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1 Dil kurultayı 
İstanbulda Dolmabahçede topla· 

nan ikinci Dil kurultayı feyizli ça· 
hşmasına devam ediyor . 1 

ÖN BİRİNCİ YIL SAYI 3002 

erutta. Ermeniler arasında çarpışmala-r oldu 
Göring haykınyor : 

' Hayır! diyen yüzde on Alman 
bizi endişeye düşüremez ! ,, 

-'-~--------·--------~~ 
çof'llhrer flit/er çağırınca bütiin Al· 
'f}/~anya kayıtsız şartsız koşmalıdır!,, 
'f)/I; Berlin : 22 ( A. A. )-Alının 1 liğin büyük gayeler takip ettiğini 

tibbarat bürosu Lildiriyor : . teslim etmrkle beraber başka emel 
J) Otomobil kazasmdaki rahat Jer besliyenlerdir . Bunlar da 
,, / zhğını tamamiyle geçirmiş olan hatılıHını anlıyacaklardır. 

rusya başvekili ve Alman hava Üçüncü kısım ise katiyen an 
ezırı M. Goıing "Deutsche Aır lamak istemiyenler<lir ki bunları 
emeine Zeitung:, gazetesi muha- hükumet aleyhinde ptopağanda 
irine reyism hakkında şu beyn· yapmaktan menttmrsini bileceğiz. 
atta bnlunmuştur : Biz açık ve ı;ıamimi tenkit istiyo 
Heyiamın ntticeleri bizi asla tuz. Fakat tenkitler daha eyil'ini 

ayrete düşürmemiştir. Eğer dün· yapmağa muktedir olduklarını is· 
n A mUD!'İf olmak istiyorsa ffitle pal edenler tararmdan yapılmalı 

in Almanların kalbine ne kadar dır. 
d erleşmi~ olduğunu itiraf etme Mamefi milletin büyük haya· 

idir . Müntehiplerin (hayır) diyen l li meMl~leri 1'ar~ısında •1er tiir· 
zclc onu bizi endişeye düşürmü lü tenkit durm:ılulır. Bu meseleleri 
or. . ancak Hitler halled~r . 

Ilıttabi hu hatlı bartketleri- F'ührer bizi çağırdığı vakıt bi-
ıiıı seheblerioi araştıracağız . lakaydışart herkes ıı kasından git-

Fakat lcaoaatımız şuJur : hun· melidir . 
ann bir lusmı bizi intikal tetbir- Hi•ler heıkese barışmak için 
erimize göre mubakt'me edenler· elini uzatmıştır. Şuna eminim ki 
lir ki yakında hatalarım anlıya - bir kaç sene içinıle bütün millet 
•ıklardır. tek bir adam gibi şefin arkasından 

Diğer bir kısmı milli ıOB)alist gidecektir . 

itin dişi, domuzun derisi .. 
Berutta Ermeniler arasında kanlı 
çarpışma oldu • 13 ağır yaralı var 

Suriye muhabirimiz 22 Ağus 
tos tarihi ile bildiriyor : 

Berutto karantioe civarında 
Ermeni Hin çak ve 'l'aşoak fırka-

27 ı mensupları arasınrla kanlı bir 
ere çarpışma olmuştur . 
Js 1 İki kişi araeıoda h :ışlayan bu 
1ığl' kavğa derhal büyümüş ve iki fır 
419 koya mensup olanlıır tabancalar 

la bir hirlHine hücum etmişler 
dir . 

.. t Neticede Hinçaklardan 8 ve 
Ci' l'nşnaklnrdan 5 kişi ağır surette 

yaralanarak hastane- ye kaldırıl 
ıuışlardır . 

Ecnebi muetanukhğı m.,s'ele-

1, ye derhal el koyarak lıadisc mü· 
ebhiplcrini te\ kif cttirmi~tir. 

1' ~'oli~ klt.vgacılaıı dagıt~ış ve 
9)Q lıadısenın hır <lahn trkerrur et 
sı~ memesi için lazımgelen tedhirle

u11 ti almıştır . 
,.e Ali komiserliğin Taşnuk ve 
,ıl Hinçak fırka( ırını lagveden ka-
~· rarıua rağmtn bu fırkaların hala 

!. ,of ve gayri resmi bir ~~kilde faali
ı, ~ yetlerhıe devam etmeleri iyi kar· 
it · şılaıımamaktndır . 
e j( Bu hadise hakkındaki son 

malUmat şudur : 
er~ 1ustantiklik, Taşnak ve Hin-

nüshosında IJ•zkiye hükumetinin 
1skendernn sancağına ilhak edi
lerek, bu birleşik mıntaka mer· 
kerinin Ant.kiye şehri olaca~ı
nı yazmakta ve bu kararın Ali 
komiser K. Dömartel tarafındun 
yakmda milletler cemiyetine ve 
Fransız hariciyesine arz oluna 
cağını kaydederek bazı mütıla· 
atta bulunmaktadır . 

* 
Tulu keremden Yafaya gelen 

Arap izcilerint, Y ahudıler tara
fın<lan bir taarruz vaki olmuş ve 
iki taraf birbiriyle çıırpışmışlar
dır . 

Hadiseyı hrıber alon Yahudi 
ler ve Araplar iki tarafın imda· 
dına koşmuşlnr, fakat yetişen za 
bıta kuvvetleri çok vahim hedi
selcrin önünü alarak kavğacıla-
11 dıığıtmı§lardır . 

Arap izcilerindrıı sekiz kişi 
yoralonmıştu . Yaralılardan biıi 
çok ağırdır . 

Halep Yahudilerind .. n yirmi 
kişi, kaça.K olarak Suriyeden Fi 
listine girmtk isterken, hudud 
kara kuvvetleri tarafrndı.o yaka
lanmış ve hükumete t "slim edil 
mişlerdir . 

ikinci dil kurultayı IFloransadaki siyasi görüşme 
Başkanlık , kutlama telle- · 

rine teşekkür ediyor. 

ll'!taobul : 22 ( A. A. ) - İkinci 
Tiirk dili kurultayı başkanlığından : 

ikinci Türk dili kurultayınıo 
açılmasını kutlulamak i.izı>re dı~ardoo 
ve içerdt'n binlerce tel yazısı gel· 
miştir . Bunlardan her birioe ayn 
ayrı karşılık yazmayı çok isırrdik . ı 
Kurultayın sıkı çalışmaları arasıoda 
buna vakıt bulamamakla üzülüyoruz. 
Bütün gPlen tel ve el yazılanna iç· 
ten teşekkürlerimizi sunarız . 

El azizde 

Gazi Hazretlerinin büstleri 
diki ecek • -Elaziz : 22 ( A. A. )- Demiryo-

1 unun Elazize varışmın hallrası ol
mak üzere vilayetçe istasyond.ın ~eb
re yaptırılmakta olan bir kilometre· 
lik bulvarın istasyon tarafmdaki La· 
şıoa hir meydan ve ortasma Gazi 
büstünü havi bir abide yapılmasına 
başlanmıştır . 

inhisarlar idaresi 

lzrnirdfln fazla miktarda 
üzüm sabn alıyor. 

lzmir : 22 ( A. A. ) - Müskirat 
inhisar idaresi Bornova havalisiode 
yetişen ~ıuaphk misket ve siyah 
tizi.im mubayaa11ma başlamıştır . Alı· 

nacak i.izümlerin elli bin kilosu şa· 
raphk ve bir milyon kilosu da soma 
içindir . 

