaten kurmak tesis demektir . A a lfabe değişmesiyle bir kaç ıene-
yavaş öz benliklerinden de uzak - Konya , Jstanbul , Manisa , Deniz- lım satım gibi kurumda kullaoı · de elde edilen netice yüıüoülen 
laşan bu Türk göçkünlerioin li , Muğla , Afyon , Çaokm , Mu- lır . (Tarama dergisi sayfa 192 yolun ne kadar doiru ve ne kadar 
Türk ana dilile ilişikleri bugün cur , Bolu Develi , Ordudan der· 17- İsi: sıcak söıüoün aslı- feyiz verici olduğunu göstermiştir. 
yalnız ~eneleJ ine saçmış olduk- lenmiştir. (Taıama Dergisi ıayfa dıı -Sıcak-lııcak dan kısalma. 1928 de Türkiyede okur yazar 
Jarı epuki dil kök ve izleıinde 396) dır . Radlof lugatınıo birinci cil r.isbeti yüzde 20 aralarında ik~n 
göriiHir. Türk. ana dilinin ben- 7 - Acuıı: Cihan 1 dünya, ki- dinde Osmanlı Lehçesi olarak ve Cumhuriyetin onuncu yıldönümün-
Jiklcrini koıuyabilmi~ Türk ulus inat manalarına rski bir Türk sö kamusu Türkide vardır . (Tarama de 1933 te iki mislini geçmiştir . 
\.e uruklannın bulundukları yer· züdür . Acun, njun . acüo , acın dergisi sayfa 279 Şüpbesi:ı bunu yeter bir ka:ıanç 
lerde de hinden artık yıldaohcri ş~killeri var::lır . (Kutargu bilig) 18 - Arı: pek onıb ttmiz de olarak ileri sürmüyorum . Bizim 
türlü siyasa ve din baskım vıı de Radlof lugatıoın birinci cildin· mcktir . Arıg, aru , arug ıekille- hedefimiz Türkiyede okur yazar 
zorluğu onları öz Türk dili üze d~ ve büyük Türk lugatında Uy- ri nrdır . Radlofuo birinci cildın- niıbetini yüzde yüze vardırmak· 
rinde i~leyip onu yükseltmı>kten gur ve Çagtay Lebceleri olarak de Koman Kumındu ve Osmaa · br. Çünkü okuma yazma iti bir 
geri bıraktı . Bu çağların siyasa kısas& Rabguzide , Türk clili luga- lı Lehçeleri olarak büyük Türk f(i. bilgi iıi değil bir insanlık vasfı-
ve din kurumları ise Türkçeyi tında , Pave dö Kurtey lugatinde gatında Kazan Lehçui olarak dır . Bu ülküye erthilmek için yal-
' iikseltmey~ çal ı~mak şöyle dur- Muioulmuritte vardır . (Tarama Türk dili liia-atında Evliya Çelebi oız alfabeyi değiştirmek yetmezdi. 
•un, ter8ine olarak, onun değerli dergisi sayfa 200) seyahatnamesinde Hutıma ve p• 1 Bilginlerin yazılarını lierkrıia ao-
üziinü bozmak için ellerinden 8 - Göcmen ikisi de muhacir ve de Kourtey lügatlerinde nrdır. layabi)eceği bir dil ile ortaya kQy· 
ı:el eni yaptılar . İşte hunlardan manasına olarak (Derleme) Urfa , Maniı• , Maraı , Kocaeli mak ıerektir . Daha alfabe ink.ı-
otürüdiir ki bugün y .. zı dilimiz I 9 - Göçküa den gelmiştir . ve Çorumdan derlenmiıtir . Arig libı güoü görülen bu gereklik dil 
öz Türkçedtn ayrılmış, bambaşka Bunlardan Göçmen Beyçaym ve ve arık şekilleri divanı lugatit Türk üzerinde ııkı ve c:•nlı bir çahşma 
bir kılık almış bulunuyor . Bu Sungurludan , Göçkün Çivrıldl"o de mevcuttur . (Tarama dergisi say proğramiyle karşılanmışbr • 
ııunla bPıabcr öz Türk dili, ulus duleomiştir . Her iki söz uGöç 1 fa 637) Harf inkılabının ertesi güaü 
iç inde yaşamaktan alıkonama - meli,, kökünden gelmektedir . l İstanbul : 18 (AA) - Türk di- kurulan ilk dil cemiyeti bir çok 
mıştır. Ancok yaşamakta olan öz Bunlu arasına bir ayırdım koy 1 li kurultaytad• Maarif vekili Abi işler yapmakla b~raher çalıımala-
Türkçenin arı ol iirak daha işlen- mak üzere göçmek daima bir yer j din heyin söylediği açma nutku rmın verimlerini ortava koymakta 

ladı . 26 eyllül 1932 de açılan bi · 
rinci Tilrk dili kurultayında mille 
tin bütün ateşli inkılap arzuıu ye 
niden tecelli elti. Bugün iki yıllık 
bir çalışma aralığından sonra ikin 
ci Türk dili kurultayı toplanıyor . 
Ara)'erde geçen iki yıl içinde dur 
madan çalışarak ortıya oldukça 
müsbet eserler konmuştur . Bütün 
Türkiye içinde halk ağzından söz 
derl~mek üzere sıkı bir seferbeılik 
yapıldı . 

Gelen sözler süzüle süzüle ta 
7ranuak bir çok öz tiirkçe sözler 

ortaya çıkaraldı . Yazı dilimizde 
çok kullanılan yabancı sözlere öz 
tiirkçe karşılık bulmak üzere bir 
dil anketi açıldı. Bu anket bir kıs
mım tamamlamak üzere 126 bine 
yakın derleme fişiyle 150 den faz 
la yazma ve hasma kitap taranı 
larak ( tarama dergisi) adı alhn 
da büyilk bir rser ortaya kondu . 
Endeksiyle beraber 1300 fiayfa 
dan fezla lulan bu büyük kitap 
dil hazinemiıio ilk müjdecisi sa
ydabilir. 

