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SKUHUŞ 

•• •• 

• .A 

Suriye matbuatl 
Sorı zamanlarda Türkiye lehinde 

sayılaLilt>cck her hadi eye geniş sü· 
tunlar ayınyorlar . 1 

Almanya reyıamını Hitler kazanıyor 
Kurultaym ikinci günü 

Türk dili üzerine tez müdafaa 
eden hatipler alkışlandı • 

fer oğlu Ahmet bey uygunsuz 
söyledig"' i icin sözü hesildi cet • 

.. soz 

;ıJ. 1 tanlml : 19 ( A. A. )-İkin-
Türk dili l urnltayı , ikinci içti· 

ur :eı hugiin Dolmabalıçe ara· 
1 ,\a aktedildi, Bu toplanışn işti· 

eden kuru1tay ezalerı birinci 

leri ) adını vermek zemuıı gel
miştir. 

Burada Hint grubu,İran gruhu, 
Şarki Altay grubu, bunlardan 1s. 
kclt grubu, İslav grulm, Grek gu· 

Buğday meselesi 'I 1 

1 

\ Türkiyeden Buğday almak 

ı için muraı::atlar var 

AN KAJf A : 20 ( A.A )- Sorı 
vaziyet rizcrine beynelmilel buğ 
day pazarlarrnda lwrarelll mu· 
ameleler başlamış bulunması 
dolayısiyle ziraat bankasma 
muhtelif memlekeiforden buğ
day satışı lıakkrnda külliyetli 
miktarlar iizerlnden muracaat 
vaki olmaktadır . Yakında ge 
11/ş mikyasla satışlar yapılma -
sı bekle11mekledir . 

nü topl ntıtl ki ke.afeti mulıB 
n e<li}ordu. Sınt tam on dörtte 
i icumhur n. zretleri refakatle 
de dalıili)c vekili Şükıü Kaya 

rubu, Latin grubu, Kafkas gruLu, ----. _________ _.. 

Fin grubu ayrılmıştır. Asyada ber Jneboluda 
ne :za;ma.ı yeni bir grubun dil vc-

y ol ugu lı ide kurultay salonu 
l<',.l'if cttil r. Bir dakikn sonra 
ım Fa a Hazretleri b kanlık 

ıkamııın geçtil t r 'e içtimaı aç 
lar. 
Yazgaulık me'\ kiin<le İsmail 

u,.tak \ e Refik Afımr t be) ler hu 
uyorlanlı Hiştak bey, birin

içtima güniiniiıı zabtını okun· 
ve umumiyetle tasvip edil-

Bundan oura kürsüye gelen 
l cemi) eti umumi merktz aza· 
dan Ahmet Cevat hey, ilk kıs 
mı diin nulattıgı tezine devam 
ti. özleıinirı sonunda Alımet 
vat bey kendi tezini şu şekilde 
lfisa etti : 

3) gıu yurtta lorım ; 
Bu etüdün 'erimlerini kardeş 

miyct Türk tarihi tetkik cemi 
tinin ,crimlerilebağlarsak me 
leyi kökünden aydınlatmış olu· 

ikaları kcşf olunur a onu artık 
Hint-Cermen, Hiot-.-Avrupa va
sıflarım haizdir diye Altay dıl 
leıine ap,mnk cıiı olmıyacak-

tır, 

Saygın yuı tteşlarım : 
Bu etütte söylediklerimizin 

her noktasını müdafaaya, sorula· 
cal- suallere, edilecek itiraflara 
cevap vermcğc: hazır. Bu etütleri 
lıiz herke ten ön, kendimizi bı
limlik bir inanlı kuvvetlendirerek 
yürüttiik. Kendi inanımızı baş 
kalarıoa da aşılmağa çalışmak bor· 
cumuzdur. 

Ahmet Cevat beyden sonra 
10 dakika istinıhat verildi . Sıra 

<loktor Saim Ali heye gelmi,ııdi. 
Zaman zaman alkışlarla kesilen 
ve umumi bir alaka ile dinlenen 
tezine(e~ki dıl mtfhumunun ehem 
mi yeli) b ıbsile giren Saim AJi B., 
( im milli bilgiler le eski dil mef · 
burnunun hakiki mahiyeti nazaı ı 
itib ra alınır) diyerek Miclıel Br8 
lın milli Leııgu itık me eleler 
lınkkıudaki (bunlar her mrmle
kette ve.tan mesel sidir) dediğini 
lıntırlatı) or.E ki dil mefhumunun 
hakiki mahiyeti hakkında (bu bir 
bioloji meselesidir) diyen Saim 

Müthiş fırtlnalar za
r.ar verdi --1 ,.EBOLU : 20 ( A.A ) - Bura· 

do bu mevsimde hiç beklenuıiyen 
oldukça şiddetli fırtına hüküm sür· 
mektedir . Akşamdan ba~hyan ürek
Ji yağmur aLuha karşı yıldız ve ka 
ra) el rlizgiinoa çevirmiş ve gittikçe: 
yükselen dalgalar sahili tehdide baş· 
lamıştır • İskeleler ara ında nakliyat 
durıiu • Sahilde dört yük ve yalcu 
kayığı parçalandı . İki boş sandalı 
alıp gilrürdü. Fırtına bütün ~iddC'liy· 
le devam etmt·kıedir • Şimdilik baş· 
ka zayiat yoktur. 

Sinop ta 

Fırtınanın verdiği zari\rlar 

·--
Sinop : 20 ( A. A. )-Bir gün 

evvr 1 hıı§lıyan fırtına bütün §İd· 
detiyle devam etmektedir. Kara 
denizde vapurlar yoflarıoa devam 
edemiyerek limanımıza iltica 
ediyor lor. IHizgamı şiddetinden 
Sioopta agaçlar denilmi~ ve 
Boyabnt kasabasJ..nda ceviz cesa 
metinde dolu düşmüştür. l\füte 
akiben yağan yağmcrlardan cleıe 
ler taşarak eivar köylerin yazlık 

lu başganımu.ın e\'gileri ile 
i arkadadaş cemiyet çalışarak 

edeniyet \C dil menşeinin orta 
syada olduğunu şimdiden aydın· 
tnnıtır. Ural Altay '\e IIint
vrupa oymağı ndları altındı gös· 1 

rilen bütün dillere, ( Altny dil- ' - Gerisi ikinci sahifede - mahsulatını kısmen Jıasara uğrtı· 
mıştır. 

uriye gazeteleri ve Türkiye Zile de 
Yağmur büyük bir felakete 

rap matbuatı son zamanlarda Tür- sebr-p oldu • 

iye,onun başardığı inkılap hakkında 
ikkate değer hareketler gösteriyor 

~~-------·--------~-
Suriyenin baş belası aşar ... 

uriy6 muhabirimiz 19 Ağu · 
o tarihi ıle bıldiriyor : 

uriycd \ tani gaz tcler son 
ünlerde çok } am dikkat ııeş 
iyvta ba10ladılnr: Türldyo h~hinde 
zı yazmok,lmolar ora ında ade· 
bir musnbnka halini aldı. Her 

ii h:ılanoda Tiirkiyeden \ e oouıı 
Ü) ük .. efind n bir ıniiııa ehetle 

L ıh ~derek kom,.u ve karclf' 
'ürk mili tinin fazilet Vt! kazan
ığı J>Ü) ük muvaffakı) etleri tak· 

dirle yadylem ktedirler. Bunların 
e ha uıda vatanilcrin r sm'i gaze· 

t i ayılan " Ele yam ,, gelmek
,. tcclir . 

,, Elenam ,, oa hafta içinde 
Türkün en büyük kitabı ol ıı 
Guzinio nutkunu tercüme ve tef 
tika etm ğe hoJ mış 'e bu tef
rikn hütiiıı uriyede derin bir 
alaka uyaııdırmı tır." Eleyyam ,, 
daha evvel Re§at Turi b yin"Çalt 
kuşu,,ıomnnını da tefrikaya baş· 
wış Ve Aaap gazeteh.rinin Tiiık 

cdebiyauna karşı ilk alakasını 
ilan etmişti . Bu suretle Türk 
- Arap kardeşliğini takviye ct
mck,vatanileriıı Türkiyeye yak· 
l .. mak siyıısetini takip ettikleri 
aııJışılmnktadır . 

"' Kabine azası arasındaki ge· 
çim izlik devanı etmektedir. Fa. 
kot Teşriniev\·clden ()nce kıbi 
nede hir d~ğişikJik beklenme· 
mektedir. T §rinieV\ elde meclis 
açılmadoıı C\' el kabine yeni ve 
muaddel bir şekilde meclisin 
huzuruna çıkarak itimat iştiye· 
cektir. Şeylıtaç efencliniıı şimdi. 
den mebu larla temas ederek 
mevkiini tohkim içia çalışmağa 
başladığı göri.ilmektedir . Ancak 
Rei~icumhurla vezirler reisi ara· 
sıııda derin bir zıddiyet devam 
ettiği ve hu zıddiyetin Frensız 
ların zoruyla açığa vurulmak is· 
tenmediği anlaşılmoktaclır . Buna I 

- Gerisi ikinci sahifede -

Zile : 20 ( A. A. ) ,__ Sel fe. 
laketzedelerini ve hasaratıoı gör
mek üzere VaJi Mustafa Recai 
bey düo buraya gelmi~ ve yerin. 
de tetkikatta bulunduktan sonra 
belediyede kaymakam . bey ve 
t ekküller ınensuhini ile hir 
toplantı y~pmış ve felak~tzcde· 
lere yardım çareleri üzerinde ko. 
nuşulmuştur . Kaymakam beyin 
riyaseti altında bir yardım ko
misyonu teşkil olunarak hemen 
faaliyete geçilmiştir . J.ı'elaketze
delere Vörilmek üzere vilayet 
ve belediye bütçesinclen kQmis· 
yon emrine para verilerek tevzi 
olunacaktır . Halk cemiyete mü· 
racaat ederek felaketzede votaa
daşlora yardımlara da buluamnk
tadır. Dörtyüz felaketzede aileye 

belediyece üç gündür bakılmak
tadır. 

Elli senedir şehrimizde böyle 
hir afet görülmomiştir . 