Afyon- Antalya 

Hattlnın vazı,,esas res
mi yapılacak. 

Antalya : 2:~ ( A. A. )~2.8 Ağns
ıosta yapılacak Afyon-Antalya bat
tınıo vozıesas merasimine iştirak 

edecek heyetin teşkili için bugün 
Antalya belediyesinde Antalya me
busu Rasih beyin reisliğinde hüku· 
met erkam, teşekküller, oıüesseseler 
ile memleketin ileri gelenleri ve tüc
carlarmıo yuptıkları içtimada bu me
raei ma elli kişilik bit lıı-ıyetle iştirak 
edilmesine karar verilmiştir . 

Almanlara göre .. 

İtalyan manevraları, zafersiz 
bir gezinti imiş 1.. 

Derlin : 23 (A.A ) - " An~rif ., 
gazetesi [ Zafersiz bir dönüş ) boşh~ı 
altında Floransadan kışlalarına dönen 
İtalyan kıtaatınıo resimlerini koymak· 
la ve şöyle yazmaktadır : 

Dişine kadar silahlı 75,000 İtal
yan askeri içinde kahramanlık ateşi 

ve ağzında tiirkiileclc Brennroya do~
ru yürüdü . Eger emretselerdi Avus
turyaya girmek ve M. Starembergi 
rahatsız eden vaziyeti diizeltmek isti· 
yorlardı . Buna Hizum kalmadı ve 
şimdi madalyasız, fakat yarala da ol· 
maks1zm dönülüyor . Çok ayaklarda 
bazı nasuJar peyda oldu . [ Zafersiz 
bir gezinti ! ] 

M. Şahet 
"itimadı y~niden ttısis ede

ceğim,,diyor. 

İki başvekilin görüşmelerine dair bir 
resmi teblig neşredildi . 

~~---------··---------~~ 
İtalya ile Avusturya 

çalışma ortaklığı 
.Floransa ; 22 ( A. A. )-"İRtc- • 

t'eoı,, ajansı bildiriyor : 1 

İtalyan hükumet reisi ile Avus· 
turya başvekili üç saat süren iki 1 

mülakatta bulunmuşlardır. ı 
Bu mülakatlar esnasında iki 

m~mleketi s;yasi,iktis~di ve harsi il 

sahalarda alakadar ··eden bütün 
meseleler derin bir tarzda t~lkik 
olunmuş ''e Avusturya devletinin 
istiklali ve mülki tamamiyrti hu
sumnda gerek usul ve ger,.k di
rektiflere dair fili birlik hasıl ol 
muştur . 

Avusturyanın tem dahil~ muh
tariyeti.ıinde bulunduğu bu is · 
tiklal ve mülki tamamiyet bütün 
Avrupa için müsbet bir menfaat 
ve Tuna mıntakasında huzur ve 
sükünun muhafazası emrinde de 
müsait bir unsur tesir etmekte
dir. 

İki devlet adamı iktisadi va
~yet hakkında Roma pıotoko
lunun faydasını teyit etmişler · 
<lir. 

Bu protokolun ıumulü tek 
sif ve tevsi olunmu~t•ır . 

Ktza iki memleket arasında
ki te§•iki mesainin d•ima daha 
ziyade inkişafını iE<tihdaf edecek 
bir faaliyetin lüzumu hakkında da 
mutabık kslmışlardır . 

Müteveffa M. Dolfüsüo tegab· 
hüs ve müdafaa etttiği bu direk
tifler iki memleket münasebatına 
ileride de hakim olacaktar. 

Floransa : 22 ( A. A. ) - M. 
Mussolioi dün M. Suvich de ha
zır olduğu halde Avusturya haş-

ispanyada 
Kabine azası arasmda 

gerğinliğimi var? 

l\IADRİT : 22 ( A.A) - Kra · 
liyet taraftarlarının Samper hü
kumetine karşı ittihaz etmiş ol 
dukları battı hareket hakkındı· 
ki tahminlere göı e hunlar par
lemf'nto açıl1r açılmaz bilhassa 
itılafgiriz davranacaklardır . 

Halkçı zürrn fırkası az~sının 
mühim bir kısmının da kraliyet 

prensiplerine taraftar olduğunu na 
zan dikkate alarcık kraliyrtciler 
Rahbes gıubunun hükumete mü
zaheretten yazgeçmesi için • elle· 
rinden geleni yapacaklardır . 

Madrit ; 22 ( A. A. ) - Dün 
toplanan kabine içtimaından ba
zılanoın beklediği netice çıkma· 
mıştır. 

Hükumet reisi ; kabinenin an-

arasında kuvvetli 
kararlaşhnlmış. 

Sinyor Musolini 
vekili M. Sclıuschniğ ile yeptığ& 
mülakatlardan sonra manevrala
rın umumi karargahına gitmiş · 

tir. 
M. Schuschng ise bugün Ce 

nevreye gidecek ve oradan da Ni
se hareket edecektir . 

Tasrih edildiğine göre M.Cbus 
chnig,çıkotılan rivayetler hilafına 
olııak ltalyada ikameti esnasın 
da e~kt Avusturya Lnparatori 
çesi Zıtanın bulunmakta olduğu 
Vierl'ggicye gitmiyecektir . 

M. Schuschnig Nis'de bir kaç 
gün kaldıktan sonra Viyanaya dö
necektir. 

Pa.is : 22 ( A. A. ) - İtalya 
hariciye müsteş.rı l\f, Suvich 
ı• Maten ,, gazetrsi Floransa mu· 

- Gerisi UçUncü sahifede 

Belediyeler 
Geçen üç yıl içinde ne· 

leri başardılar --
Dahiliye Vekileti buna ait 

bir rapor istedi 

Dahiliye Vekaleti Belediye
ler kanuuunun neşriodım bu gü· 
ııe kadur gf'çen iiç sene zıırfmda 
Belediyelerin lıudutlrın dahilin
de planlaştırma, elektrik, su v~ 
imara müteallik yaphkları faali· 
yeti bir tamim ile bütün Beledi
yelerden sormuştur . 

Beledıyeler faaliyetlerini 15 
Teşıini Pvvele kadar bir raporla 
vekalt'te bildireceklerılit . 

Türk-Yunan 

Muhtelit hakem mahke
mesi tatil yapU. 

Ankara : 22 ( A. A. )-Muhtelit 
hakem mahkemesi Ti.irkiye umumi 
ajanlığından :2 .. -

Prag : 22 ( A. A. )-Alman ban· cak mecliece verilecek ad~mi iti-
çak fır katarı arasında çıkan hı 
cliEıcyi ehemmiyetle takip etmek· 
teclir . Hastanede hnhınan 13 ya· 

,.,; ~ ralıdın başka 47 kişi daha tev 
kif edilmiştir . 