Bütün ilimJeı in iatilahları, Frao 
ıııcası, İngilizce ve ya AlmanCasl 
bugüo bullamlan şekliyle listeler 
baliode lop,anmışl ıuütehassıslara 
dağıtalarak kar~ılık istenmiştir . 

ı Bir lakımlarm.Jo karş:l ı " Juı tek
lif halinde tesbit te olunmuştur . 
Yeni Türk grameri çalışmaları lü 
gat ve istilah işlerinden sonraya 
bırakılmakla beraber, söz yarat· 

mr.miş durmakta olduğunu acı den başka yere hicretle yerleşmiş 
1
. ıudur : geç kalması yüzünden dağılmıştı. 

olsa da açıkça söylemeliyiz . olan maoalarıoda kullaoılmıtbr j Reisicumhur Hazretleri , hanım Büyilk Şef , iki yıl önce 12 tem· 1 

Dilimizio sağlam temeli dü- (Tarama dergisi sayfa 542 tfeodit~r , beyefendiler : mu:ı 1932 de Türk dili tetkik ce- 1 

ma itinde lüzumu olan kelime ttş 
kili esasları iki anket halinde mual 
limlere verilmiş, cevaplara alıo -

zen ve türel~re dayanarak i§len- 10 -Çevre: Mubit manasına· 1 Dünya tarihioio blltün döoUm miyetini kurarak bu eksiji tamım- mııtar. 

Tarama d~ıgisinde 
ek unginliği de ekler lüg• k 
ortı.;ya koymaktadır. Bütün c 
l erle beraber cemiyet 7 sa'P le 

t • d ·ı· . . t·ı ırl eo neşrdmış, ı •mızın e . 

sine, başka dillerle müna:t1 ~~ 
rin~ ait bir çok ilmi tete 
yapmış vücude getirilen e lte 
deo bir kısmı baskıya hı tbr 

m1şhr. İki yılın içinde yapıl',~ R 
işler arzumuza oisbet edilir5~:c 
azdır. Fakat yüksek kurul Jl" 
bir kadro ve bütçe içinde ç• · • 
Ct-mİyetio ŞU kadar z11maadll rn 
tığı iıi azımsamıyacaktır ü.oJ1 

( 

deyim. ü 
Bu ilk iH yı lhk devreJe~d ı 

çok hazırlıklar da yapılrıJlf Jae 
gelecek yıllar içio bunlard~0 ~i 
fade edilec~ktir. Gelt-cek ılk b 

lıuın çalı,ma programını da 'A~ 
yet kurultayın tasvibine sorı 
tadır. 

Büyük şef, Türk tarihi ..,e "'l 
dili işlerinio en büyük ve eo ,+ 
gönüllüsüdür. Buyük millet 1 
lisi, değerli reisi ile herabetı 
çahşmalanoa yakandan alilı8 

maktadır. Saygı değer bat' 
İsmet Paşa bauetleri bu ıııillf 
tür çafltmalanoda bükfımetiO"' 
tün elinde olan kudretlerle ~/r
dım edeceği vadini bir dabll 1 

rara beai memur etmiştir. B0 f 
sek himayeye mazhar olan dıl 
oin bir dakika bile durakbJIJ' 
cağına kat'i kanaatim vardır. I 

Hau,mefendiler , beyef ell • 

ler : ' 
ikinci Türk dili kurultayı111 

çıyorum. 
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PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 
Satılan l\li kdar 

~ilo 

-2- En az 

nl Tekin senelerden sonra aklı 
H :iji zan•n bakikaıi anlamıştı : :-

- Nasıl , memnnn musunuz ? 

' - -

Dünya bisiklet şam -
piyonluğu 

1 
Ogüst Pikardın şeriki mesaisi 
Dest Appes ile birlikte Stratos· Kapımalı pamuk 

_K. S. 
En çok 
K. S. 

Bab111 lıinbaşı Celal bey mu 9 ,, 
h• rebede bir gece taarruzunda 

8 ~·bit olmuştu. Ann•si bu kara ha· 
8 ! erle çıldırmış, onu bir sabah e • 

.. 
i 1 

vinin ortasında iilü bulmuşlar. Te· ı 
kin bu felaketteo sonra yetimin 
h~atabanesine alınmış . Burada üç 
st•oe k11lmıştı. Büyüyünce darüley 
1 ıma verdılcr. Orada Gani ile 
kuşılaşmışlı. Gani, annesinin yar

ııı• dımiyle gi<diği bu ın ekt•pte ok~ 
te yordu. Onu görünce kaybedilen 
ııı• ~ ıki bir aşinayı tekrar bulmuş gibi 
eti sevindi. Mektebi beraber bitirdi
_JI& it r. Muallim mektebin~ beraber 
11"1 g ttiler. Ora da beraber bitli Ar· 

tık hayat onları ayıracaktı. Nite 
kim bu hakikat bugün bütün çıp-

i l:ıklığiy!e meydanda ... 
klll Trenin hareketinde Gani, göz 
rı yaşları ara11nda sorgusunu tek -

ıdt urladı : 
ııe -Tekin, niçin gidiyorsun un-

io • r.i? burada kalsan ne olurdu?unul· 
rıetl ına bari. 

ati Evet unutmıyacalı.tı, söz ver-
'' ınişti. Lakin bunu nasıl yapabile 

sı
:•ktı? 

Ganinin " niçin gidiyorsun ?,, 
d ııaline cevap verseydi. O belki 
ıdf ~outulmamasını islemiyecekti. Fa· 

~at işte söylememitti. O, maziyi 
_ı •ontmak için gidiyordu . Bu, ben · ,.. . 