Siyam hükümdarları Zü
rınhe gittiler 

PRAG : 20 ( A.A ) - İki gün· 
dür Pragda bulunmakta olan Siyam 
Kral ve Kralıçesi dün akıam tayya· 
re ile Züriobe hareket etmiılerdir • 

Hitlerin mühim bir nutku 

Başvekil "-Almanya şerefinden ve hu
kuk müsaviliğinden vazgeçemez!,,diyor 

--~-------·------~---
Reyiamın arif esinde söylenen bu 
nutuk müthiş alkışlarla karşılandı 
Haınhurg ; 19 ( A. A. )-Baş· 

vekil M. Bitler dün belrdiyonin 
büyiik salonundıı bir nutuk irat 
cdertk ezciimlc demiştir ki : 
-H eisicu m burun öliim ünclen 

sondra müteaddit f'Cnebi un~ur. 
Ju la bazı motLunt , Almanyanın 
şefsiz kalacağı haftalar zorfmda 
efkarı umumiyeyi karıştırmak 
ve beynelmilel emniyetsizliği zi. 
ya dele:. tirmek iimidile Alman yada 
karışıklıklar ve dahHi mücade· 
lelflr vukuuou bildirerek niha· 
yetsiz kombinezonlnra lıaş vur· 
muşlardır. Arzuları imkansız hale 
getirildi. Böyle olmasıydı hükfi 
met tabii halkı davetle bnşlıyan 
ve kararını tatbikle biten bir yol 
takibetlecekti . Netice ayni ola. 
caktı . 

Zira hnkumet kanunen molik 
olduğu hakkını istimal ederek 
Tt isicumhur ve başvekil vazife. 
lerinin birleştirildiğini ilan ettiği 
zaman yalnız milletin şimdiki 
vaziyet içinde bizzat istiyeceği 

şeyi yapmış oldu. ,, 
M. Bitler bu husustnki nok

tai nazarının dahiliye nazırına 

gönderdiği mektuptn açıkça he· 
yan edilmiş olduğunu söylemiş 

ve ~ncak kararı mantıki ve hil
kumet taraf ınden neşredilen ka · 
nunda te§kilatı esasiye kanuounıı 
tem ımon uygun olmakla bernber 
bizzat milletin karnr vermesini 
istediğini b,ıyan eylemiştir . 

M. Bitler millftin biri os
yalist diğeri milliyetperver iki 

zihniyet arasında ikiye münkosem 
olduğu on beş sene zarfında ce 

reyan eden hadiselori hatırlatarak 
demiştir ki : 
'·-Yalnız küçük hir beynelmilel 

talıripkarlar zümresi hu cinneti 
alkışlıyor ve ondan istifade edi· 
yordu. Buna binaen bunları imha 
etmek ve yerlerine hakiki millet 

1 
camiasını ikame etmek lazımdı. 

~ilıayet muv:ıffab..--ıy~tle tetev
viiç eden ve Bitlerin tesis ettiği 
harck•!tle iyi neticeye varan mü
cadelenin gayesi hu idi .,, 

M. Hitfor eserinin ikmaline 
kuvvetle inandığını söylemiş ve 
demiştir ki : 
"-Son 18 ay zarfında yapılan 

şeyleri tafsilatile çizmtğe lüzum 
yok. Bunları heyeti umumiytsi 
itibarile mutolaa etmek lazımdır. 
İstediğimiz fedakarlıklar lazım 
şeylerdir. Tenkit hayati bir şey 
değildir . Hor §eyin müsbct bir 
iş görmesi lazımdır . Hül-Umet 
hususi menfaatlara karşı değil, 
bütün millete karşı mosul olma· 
lıdır. Hükumet yalnız iki unsura 
istinat etmelidir . Siyaset; milli 
Sosyalist hareketi içindu teşki
latlanmış millet camiasına askeri 

noktai nazardan.d:ı orduya:Bu tarz, 
devlete müstekor bir nizam temin 
eder.Milleti parlamento mücade
Jeforinden ve fırka pazarlıkların· 
dan kurtarır . Hükumete uzun 
müddetli lıir siya et takibi imka. 
nım verir ve ona istiklal temin 
edor. Köylüye, ameleye vo orta 
sımfa bir taraflı olarak kapitalist 
menafie hizmet etmiy~n bir idure 
tekeffül eder. Hükumete, suiisti· 
- Gerisi dördUncU sahifede-

ltalyada askeri manevralar 
Harp vesaitinin bugünkü şekli ma· 
nevralarda hamilen tatbik edilecek 

Homa; 19 ( A . A . ) - "İı:ı· 
iefanı,, ajansı teblig ediyor : 

Büyük İtalyan manevraları 
müşterek bir hududa malik olan 
iki muhı:rip millet araşında bir 
denhire harp harekatının baş
laması meselesiyle ipticlır edecek
tir . 

Didayettc harekat, hakikatte 
olacağı gibi,iki tarafın muhafaza 
ve hudut kıtaları arasmdaki mu
harebelere inhisarledecek ve bu 
muharebelerde ilk zaferlerin alın· 
ması veyahut düşmanın askeri 
mevzilere sokulmaması esas itti 
haz olunacaktır. 

lıyacık ve bu esnada büyük as 
kert kuvvetler hududa doğru yü· 
rüyecektir . 

Kuv,etlerin hedefini, diişma-
nın taarruzunu kırmak ve müdafa 
asını yarmağa gayret ederek har· 
hın diişman memlekette cereyn 
nına sebep o]mak teşkil eyliye 
cektir. 

Ayııi~zamand• hu askeri kuv
vetler muharebeye zaferi temin 
edeı·ek yegane amil olan gayri 
kabili mulcavtmet bir hareket 
mahiyetini vermek isteyecektir. 

Diğer taraftan "İst~fanı,, Ajan· 

Hama ile Halep 
arasında 

Ycıtaklı vagona kurşun 
atıldı . 

18 Ağu tos giccsi Hamadan 
bnreket ile Halebe gelmekte olan 
yataklı vagona, gice yarısı üç el 
silah atılmış ve çıknn kurşun -
l ardan biri 2 numaralı vagonu 
delmiş ve peııcero camını kırmış· 
tır. 

Kurşunun geçtiği vogonun bi
tişiğindeki 3 numornlı vagonda 
Adoııeya gelmekte bulunnn inki· 
şof şfrk .. ti müdürii Kemal hey 
bu hadiseye şnlıit olmuştur. 

Trenin Halebe muvasnlatında 
zabıtnya hadi c ihbar edilmiş , 
zabıta nıemnrlatile birlikte istas· 
yon ıniidüıii, yataklı vagon mü
messili vagonun içinde tetkikat 
yapmışlar ve bir zabıt ile vaka 
yı tcsbit etmişlerdir . 

----······----
iktisat vekili Anka

raya döndü 
ANJ(ARA : 20 ( A . A ) - ik

tisat vekili Celal bey Anadolu eks
pre iyle bu enbab şehrimize gelmiş 
ve i tasyonıla vekalet, Tilrkofi , Zi
raat, iş, Sümcrbaok erkanı ve dost
lan tarafrndan karşılanmı§tır. 

Aydınlılar 

Kurultay müzakerelerini 
radyo ile dinlediler 

AYDIN : 19 ( A.A )- Dün Dol
malmlıçc sarayında toplanan ikinci 
dil kurultayı müzakereleri burada 
radyolar va ıta iyle halk tarufıudan 
alaka ile ıakibedilmiştir. 

Belediye, C. H. fırkası ve helke· 
vi reisleriyle diğer bir çok ıııiıesse· 
seter tarafından kurultay reisliğine 
tebrik telgrafları çekilmiştir . 

Rusyadaki spordularımız 

MOSKOVA : 20 ( A.A )- Türk 
heyeti, dün Ode adan Kiyefe gelmİ§, 
hariciye komiserliği müme illeriyle 
spor lf'§Pkküll ri ve matbuat miimes
silleri tarafından karşılanmışrır. Bu 
giin ve yarın Türk \'C Okraaye ta· 
kımları ara ında güreş ve futbol mü· 
sabakaları yapılacaktır • 

Antalyada yeni zirai tetkik 

Antalya : 20 ( A. A. )-Ziraat 
Vekaletine merbut sıcak iklimler 
nebatat mütehassıs Dr. Tenkval, 
vilayet bahçelerini ve münhit 
ovaları tetldk etmiştir . Buraları 
tesisi mukarrer sıcak iklimler 
nebatatı tecrübe istasyonu nok
tasından miisııit bulunmuştur . 

Dr. Tenkval ayni maksatla 
tetkikattıı bulunmak üzere Alan· 
yadan Mersine hareket etmiştir. 

Aydın 

Ticaret odası İzmir pana
yırına iştirak ediyor 

-·-
AYDIN : 20 ( A.A ) - 1zmirde 

açılacak olan hcynelınilel 9 Fyliil pa· 
naymna A)c!ın ticaret oda ı vilayet 
anayi ve maheulatının zenaio bir 

kollek iyonu ile iştirak edec;ktir . 

Bu ilk günler esnasında hava 
kıtıları çQk İ§ görecek ve ııerek 
düşman millerin kuvveti manevi· 
yesini kırmağa, g"rek hayati hir 
mesele olan iaşe ve nakliye işle· 
tini bozmaga çalıpcıktır. 

sı,ord•mun manevralarında lıulun· ,--------~----·• 
mak üzere İtaly•n Kralının da 

Ayni zamanda memleket dahi· 
linde iki millet seferherliğc baş-

manevra mahalline hareket etti
ğini bildirmektedir. 

Bonogne ; 20 ( A A. )-Kral 
ile M, Mussolini umumi kararga· 
hm merkezi olan Scırperiaya mu· 
vaPalat etmi§lerdir. 

Amatör işleri 
En Kısa Bir Zamanda Ha 

zırlamr. 

Foto Coşkun 



Sahife : 2 ( Türk Sözü ) 
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Meraklı sıitıııı Mersin-Antalya ŞEttlR HABERLER Kurultayın Suriye ga'i 
Muazzam bir hazırlık yolunda uıu Gazimizin hey- ikinci günü leri ve Tü 

Seyahat hatıraları kelleri 

1 
Melburn 

yılı 
şehrinin 

merasimle 
ellinci kuruluş 
kutlanacak ' Zümrüt Çukurovamızın samimi\ 

ağuşundan trenle uzakl•şıyoruz .. 

Cumhuriyet bayJamına 
yetiştirilecek 

Heykeltraşın bazrrlamış oldu
ğu Reisicumhur Hazretlerinin h .. y 
kellerınin modelini görmek ürere 
belediye reisi Turhan Cemal be
yin riyasetinde İstaabula gidea 
heyetin şehrimize döndüklerini 
yazmıştık. 