Son iki ay içinde Yemen Ya-ı 
hudilrrinden 1300 kişi Filistinde 
yerl~şmek üzere Yafaya gitmiş
leı<lır . 

kası l\td. M. Sclıacbt , Çek matbuat ı mat reyi üzerine veya nazırlar ara· 
~üm.eı:;sillerine lıeyanatında demiş- sında ihtılaf çıktığı takdirde isti· 
lir kı : ı f d d ği · b'ld' · · .. a e e t" nı ı ırmıştır. 

Almunyamn maksadı tediyat lıu· 
eusunda keti lıir itimat vermektir • r , 

Türk-Yunan M. ll. mahkemesi 
14 Ağm;to~ 931 tarihinden 30 Eylôl 
931 tarihine kadar ahdi tatilini yap· 
mağa karar vermİ§tİr . Şu kadar ki 
tatil eMnasıot.la rla usuli mühletler 
cen yon edecekıir . İlan olunur . 

~o~ 

Vaka esnasında atılan kurşun· 
laıclan Liri, 5 yaşında bir çocuğa 
isabet e<lerrk ölümün_, sebep ol· 
muştur. 

* 
( Ettakad<lüm ) gazetesi son 

Yemende bulunarı Y ahudile
rin tumamen Filistioe hicrete hıı· 
zırlaodıklun haber verilmekte . 
dir. 

* 
Berut şoförlerinin ilan ettik

- Gerisi üçüncü sahifede-

Almanya ile iş yapanlar eşyolarımn A f.. • ı • 
bedellerini alacaklarım bilmelidirler. ma or ış erı 
Mukavelelere olan itimadı yeniden --
tesis edecek surette hareket ed ~ r.e En Kısa Bir Zamanda Ha 
~im · Zlrlamr . 

Mark sağlamdır ve paramızı kıy· 
metten düşürmeye katiy«.>n tevessül 
etwiyeçegiz . ., 

Foto Coşkun 

Boyabatta pirinç mahsulü 

Sinop : 22 ( A. A. ) - Boyabat 
kazasında pirinç zeriyats bu st•ne 
geçen seneye oisbeten yüzde elli 
fazladlr, Bir ay sonra alınacak mab· 
eolüo 4 milyon kilo miktormda ola· 
cağı tahmin edilmektedir . 

leylek ve kartal 
Muharebesi meger geniş 
mikyasta h~zırlanmış mışl. 

Gtçenlerde gaz,.temizde bir 
Leylek ve kartal harbinden ve 
onun m~ydane getirdiği garip ne
ticeden bahseden fıkralar yazıl· 
mıştı . Bir çoklarınca gülünç bir 
sürpiriz telakki edilen hu hadi . 
senin çok g••niş ç,.rçeveli bir ha
kikat olduğunu anlatan aşağıda
ki fıkrayı İskeçede çıkan ' 1 Mil
liyet ,, arkadaşımızdan iktibas 
ediyoruz: 

Bundan bir ay kadar evvel 
civarımızdaki leylE-kler birdenbire 
ortadan kaybolmuşlaıdır . Ley 
!eklerin böyle knyholuşu pek 
ani olmuştur . Bütün yuvalarda
ki yavıular aç kalınca bir kaç 
gün içinde ölmüşlerdir . Kasaba 
mız dahilinde eskiden olduğu gi· 
bi pek fazla leylek meYCUt ol
mndığı için hu tuhaf hadise biz
ce o kadar lıistıedılememişsede 
Gümülcüne içinde l.-ylekleıin 
gitmesiyle yı.ıvrular yuvalaııoda 
ölmüşler ve Belediye bu ölen 
yavruları toplatmış, orman idare· 
si daha büyük olanlarmı muhof-,. 
za altıoa alarak beslemeğe mec· 
bur kalmıştır . Geçen haf ta hü
tün leylekler tekrar dönmiişler-

ı dir . 

Türkiye gazetelerinde de bu 
ğorip hadise hakkında malumat 
mevcuttur . Yazıldığına göre ge. 
rek civarımızda, gerek şarki 

tTrakyada ve gerek garbi Ana
doludaki leylekler Bergama ch·a
randa toplanarak kartallarlH mu 
harebe etmişlerdir . İstanbul gu· 
zetelerinde hır çok yeı len.len bu 
muharebeye iştirak eden leylek
lerin ahvaline dair trlgıaflnr var
dır . 

Pek garip bulduğumuz bu ha· 
dise hakkında yaptığımız tdki· 
kat neticeşinde öğrenC.~giwize 
nazaran Türkiye zamaamda, hun · 
dan otuz kırk sene kadar ıvvel 
.Makedonyıı<la da leyleklerle kar
tallar arasında Löylo bir çarp ş
mn olmuş ve hatta bu kavga mey
danına ııskcr, Jandarma e.evkedi
lerok silahla ürkütme mrl'liyle 
leyleklerle kartalların kavgası 
bertaınf ulilebilmiştir . 

Ve mine lgaraip ! 
~--......... .._ __ _ 

Nevyork haydutları 

Gümüş yüklü bir otomobili 
kaçırdılar. 

•• CIL I• 

. Brocklyn [ Nevyork ):22 (A.A)
Bır dondurma faLrikasınıo otoıno
bilioin. arkasına eaklıınnuş olon işçi 
kıyofetmde iki kişi,fal.ırikanıo önün
de .. mubafızlıırm nezart~li altmda gü· 
muş nakl~den hir kamyonu mitral-

yöz ile tt•hdit ederf'k dıırdurnıu§lar ve: 
- Bir tek kf'lime ı;öylerseniz mit

ralyöz üzerinize ateş açncaktir J 
Diyt: l>ağırmışlar<lır . Bu esnada 

fabrikanın otomobilinde saklanmış 
olan 12 kişi. ba§ka mitralyözlerle fır· 
lamışlar . Zırhlı kamyon içindeki 
giimü!2ü hemen kendi otoınolıillerine 
naklednek hüyük bir suretle uzak· 
Jaşmışlaıdır . Hadise dondurma fob· 
rikasmın korkudan donmuş bir bal· 
de seyin·i kalan memurlorınm göz· 
leri öniinde cereyan etmiştir ! 