- Biz kendinden hoşlan1yoruk 

1 
l'tmek 

emme ... 
Postacı sustu . Devam 

işine gelmiyordu. 
T kin sordu: 
- O sizden boşlanmıyot mu? 
- Bilmem belli, eımez ki 
Sustular. Tekin içinde bır çö · \ 

künlü duymağa başladı. Şüphesiz, 

muhit değişmesinin istenilmiyen \ 
fa~a~ mutlaka hissedilen geçici 1

1 
tesırı. 

Nahiyeye yaklaımışlardı . Pı ı 
nara, suya giden köy kızlarına 1 
rasllMdılar. Onlar utangaç, çekin 
gen adımlu la uzaklaşırken Tekine J 

yeni bir heyecan grldi . İnkisarı ı 
hayale pek benziyen deminki çö 
künlÜ, yerini, bu yeni heyrcana 
terk etti. 

Müdür, bir kaç kiıiyle müdürlük 
binasının önünde oturuyol'du . 
Postacı , Tekine müdürü işartt ' 
ederek : 

Müdür bty , 
Dedi . Ve bavulu bırakıp gitti. 

Mıidür gelenltri görmüş bakıyor· 
du. Tekin o tarafa yöneldi . Otu· 
raolara bir selam vererek müdü 
,. •1ad~ bır lıHnla kendini tanıttı : 

' - Efrııdim , Gültepe muallimi 

T .. kın. 
-Oo . Buyurun evlat . Ben na· 

biye ınüılürü . 
-- Nasılsınız efendim ? 

Leiptzig : 19 (AA) - Dünya 
bisiklet şampiyonası neticeleri şıı 
dur: 

Bis:kletli futbol da Almanya, 
Belçikayı 9/2 , İsviçıe Çekoslovak
yayı 13/1 , Belçika Çekoslovakya· 
yı 5/4 , lsviçre Belçikayı 1012 , 
Almanya Çekoslovakyayı 10/3, 
Almınua İsviçreyi 6 3 yenmişler
dir . 

Arşidük Otto 

STOKHOLM : 19 ( A . A ) -
Arşidük Oııo bugün meçhul bir sem
t~ hareket etmiştir . 

Japonyada ·zelzele 

TOKYO : 19 ( A.A 1 - Nagayo 
civarında şiddetli bir zelzele hiue· 
dilmiştir . Demiryoln müoakaliiu 
munkatidir . Zelzele İnerkezioin Na· 
goyadan 50 mil mesafede olduğu 

Zannnluouyor . 7 dzelenin şiddni 
halkı evlerinden kaçmağa mecbur et· 
miştir . 

Amerikada milyonluk 
grev hazırlıljı 

NEVYORK : 19 ( A . A ) -
355,000 yün ve ipek amelesini ihıi· 
va edt'n sendikalar mümesailleri ip· 
likciler sendikaarmn gr. v emrine ita
oı lehinde rey vermişlerdir . 

fer balonunun hazır lıklarile meş- ı ı--.P_,,i.:..y_as_a_p._a_r~la-"~'-ı ...:'.c..' ---ı------ı-----ı----------
p d Piyasa temizi ,, 

guldurlar. Balon icar ın uçu· iane 1 
şunun ikinci yıldönümü olan iane il 

34 35 

bugün uçacaktır. Balonun Çekos Ekspres 
lovakyaya doğru yol alacağı zan· KIPvlant 
nedilmektedir.80 Mütehassıs,ba 
lonıın montajı için buraya gel
miştir . Balon Picardın balonu 
tipindedir. Fakat p~k çok islah 
edrlmiştir. Bir paraşütle mücelı 
bez olan sepet , bir ariza vuku
unda sukutu ağırlatmak suretile 
alimlerin balondan çıkarak zati 
paraşutlerini kullanmalarına im . 
kin verecektir . 

Alimler 17,000 metre olan aza 

YAPAGI 

B .. yaz ı ı ·~-----ı----1 Siyah _ . 

Ç1G1T 
Ek8pres 
Isne 
Yerli "Yemlik,. 

:-~--,,,;n-.----i'.--l·~~~ı~~~-ı-~~~~--~ 
,. "Tohuıoluku 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 2,50 3 

" 
Yerli 1,50 3 

., Meotaoe 
mi yükseklik rekorunu kırmak iı· 11--A,_r-'p"'a---'===--ıı--,2,,65=----ı-..,,2,..,,7.,.7c,•5,---.ı----------ıı 
temiyorlar . Uçuş munbasıran ilmi Fasulya 

2,25 2,4.5 mahiyette olacak ve bilbaıH kos- Yulaf 

mos ıuaları tetkik edrtecektir . Ba- 1_._,D,...e_li_ce_~-----ı---·--·l------1-----------t 
)onun •itirilmesine gece yarıaı bat • Ku, yemi 

H ı. h bllt"' KPten tohumu 
lanmıflır . 1re .. et H aaı un Bakla 
gece projeptörlerle aydınlatılmıı

tır • 

Bürüksel : 18 ( A.A ) - Saat
te 40 kilometre ile nen rilzglr 
Max Coını balonunu Bavyera is 
!ikametine aevketmektedir . 

Si sam 7,25 

.... Salih Efendi -

Liverpul Telgrafları 
19 I 8 I 1934 

San'im 

UN [ Vergi dahildir . ] 
705 

Kambiyo ve Para 
lş Baokasıudan alınmışur. p.,.. K. S. 

ğinı saran hummali bir iptiladır . 
v• J i • nutmak .. Dünkü mahrum ve malı 

- Ttşekkür edtrim . lakio siz 
yorgusnunuz , haydi biraz içeride 
dinlenip . 