Para ve iman her vakit gizlidir. 
1 

Adananro çok sıcak bir kalbi varl .. 1 

Her biri bir cihan kıymetinde o 1 

1 ıa., temiz yürekli , yüksek zekalı, 1 

I dünya görmüş , munis arkadasluı i 
Büyük Okyaaosta bilhassa 1 

yünlerile meşhur olan Avustural 
ya kıtası gün geçtikçe büyük inki
şaflara mazhar oluyor . Bugün7me 
deaiyetia beşiği 1ayılaa Avrupıı 

gibi , Amerika gibi dünya kıtala 
rıadan on binlerce kilometre uzak· 
lıkta b~lunaaiAvuıluralyada nüfuı 
maalesd kıtanın büyüklüğü kar
şısında biç demektir . Buna nğ 
men yeni yeni ıebirlu kurulmak 
ta , bunların nüfusu gittikçe art
makta ve ş~birler Avrupa ve Ame
rikadakilerdea bir çok hususlarda 
g<ri kalmamaktadır . 

imparılorluğu ölüleri namınadır 
Abidenin yüksekliği hakkında 

henüz bir rakam aeıredilmemiş 
sede bunun 70 kilo metrodan gö ı 
rülebilecf'k derecede yüksek ola· 

mızdan ayrılmak ne kadar zor 
oluyor ? 1 ••• Adananıo bu ptk 
gaıip hususiyetini bir yabancı pek 
bilemez . Bir Adanalı ; lstaobulda, 
batta Avru,.ıaıııo her hangi bir ' 
şehrinde bile bulunsa , muhakkak 
kendi muhitini , kendi toprağını 

Adanın en büyük şehir !erinden 
M.Jburn) un kuruluşunun eltın

cı senesi öaümüzd~ki Teşrinievvel 

ayıodan Marta kadar devam et 
m~k üzere altı ıiy müddetle çok 
tantanalı bir surette tesit edile· 
cektir . 

Melburn şehrinin kuruluşu 

meraklı bir hadisedir ve buna Tas· 
manyadan mub8ceret eden (joa 1 

batman) isminde:, bir İngiliz sebep\ 
olmuttur . Şehrin kuruluş hadise· I 
si şöyle olmuştur : 

Jon Batman 1884 de Tasman
yedan çıktıktan sonra bir yelken 
li ile Avuı\uralyaya geliyor , şim
dikı (Melburn) un çok yakınıodaki 
karaya çıkıyor . Yerliler bu yer.i 

misafiri ber ğörmüyorlar ve bu Av 
rupalıoın beraberinde getirip te 
kendilerine bedi)·e olarak verdiği 

renkli boncuklerdan çok boıla
nıyorlar • Bu çok kiymetli bedi · 
yelerc mukabil Uon) a epeyce ge 
nış 'e dünya kurulalıdanbni el 
değmemiş tabmınen 250,000 hek
tarlık bir yerde rahat rahat otu
rabileceğini söylüyorlbr .. 

Joo bu araziden mümkün mer· 
tebe istifade çarelerini arayor ve 
münasip bir yerde bir kaç 
buğ yapıyor . 

Y nliler yapıla o işlere alaka 
gös eriyorlar ve Jonun buğlıırınıo 
yakınlarına ev yijparak yaklaşı 

yoı lar . Bir kaç sene ıçinde Jonun 
mıntıkası adeta bir 9ebir halini 
alıyor . Deniz lıenaıı olmasının 

lıüyük tesiri dokunuyor ve nihayet 
bugünkü muazzam Melburn şebrı 
doğuyor . Elli s .. rl.- içind" bura· 
daki nüfus kesafeti 975.000 kişi 
ye ulaşıyor 

Sidneydeo sonra kurulan ve 
bugün fevkalade tarakki edeo Mel

burn şe!ırınin ellinci kuruluş sene· 
si merasimi için gerek Avustural 
yada ve gerekse İııgilterede çok· 
tanb~rı mühim bazırlıklar verdır . 

Meıasim proğramı çoktan ha 
zırlıınmıştır • Buna nazaran Teş· 

rinievveld' ıpor şenlikleri . nt ya
rışları , tayyere gösteri§leri çok 
şaşaalı lıir surette tertip olunmuş 
tur . Merasime büyük eb•mmiyc\ 
\ e şümul veıildıği için gerek in· 
.,ıiltrrenin ve gerek~e başka dev
letlerin en mühim şahsiyetleri bu 
merasime davet edilmişlerdir . 
\Dük dö Gloç~ster) resmi merasi 
me ıiyuet edec .. klir . Meşhür A 
m~rikan tayyareci (Viley Post) 
da Londradin Mı !bur na iki gün 
de gelecektir . Bunlardan başka 

davetliler arasında meşhur adam· 
!ardan Markoni , otomobil sürat 
şampiyonu Malkolm Kalllphel 
Lort Badn Pavl dahi vardır . 

cağı söylenmektedir . 
1 

Abidenin ioıasrna 20,000,000 ı 
İngiliz lirası tahsis edilmiştir. Me· 
raaim err tuhaf numarası da bütün 
davetlilere ikram ediltcek 15 
metro kalınlığında 90 metro çev 
resinde ve oo tonluk bir çörek
tir 1 

Asıl bizi düşündüren şey ; Bu 
muazzam çöreği pişirecek furnn 
ve kesecek bıçaktır I· .. 

* •• 
Para ile iman insanların baya 

tı sonuna kadar devam cedo iki 
sırdır . Her hangi bir insanın, bat· 
ta yakın bir dostunuzun hakiki 
imanını , hakiki serv•tioi katiyetle 
bilemez , anlıyamazsıoız . 

Mesela : Her gün rastladığınız 
parasızlığın sembolu olan dilenci
lere karşı içinizde derhal bir 
merbemet bisi uyanır ve ke11di 
kendinize : 

- Kim bilir ; belki de evinde 
yiyecek ekmeği yoktur dtt ve yar 
dım edersioiz . 

Halbuki bu !ıükmüoüzün ba · 
zen yanlış olduğunu kösterea ha 
dis~lere de rast gelirsiniz . 

Mesela : gtçenlerde Adana
mızda yakalanan bir dilencinin 
koynundan sarı liraların çıkması 
ani hükümlerimizin sakatlığını pek 

güzel gösterir . G~çenlerde Fren 
saıfa da böyle bir vaka olmuş . 

Üstü başı yırtık , umumi hali sefıl 
ve ptriııan elli yaşlarında bir ame 
le hastalanıyor . Htmen belediye 
basta arabasiyle parasız bir basta· 
neye götürülüyor zavallı adam bir 

iki güo sonra ölümün pençesinden 
kurtulamıyor . Hadisenin buraya 
kadar ki cereyanında bir fevkata 
delik yok . 

Fakat ölümden sonra şayanı 
hayret bakikatltr kendiııi gösteri
yor . Zavallının çamasırları topla -

nırken yamalı yerlerden birer iki
şer nüsha gibi paketlerin yere 
düttüğü göıülüyor . Tetkik edi
yorlar bunların kağıt para olduğu· 
nu görüyorlar . Araştırma daha 

fszla genişliyor . Hem~a her yama 
altından küçük bir paket çıkıyor . 
Bütün bu paketleri bir yere geti

rerek açıyorlar . bir de bakıyor· 

far ki bunların ibtivı ettiği para , 
yekünu tam: 41,375 frank. Yani 
bizim para ile yuvarlak hesap : 
3300 lira ! 

Bu vaziyet üıeriue bir tahki
kat başlıyor . Neticede bu tllilik 
zavallının çıftliklerde çalışan yeri 
yurdu çoru çocuğu olmıyan, kuru 

ekmek ve soğanla gün geçiren ve 
bulunduğu yer !erde hasisliğiyle 

şöbret kazanan bir amele olduğu 

anlaşılıyor . Hiç kimse o zamana 
kadar bu perişan kıyafetlr adam-

dan ufacık bir şüpheye de düşme
miş ! 

** 

Her hususla parlak olacak bu 
allı aylık mera.imde tahminen 
500.000 davetli buluaacaldır . 

'.\1eburn ellinci kurulu§ se 
ııe~i merasimine 11 Teşıinievve 1 ı 

-- Agfa filimlerinin _ ı 
Her çeşitten, en ta

zelerlni çok ucuz fi
yatla; 

Foto 934 de Dük Döğluçesterin açacıığı Coşkıındaıı tedarik 
lıir abide ile başlanacaktır . Bu a 

1 EDEBİLİRSİNİZ . 
bide büyük harpte ölen İngiltere 1

- ·--·----------• 

ve arkadaşlarını arar . Adananın 

öz çocuklarından biri • -Bana
lstanl ulda ; bir diğeri ise: batta 
Pariste bile toprağının hasretini 
çektiğini , daha geçenlerde , ne 
kadar samimi bir eda ile söyle 
mişti . 

Bu defa ben de öyle oldum iş· 
te .. Arkadaşlara vtda edip le 
Çukurovaoın bel kemiği mesabe
sinde olan Adanamızdan uzak 
laşmağa batladığım zaman içime 
bir büzün çöktü . Bu his (Mersin) 
e yaklaşdıkça arttı , yaklasdıkça 
arttı . Saııki bir aziz varlığı elim· 
dan kaçırıveı mifçtsiı.I' uzüntülcte 
daldım . 

Şu otomotrisi icat edenin ye 
di ceddine rahmet 1... Adane ga · 
ıında , kızgın güneıin altında bir 
müddet yattıktan sonra , tam n· 
manınd., kalkan bu ıeri nııkil va 
ııtası ; 1,5 saatıo içinde bizi (Mer
sin) e atıverdi .,. Çukurovanıo kız· 
gın güneşini tatmayan kimse, A 
dana ile Mersin arasındaki me111· 
lenin 1,5 autta alınması ne demek 
olduğunu pek anlamaz ... Fakat , 
o güneşin altında çalışan ve ya 
r.an bizler , bu silratın ne demek 
olduğunu elbeteki daha iyi anlar ; 
ve bu ıeri vasrt•yı ovamıza geti
renleri hiç:şüpbesiz ki sayğı ile a· 
anrız . 

Tezatlı manzaraları ta maşa e · 
diyoruz : Önümüzdeki bu çthen· 
nemi sıcaklarla adeta alay rtoıek 
istercesine dik ve yemyeşil kamet· 
lerile pamuk larlaları uzuomış gi
diyor ... Bu y•şıl tarlalardan bazı· 

lırı bem beyaz köpüklerle slislen 
miş bir vaziyette ... Bunlar da ar· 
tık olgunlışmiş beyaz altınlar I? ? 