Derlııtl harf'kete geçen ve telsiz 
aletleri ile miicehhez poli otomo· 
hilleri lrnrlise yerillf~ gelmişlerdir . 
Ş~hrin hiitüo çıkacak yolları tutul
muştur. Pol is hu haydııılıırın iizerioe 
öldürmek üznc ateş emri aloııştn. 



fopraklannda 
DIJniJ.n devlet adamı ve bugü -

nan devlet adamı 

'' Berotla,. 19Zete1İIMleD : t Hl bilDAJeU delil, ser•aJe •e 
S.viamep depr garip bir ta· ilimdir ... 

llMllf aeticeai olaralr, buıGnlerde, Buradı makudamıı, bir 16lge 
ikiaci kiaao 1909 tarilaiai taııJa• ile kalem min•kak• .. Ye möca 
,ltir mahalll ıaıeteain, küçftk bir deleai yapmaktaa çok u~aktar. '"· 
•aplrl, etimize reçti. tepniı .-deci Jitmi, yirmi bet 

S. kuplrde,o umanın maliye -sene evYel iyi diye geçen sallat 
awmıa. O...nb padipaento · fikirlerin llar•••••, cemhariyet~ 
~"dA ~addi ıaUnde ~k elae.- Tüıkiyenia müsait ıllmrlik tari-
liıi17etliz olan - kabul edilmiı bir fe&.ri we flnln •llanna deimi I 
.Jii•rüls reıll)i teıyidioj , mulailr ıarette uydurulan ı&mrilk Iİıtem· 1 
Jllleımek için irat eltili bir na· leri vasıtaılyle, 1n'uhter ve feyizli 
tak ol:uamaktıdır. bir milli 18aayi karUfU yoluacla, p 

Bu autuk tetkik edilince, ba- terdip, ıuurlu, kudretli ve devamla 
Ubin ilcbaatta lal•aye siyateti ta- ga1retlerini tebartlz ettinlektiı. 
'p ettiji bakkandaki tllphelere lıte, bilbassa baı,ekıl !Jmet 

lrar.,, Jscıııdiaioi müdafaa edİf tar· Pap Hazr,tlerielD , ba;anfirae 
11nıa fev\ıllcle dikkati cılip ~ bir blyülc wataoperverin mıbzuzi· 
4yei zama•d• çok faJd•h oldutu J9111le we yerittde olu bir phıi 
" :llüyor. zewlr, "vint ve be,ec:aala ıaitead-

89 •oluktaki IÖalerin 18mimi · dıt J•Di GD•I mleaeeeleri91a reı· 
e ti•ui baç lcılDMJi aldat .. aı • mi ~Dl ,aparke•, falan ltir 

'LU IÖaler laiç l.ir uman büyük dini• llrbaat dlatarlara•ı yadet-
dewletlerin ...... ıiyetlerini &alarik mek bir kat daha faıdalıcbr. 
et•••k kaypıundu iplllbem Dlae alt autakH, btlpala aut 
olarak ll1lenilmlt ıözler dejildir. lcu .,_.dao ea d1ade ske çir· 
( Bılyle olaayclı, zamaaıa ıartlan paa farlr, aazariyat farka olmayıp 
siz lallade tutuldakta, bu ıöaleri hılhaua aGJlenen 81zlerie ifade 
iDii etmek we batti bir dereceyt' eclilif tarzıdır. Ouualı na11rları 
~' mazur •lrmek mlmlcün o- Dl• liderinde, bir '6Da iktaaat 
labilirdi ) boııu•culup, ital ct1aretsizlik, 

Y alı111. Oıma•lı nuuıaı lror· kararaazlılc ..• itte ihtiyarlık çejıDI 
•at• pJ, Türkl,ni• amal ba1• JlflJ•n bir njime bu laUlaliyet 
"-da bir dereceye kadar iktiaap ler ... Yorpe, bitkin ve ıiliamez 
ıdebileceii mahtariret fikri idi. bir tarsda tarilaia mabk6m eden 

U.tfen, uzıran mab aİJHetia damıHiyle vurulmut bir rejim. 
.. 

11akide,, Iİ olarak be1an eJle Buna makabil , umanımı11u 
.bil ftkri clinleyiaiz : dewlet adamlarıada, dmoliği• tlo · 

"Rü.um 1 muabaılraD devlet jurduja aeee •e ıninç, bir diaa 
ulia•Iİ•• varidat temiei içia va -.., biı hareket •. Bltüa lnaalar 
Dtlilmlft1r. Y olcıa burada saaıyü genç, dinç Ye olanca lmv•etiyJe 
... qe eden bir makıat takip e · yDkıelmekte, ilcri,e gi&mekte o 

• .,Wlr. la• yeni rejimleıe haı a.u-iyet a.,.,. "bdar takip elti!ipaiz lcr. Bu ıenç &e,ecaDıa claJUilttı 
ııt.t liberalizmi bundan böyle de i•a•, umaa -6-.u ile taladit 
.._._. ..-ıarumyz kalmalıdır. •dilmit dejiklir. Huti ba imn 

p,.;,.....Mllt-•ltll bu ta aerbeatiJi zam•• mtıfbuma11u cup davet 
... O ydılc, •er •ai bir rüum eclerceaiM ıtMA yoluna det"am •-
artma11 ale,ine •azİyet alırdık ,, deıelmekte mllllıfdar. lıte bll ,ep 

Natkuaaa ıı.,.etli bir 1eıin· 1eni ifade tar11, yeai b•J•l fel· 
~ Ç>ım••L naafl'ı beyefendi, ıta- Mfeahai idrak•• ifade teklididir 
~ 18 11çma llı8 aarfediJor: ki, bu meaılaketİD hili ye terak 

"Fakir •• ıeride lıalmıı olan lciaiae imın etmit olaolar1, sevince 
~tlw için ilzam olan fey, ildı· prkeder. 

Milletlerin baş ağrısı 
Ganeı memleketi dediğimiz Ja -

pon~ada fuhuı meaeleai 

" J•po• Ad•erti.er,. dea : 
J•ponJada reımi kayde ti'-i 

~ ... m ilrHı JOla•da ılaterilen 
eket, pdea ıtlne lcuvvetlea · 

"9eldedir. llatbuaba bu baaaıtaki 
~atı ve Tokyotla bu mevı8' 

aa am••İ bir mlDak•t• ter· 
ılaalrkıuda •erilen lcarar, bu 

....... ,. teJlt etmektedir. 8a 
aeleal• M,eti umaml1eai, dün· 

ller memleketinde daimi ali 
ı aliptir. Bu meaele1e kartı 

t alanler, belli batlı olmak 
e illi katm• ırnlabilir. Ban-
• hiriacl lc11ma dahil olan~r, 

lriap bir hayata rcımeo 
...,_.. edilen bazı kadıalanmı• 

.al ....... üaeriee bir leke 
••lwi"ia,dea tikiJet ederek ba 

brtulmak için Allalaa 
ilflıırb .ı.irli moraliıtlerdir. Di· 

"'9P ta, • bııeria tabiatioi 
•IUr••ezlillia. ,, di,. fnyet 

elr, ylDllf ta olu ba yola de· 
..... .,.. •ddi1at~dat· 

..,.. .. , hayatı ıld:letle allka 
eden fulaaı meaeleaiDİll halli 
,.lranda ıerdedileo laer iki 

~-·· aaar, urar .erici malai· 
paedll. ..... •r tarafa yayıl 

••••• PJUI arzu. ele 

jildir. Buna rapen her tarafa 
1a1dlDlf oldata da bir Ukikattir. 
Rumi kayclll talti fôlata• bulun 
madıit Ye yahut llp edıwtf yer· 
terde ıfzll felqua miktara korkunç 
derece ile yükıektir. Ba •uRS bak
lrıada mulraresell iıtatiıti,ler J•P· 
mak imkanı yoktur. çllakft fullfun 
ilp edildiii yerlerde bu meılek 
erbabı Hnatlanna ıçıkç• bilGr· 
mesler. Fakat •detleri pelc ylkıek 
miktarlara balii ola• ıizli f abiıe· 
ler arasmda öyleleri warc:lar ki, bun 
lan tefrik etmek berkea için ka 
bildir. Bazı yJrlerde fuhıu lii 
ntmenia Jıptıjı teairlerden biti 
d~, bu kaauoa tatbik ile mükellef 
memlll'lah ıuiistlmale ıe.ketmİf 
olma1141r. Ablild •e kanu•i ıan· 

IÖt ft&ifelini ılr• l.a memur· 
Jar, lıaunçlar1 Jlksek bir dere· 
ceri ba.lmı1an ti&H falaiteler llDI • 
fana kartı telaclit ve .. .-taj bare
ketleriade bulunabilirler. 