500,000 pamuk amelesi mümes· 
silleri de dün grev lehinde rey ver
diklniaden i§leri tt'rke hazır olan 
amel.. yekunu 855,000 e baliğ ol· 

Roma : 18 ( A.A ) - lıalyan 
akademisi 'azasındon Jeneral,"Po· 
polodi Roma • gaze:esiı.e tayya 
relerin Stratospbere dahilinde uç
maları imkan hakkında beyanatta 
bulunmuş ve tayyareciliğin bu ye· 
ni faaliyet ıabasında fenni askeri 
ve tiçari gayeleri ttfrik etmek la
zım geldiğini buralara çıkmak ve 

88 Liret " Iıalya ,, 10 · ı';I • 

ll-...!.:~~------11-~-11~8~7;:..ı·-iR~a~y~şm~ar~k;"-*"Aif.lm~a~n~ .• --ı·-~4~9f'l-4<1:ı:i21 ı.....,;F~~~...:.::;;=.:.""--i~---na~ı~=m un bayatı unutmak 1 Oh buna • ıuvaffak olabilirae çığırında izler 
tlirecelc, örnek olacaktır. Bu yük· 

it 1 
~ ek arzunun ıekil alıcağıoı dü-

nmek hile ona sevinç veriyor. 
• 

ıa • • 
Bir sigara yaktı, kompartıman 

uııı an batını çıkararak seyre daldı . 
t.11 ren timdi bir vadiden geçiyordu. 

amaçlarda yeşil çamlar sıfalan

ş. Rüzgirın getirdiği kokuyu ta 
erlerine emdi : 

•a 

laf - Anadolu 1.. Anadolu 1.. Ben 
ırada bir ruh, bir toprak bula
ğını. 

e 

Diye söylendi . O , kendisini 
utmak ve unutulmak istiyordu . 

içli arzunun biricik çaresi, A 
dolu! 
Diğer arkadaşları bir yolunu 
up merkezde, şehirde kalmayı 
arlarken, içlerinden yalnız kerı 

ı' -Beni köye gönderin diye
~o ~ derecede büyük bir feragat 

termişti Bu elbette feragatıir. 
ti rlarca bakımıız, kimsesiz kal 

üç, bP.f evli ören köylerde 
küre aramak ve yaratmak .. el 

e le alkışlınacaktır. Bu imandan 
ruın olanlara ne yazık. . • 

p Köylü ruhlarına inkisır ya 
ir cıdır. Hayaller oradan daima 

er. Orada et, kemik, adale var
Tarla, aapan ve sürü yaşar · 

d•. n mınuiyle tabiatin hayatı ·· 
11111 G<izünün önünde C•olandııdrğı 

un hayaliyle dalgın oyalaoı 
,Jı 

u. Birden trrnio durduğunu ,o lli. ( ... ) lstasyonuoa gelmiş· 
i . A 1 Ne çabuk ? 1 • B~ş ıea· 
ısıl geçtiğine hayret etti. 
abiye istuyonuna on beş da-• 
uzaktaydı Oradan köye git· 

<il' için bir klavnza ihtiyaç var · 
dl a uzak mı? Nahiyenin posta 
& anıoı bavulunu 9erdi. Çaotı· 
ıf kendi aldı. Üç kitilik bir ka · 

11
, alinde yola dllzüldüler. Ova 

•sizlik var. Uzakta çıfçiltr 
tarlalarını ekiyorlar. 

if üGltepa,nabiyeye ne kadar 
fede? 

Üç çeyrek çeker beyim. • IJd .... Güzel bir kiiy mü ? 
fıl' '"" Güzel ya. 
~_.- Kaç evll~ ? 
, ..._ 150 var. 
;. ~ Nabiye müdürünün ismi 

Ve Jandarmaya seslendi. Ali, 
Hasana bir çay ıöyle , beyiıı ba 
vulunu içeri al .. ve kalanlara döne 
rek: 

Bize biraz müuade ağalar . 
Derli . İçeri girdiler , karşı

lıklı iki sandalyaya oluı dular. Sö · 
ze ilk'.başlıyan müdür oldu : 

- Evlat ; va7ifen biraz güç; 
muvaffak olCQanı temenni ederim. 
Köylünün d6nkll ıibniyetiyle bu 
gOnkü a•asında fark yok gibi bir 
şe)''. Bir türlü muamlimlere inana-
mıyor . Bu onlarda itikat gibi kök 
salmış. kolay, kolay ıölı.ülemiyor .. 
:;enden evvelkı muallim , buna ça· 
reler araması icabederken kendi 
hevesine kapıldı ve az zaman için 
d~ atıldı tabii, 

Tekin gayet sakin ·ve mütevazi 
cevap verdi : 

- UğraşacağıE müdür bey . 
G•len çayı yudum , yudum , 

içiyor. bir yandan da odayı tetkik 
ediyordu. Burası adeta bomboştu. 
Orta.Ja eski bir masa , üatünde 
kir.i bir mlirekep hokkası ve atılı 
vermiş bir kaç perişan kağıt, bo· 
znk oldatu anlatılan bir telefon . 
Birden sordu : 

- Beyefendi, Gülıepe mekte· 
binde ders levazımı ihtiyaca kafi 
midir? 

- Her halde , ıannedırHQl . 
Tekin , müdürün fiziyonomik 

bilnyeıiııi anlamakta güçlülc çek
medi . İdarei maslahat prensibini 
güeen yıpranmış idarrci tiplerden 
bir adam 1 Bu adam tıknaz , kısa 
boyluyda . Hareket ve bakışların
da bir tereddüt var , gizlemiye ça · 
lııması bile bellı oluyordu . Çok 
ta ıöylOyordu . 

muşııır . 
. 