Ne bayide bir tabir kullındım 
değil mi? ... Pamuğun beyazlığı 
haydi yine kalmıştır ; diyelim . Fa
kat onun altınlığı nerode kalmıı 
ki ? ! .. Bu tabiri icat eden adamı 
adeta kız~cağım geliyor 1 ? .. A 
danadan hart-ket etmek üzere iken 
arkadaşlarımla o vaıiyelteıı babs 
etmemişmi idik .. Bir hesap, bir 
kitap, bıktık ki : Beher dönüm pa· 
muk için tım 350 kuruş gidı
yor .. 

Bir dönüme 3 çeki hesap ettik. 
Çünkü ; Adanamızın normal ıene 
!erindeki hasılat vasatııi budur . 
Amma , bu sene olduğu gibi, böy
le crbenntmi bir rüzgar, bir sam 
estimi idi ; o rekolte ikiyi , hatta 
biri bile zor tutar . Hesaplarımızda 
lıir az yeogin ve hayali davranarak 
dönümüne 2 çeki mahsul kabul 
eder ve beher çeki kozayı da 150 
kuruşa sattığımızı farz ederaek , 
- amma , dikkat buyurun : Satar 
sak demeyor; sadeçe sattığımızi 
farı edersek diyorum -, çifçi ve 
köylümü:ıün eline geçecek para : 

300 150x2 kuruı olur . İşte : 
Size acılılı bir planço 1 ••. 350 ku 
ruıluk masrafa mukabil 300 ku
ruşluk bir hasılat 1 ?I ... 

Bir de pamuk ziraat\miz artsın, 
mükemmelleşsin istiyoruz . Hal
buki o bir lüılü artamıyor ve bu 
gidişle artamaz dal. Artmak şöyle 
dnrsun , bilakis azalmak istidadı
nı göstıırmeğe başlamıştır!. Geçen 
sene rekolte buna bir mi~aldir . 
Çünkü pamuk ziraati , kolay da 

Heyet lstanbulda yapılan mo
deli muvafık görmüı ve dökülme
sine müsaade etmiştir. Heykel 1 
teşrinievvelde ikmal edilecek ve 
bsftasrna şehrimize getirilecek -
tir. 

Abid" komisyonu bugün be
lediye dairesinde vali vekili Os
man Nuri beyin reisliği altında 
toplanacak ve kaidenin son şekli 
ni tespit tdecektir. 

29 teşrini evvel cumhuriyet 
bayramında heykel cumburiyet 
me}"danıaa dikilmiş olacak ve o 
gün büyük merasim yapılacak . 
tır. 

Belediye intihap 

Cetvelleri tam~men ha
zırlandı 

Belediye intihap cetvelleri ta· 
mamen hazırlanmıştır. 1 Eylülda 
intihap encümeni teşekkül edecek 
cetveller üzerinde tetkikat yapa 
cak ve bunları liırm gelen yerlere 
astıracaktır. Teırinicv'llCl<le de bil
fiil intihaba başlanacak ve yir
misine kadar ikmal edilmiş ola· 
caktır. 

Hadi bey 

Mezun~n lzmirde bulunan sulh 
bakimieıinden Hadi bey şehrimize 
dönmÜ§IÜr . 

Ruhsutsız dükkan açanlar 

Eski istasyon caddesinde her· 
ber Hasan oğlu Ramann ve kah· 
veci Recep oğlu Mehmet ruhsatsız 
dükkan açtıklarından haklarında 
zabıt tutulmuştur . 

r , 
Hava tarassudatı 1 

1 - Dün Ada nada zevalden 
sonra sıfıra indirilmiş tazyikı 

nesiml 751,6 milimetre olup en 
çok sıcak 36 . en azı 21,8 santi 
grattı . 

Rutubet vasati % 71 olarak 
kaydedilmiştir. 

2-Hava çok bulutlu geçmiş 
rüzgar zevale kadar şimalden sa· 
niyrde sürati 1 metre, zeval. 
den sonra cenubu garbiden sürati 

l 
saniy~de 8 metre olarak ölçül· 
müştiir. 

Askeri hava rasaı isıasyonıı -
ğil bcm zoı , hem de pahalı ve 
masraflı bir ziraattir . Göz göre 
göre batacağını bilen bir adam 
bu ziraati niçin yapsın ? . Ve bu 
cesareti kendinde nasıl bulsun ? .. 

Amma , memleketin pamuk 
mamulitına eşedit ihtiyacı varmrf .. 

Amma , barut aaaayiimiz için , pa
muk liizım imit . Gerçi bu böyle· 
dir , amma , çifçinin az çok bir 
kira olan ihtiyacı dahi 11yni dere
cede büyüktür ve mübremdir • 
Şimdiki halde ise , müstahsilin ka · 
zancı ile fabrikatoron kazancı aıa · 
sıııdıi dtbfetli fark vardır . Ara
daki bu farkı , bu dehşetli kar far 
kını itidal haddine iı ca etmek la
zım .. Bunu kim yapacak ?. İtte ; 
Çckurova müslahaillerimizin dört 
gözle dtğil , onaltı gözle hallini 
bekledikleri mesele !. 

Bugüıılük bu kadar aziz kari · 
!erim,. Seyahat intibalarıma diğer 
makalelerimde devam edeceğim .. 

Madenoğlu 

Ragıp 

- Birinci sahiefden artan-

Ali hey,bunoktayı izıhtan sonra ila
ve ediyor ; 

Mütekamil ve gayri mütekamil 
diller hep sinnen birdirler.Birbi-
rinin temadisidirler . ı 

Saim Ali bey, dillerin eksik- ı 
liği,yeniliği h;ıkkında da şöyle di- ! 
yor: 1 

Eksiklik. yenilik yoktur. An 1 

cak şekil tebeddülleri va ı dır. Me- ı 
sela Japonca, Tonguz dilidir. Bu 
iki dil en yakın akrabadır Iar. Biri 
çok iptidai, diğeri çok mühim bir 
medeniyet dilidir: Eskilik murat 
olundukta Japon diline yeni mi 
diyeceğiz? 

Bu gayret,alıhtıcı bir mülaha· 
zadır. Eski dil mefhumu ve dil 
grupları halısında tez ~ahibi İso
lant, Agglutınart, Ffexonnel grup 
larını kısaca izah ettikten sonra 
medeniyet ihtiyaca göre ileriler. 
Dil daima sanayii takip tder. 
Onunla büyür. Ona tabidir. İnti
şarına vasıta olur. Fakat dıl, sana
yiin anası değildir. Diyor• 

Saim Ali bey, (Ana dil bah
sinde ) de ana dil bir o azariyedir. 
Şundan çıkmıştır: 20-30 dil hep 
Flexonnel, ötede 70-80-dil hep 
Agglutıoant bu neden? diyerek 
izahını yapıyor ; 

- Birinci Sııhifed•~, 
1 

rağmen bir çok badif,u 
reis arasındaki ilıtilıif1 an 
mektedir. 

•11 
* 

Meclisin muayyeıı r>Y 
toplanıp toplanmıyıcal' e 
muhtelif şayialar vaT·, 
iyi düşünen mahafil, - r 
rinci teşrinde toplooııı' 
muhtemel görmekted~z 
Bugünkü mrclisin, a,,.
her hangi bir muabed e 
ve imzaya hazır oltlııı' ts' 
dir . 

Zir11 69 ınobustaıı ' 
si vatani ve 52 si de • 
mebusn<lur . Binaenal8 ü 
hedeyi hu meclise ıas r 
r ek bir emrivaki yapıll,li 
sızlar için en iyi yoıdıır 

* 
Gün geçmez ki Suıiı' 

şehrinduki çifçileıin si 
fahiş vergiden şikaye!_ 

"dil · 1 JJ'"ar eşı memış o sun . 
hazırlanan bir mazbol• 'ti 
mete taktim edilir ve ~ 
takalardıı hemen bütii~·J ıv 
t.-kabül eden aşar yük~t1tir 
lünüıı üzerinden lıafıv 
istenilir . Faknt dinleye' 
Köylü bütün sene çaJıf. 

n 
tırnaklarını toprağa Y r 
meydana getirdiği nıııb'.. 
• b rıt 
aşar orcuna veıiyor ve 
rüncl., ne yapacağını şo~ 

·ır·r Son günlerde lıükıl 

Eski dil mefhumuna ·verilen 
diğer bassalar bahsinde bugün 
cıki dıl mefhumu zevkli bir bilgi, 
bir fenni küryozite basit bir ilim 
merakı olmaktan çıkmış bulunu· 
yor. Bu mevzu bu gün bir kaynak 
yani origine meselesine tabavvül 
etti ve halta eski dil, eski mede
niyet oldu ve bugün eski dil mev
zuunun ruhi ve içtimai ve peda 
gojik kuvveti şakaya gel1J1ez bir 
şekil almıştır. Diyerek kısa jza. 

hını yapmaktadır. Eski turaoi aris 
tokrasiler ve eski dil mrfhumu 
babıınio de bir y~rindl! diyor ki ; 

arkası kesilmey1.n şikiiY ~ek 
insafa ge imiş olmalı kİ·, z 

şikayetlerini tetkik için ~ 
yon seçmiştir. Fakat bu ~ 
nun da müsbet bir netic• jft. 
ğinden kimse i.imitvar ddi•~ 

Eski Türk eriıtokrasileri aıaş
tırılırsa saltanatları ile umumi dil 
ciliğin münasebetleri arasında ne 
reye kadar göz atabiliriz ve şunu 
bir daha arzedeyim ki, Avrupada 
adet böyledir. Eski dil mefhumu 
eski saltanat ve aristokrasi mef 
bumu tetkikleri beraber yürür. 

Saim Ali B. üste çıkarmak, al
ta koymak, yana çekmek gibi pre 
fiksasiyon ayni olduktan başka 
prefekserio hangi Türk sözlerin· 
den kopmuş olduğunu misallerle 
gösterdikten sonra mevzuuna ni
hayet veriyor. 