Japoaradaki fabuı meseleli tet
kik ecliOrkH bu meeeleye llzım 

ret• .. ymeti vefmek •ecbariye
U.de)İI. llemlelcetimbde rami 
karde tllti falalfelerclen awtda 
reJfÜar, daoalller,ve lrahvelude 
... \'İ9 ,., •• kadml., araılllı.1a lrıa-
- a.n.ı dardan~ Mhifecle-

( Ttlrk Ski) 

Menin-Antalya ı ŞEHi.a H.A..&En LE~ i: ı Bir ay iç 
~~I~~~~ ~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~- MPrsinden ihrilç 

[Seyııhat habralara] Patlıcan nargilesi. . van v:ş::ik 
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( Merıin ) iıta.,onundan çıkın· 

c• , -beni- .. atı ve bavell• al 
ren hamal ve •raltaca1ar ilaata 
ettiler 1.. ( iıtemu l • Ylıllrece 
iim J ( deyince de ideta suratı 
utalar . Giclecejim J~ yalundı • 
Ne bilıin adımca;.zler ? .. Hepai 
boiız derdine dipaiifler 1.. Sen 
verme ; o vermesin ; ıonra hallMi 
•e olacak? .. 

ilci p1rçadan ibaret olan et· 
yamm bir lrıımıaı ıat , bir kıımı· 
nı ıol elime alarak tehire dotm 
ylhümeğe baıladım . Daha trende 
ilr&ı .. ( Yeol Menin ) Mlalbl Fuat 
b_,deo , ( deniz yollar• iıletmesi ) 
Jlliı , yaai •ki tabiri ild ( aeyri &e· 

fain) in atrede oldataau ıormuı 
tum • Eb , razetecidir 1 . Bılir 1.. 
Demittim . Ve çaatalan bir yerde 
bırıktaktan ıonra t1ki ( Me11jeri 
Maritlm ) bin a11na dojru yOllan· 
mııtam. 

Fakat , aradınsa yerinde bul 1 .. 
F ebveıınca balcbk ki ıe1ri 1efıla 
bar•lırdan uçup sitmif 1.. Bu ne 
biçim ıey I?. Bu acenta ac'p ne 
canibe fitti ?. diyerek safdın , 
10ldau ıoruıtorduk . Halktan biç 
lıimH onun ne ede oldofuau bil 
miyordu . Küı klı, ~tiıin geriye, 
liman tirkeli iıtikametlae dBn· 
dük . G&mrQ'e ujrıyaralc canta · 
yı sordu• . Memurlardan bir lcıımı 
yine iti halledemedi . Nibayet , 
bir hıJar Abibi çıkarak acealanıa 
nerede bulandujuau biıe aalab· 
yordu: 

- ( Şaıatinio binauoa ıider 
linia !.. Ac"nta orardadır 1..) 

Haaiya , Allah içi• aiylemeli ; 
bundan weciz tarif olamaz I?. Hay 
di , ben , il. Ş.,ali'ain malaıerem 
bir adam oldaia•u ba•ırlayayım . 
Binaıının nere• oldutuou da bi 
le•im • Fals.t , bir ~rputlu • bir 
Silvanlı , bir :çemi11ezekli , \tir 
Malatyalı , bir Manılı , Gazi A• · 
lap vey• Elaıiıdea ~lea her ı-an 
ıi bir yolcu ; M. Ş•ı•tl'•ia kim ve 
neci olduiun" ; bele bio111 Del'e· 

de buluoduiauu ne hilsio ?. Ve 
bilmiyoraa: kimdea 6ir~nsin ? 

Haal vallahi . Merlini beme• 
Adana lcadar laaıdığım belde, ben 
bile acentıyı luılunC1ya kadar alda 
lcarayı ıcçtim f? . 

Geçtiii•iı yollın tekrar tepe 
liye , tepeliJe ; J•Dİ yeniden Mer
ıin - iıtaayo• iıtilcametinde yürl 
yeıek Şaaali'Di• biDUıaa ıeldik 
Onu ılrünce adeta ıevioclik • Şa
ka mı bu ?,. Naili murat plmak 
lzere idile l?I Fakat , ıiı fU akıi 

liie bakı• ki 9rtada ·~tama ba· 
luadufunı dair biç bit tm•aıe , 
biç bir alamet yoktu ?L 

Adettir ; laer baqi bir binada 
tirket, cemiyet • aceata •. ıJbi t•J
ler bal11aduiu uman , o bin•nın 
6n tarafında buna dair bir İfaret, 
bir ılimeti fmtilsa bulaaur . Hele 
birle acerıt• ve 11ire ıibi btal~ Qe 
yakiaen Ye ııkı fıkı alikadaı 
mOeı eaelırin , riae binalıuo 
cephe tarahoda , malaakkak bir 
beyNkları bulunmak ve clalıalaa · 
mak IU.m ıelir. 

Halbuki M. Şa .. ti'nia biuıın 
da hiç bir lıaret , biç bir alameti 
farika yokta I? 

Allah , Allala 1 . Dedim. Salun, 
acenta , burada• da kalkmlf ol· 
maııa ? .. 

Hemen de ıeri7e dinmek ka· 
ranaı veımiı sibi idim . Bir defa 
ela arka tarafa balsa1ım ; dedim • 
Oraya pldiJim zaman, ortalttı, 
1D9aifatora qyasiyle lebalep dol· 
mDf g&dllm. TahlelfUVU bir ita· 
reketle merdiveelerdea tırmanma· 
p -.ıad• . A•t• Ü•idl ktııtmek 
üzere idim. Öyle 1a 1 !ıer la.W. 
itlek oı ..... lizamplea blrle bil' 
aceataaın inil , o ... ı kabili tataY 

Sabıkalı bir Esrarkeı cürmü meı
hat halinde yakalandı . 

Geçen Temmuz 
Iİaden 6929 koyu• 
ihr•C tdilmittir . 