Bursada yeni adım 
- Birinci Sehifeden artan -

ümit kaynağıdır. 
Merinos işinin ana proğramı 

senelere aynlmıf olarak hazırlan· 
mıştır . Heyet te timdi bıı aııa • 
proiram üzerinde en küçllk tefer 
ruatına kadar iş plinlarını~aıır lı 
yacaktır . Hayvan islabı baıtalık· 

!arla mllcadele , bakım ve sah' 
iıleri bir kül halinde birbirini tııı 
mamlayı~ bir aurettf' yapılın ıştır. 
7-8 Seneye bölilnmüı olan bu p· 
rogramır. ilk üS aenui , her türlü 
hazırlık !arın çemamlanmaaına , 
hastalıkla mücadele ve eleman ye· 
tiıtirilmesine ayrılmııtır . Karaca· 
bey baran , Bursa ziraat mektebi 
tatbik noktasından merkez olacak, 
bilği ve teknik işleri yük1ek zir11t 
enstitüsünde .toplanacaktır . 

M~rinoı i~inin Bursa ve Balıka· 
sir vilayetlerinin iktisadi kalkınma 
ilerleme ve yükselmesinde büyük 
ve verimli tesirleri olaçağından 

şüpbe edilmez . Yetiştiriciler , bil 
ha .. a MerlnoK yetiıtirme cemiy~ti 
nin reiı ve arkadqları bu işiıı az 
zamanda muvaffakiyelle bafarıl
maaı i'llan ve kanaatini , kuvvetlen 
dirmtktedirler 

Ormanlarımızın çok 11kı ve H

keri bir diaiplinle muhafazuı için 
vekaletçe y~ni bir kanun harır
lanmakta olduğu ıöylenmektedir 
Vekil bey bugün ıefakatindeki 

zentla birlikte Karacabey:bara 
ıına gittiler . 

tetkikat yapmak içın yegiioe vası-
tanın halea balonlar olabileceğini 
söylemiıtir . 

Jeoeral , Stratospebre cevelan 
!arından askeri bir faide temin 
olunabilmesi için tayyare iıhmali 
elzem olduğunu , maınafıb bııı a · 
lara çıkacak olan tayyarelerin bü · 
yük ıllratlere ve bu irtifalara da 
yanabilecek hususiyetlere malik 
olması icap etıığini de ilAve et
mittil' . Askeri tayyarelerin busu· 
ıiyetleri tayin edildikteD ıonra 

İtalyan fen adamları bu:iki mese· 
leyi tetkik edeceklerdir . Yükıelc 
irtifalar harpte naıarı dikkate alı 
nacaklolar1 ~n mllhim noktadır . 
ÇünkÜ irtif• uyeainde bu tayya
reler kendilerini top ateşinden 
vikaye edilecekler ve süratleri 
sayesinde de h11ımlarının takibin
den kurtulabileceklerdir . Tayya· 
ıecilık tekniği bu kadar yüksek 
sahalarda hliyük ıBr•tler teminin 
den Aciz kalsa bile yine yüksek 
irtifalarda uçuf yapabilmek ihti· 
mallerioi tetkilc etmekte haklıdır . 

Jeneral Crocco ayni, zamanda 
bava keaafetinin azalmasının mo · 
tör kudretini azaltacağını ve bu 
kudretin ziyaının telafisi için de 
ancak hususi tazyik aletleri isti· 
mal edilmeıi icap ettiğini ıöyle 
mektedir . 

Jeneral , teneffüı müşkülitı
nın uçuıların kısalığı dolayııiyle 
kolaylıkla berter af edileceğini ili· 
ve etmektedir . 

- rankuFransız,, .1ll 
llı-S~t-e~rl~in-,"=İ-n~"i~li~z-,,---ı--63""'2~1-750h 
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T arsusta bir cinayet \ 

Bir karı koca vahşiyane bir 
surette öldürüldüler 

Tarsuaun Yeni köy civarında 

Ağuaıoaun oo yedinci Cuma günü 
aqamı uat yirmi ikide bir cinayet 
olmuş; bir karı koca vahşiyane bir 
surette öldürülmüsl<'rdir . Bu cina
yet hakkında bize verilen haberi aşa
ğıya yazıyoruz : 

Tarsoıta oturan kozacı Şeyh Ki· 
milin kayın biraderi, karısiyle birlikte 
deniz banyosu yapmak üzere Cuwa 
günü Yeni köye gidiyorlar . Burada 
kendilerinden başka daha bazı aile· 
ler bulunmakıadir . Gece uyku es· 
nasında iki silahlı şahıs ansızın hu 
karı kocanın üzerine hücum ederek 
evvela yatmakla olan kadıoın üzui
ne üç kurşun ve kocaıının da bir 
kurşun sıkmakla beraber bıçakla da 
kolunun damarlarım keserek oradan 
uzaklaşmışlardır . 

Silah seslerini itilenler korkuların· 
dan bunların yanlarına gitmeğe cesaret 
edememişlerdir . Yaralılar ölmüjler
dir . Üzerlerinden hiç bir veylerinin 
alıomamaeı hu cinayetin bir intikam 
kaadiyle yapıldığı zannını verml'kte· 
dir. 

Katiller ehemmiyetle aranmak
tadır . 

Kongreye davet 

Hacı babanın dükkA
nında 

Çok kıymetli tarihi esPrler 
bulundu 

Mersinde Hacı buba na mile 
maruf bir antikacının geçen ıene 
vefatı 6zerine dükkanı mObürleD· 
mit ve bu zamana kadar o halile 
kalmıştı . 

Bu dükkanda bir çok eıki ve 
tarihi eserler bulunduğu haber 
verilmesi üzerine ilk tedrisat mü
fettişi Sıtkı emlaki milliye 111üdü
Galip beylerin buzurile açılmıt ve 
söylendiği gibi muhtelif devirlere 
ait bir çok heykeller ve tarıbi ma
hiyette eserlerle bir kaç tane el 
yazması kitap bulunmnt ve maa
rif idaresine teılim edilmiıtir . 