Doktor Saim Ali beyden sonra 
dıl cemiyeti umumi katibi lbrahim 
Necmi B. ktirsüye gelerek talima 
tın bir maddesine bazı aı kadaş -
larcı kurult8yda biç bir kritik 
yapılmıyacağı manası verıldiğini 

duyduğundan babsile böyle bir 
şey düşünülmemiş olduğunu, her 
hangi bir teze karşı itiraz ve len 
kit için kürsünün açık bulunduğu· 
nu, ancak bu gibi tenkidatta bu· 
luamak iıtiyen arkadatların hiç 
olmazsa teakidıo esasını yazı ile 
tesbit ederek reisliğe ve:m•si la· 
zım geleceğini bildirdi ve idari ko 
ı:ııisyooların yarın ııııt on buçukta 
ilmi komisyonların da, ıalı günü 
ayni saatte toplanacaklarını söy 
Iiyerek azanro gelmelerini rica 
etti. 

lstanbul : 19 (A.A) - Dünkü 
dil kurultayı toplantısında söz alan 
Cafer oğlu Ahmet bey, Tiırk Ruij 
dilleri arasındaki münasebetlere 
dair olan tezini okurken sözleri
ne, tezinin mevzuu ve dil tel kik -
!eriyle alakası olmıy•u } ersiz ve 
gayrı muvahk beyanat karışıır 
ması üzerine müzakereleri talcip 
buyuran Gsıi Mustafa Kemal baz 
retI.ri salonu terketmitler ve ku 
rultay reisi. Kazım Paşa hazretleri 
de hatibin sözünü keserek devam· 
dan menetmiştir. Aldığımız malu
mata göre Cafar oğlu Ahmet be- 1 

1924 Senesinde buğd1 

om en yüksek bir zaına-' 
bedel üz<:rinden nakteo ~ 
len aşar belasıııın kaldır Ali 
inanmak çok müşküldiit ir 

Buğday ci.Cı 
Çiftçi daha iyi t cı 
kullanmağa başl 

Ziraat bankuıaın ıJiur 
mıntakılarda iyi cins bu~~ 
ması , zürrai temi1 mal ye vv 
ğe mecbur etmektedir . i 
trsirleri Eskişebirde göıill~ 
dir . Türkiye piyausınd• '/ 
nevilerde buğday bulunıııB • 
Bunun en büyük sebebi V'. 
muhtelif cinsde tohum kıl~ Ö 

dır . Son zamanlarda •1,;;. r 
fazlı randıman veren buk~r 
humlaıını aramağa mecbot " 
miştır . Ziraat bankasioıD f 
alış şartları yüzünden , b a 

ziraatı islib edilecektir. :/ı il
1 

yin üniversitedeki doçentli~ 0 

fesine nihayet verilmiş ve. M '
1 lrşmalariyle alakası kesilııı•t 0 

. r 
lstanbul : 19 (A.A) _.;, 

ciye vekili Dr. Tevfik R6~,.,_. 
Sovyet bariciy•· komiser fi f, lı 
Kresiaskyının dün kurull'/ 
çılma~ı münasebetiyle göod 
telgrafa fU cevabı vermiştir 1 iı 

Hariciye komiser vel< rü 
Kresi11sky Hz. ;t,,r 

Mo'~" 
Göndermek lütfunda l'_ir 

duğunuz tebrik telgrafı dol~;, 
zatialilerine harareti" teşe~o)'. 
tımı takdim ederim . Telg~u 
dil kurultayı riyaseliac ibjıl, 
tim. Reis, umumi heyete b ı 
Büyük dost memleketterı ~ 
bu selim, kurultay heyeti ıl;f 
yesioce müttefik alkrşlarl~ ~ 
landı. Kurultay reisi, beoı, 1. 
umumiye namını ıatialiniıe ·ıuh 
minnettarlığımı ve samimi cl'I al 
hislerini arza memur etti. 

Tevfik f{ıil' 



azan : 1 
ya .'al ih 

Genç muallim şimdi tımımile ı 
1 ı} or ; l•öylu niçin viran kaldı ? 
acı hakikat müdürün kırmızı 

nıklannda bütün hatlariyle mey· \ 
oda .. müdüre teıs bir ıeyler 1 

yleıcek istt·di , vazgeçti . 
Beyefendi , kayı tlar için 

en bugün it başına gitmelıyim. 
- Peki ye sizi bu gece mi .. a- ı 

etm~k isterdim . 1 
- Teşekkü r eder im . Hazırlık 
ım . Haftaya mektep açı lıyor . 
- Siz bili rsiniz . O halde Ali · 
söyli)elim bir bayvan tedarik 
io beraber gidcrs'n iz . 

- Lütfedersiniz beyefendi . 
Atlar hnırlanmlltı uahiycclen 

ula r . Yollara yap ak dökümü· 
n hüznü çökmüı , uzaktan be· 
ıiz inıltiler duyuluyor . 

- Hemşehrim asker lik nası\? 
- Arasıra salsalar iyi emme .. 
- Neıelisio Ali çavuı? 
- Bilecikli . 
- E~ lisin g•hba .. Çocuğun 

r mı? 
- Varya , kulun olıyım bey. 

· nden gelirse bir haftalık iıin 
ver bana . 

Sesinde bir yalvarış , mazlum 
r t ikayet vardı . 

ilave etti : 
- Dokuz aydır Halilin basrc· 

den yandım . Sakal bir anam 
r, ötmeden bir yol görsem diyor 
Je dövünüyormuf . 
Acımak !... Bu his Tekinde eski 
yuanı.a dinmiyen ken1 gibidir. 
Acımık ! mektepte iken ye· 

le artıklarını toplamıya gelen ıki 
çocuğuna yana yana aetmak .. 

Acımak! fabrika düdüklerinin 
ce yarılarında uykuya kınma 
n uyandırdığı zavallı yetim yok 
lları acımak . 
Acımak 1 mağrurlan , cahille· 

, toylara acımak • Ganiye , mü 
e , nihayet Bılecilcli Jandarma 

tiye , onun hasretini yitirmeden 
r dıbı görmek için yanan 11kat 
asına acımak .. Daha acınacak 

lrı v~ kimler yoktur ? .. 
Acımak 1 her zaman , daima 

mık '· · Fakat kim bilir niçin giz 
mek iıtedi : 

- Merak etme Ali •A• kavu· 
rıun ioıallıb • 

- Öyle deme bey , her ıeyde 
vcl Allıh emme , kul yardımını 
"rgemeıe nolur ki ? 

Tekin bahsi değiıtirdi : 
- Türkü bilir misin Alicik ? 
- Bilmez olurmuyum • 
Köylerde bu insanlar , hep 

yle çocuk mu kalmııtır ? ne ka-
r saf , ne duru yüı ekli; mabl\)k 
bunl1r . Tekin hayret ediyor. 

eygamber diye manevi ilemJerin 
kunda yiizen ve bütün beıeri 
Hardan Hade bulanau ruhlarda 

le zaman , zaman g6rlll~n le· 
lük , halcimiyet , mevki hırsı 
le değildir . iman kadar kuvvet

ibadeti andıran bir uygı Ana 
t 

lulu kalbinde çaıpı)Or . Bu , on 
rın nasibi ... 

Yanık bir ıey söyler miıin 

- Peki beyim. 
Sup bir kı7111ıa eteğinden 

•"• aiır ıeçiyorlardı. Altlarında 
mOı bir dere akıyor, kartı ba· 
da bir silrü ollıyor, çoban gö· 
nürde yok. Ali, dağlara k•rıı 
r Anadolu mabk6munua elemi-
• ısyıaını haykırıyor. Sesi vadi 
yuncı )ayılıyor, ıonra kayalar11 
rparak kulaklara aksediyerdu 

Cendermeler baAlad lar kolumu 
Padi§ahlar artırı) or zulumu 
Kımseye vermesin böyle iililmü 
Nen eyle rıerı eyle, Iraz nen eyle 
Çık yüce dağlara bize el eyle 

Bu çoban türklilerinde ergin 
bların samiQJiyeti var. Oufar da, 
lbin bekiretioden koparılmış 
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goncclerio basasiyeti saklı. Oh 1 .. 
Anadoluoun ırıini dinlemek ruhu) 
uıvi gayelerin kirlenmeie mıbkum 
fani ihtirasından bir atıda ııyumak 
ve gene dinlemek bir ioaan ıçın 

ululuğun başlangıcı değilde ne
d ır ? 

Uzunca bir yokuştan soara 
Ali : 

- Gültepe göründü bey dedi 

Ovaya yavaş, yavaı akşamın 
:alaca, esmer tülü geriliyor, kö· 
yün bacalarından yükselen mavi 
dumanlar kıvrı1a kıvrıla gaybolu· 
yordu. Tekin, bir köyde geçecek 
ilk gecesini düıünüyor. Biten güo 
le btraber onun gönlüne bir te· 
red<lüt, bir korku siniyordu.. Bu 
hiıi içinde ilk dda duyU)Or: Dün 
arkadıılarmın ı ra r l ıuıoa biç çe 
kinmedt:u, bayatın engellerioi yeo · 
mek için diinyada yalnız olduğunu 
dütünmedeo, gidece~im demitti : 

lkbale veda ! Bir .aahıb duyu· 
lan ve baş lar ı çıldırtan serseri be· 
veslerc ,;eda. Biu mumluk elektrik 
l ı.mbalar1nm parlattığı ve gözleri 
kamaşhrdığı salonlara veda t 

Veda etl iği daha haıka neler 
vt: kimler yoktu ? Şimdi bunları 
düşünü rken gı-yri ihtiyari sordu : 

- Ali, Gültepe çok mu ten 
bo? 

- Yok be)'İm. baoi köylüler 
daha yaylsdeu inmediler de. 

Köye girmişt ( rdi . Ali, atını 

ileri ürcrck memçidio divan di 
binde çömdmiş köyliilere muhtarı 
sordu: 

- Tarladan geldiyse kahve 
dedir dediler. Or•ya gittiler. Mub 
tar bulundu. 

* • • 
Mektrp açılalı bir baftı olu 

yor. Bugüce kadar mevcut talebe 
on beşi geçmedi. İlk günlerin ıı· 
kıotıaını athktao ıoara Tekin mub 
tarı çığırtmı§, çocuk babalarına 

haber göoderm\şti. Dersler baş · 
ladı gelsinler, diye. Ukin iıte ge 
len olmamıştı. Yarın hepsini ayrı, 
ayrı çaiırlmalı . Olmazsa nahiyeye 
yazmalı, n..üdilr bir çarrsioi bulu· 
versin . ede olıa köylüleri iyi 
tanır o .. Maamafib, dabı haılaa 
gıçta müdOrden yndna bekle · 
m•k tc bot bir ıey değil. Evet, 
kendisi halletmeli bu iti.. Zaten 
göndermedim diyea olmamııtı . 
Bu sade bir ihmal. Fakat bu onul
maz bir derttir. Köylü, doğumun· 
dan ölümftne kadar ihmal edilmiş 
ihmal etmiştir. Yazık deyip geç· 
mr.meli. Onu biraz uyandırmalı . 
Ona biraz anlatmalı. Haklarından 
istikbalinden bahsetmeli, medeni 
yetin iosanlıra bahşettiii ideal 
bayılın heyecanlarını ıtılamah , 
nasıl, büyük bir kumandaoıa ~a

zifesi sadece Lumıada etmek de
ğilse, bir muallimio de işi, yaloız 

okutmak olamaz .. Hele o muafü 
min rubunda mukaddes ateşin bir 

kıvılcımı yanıyor•&; iş mutlaka , 
zaonedildiğindea batkı mecralar
da akmalıdır . Yoksa o kıvılcım 
bir giln behemehal sönecek ve o 
mefkure bir vehimden ibaret ka· 
lacaktır. 