478 Koyua, S 
faya , 428 koyua 

Ztbıta; Ali otlu Afi ile Meb· 
met oilu Klmil ve Ömer ojlu 
Hal8D adıada adamları tam rarar 
içeceji bir aarada cürmOmeıbut 
bılinde yakalaa111 ve balclaranda 
tutatulan bir zalut varakası ve 
earar •argileai ile birlikte ibtiHı 
mldeeiumumllitiae vermiı ve 
ıorpya çekildikten MOn•a te•kif 
edilmlılerdir .. 1 

Vakılanaa bu earar aarıileaini ~ 
karMerimiae tarif edelim : 

Dlfl ta•amea Hrarıaıı iri bir 
p•tlıcan . içerin 01almaı ve •fi• 

Yeni yapılacak evler 

tarafm• bez Ye ç•murla J8ptttuı1 
mıt yuvarlak t .. elteCle• bir lüle .. 
içi sulu olaa bu patlıcanıa yao 
tarafına ıetirilmit kamııtan em· 
aiklik bir: up . Lileaia içerW it.: 
lilo ve eararla doldurulmuı ve i 
çil mete hliatlanmıı. u, ... ..,.n 

bir urar narıileai . lıte tam. clttle 
aip içilfcek bir ınada urark~ıler 
yak11yı ele vcrİJOr . Ve 611ae be· 
ıene yapılan bu kıymetli(!) narıile 
de elde• gidi1or 1 

Şimdi ha zavallılar bapisbaae 
klşeıiade nargilelerine b .. ret çelc

mekle .akıt geçiriyorlardar ı•liba . 

Belemedikte 

12 koy., 78 ke9 be 
mittir . 

Bualardın bat 
bir 910 lıadar Y~if 
rilerin 16080 kiloıa 
dan • 1845 lôlCMu 
.9800 kilo lıftik , Am 
yesteye 265 kilo tuzl11 
mittir . fbracatın hlr 
kiyl'llıti 50824 lirayı 

Buna kartı memle 
lira lcıymetiad, 1970$ 
maaıda deriai 10kal 
1300 kiloeu Sadaod 

.. · ŞomeodOfer kumpanyusınm 
Bundan boyle hazırlanan ta• malzeme d.-posu yandı 

d• Raapadau ıeJ 

Bunlai1n da 7343 
yıya , 12452 lsilota 
deıilmiıtit • 

limatoameye uygun olacak 

Şehri• ul.i lu•mile yeai k11· 
mmda handan ıonra yaplacak 
hinalar hakkında belediye tara 
faadao bir talimat•ame hazırlar

mıthr . 
Bu taliJl)ataameye 16re cadde· 

lerin pnifliiine nazaran babçeti 
~ bahçeıiz evlerio ne telcilde ya 

pılacaklın teabit edilmektedir . 
15 Ye 12 metrelik caddelerdfl 

evler litkal caddeden llç metre 
içeride bulanacak , tarafe1oi Ye 

arkaıı beter •etre derinlijiade 
bahçeli olacals . 

Zaruret ılrülmedilrçe yeni ı•· 
ıehirde dllk\cln yapılma11aa mll · 
18de edilmiyecektir. 

15 n 12 •etıelik e.ddeı.rde 
binalar iki kat olacaktır • 

Diler d• IOkaldarda ,.;ıf• 
c•lc evler içia de ayrıca ehilim 
konulmuthır . 

Bir turuncu ceza· 
land1rlldı 

Keç,.çeiler içiade furuncu Arif 
tfeodi, beledi1e eecilmeııiace para 
ceıaıila ceıaland1r1lmııt1r • 

Ankara Gazi orta mu
allim mektebi 

Ankarada G11i orta:maallim 
mektet.lıiia kıyıl ve kabul ıartla · 
rı mektep mld8rlljiinden maarif 
miidlrlltüne ılnderilmiılis . Bu 
mektebe ıirmek isteyealer fazla 
malt\matı buradan ajreoebilecelc
lerdir . 

Ceyhan topraklarında 
zirai tetkikat 

Villrıt Ziraat midim Ali Ke 
mal bey .zirai tetldkatta bola .. ak 
lzere Ceylaana sitmiftir , 

vur olabilirdi lci , m••ffatur• etJ•· 
ıiyle lebalep dolmuı bulun.un ? .. 

Fakat, karpmda ne ıöreyim? •. 
Deaiz ,oUarı itletmesi nihayet kar 
ı••• çıkmamlf mı ?. Adeta , acen· 
ta biaaıindald adaml•n ıım•ln 
tal•cata ; •re.te ite ... dilerim 
tevpila edeceiim ,eldi !f .. o,ıe yal 
l>a kadar yorppluk , taharri , 
tetkik , aoraıturmalar ye arqf11 · 
malardaa IODra b .. uaa bir daire· 
yi •e adamlaraaı nihayet •liae ıe • 
çirebileo bir ldm1e , onlan kolaJ 
elinde• bir daba bırakır ,aı biç ? .. 
Benim yapbpm it ; nerede ile , 
bir ci•yet faiUeriai merdıu çı . 
kirmılr içia ıarioJan D raJretlere 
beaKIJordu ?I. 

Hullaa : fi•di aceatuıo karp · 
11adayım. Ve mal b•I~ matri"i 
aibi .evini1orum .. 

Madenoflu 
Ragıp 

Dewlet Demiryollar1na 11it Be· 
lemedikteki malzeme depoauann 
yaadıiı ve yanpaıa ne ıurelle çık· 
tıtıaın tahkik edilmekte olduju 
haber ala•mıttır . 

Damar bey 
Mebusumuz damar be1 Anka· 

radan şehrımize ıelmittir . 

idare heyeti 

idare heyeti ; din ötledea 
aoara Vali vekili Oıman Nuri 
beyin reialiti ahında ve yeni aıa 
n.ıo ittirakile ilk toplaabawı yıp 
mıt ve ichre be.Celine ıeleo e•ıak 
lıeriodn müzakerelerde buluna 
rak kararlar vermiıti~ . 

HulQsi bey 
J t' 1 

Valiyet iandatrıu mıntak• mi 
f titlili •es p: ta•muıu lauJU.i be1 
Aabre 'Vm&HA jıadarllll" h aa 
................. wq, ... ~ 
memurlujona ta1in .eeilmiı o1du 
tundan yarinki trenle yeni vaılfeti 
ba11aa .Wecektir . 

Bir amele bacaOını 
makineye kapt.rdı 
TuzlJnın Narkulak köyüade 

Mehmet otlu Sait aol bacAi••• ça· 
lıımakta olın harman mıkiaaıine 
kaphrmıı ye ay atı parçalınmlfllr. 
Sait tedavi eddml!k üzere ıebri 

22 anuıtos çarıam 
Aaıfarta •apara 1 

telif •ıyaJI tüccıriye • 
ralc Antalya, lamlr yoll 
rftmiıtir • 

Devlet demiryoUarı 
ton ray ıetirmit olu 

drah llakedoD)'8 vapa 
bandralı Ejit nparu li 
bub•t Jilkleliyorlar • 

Tilık vapuru 1500 
iJe limanı ıelmiı ve 
baıl•Dmifbr . 

Kalkavao zade va 
nyor . 

ze ıatlrilmiı ve m~mle"et haıtaba- CeJll••ID Keıme 
n:ıine yahrılmııtır . de oturan l•ail oila 
Zıraat bankası mUfettl· .,.ı klyde oturaa üç 11· 

Şİ geldi IDD8 atn,.rak aopa ti' 
Ziraat bankası m&fettiılerindea bqından ve vlçuclanu• 

Tayip bey Aakaradao ıehrlmiıe vetleriaden yaralanm•ı 
gelmiftir . edilmek üıera memle 

llae yah11lmıtfır • 
Doğan bay 

Vill1etimiı ilk ttdri11t mllfet
tiıleriaden Doian beyin İçel vi 
liJeti alk tedrisat müfettitliii•e 
aüledilmek lzrre bulunduiu 
b4ler ahamıtbr. 