Bu eaerlerden bir çokları Ada• 
na müzesinde ınevcut olduğundaD 
Mersinde kurulması takarrür edeD 
müzeye konulmak üzere Maarif 
vekaletinden mllsaade istenmittir, 

- Yeni Mersin-

Amatör işleri 
Yirmi Dört Saat Sonra Ha

zırlanır . 

Foto Coşkun 

içeri bir köylü girdi . Beyim 
diye söze başlamııtı ki müdür aert, 
bağırdı . 

- Bekle. 

Duruşmalar bugüne 
kaldı 

ır 1 

ı Hava tarassudatı ı 
1 1 - Dün Ada nada zevalden lbtilaı ıuretiyle zimmete para 

sonra sıfıra indirilmiş tazyikı geçir111ekten ıuçlu ve mevkuf yeni 
ne simi 752,4 1I1ilimet re olup en iıtaayon eaki:müdürü Hasan bey ve 

T. /, C. l. Çukurova mıntaka
sı merkez heyetinden : 

17-8-934 Cuma günü topla 
nan mıntıka kongreıiade ekseri· 

yet basıl olmadığından koarre 24 
Aiuıtoı cam• ııünilne bıralı.ılmıt· 
tır . Selibiyettar kulüp murabhaa· 
(arının o giiıı aaat 9 da Adına 
Halkevine ,elmeleri rica olunur . 

YAZLIK SiNEMA 

Kolordu 
civarında 

Sonra Tekine : . 
- Buolara pek yüz vermiye ' 

1 gelmez . Sakın hı ! ıen mllnevver 
birgeoçsin, bunları söylemek bel • l ki zait amma , ne de 011111 tecrübe· 
sizsin . 

- Nu ıl beyefendi , köylüler 
1 

hep sunıtık in1111nlar mı ? ı 
- Evet , tam , güıel , isabet 

'ı ettiniz . İçlerinde iyi de yok değil 
ba .. Meali biraz önce ~oturduğu· 
nuz u Tiirkmen zade • lbrahim 

I aia değerli adım doğrusu . 
, -Sonuvu -

çok sıcak 36, en azı 21,5 santi. yanında hizmet ettiğijbanımını ve 
grattı . çocuğunu zehirliyerek öldürmek 

Rutubet vasati % 57 olarak ten ıuçlu ve mevkut Karıanblı Ay· 
kaydedilmiştir. tenin dnrutınalarıııa dün atır ce· 

1
. 1111111111_. __ ııınnıırıııııııııwuırııınııını""lı!llı.""'"'iı 

2 Hava ttmamen bulutlu geçmiı za mahkemesinde davaıo olnua· 1 bu gece nöbetçi 1 
rüzgar zevale kadar şimelden .a. caktı. 
niy•de sürati 2,5 metre, zeval Fakat; 11yana ittirikten IDÇIU e c z a ne 
den sonra cenubu gar biden &ürati, ve mevkuf on sekiz kiti bakkın-
11niyede .1 metre olarak ölçül· deki kararın bazırlanmuı •e en- 1 Oruzdlbak civarında 1 
ınüştiir. 1 latılmuı ıaat 13,30 a kadar devam Merkez f>C"Laııesidir . 

Aıkeri hava raeat i8lasyonu ettitinden duruımaları buı6ne bı -
1 

--------------- rakılmlflır. ----lllllllillılll\Nll 

BU AKŞAM 

FevkalAde filimlerden 

Kaza nova 
MÜMESSİLİ 

lvan Mujokin 
İLAVE: 

Dünya havadisldri 
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f·Jife :4 ( Türk Sözfl ) . 

Yeni tarife bugün 
başhyor 

Birinci sahifeden artan-

; uınata rağmen bazı kısa anlayışlı 
'e belki de kötü maksatlı adam
lar tarafından ortaya aksi manada 
şayia çıkarılmı12tır,Dolaşan bu şa
yialara göre ; gu.ya hu yeni !halk 
ticaret hil t tleri [ yolcuya ancak 
muayyen bir istikamdte, wesela, 
Adı.:daoadaıı samsuna, Hayda•pa
şaya \ eya İzmire veyahut Elazize 
gidip muayyen müddet zarfında 
dönmek hakkını vı-rirmi:.:· Yoksa 
m\!scla Adaııadan Elazize gidip 
döndükten ı;onra mföldetı zarfın
da Adanadao Samrnua veya daha 
JJaşka istikamelere de gidip gel· 
me hakkını vermezmi~ ... 

Y epılan işlerin değerin\ azalt 
nıak ve idaıcyi halkı aldatıyor va· 
ziyete sokmak fikri ile ortaya 
atılan bu şayiayı Devlet demir· 
yolları ida ı esiuiu bir kerre daha 
rtSmrn ve seralıeterı tekzip etme· 
sini bekliyoruz. 

• • • 
Yeniden öirendiğimize göre 

devlet demir yollara idaresi 1 ey 
liildsn itibaren U'ukışla, Kayseri 
ve Siva!' arasında ayrıca bir "ray 
otobüsü,, sefetleıi de ihdas ede 
ceötir. Bnnlar Ulukııla ile Sivas 
atasında ynloız güııdüz işliyecek 

ve Konya torafınrfno Ulukışlaya 

gaJccek yolcularla Adaoadao sa 
bableyin kalkao Haydar Paf!l pos· 
tasındaki Kayseri yolcolaraaı gö 
türecektir. 

Daha hafif, daba üratlı ve 

adana ticaret mektebi 
müdürlüğünden 

1 - EylOI mezuniyet ve ikmal imtihanı 1 Eylt11 934 ten 20 Ry
fOI 934 tarihine kadar devam edecektir . 

2 - Mektebe yeni talebe kayıt ve kabulü 15 Eylfil 934 ten l Teş
rini evvel 934 tarihine kodıır devom edecektir . 