1 
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Tekin vnifesini unutmıyordu. 
Ertesi giln çocuğu mektepte bu· 
lunan her keıi gördü. Onlara uzun 
uzadıya her fCYİ anlattı. Ve mek 
tebin eksiklerini kendi gedrdiji 
bazı levazımla temin etti. Diğer 
bazı m6bım ihtiyaçları da yazdı. 
Aı. zamanda mektepte yeni bir 
canlahk baılamııtı. Evvelce mıı, 
mız uyuıuk oturan çocuklar timdi 
hep kosuyor, oynıyor, kıbkaba 
atıyorlardı .. Onlara biç bilmedik· 
lcri oyunlar öğretti. Hele yeni bir 
oyunu hepsinden çok ıevdiler : 
Eıir Almaca. 

- Sonu v~r -

1 

'Tnrksan ) 

-
SON HABER LJER 

Bir Spor hadisesi 
Dünyanın ünliJ. güreşçileri lstanbul-
da birbirlerile karşılaştılar amma .. 

• 
Sona doğru da •• kafa, •• 

gureş goz · 
yarması ile neticelendi 

İstanbul : 20 ( A. A. )-Şeb yetlerde ku.tulmanın yolunu bu-
rimiıde bulunan beynelmilel gü· luyor. Nıbıyet Polonyalı 30 uncu 
reşçiler üçüncü Jrmaslaunı bu ge· dakikada tuşla. kazandı. 

ce kalabalık bir meraklı kütlesi ÜçüncO güreş Okranyah Lu· 
önünde taksim stadyomunda yap- bisko ilf: lspany<ıl Olivra güreıti· 
tılar. ler. 

Bir gece t•vvel güreşen "Ve par- Topaç gibi Lobisko, dev cils-

lak bir netice .ı n (Mülayim) peh· se lspanyoluu:karşısındll gülünç 

livandan sonra tekirdağh Hüseyin va7.iyette kehyordu. Nitekim ı,rii· 

ve Rifat pehlivanların de gür eşe· reş tam bir komedi halinde • de 
'· cekleri ilan edildiği için alaturka vam ederek 4 dakika 12 saniyede 

1 
cıl.r arasında şöhrd sahibi olan Olivranın galibiyetiyle bitti. 
ve aer.best günşte dt iyi bir mev- Dördüncü güreş Romanyalı 
kıe malik bulunan.bu iki yerli Kir.top ile Macar Nogi arasında. 
pehlivanın dev cüsse ecnebiler İlk yedi dakika Macarm lehinde, 
karşısında alacağ' neticeyi merak fakat neticesiz bitti, İkinci yedi 
edenlerden mürtkkt!p bir kala dakika güreıten ziyade döğil§ ol 
halık, Ringin etrafında toplanmış· du. 
tı . Zaman zamın yumrlik 11lla· 

Birinci güre§, Laponyalı Kor y•n rakiplerden Romanyalı bir 
yonpe ile Macar Eurodi arasında kafa müsademesinin neticesi ola· 
yapılıyordu. Mocarın 101 kilo ol- rak kanlar içinde kaldı. Ve bu şe· 
masını mukabil Lıponyalı 136 kilde güreşe devam etti. Halkın 
kilolok bir devdi. İki metreden protestosuna rağmen hatta yaralı 
fazlı boyu ile korkunç bir rakip bile pansiman edilmeden yarışın 
olan bu adım, ayni zamanda çok devımmı tensip edrn hakem ha· 
çetin bir güretçi idi. 3 dakıkarla yetınin garabetini tamamlam•k 
haemını tuşla yendi. için olacak, Hoparlorle yapılan 

İkinci gürtl§ Polonyalı Krav neıriyatta protesto eden halk : 
zer,Romnnyalı Dragoni ile g6re- (Profosyone l gürt§ böyle olur ka 
şiyordu. İlk yedi dakikada polQQ rışmayınız) ihtarına maruz kıldı. 
yr lının lehioe bir cereyan takip Halbuki p,.,fosyonel güreş, kav-
ederek nib,.yetlendi. İkinci dev- gı etmek demek olmadığı gibi 
rede ayni ıekiJde neticesiz bitti . kan içinde kılan iki hasmi hiç 
"Oçüncü yedi dakikada iki taraftan olmazsa ilk tedariye almadan açık 
birinin lehine bitmediği için ha· yaralarile göril§mekte devama 
kem heyeti mutlıka bir netice al uıecbut bırakmak Profosyonel oi 
mık üzere gürrtin bila müddet zamındı! değilse bile insanlık ni-
temdidine karar verdi. Mü&1b,ka zamınd11 memnudur . 
Polonyanın hakimiyeti altında Neticede Nogi 11 inci dakika-
devam rdiyor, fak at çok Çevik o· da galip geldi. Güre§lere yarın de 
lan Romanyahaın umulmaz vazi- vam edilecektir. 

-
Bilecikte Alman yada 

Zirai lstihsalAtta Har- Reyiamın ilk neticesi 

leme ver .• --
BERLİN : 20 ( A.A ) - Havas .... 

muhabiri bildiriyor : 
ANKARA : ~ ( A.A ) - Bile Dün akı•m reyiam propag.udaııı cik vilayeti hnbobat SeTİyatındao baı· büyük tezaburatla bitmİ§tİr. Dün 

ıka mühim miktarda pamuk, meyve gece eo küçük köylerde bile fener 
ve sebze de yetiıtirmektedir . Bu ee· 
ne 120 bin kilo ya' koza iatihaal olun· 

alaylen yupalmıştır • Gece, radyo ile 

Vilayette 4.5 çarklı ve 80 
müntebiplere son hitabe irad olun· 

muıtur . 
muı ve denmiıtir ki : amele çahıan ve yevmiye 30 kilo '' - Sandıklara gimaek zemaoı geldi. 

ipek istihsal eden bir adet ipek fab- Kaderin Almaoyaya gönderdiği reise 
rikası mevcut oJup istihsalıtıoı bor· ( evet ! ) deyiniz ... 
aaya sevketmektedir . Vilayetimizde BERLlN : 20 ( A.A ) - Reyia· 
bu sene 478 hektar pamuk zeri yatı 

mın saat 21,30 daki vaziyeti ıudur 
yapılm•ıtır ki, abnıcak neticenin 8 13,168,208 evet, 1,520,356 bayır, 250. 
ton olacağı ıahmin edilmektedir , 000 boı .. Sakarya ve Karasu vadilerinde çok Dün akşam Radyo ile alınan son mebzul meyve ve sebze yetiımekıe 
olup külliyetli miktarda Ankara, is· malumata göre Almaoyadaki reyiam 

ıaobul, Eskişehir ve Kütabyaya sev· hemen hemen eona ermiş vaziyetle• 
dir . Bitlerin kahir bir ekseriyetle kedilmektedir. Hnbubıt zniyatı es· hem devlet , hem de hükumet reis· 

ki senelf!re nazaran bu sene fazladır. 
liğine ıeçilmeai demek olan 35 inti· 

Bu seneki hanlit miktarı 24,111 ton 
Butday, l,1'71 ton çavdar, 7,006 ton hap dairesinden alınan son netice 

arpa, 224 ton yulaf, 2,201 ton kaplı· 
§Öyledir : 

41 milyon müntebipteo 36 mil· 
ça, 1,998 ton mıaır. 457 ton pıtateı, yonu ( evet ) , 4 milyon 200 bini 
47 ton susam tahmin edilmektedir. ( hayır ), yalnız 000 bin de (bot ) •. 
İzmir ve Orduda yPnİ Almanyada 

ınahsul. . 
İzmir : 20 ( A. A. ) - Mevsi- 1079 kişi af kanunundan is· 

min ilk incir mahıulü bugün tifade etti 
İtalyan bandralı Diyana vapurile •• il .. 

Tiryestey a sevkedilmiştir . Berlin : 20 (AA) - Robm 
. ••• 

Ordu : 20 ( A. A. ) - Yeni yanında allk._dar oldaklan için 
sene mahsulOnden 40 çuvalda muvakkıten tevkif edilmiı olan 
3,200 kilo fındık Ticaret odasının 1124 kitid,n 1079 a af kaauao mu· 
tertip ey1cdiği büyük merasimle cibince t•bliye edilml~tiı. Vıiiyet· 
hngön Tari vapurile sevkedilmiş leri mütemmim tahkikat icraaıa• 
tir. İskele ve vapur bayrakltarla IOıum ştıtere• 47 kiti laeaOz meY· 
donatıllQıŞtır. -.ıf bulun akt d k a ar • 

Sahife : 3 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA - Kilo Fiyatı 

C l N S l En az En çok Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
K.apımah pamuk -
Piyasa ~arla~ı ,, 
Piyasa temizi 

" iane 1 34 35,50 
iane 11 
Ekspres 
Ki evi ant 

Y APAGI 
Beyaz 

1 1 Siıah 

ÇIGtT 
Ekseres 
iane 
Yerli .. Yemlik,, .. "Tohumluk., 

HUBUBAT 
Buftday Kıbns 1,92,5 3 

,. Y f'rli 1,75 3 

" 
Mr.ntane 

Arpa 2,87,5 
Fasulya -
Yulaf 2,37,5 2.50 . 
Delice 
Kuı yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Si um 

UN ( 'Vergi dahildir . ) .... Salih Elendi --~ J:3 " ..c ca Düz kırma ,. >. 
~&.: Alfa ., 

' ~9 *"• Cumhuriyet . iô 
~ ... 

" !;:; (,>o Düz kırma ., 
Aııa .. 
Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

20 I 8 I 1934 İş Bankasından ahomııtır. 
Santim p~ K. s. 

Vadeli Liret " ltalya ,. 

Vadeli Ranmark "Alman., 
Frank"Fraosız,, 

Hazır Stt rlin "İnı?iliz,, 
Hint hazır Dolar "Amerikan., 
Nevvork Frank "lsviçr~,. 