Bir niklhlanma 
A~nada Bela161 zade ll~la · 

met Ali b•yin biraderi keıimeai 
Raıime Zema llaoı•le zirMl baa· 
kHı umumi m&dlkJlil kontrol 
memuru Ahmet TayJJp be7in Di 
kiblaema meraıimi bafllD beJedi 
yede ewleame memarluiunda icra 
kılmmııtır. 

Tarafeyne aaadetler dile,iz. 

DöGmUşler va al 
korkutmuf 

Döıeme mahallt • 
M~md otlu AU, Ya 
ve Ey,up oğhJ ll.za, 
sündea Ali ; Kazıyı d 

d•n y araladıjı ıibi Mı 
c:ekerek kcN~utmak 
havaya aalilı 

yıkalınmıı ve zalataca 
ıinden almmlfbr . 

Motosiklet altında 
bir çocuk 

--· Agfa fi.limlerİhİn --. Ylkaekdolap malaeU 
ı ran Slleymın otlu • J 

Her çefittan' en la· ' Ali, kimio tarafından ı 
2eJerlni çok ucuz fi· il aalaıılamıJ•• (!) bit 

,.tle i ti• •ltıada kalarak 
Foto Cofkundan tedarik •abtelif yerlerinden yar 

EDEBtı.1RSIN1Z. llotoılkletin ıabibi zabı 
maktıdu. 



( TürkSöü ) Sahife : 3 

Floransadaki si- itin dişi, domuzunderisi Adana Borsası Muameleleri ceneralt da • u ermenı 
A ee •• . ----------------~~~~~~--~~~~·----------------...... 

- Birinci sahifeden arian- ~ ~---~--~--P_A~~l~U-~-~_v_e_~~O~Z~A~--------• 
leri grev üzerine dün Ş~m ıoıoför- 1 Kilo Fiyatı 

~ CİNSİ 
- Birinci sahiefden artan- leri de bir içtima aktederek hu 1 En az En çok: . kim oluyor? rı 
yası goruşme 

Satılan Mikdar 

K S K S Ai~ 
habirine şu beyanatta bulunmuş· grevi teyiden grev yapıp yapma· ~ Kipllıliılı pamulC · · --=ı=- · -=· =ıı====~====ll 

tur : mak hakkında konuşmuşlardır . j _!'iyıısa parl ıı~ı ,. 30 

35 

arbi Trakyarıın İsekçe kasabasmda çıkan " Mllllyei ,, arkada · 
ızda çok dildrnte deger bir lu1dise hakkwda yukarıki baslık · 

ıu yrı:ıyı yörduk : 
Floransadcl ne yeni bir misak, j Fakat bu toplantı o kadar gürül· 'ı Piyasa temizi ,, 

ne de yf'ni bir itilaf projPsi mev- tülü olmuş ki hiç bir karar verile- ,_,la_· '~ıe_, ... ı.---______ 1 _..:.:!l:..:<ı __ _ 

b l · l ı I lıırıe il -ı------• 
G~çeo hnfta, Torkum ismiade edilmek surctile ödenebilir de ... zuu a ııs o mamışdır . Habshurg·. meden dağılmıştır . Bir kısım ıı-~E""'k-sp-r-... -8 ------•------ı-----·•--------·--1 
ıhur Türk düş01anı bir ermeni, Fakat; artık Türk mültecileri· larıd yeniden tahtP. çıkarılmasıu şoföıler, Berut şoförlerinin me· jl-üK~ı--',..,=-.. 1-0n-r------l-----ı-----ı----------
rhi Trakya kasnbnlarına g~ldi nio bile Ga bi Tarakyada bulun m ,.selesi de ne mevzuubahis ol talibatı ile kendi aralarında hir 
evvelden bozıılnnmış ıorlama mamaları lüıumunu idrak etmi~ muş, ne de göriişülmüşdür. Bu münasebet olmodığını ilt'ri süre· 
tetafntla şurada , burada kar- olnn Yunnn hükumetinin , bu si- noktanın günün meselesi olma -

1 
rek greve taraftar olmamakta, <li· 

odı, şeıefiııe %ıyefetler verildi, cilri Türk düşmanı'la , kesif bir dıgı hususunda Avusturya hüku ğı:ır kısım ıse bu fikre alt·yhdar 
kında iltifatlar gösterildi . Türk ckalliyetıle meskün Garbi metiyle mutabıkız · bulunmaktadır . 
" Ermeni kıtaatı kumaDdanı u Trakya kASabalanoda hürmetler Paris: 22 ( A. A. )-Fransıs Berut şoföıleri Şama bir heyet 
ioi taşıyan bu ermeni komite- ve ildfallath kucak açan memur· matbuatı M Dolfüsün ölümünden göodcıerek, 21 Ağustos Salı gü· 
' bir çok emuli gibi ' eski laıın bu münasebetsizliğine kıuşı ancak hir kaç hafta sonra vuku nü başlıyacak olan greve Suriye 
k vataudaşlarıodan bindir . sükut etml'si asla doğru o lamaz : bulan l\lussolini-Şuşnig müla. şoförlerinin de iştirak ttmelerini 
r ğioi yediği , biıı tür lü nime Adi bir ziyaretçi gibi Trakya katma lıüyük bir ehemmiyet at teklif etmişlerdir . 

e perverde olduğu Türk vata· valiı umumisı tarafından sureti bu· mektedir · Lübnan şoförlerinin bu tek-
a biyanet ederek, pek çok se- susiyede , ancak eviode kabul ·'Pdiparisiyen,, gazetesi diyor lifi Suriye şoföıleıi turafından 

Bc•yaz 1 1 ---::----------• 
~---· Si-vııh _ . 

Ç1G1T 

YAPAGI 

lııoe . o e;-

1
' Yerli "Y t>mlik ,, 

Yeri i 

., "'Tohuınlıık., 

Bu~day K'ibrıs 

,, - Men tane 

lerdenheri Türk milletiyle bo- edilmiş olan bu sahte cenerale , ki : esas itibariyle knbul edilmiş, an· ı Arpa 
uıuş, her fırsattan is, ifade ede· Cümülcüue fırka kumandarııoın fı,loransdda nt şrs<lilen tebliğ Cl)k gr,ve başlamadan evvel vüz e- ~::,:~ya 
Türk varlı~ının botazıoa sarı~ belediye reisioin , İskeçdeki ~a: ~~sturyaoın istiklilini temin&t ra reisine bir istida verilerek ~~~r~l~ic-6-------•------~--~--~·~---~~--~~ 

k bırsiyle mimleomiı bir ser - halli memurini asketiye ve mülki~ altına alan ~ubat rarihli İngiliz, benzin ve lastik resimlninin in- ~K..,,..n-ş-ye_m_i ----- 1 
etcôdan baıka bir şey olmıyan yenin aesmi kabu'ler lertihetme- Fransız, İtalyan ~yannamesioe dirilmesini iste~eğe, bunlar ka· ı-~K~~~te=n~to~bcu=m~u---~--~----1-~----~~----~~~~ı 
adam hakkında , geçen hafta sini , iki millet erasıodaki büyük trmamiyle uygundur. Avusturya- bul edilm1::<liği takdirde Liihnan Bakla , 
mleketimizin bazı mülki ve as- dostluk 011mına pek münasebetsiz nın istiklalini muhafaza i~in Flo şoförleriyle birlikte grev ilanına Siı;ıun 

malıafıli tarafından gösterılen ve manasız bulmaktayız . ıansada ne gibi tedbirler derpiş karar vermişlerdir . U N [ Vergi dahildir • ) 

nü kabul , cidden laaçcübe şn- Sahte bır uovandan başka biç edıldıği bilinmiyor· * 
dır . bir resmi sıfatı olmayan bu dağ Ancak İtalya hükumeti ha· Ali komicıerlik daireleri, 933 se~ 