3 - İlk mektep tuhsilini bitiren 12 yaşından 16 yaşına kuılar 

kız ve erkek talebe mektebimizio lıirinci 81-

nıfınn kayıt olunur . 

4 Program ve saire httkkrnıl a Cazla ınah1met için mektı·p Mü-
dürlüE;,rüne muro.cunt edilmesi . 

-------------------------------------------------
Muhterem halkımıza müjdeıer 

ECE SUYU 
&atlığa çıkarıldı 

Hakikaten lıütün suların Ecesidir. ( *) Amanus dağlarının yalçın ka
yalnrı arasınd:ın köpürerek fışkıran bu çok kıymetli suyun asıl adı 
"Ayran baş puoarı ,, diye ön almış iken sıhhut' ve ictimai muavenet 
Vekillet celilesi tahlilden sonra bu suya " ECE ,, ismini uyğıın ve ya
kışır görmüştür . Vekillet celilenin resmi raporu aşağıda yazılıtlır . 
Muhternm halkımızın mezkur resmi raprru bir kerre okumaları kdfi<lir. 

ECE suyunu büyük hir iştiha vo lezzeLle içecoksiııiz. ECE suyu· 
nu bir defa içtikten sonrn başka suları behemehal unutacaksınız . Çün
kü cidden latif, hafif ve temizdir . AJnİ zı.ımanda çok hazimli<lir . lki 

saat zarfında Acıkmak isturseniz yemekle berRber iki kadeh ~~CE içiniz 
kafidir . 

TOPTAN SATIŞ YERi : Yağ Cami civarrncla h"Jkeciler kar
şısında ( ALl NASİB/ ) Eczanesidir . 

Ceyhanda sntış yeri : Müskirbt bo.yii Yusuf Ziy:ı dendi 
M~rsinde ,, ,, : ~lustnfn Yunus ve knrtleşler 

Yetmiş bef kiloluk büyük damacana yüz yirmi - 120 - ku
ruştur . 

.___. ·- -· 
Ece Türkçe kraliçe 13 

daha kullaoışlı olan " Ray otobüs · ---------llllllİm--------------
lerinin,, en eyi ophesi ; gündüz 
İflemesi meselesidir. Çünkü şİm· 
diki Adaoa Kayseri treni yolcu 
luğu geceye tesadüf etmekte idi. 

FOTO 

Posta ve telgraf baş 
müdürlüğünden : 

1 - 15 - 8 - 934 tıı rihind on 
itibnreu .\llono - istasyon poQtıı 

noklıyesirıin hir oy mihld"tle ·ve pn
zorlıklo S t> tılmcısına karar veril<li
ğıoden toliplPrin S yhnn P. T. B )§ 

l\J.ne muracantları illln olunur . 

4440 19 22 26-30 

Seyhan muhasebei hususiye müdür
luiünden : 

Adet 

1 Hlektrik motoru mon sant
reviç tulunıhn 
3 numaralı el tulumbası . 

Yukordo cinsi ve evsofı yazılı 

< şynnın Belediye mrzat solonunda 
frntılncoğı ıll\n olunur . 4441 

19- 23 

- COŞKUN 

"Agf a" filmlerinin her çeşidi 

Dıinyaca meşhur ( A G FA ) filmlerinin en ta 
:esi bulunur . Fiyatlar, diğer bütün markalardan ucuz · 
dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran· 
dismanlar. 

Talebeden tcnzlliillt la 
rif e ile ılcrel alımr . 

o•o 
FOTO COŞKUN : 

Yağ Cami Ciurı 

- -- -

AYADELE 
{j ' / 

f,ı ' . 
BU su EVSAF iTiBAAiYLE_: ~ . 1 /DüNY4NIN EN iYi EN LEZZETLİ 
VE EN HAFif SULARINDAN BiRi iDiR. RESMİ VE GAYRi RESMİ TAH
LiLLERDE BU SUYUN MiSLi AZ BiR SU DLDUBU ANLASILD 1. 

.. 
ifTEVENLERE: ÇOK KOL./.lYLIK GOJ'TERiliR. 

Seyhan Nafia baş mü- ı B e l e d i y e i 1 a n ı a r 1 
hendisliğinden : _________________ __....., 

Dört yüz kazma , Beş yüz kü- j 
rek , altmış çadır , otuz beş varyuz, 
elli y&ba elli tırmık, yüz el orabnsı 
Vtj iki bin adet kazma ve kürek sa
pı 6 - 9 - 934 tarihinıle ihale edil· 
mek üzere muhammen be<leli olan 
üç bin <lört yüz yirmi iki lirn elli 
kuruşla münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin yevmi mezkürde sent 
dok.uzJa yüzde yedi buçuk dipozi 
tu ok~·alariyle vildyet daimi eneli· 
menine ve mukavelename ve şart
namesini görmrk içinde Nafia dııi· 
resine murncaatları ildn olunur . 

4433 16-20-24 29 

Seyhan muhasebei hususiye müdür
lülündea : 

ldoremize muktazi defotir ve 
evrakı matbuanın talı ve imAlı mu
hammen bedeli olan ( 573) lira 
üzerinden ve Eylülün l inci Cu · 
martesi günü saat~ 9,5 da ihale 
edilmek üzere münakasaya vaze
dilmiştir . Taliplerin % 7 ,5 pey ak
çalariy le birlikte mezkOr gün ve 
saatto. Encümeni VilAyete ve bu hu
susto ki şeraiti ve nümuneleri gör
m< k istiyenlerin her gün dairemize 
murnceatları ilan olunur. 4413 

12 - 16-:?0-24 

Sayhan Muhasebei hususiye Mü
dürlülünden : 

idareye ait ha.hı Tarsus mahol
Jesinde ve Ziraat Bankası arkasın
daki hanenin, 2/8 hissesinin mül
kiyetinin temdi<lea yapılan müza · 
yedesinJe sürülen 800 lira pr'y hııd-
<lildyık gö. ülme<liği c•hutle bir haf-
ta müddetle paz13rlığa kelmıştır. 