Bulgar talebeleri Sovyet ittihadı dahill 

Almanyadaki tetkik seya· 
harp tarihi 

hatlarım bitirdiler Son üç sene zarfında Sovyet 
o.ı! ı .. ittihadı dahili harp tarihini hazır· 

Berlin : 20 (AA) - Cenup lamak için büyük bir faaliyet ıöı-
ve Garp Almanyaıında tetkik ae· termiştir. Eıer on beı ciltlik ola· 
yabala yapan 30 Bulgu ta1ebui caktır. Dahili harbe ittirik etmit 

Munih , Stuttırad , Neidelberg , olanlardan binlerce kişi 1917 den 
Frankfurt . Main ve Kolonya te· 1921 re kadar olan hatıralarına 

birlerini ziyaret ederek Hamburga yazmaktad1rlar. Bu batır .. lar aq· 

mavasallt etmiılerdir • rolunmak için ayrıca tasnif edili · 

Varşovada 
yor. Eıerin baımubarrirleri ara-
aıada Stalin, Molotov, VoroıiloY, 
Kirov, Gımariuk ve Makıim Gor-

On bin mensucat amelesi ki de vard1r. 

grev yaptı Ea değ~rli Sovyet aicali ve mü· 
verrihlerindeki tarihi malY.emenin --VARŞOVA : 20 ( A. A )- On te1bitine çahııyorlar. Ayni zaman· 

bio mensucat amelesi ücretlerin in· da ecnebi ıiyasi ncalin batualan 
dirilmt'&ioe kı111 grev ilin t-tmiıler· da tetkik olunuyor. Şimdiye kadar 
dir. iki bindea fazla el yazısı toplan· 

Çin ile yaptığımız yeni mııtar. Teşrinievvel ihtilali ve ibti· 
illin ibıanna dair olıa cilt mat-muahede 
baaya verilmiştir. Bu cildia tabri· 

lıtanbul : 20 ( A.A )- Ttlrk rini Makıim Gorki deruhte et· 

- Çin muabedeıinin muHddak mittir. 

ıuretleri Çinin Llbıye sefiri ile 1tıuııuınıınıınııınıın11ınmııı ıuııınıııııııııaııııınumn 111111 111111111111 "\ 

TOrkiyenin Bun maalagatgüıara 1 bu gece nöbetçi 1 
ar11ında Cenevredeki Çin 1efare· 
tinde te ' ti edilmiıtit . Çin murab· 1 eczane 
b111 bu mür.aaebetle hadisenin 

ı Postane civarında 1 ehemmiyetini kaydederek bu ta· 
Yeni ecza nesidir ribten itibaren Nankin ve Anka 

rada ıiyasf müme11illikler teaiı - lllllllllllMllHllllMlllllllllllllHllllllUIOll - -'S q -

edileceğini ve iki memleket ara· YAZLIK SiNEMA 
11nda yakında bir koaıoloalulc mu-

Kolordu kavelelİ imza edileceli llmidini iz 
bar eylemittir . 

civannda Türk murabh111 ayni tarzda 
cevap vermiıtir • 

BU AKŞAM 
Mevkuf bir avukat FevkalAde fllimlerden --

Pariste açlık grevi 1 ı an etti 
Kaza nova 

Parla : 20 ( A .A ) - Staviıki 
itiade methaldar avakıt qwaoad· MÜMESSİLİ 
ribaud Sta•iald'den para alan di 

lvan ter kimseler tesahup ,edilerek tev· Mujokin 
kif edilmedikleri bılde kendiıi 
tevkif edildiği için açlık ıreviae İLAVE: 
ba ladı • ıaı adli e e bildirmi tir f 1 y y 

' 
. .. 

1 Dünya havadısfdr ' 



Bitlerin mühim 
bir nutku 

Birinci ••hifeden art•n
maJlcrc müt. ·ir bir surette karşı 
g lm~k imkanını verir ve devlete 
lı niçte hayati meııfoıtlerini mü· 
dafan tılen şorefli bir tPmsil to 
min eder. 

Dün)a şu iki şe)i bilmelidir : 
Birincisi : Almanya milletin 

!? refiodeıı ~·e hukuk müsavatın· 
dan 'az geçmiyccek ve emnıy't 

'e istiklal"nı müdafaa edecektir. 
İkincisi; Alman hükumet ve 

mili ti sulhun muhafazasına 

mümkün olon eıı geniş mikyasta 
hadim olmağt kati olarak arzu 
ı tmektedir . 

Hükumetin dahildeki mevkiini 
2t hkim için askeri muvaffakıyet· 

1 rle lıotici siya t muvaff 11kıyet· 
1 sine asla ihtiyacı yoktur . 

Buna hınaeo Alman inkılabı 

zamanı bitmiştir . Fırka safla· 
rmda olmıyan müteaddit me
sai arkadaşlarıyle aktedılen ittifak 
gıtyri kabili inhilildır . 

Almao devletinin ioıu• için 
lizım olın uzvn istihale inzibat , 
nizam ve sükünu istilzam etme1de 
dır . Bunun icin bu istihaleyi ge· 
ciktirmeye veya buna mani olma 
ğH cc sa ret edeceklere karıı hare 
ket etmiy karar \errniş bulunu · 
)Orum ve baluki mesu\leti devir 
mt>sini bılcc ğim . Sedakat ve hu
lus umumi ve hususi bayahn ptcn 
ıipleıi oJmahdır . Siyasi teşekkül
ler ioı.ibat ve buliısta nümuııe ol 
maladırlar . 

Mazinin barı auantlerini mu· 
haf aza cdeceiim . İktisadi meae 
leler enerjik kararlara ve uzun 
m6ddete ihtiyaç gösteriyor. Fakat 
hu meselelcrı ballcdeceğimizdca 

46pbc etmiyorum . lık t~dbirlu 
daima köylüye muzaheret ve işsiz 
liği iz le gayesini istihdaf edecek
tir . lıçi ve köylll korutulmakJa 
orta sımf da:kurtarıJmıt olur . ,, 

M Hitlrr oo beş senelik mesa 
iıini hatırlatmış ve en şiddetli müf· 
terilerinin dahi bu müddet zar 
fında daimo bayrağa, şan bayra 
tına sadık kalmış, şahsi menfaat 
uğrunda biç bir harekette buluıı

mamıı v~ yegane düşüncesinin 

Almanya olduğunu İnkar edemi 
eceğini beyan ederek sözlerini 

uitirmittır • 
"-Hambuıg; 19 ( A.A )- M. 

litler belediyenın balkouuadan 
kalabalık bılk kütlesine hitaben 
şiddetle alkışlanan hir nutuk İra 

dederek ezcümle aemiştir ki : 
BugOn Alman milletioin çeob· 

resi evvdkındcu daha eyidir . Da· 
ba eyi olması için 'hepimiz yorul 
mak bitmez bir surette çalışma 

hyız. O zaman bir Almanın diğer 
Almam anlıyacağı valnt hulul ede· 
cektir. O zaman bu bnkumctin 
sulh aızuıu daha ziyade ehemmi· 
yetı baiz olacaktır . 

Ztra bu sulh arzu.sunun arka
sanda bir bukumet değil 67 mil 
yon insan bulunmaktadır . ,, 

Hamburg . 19 ( A A ) Bayrak 
larla donanmış olan şehir, tayyare 
rle muvasalat eden f. Hitlcrı par
lak bir svretle karıılamıştır . 

M. Hıtler doğruca bel~diyeye 
gitmiı ve orada Vuli kendiıioe 
tamimi bir boı amedide bulunmuı . 
tur . 

Müteakiben Hitler limanda 
~hleavig harp gemisini ve sonra 
da Blbm voss gemi inıut tf'zgih· 
larıaı ziyaret eylemiştir . 

Kongreye davet 
T. /, C. /. Çukurova mmtaka

sı merkez lıeyclirıden : 

17-8-934 Cuma g6nü topla 
rıan mıntık,. koogresiode tlcıeıi· 

yet basıl olmadıiından kongre 24 
iuıtoı cum" .rüaüee bırakalmıı· 

tır . Selihiyettar kulüp murahb11· 
hnnıa o gün ıaat 9 da Ad11na 
tialkevine gelsneleri ricı oluaur . 

< Tilrk Sözft ) ,. 
Muhterem Çifçilerimizin nazarı 

dikatine 
Çifçilikt,, en mühim rol oynayntı &lt:ıt pulluktur . Al1Jcağınız pul

luğu intihap ederken gözı:•tmeniz )Azım olan şey; pulluğun hafı{ ve da
ynoıklı olması, iyi iş görmosi ve tam'r ihtiyacının yok derN~esine inmiş 
bulunması mümkün cleğilmidir ~ 

Mısır markalı E B E R H A R D 'f 
tarından şaşmayınız • 

PULLUK 

H r türlü iyil kleriylo beraber çok ucuz olan bu pullukların sıı · 
tış yeri : E<iki Orozdibak civarı İzmir oteli iltiselinda 

HOFHERR - SCHRANTZ Macar Ziraat Makineleri şirkeıı'clir . 

21-23 27 4446 

Adana Erkek muallim mektebi 
müdürlüğünden 

Mektebimiz için Hı reke fabrikası mamulatından ( A. B. 4 P. ) 
markalı niimünrsi idaremizde mevcut ve evsafı!münakasa şartnamesin
de yazılı 650 iln. 700 metre kuma§ 21 Ağustss 1934 torihinden$itilıaron 
20 gün mfüldotle münakasaya konulmuştur . lhııle~i IO Evini 1934 Pa
zartesi günii saat 14 ta Maerif müdürlüğünde yapılacaktır . Taliplerin 
nümüneyi ve şartnameyi görmek üzere mektep İ ı laresine muracaotlorı 

lüzumu jJa.o ohıuar . 4447 21-26 - 31-5 

,. 
Çiftehan Kaplıcası Tllrkiye-

nin karlsbad'ıdır 

Tt!sisetı snirede başka eyi bir oteli hususi bımyoları erkek ve 
kadınlar için gazinoları mükemmel bir bakkaliyesi ucuz ve nefis ye
mok.voren lokantası furun11 ve temiz berberi vardır . Elektrikle ten
vir edılmiştir . Yakanda radyoda konacaktır esbabı istirahat mükem
ınelllır . ÇIFTEllAN istasyonuna iki .Jakikn mesafedAilir şimendüfer 
navlunlara yüzde ı,lli t.enzilAtlıdır . 

Toroslorın semopoya ş hikaln rı altıntlıı tabiatin azamt•t ve gü
zellığı karşısında çanı ve ardıç kokusuyla muattar serin bir hava için
de ılinlcnınek İstiyenler için on güzel bir sayfiyedir . Fiatlar zamanın 
icohntınu uyğun bir ~okilde hattı osğariye indirilmiştir . 

Oda ücretleri Banyo ücretleri 
kuruş kuruş 

Otel odaları 200 1-lususi 30 bir gün 
Taş odalar 125 Umumi 15 . . 