Mezkfir bodttlUen fazlaya tdlip olan
ların 29 - 8 - 934 tarihine müsndif 
çarşamba günü Mat on buçukta 
Encümeni vilılyote vo şeraiti anla
mak iı-t:yenlerin Mü<lüriyetimize 
muracoatlerı il4n olunur . 4443 

Zayi şahadetname 
A<lana 5 Kilnunu sani mektebin

tlen bu se·ıe almış olduğum şnhn

detnamem g~çenlorde Bürücek yay · 
laeında Mis Tavnerin yanında bu
lunduğum sırada vukubuları yao
grndl\ yanmış olduğundan yenisini 
alacağımı ilAn eylerim . 4444 

5 K4nunu sani mektebinden 
mezun Ojen 

1 

Doğruluk 
FABRIKASI 

1 

Evvelce ( Bodur oğlu fabrika· 
sı) denilen DOGRULUK FAH
RiKASJ çırçır kısmının işletme ve 
idaresi bu kerre tarafımdan de
ruhte edıhliği ve yüce tanrının 
yardımı ile pek yakında pamuk 
çekmek üzere faaliyete geçilec"ği 
saygı değer çifçilerimize arzolu 
nur . 4437 3 - 6 

Ömer nğa zede 
Hacı İbralıim 

-----------------------

Ankara oteli 
Şu sıcak havalarda gece tahta 

kurusuz. sineksiz rahat rahat uyu
mak isterseniz (ANKARA Ol ELİ
Ni) unutmayınız fiyatlar ço'c ucuz· 
ılur. 

-- - -
Kuzu ve besli koyun etinin iyi. 

sini almak is ttrseoiz yeni kuep
la r çarşısında A b<li efendinin dii k • 
k.4mna bir kerre uğrayınız . 

Belediye Riyasetinden 

Kanara baytari laburatuvarı için alat, ve 
vafl baytariye ecza ve mefruşat satın aııtll 

B•>lediye kanarosı Ihytarı ltl.buratuvnrı i~·in isimlcriylo 
ve mikJarı ş:ırlnamesınde yazılı alnt Ye eılevnh hnytnriyc vo 
mefruşat kRpalı zarf usuliylıı s:ıtın nlınocaktır . 

ilıo.lesi Ağustosun 28 inci Salı güniı snnt on heştQ irrn 
ğinılen taliplerin o gün Beleıliye enciimenine ve şa.rtnamnlerinİ 
istiyenlerin de Belediye ynzt işleri kalemine ınur nca~tları ilAn ol 

7-16-20-27 

12 kalem evrakı matbua tabettirilec 
BeleJiye ı.levoirine lıtzım olan 12 k11lem evrakı malhunrııll 

h zarf suretiyle tabettirilmesi münakasa ya konulmuştur . 

ihalesi Ağustosun 28 inci Salı günü saat onda icra edile~ 1 
talip olanların o gün BeleJiye encümenine ve şartnamesini gör T 
tiyeulerin Belediye yazı işleri kalHmine muracautl:ırı ilun oJtınur 

81 
7-16-20-27 d 

Milli Mensucat fabrikası 
müdüriyetinden 

Muhterem Çifçi müşterilerime : 

Fabrikamızın Çırçır kısmı işlemeğe başlamıştır . Ôloılenbetİ 
terem ÇiCçi miişterılerine yarllım etmeği şior eıliıımiş olan Cııbr 
hu senede çekme ücretlerinde müı~tııril.,rinin menfaatini gözet'lre 
Pamuğunun kilosunu iki uuçuk kuru. ıı çekeceğini ilan edAr • 

-·---- Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

~~-------·-----~~-3 Ayhğı üç , 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam 

Şehir abonelerimizin gazete 
hususi müvezzilerimizle her gii 
bahleyin erkenden istedikleri 
bırakılır. Şehir için aylık abon 
lairdır. 

* * * 
Bir defa konacak ilanların üçüncü ve 

düncü Sllhifelerde her sabrı on kuruştur· 
lam ru~:ıiyetindeki devamh ilanlar için 8, 

pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat iste11• 

laı 

adana Ziraat mektebine mülht:i 
ciflik makinist mektebi kayl 
• 

ve kabul şartları 
l - İlk tahsilini bitirmiş 9lmEı.k . 
2 - Türkiyu Cumhuriyeti taboasın<luu olmak . 
3 - Yaşı ( 15 ) teo oşa.ğt ve ( 16) dnn yukarı olmnınBlı 
4 - Göz ve vücut hastalıklarından salim ve makinistliğ8 

kaviın olduğunu hekim raporu ile;isbnt eylemek . 
5 - Köy, çocuğu çitçi çocuğu almak veyohut bir İmBI~ 

ue yahut çifJifte nı.ıkinistlik, tlomircilik, tornacılık gilıi saııfl 
hirnıe ~~alışmış ollloğunu vesaikiyle isbat etmek . 

6 - Tahsil esnasında hilamazeret mektebi terk ey leıliıt' 
<lirıle kı-ndisirıc yap lncok bilumum ımısarıfatı tediye cde(1c~irı' 
kAtibi atli11iktep musa Mak kefelet senedi getirmek . 

7 - Mektebi bitirdikten sonra, köyünde, çifliğin<le vtıY 8 

bi yerhrılo sonotl•ı çalışacağını taahhüt eylemek . . 
8 - Talip olıınlnr ( 20 ) Rylüle kndnr mektep miiılıit• 

hir istida iltt \'(~ iiç to• •· f . .ıtoğıııf yle hirlıkto murrıeoat eılccrklet 
4384 2~ 17-2 

Umumi neşriyat 111i 
Melımet Nurellifl 
Adana Türk sözü ıııs 