ıçm 

1 inci barakalar 75 kaplıcada kal- 50 
2 inci ,, 

" 
50 mıyanlardan 

19 - 20 4'277 

Adauo Erkekmuallim mektebi 
müdürlii;ğünden 

Erzakın 
Cinsi 

Ekmek 
Koyun Eti 
Sade yağı 
Maraş pirinci 
Kuru fasiilya 
lstanbul makarnası 

,, Şehriyesi 

Zeytin yogı 

Kilosu 

45000 
13000 
3000 
7000 
3000 

Kosme Şeker ( yerli ) 
1 uz 

550 
650 

1000 
3000 
1200 

Koşar peyniri 
EJir ne Peyniri 
Kur( Soğan 
Pat ıtes 
Domates salçası 
Sirke . 
Un ( *•*• yıldız ) 
Kırılını§ Meşe vo 
çam odunu 

250 
1400 
1000 
4000 

750 
1000 
1200 

125000 

Moşe kömürü 8000 
Sabun 1200 
Arpo 8000 

Cinai 

Yumurta 
Yoğurt 

Süt 
Teze bakla 
Taze hezelya 
Pırasa 

Portakal 
Karnebahar 
Lahna 
lspnnak 
Marol 
Karpuz 
Patlıcan 

Taze üzüm 
Domates 
Semiz otu 
'faze fasülya 
Taze bamya 
Taze .soğan 
Kabak 
Hiyar 
Elma 

Kilosu 

8000 
3000 

750 
500 

2000 

500 
2000 
4000 

2000 
4000 
6000 
5000 
1000 
3500 
600 
600 

4000 
3000 
2500 

Adet 

35000 

10000 

5000 

1 Mt\ktflhimizin ( 9) aylık Erzak mahrukat ve sebze ihtiyaç-
ları yukarıda gösterilmiş ve 16-8 934 tarihinden itiheren 20 gun müd· 
detle münakasoya konulmuştur . 

2 - Taliplerden şeraiti anlamak ve numuneleri görmek istiyeo
lt"rin her gün saat 1 (} Jon 12 YA kadar mektep idaresine ve ihale günü 
olan 5 - 9 - 934 Çarşamba günü saat 8 de Maarif müdürlüğünde topla· 
nacak kornisyona yüzdo 7,5 teminatlariyJe birlikte muracaatları lüzumu 
ilAn olunur . 4430 16-21-26-31 

sayhan etkat müdürlülünden 
Muhtelıf vakıfiars oit o uhttl ıf 

yerlerde kAin 1 1 hane ve arsa ev
velce müzayedeye çıkarılmış isede 
talip çıkmadıgındun ı · 9 - 9.14 ta
rihinden itibaren 31 · 5 - 935 niha-1 
yetioe kadar 9 ay mü<ltletle icara 
verılmek üzero 13 - 8 - 934 tari 

hinden itıharen 10 gün müddetl •i mü
zayedeye çık~rılmıştır. ihalesi 23 - 1 

8 - 934 Perşembe günü saat 10 da ı 

dır . Taliplerin evknf idaresine mu · ı 
racaatları. 4420 13-17-21 

1 

1 
1 Sayhan Etkaf mOdürlülOndan 

Muhtelit vakıflara ait muhtelif 1 
1 

yerlerde kAin 4 kıta tarla 1 - 9 - ı 
934 tarihin<len itibaren iiç· st•ne 
müddetle icara verilmek üzere 13 -
8 - 934 tarihinden ıtibaren JO gün 
müddetle müzayedeye ~·ıkarılmış

tır . 1halesi 23 8 - 934 Perşembe 
günü saat 10 eladır. Taliplerin Rv· 
kar iıleresine mııracaat}Qrı . 4421 

13-17-21 

--... Doğruluk 
FABRIKASI 

Evvelce ( Botlur oğlu fabrika
sı) denilen DOGRULUK FAH
RIKASI çır~ır kısmının işletme V(' 

idnreRİ bu kerre torarımdan de
ruhte edıldiği Ye yiico tanrının 

yorJımı ile pek ynkwda pamuk 
çekmek üzere faaliyete gı>çilect ği 
saygı Jeğer çif1;ilerimize nrzolu 
nur . 4437 4 - 6 

Ömer ağa zade 
Hacı lbralılm 

-------------------------
Devlet Demlryolaran

dan: 
9 Eylül lzmir Panayırwa iş · 

lirak Edeceklerin Nazarı Dik
kallerine: 

Bu Yoldaki ilanlarımızda Pana
yırd ı sahlamıyaıı eşyanın geldıği 

yerlAre tenziJı'ltla iade edileceği ya
zılacak yerde schw•n meccanen de
nilmiştir . 

Eşya ile gelen hamule senetleri 
lzmir ambarına ibraz edılmek şar
tiyle, satılmayan eşyanın tenzildt
la mahallerine iecle edıleceği ilı'ln 
olunur . 4436 

17-19-21 

Seyhan muhasabei hüsusiye müdür -
lüiüadan : 

lcadiye mahallesinde ve Kalağ 
zade fabrikası karşısındaki, sokak
ta kı'lin ldarei Hususiyeyo Ait ker
piçten mamul bir bap haoenin mül-
kiyeti, 29 - 8 - 934 Çarşamba günü 
saat 9 da açık arttırma suretiyle 
satılacağından talip olanların % 
7, 1/2 dipozito akçeleriyle mezkOr 
gün ve saatta Encümeni vilAyete 
muracaatları ilı'ln olunur . 4408 

FOTO 

-
r 

= 

COŞKUN 

"Agf a,, filmlerinin her 

Dünyaca meşlıur ( A G F ) filmleri 
:zesl lmluıwr. Fiyatlar, di!]cr bıilüıı mar/\al 
dur . 

Amatör işleri en 

Atölye fotografları, vesika resiml 
dismanlar. 

Talebeden lcnzlltitlı la 
rlfe ile ılcrel altnır . 

o•o 
FOTO COŞKUN : 

Yağ Cami Civarı 

-- --~-----

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

GUnden güne ar tan bir rağebetl 
her yerden aranan 

YUniş 
MENSUCAT }"'ABRİKASJ MAMÜLATI 

Yalnız - Güzel Adana Pazarında 

Orozdibak karşı sırasında 
IO - 26 

Muhterem halkımıza müjde 

ECE SUYU 
&atlığa çık 

Hakikaten bütün suların Ecesidir. ( *) Aınonus dağlarının 1 
yalarJ arasından köpürerek fışkıran bu çok kıymetli suyun 
" Ay ron ba~ punarı 11 diye ön olmış ıken sıhhut ve ictimai 111 

Vekdlet celılcsi tahlilden sonra bu suya •• ECE ,, ismini uyğd 
kışır görmüştür . VekAlet celilenin resmi raporu ıışağıda 

Muhteı·cın halkımızın mezkur resmi raprru bir kerre okumala 
Ji:CE suyunu büyük bir iştiha vt3 lezzoLle içecı ksiııiz. RC 

nu bir defa içtikten sonra başka suları behemehal unutncaksı 
kü cidden latif, hafif ve temiztlir . AJnİ z ımanda ~·ok haziaıl' 
saat zarfında Acıkmak isterseniz yemekle beraber iki kadeh 8 
kafidir . 

TOPTAN SATIŞ YERi : Yağ Cami civarırıdn helkec 
şısında ( ALI NASI BI ) Eczanesi yanındedir . 

Ceyhanda sııtış yeri : Müskirut bayii Yusuf Ziya tfenJi 
Mıu sinde ,, ,, : Mustafa Yunus ve kardeşle r 

Yetmiı beı kiloluk bUyUk d•m•can• yUz yirmi - 1 
ruttur. 

Ece Türkçe kraliçe 14 

Posta ve telgraf Baş

Hükü msüz mühür mUdUrlUOUnden : 
Beş müdüriyet mork<' zlerinin 

senoi Jıaliyo beo<liye ihtiyacı olan 

9-13-17-21 Posta va telgra 
müdUrlüğUnden 

926 ıenPsincle tapu Jairesinde 
bir muamele için mühürümü Döşe
me mahallesinden Ali oğlu Ali efen· 
diye vermiştim . Şimdi mühürümü 
istedim isPde vermekten imtina ey
lemektedir . Bu mühürle kimseye 
borcunı olmayıp böyle bir iddiada 
bulunanların yirmi dört saat zar· 
fında mahkemei aidesine muracaat 
eylemeleri aksi takdirde hükmü ol
mayaoağanı ilAo eylerim . 4448 

Ahdullah oglu demirci usta 
Süleyman 

Kiralık ev 
Almon fabrikası karşısında bah

çe ortasında üç oda bir sofa bir 
mutbaktan ibaret gayet kullanışlı 
su Te elcktirik tesisatım havi fev
kani bir ev müsait şeraitte kiralık
tır . lıtiyenlerin Alman fabrikaaı 
kapıc11ı Kerim beye murecaatları • 

c. 

2500 kilo sicim 250 kutu kırıuııı 
mum, 500 kilo ambaluj, 500 kurşu 
müboyaası ldzım gel<liğintlen 2 Ey
lül 34 Pazar giinü ihale e<lılmek 

üznre 13 • 8 - 934 T. <len it ıbaren 

20 gün miidılotle münakasaya çıka
rılmıştır. Talip olanların P. ve tel
graf Boş M.ııe muracaat eyleme-
leri . 4427 15-19-23 

Posta ve telgraf baş- • 
mUdürlU§Unden : 

1 - 12 8 · 934 T.de ihale 
edilmek üzere münakasıısı bir haf
ta müddeti~ temdit Ptl l n 1187 
adet karaçam telgraf dirttğine veri
len bedel fazla görüldügünden 13 -
8 - 934 T.den itibaren bir ay müd· 
detle pazarbğa çıkarılmıştır. Talip 
olanların Seyhan P. T. baş M. ne 
muracaatları ilı'lo olunur • 4428 

15-19-23-26 

itibaren Aclana - istesy 
nakliyesinin bir ay müdde 
zarlıkla stıtılmosına karar 
ğırulon taliplerin Seyhan P 
M.ne muracantları ilAn ol 

4440 19-22--

Sayban muhasabei hususlfl 
IOlllldan : 

Ad el 

1 Blektrik motoru 
roviç tulumba 

1 3 numaralı el tul 
Yukarda cinsi ve evi 

flŞyanın Belediye mPzet • 
satılacağı ilAn olunur . 

19-23 

Umumi neıriyat 111 

Melımel Nurellln 
Adana Türk IÖzil ın' 