•••• Salih Ef ... od'i -----.=-----..-:t;...::..::.:.:~=.:=:.::...:.....ıL-__ , 
..... 

.!::: .ı:ı " 

.o ~ Diiz kırma ,. 
Ooun , Garbi Trakya kasaba sergerdt sınin , Yuoan ordusunun zı ahvalde kuvvete müracaatı 

mde gezerken ' hala Türk ek· amir'erile 1 büKumetin memurla· mÜCdSİr olabileceği kanaı:ıtı izhnr 

ğiyl e karın doyuran bir çok er· rile sureti mutantanada nasıl olup· etmiştir. 
11i Taşnakçıları tarafındao izaz ta temaslarda bulunduğuna hay- "Eko <lö Paris,, gazetesi iem 
ıkram edılmesine hiç bır cilıet· retJ ... r etmeldeyiz . M. Mussolinıuiıı Avusturyanın 

hayret etmedikse de , Yunan- Yunaa ordusunda ayrıca er- istiklalini zımaıı altına alan va-
la hissi ve vatani hiç bir ala· mc.oi kltaatı bulunmadığı ve böy- zifeyi İlaJyaya tevdi eden bir mi · 

ı olmıyan bu sahte unvanlı er- le d~rmf' çıilma şeylere , kudret· sakın Franı:m ve İngtltere tarafın 
ni sergerdesioio ' askeri ku li Yunan ordusunuo hiç bir su dan iııızasım düşüuüp düşünme 
ncJan\ar, h .. lcdiye reı'slerı' ve l ' b · ı d 1 dığini soınıaktadır. • ret e ı tıyacı o ma ığı ma iimu 
ük büyük devlet amirlf'ri 1ara b ı d w h ld b E "EkseJ~iyor,: gautesi F!oran-m u % u u o u gu a e • u '· r • 

dan lüzumsuz ve ölçüsüz ilhfal· k ~a mülakatının M. Bartu tarafın · meni ıtaatı ceneulı,, nın (?) ııcaba 
a gark edilmesinden , doğrusu, orduda resmi bir vazifesi mi vsr? dan son b ahar Romaya yap lacıık 
le çok leessüflt~r duyduk 1 diya düşündük kaldık . ziyaret esnasında nt:ticeleneceği 
ırsat elv~rdikçe , bazao İngiliz Fakat , hu suretle de ; ordu- zannetmektedir · 
Fransıı bcsabıoa, bazın Bul dan , Türkiye aleybdarlığını tereo· Nibay,·t (' Fıger(•,, g,.zetui di· 

lar namana ve daima Türklük nüm eden şarkıların bile kaldırıl yor ki : 
bine çalıımış olan bu herifin , dığı bu umanda , mütecaviz Er- Yegane sureti tt•sviye bir Tu 

e ayni hisle , yani sırf Türk meoi komittcisioin ııe cesaretle ce· na siyss~tinin t~min edeceği A· 
mını olmak dolayısiyle , Anı reraJlar huzurunda Türklük aley vusturya istıklalidir. Bu siyaset 

lu muhabereleri esnaımda Yu binde zebandirazlikta bulunduau· Avustuıy,a, Mşcaristan, İtalya ve 
ordusu saflarında bulunmuı nu bir türlü tefsir edemedik . küçük itilaf devletlerini bir biı İnf' 

uğuou pek ali biliyoruz. Fakat V Ih ı b' h f d b yakınlaştırmalıdır. e ası , ır e ta ao eri bay· 
ft bu vaziyeti ' Yunan ordu retler içinde bulunmaktayız 1 Viyana : 22 ( A. A. ) - Dün 

nuo para ile satın almıı süfli bir Florenccdı M. Mussolini ile .M. 
[*] Yazımızın çoklu~u yüzilıı· S h l · l l ıtası olmaktao asla yukarı çık· c usc ınıg araıS nı a yapı an mü· 

rlPn roman tdrik:ımızı lıugüo koya• l"k h kk d 
dcğıldir . Yunan orduıu saf uıadık . a ·at a -ın a neşredilen resmi 

ıoda Türk mılleıine ku,ıun at tebliğde hu mülakatın çok mü-
f olan bu adamın Yunaolılık ----·••~·---· lıim biı neticesi olnrak iki devlet 

mıoa en küçük bir his besleme Bahçede bir mü- adamının iki memleket arasında 
i ve yalmz Türk düşmanlığı bır samere faal bit teşriki mesaiye karar 
le çabaladığı aşikardır . Şu baf. Vı rroiş oldukları bildiıilmekte 
, Anadolu muharebelerinin bi· Bahçe : 21 [Hususi] Menfaatı <lir. 
de Türk askerinin elioe fiüımüş Halk Fırkası ile brlt!diye tarafın· Roma : 22 ( A. A. )-İtalyan 
aydı , bir esiri barp gibi üsera dan yarı yarıya taksim edilmek Ü-

1 
metbuatı Musşolini-Şuşnig:mü· 

mplarana drğil , bir vatan baioi zere teıtip edilen müsamere dün 1akat nı gayet tabii ve s•m hadi-
i divanı harp huzuruna çekile· gece Y~oi belediye kıraathapesin selerin mulıik gösterdiği bir key· 
i muhakkak bulunan bu ermeni de büyük bir halk kütlesi öoUnde fiyet olarak t~lakki etmekle bera-

mitecinia Yunan ordusu ve Yu· verilmiştir . her buna büyük bir ehemmiyle 
ricali askuiy•ıı· ı·ıe ne r"bı- M- d k ı. vermf'ktedir. ... .. usarueıe e eymaır.rım , mın· 

ı mevcuttur? k d k d "G<lvoro Fa"ista,, gautesi di· ta a jan arma uman aıu , halk :.-
Trakya kallbal.rında gezip fırkası ve belediye reisleri ve ka- yor ki ; 

arken Türkiye ve Türklük aley zamızın dığer r~esa ve memur:ini Avusturya vaziyetinde hüküm 
de zehaodiraılıkta bulunan bu d b b 1 1 k 1 sürmekte olan zahiri sükuna iti-e aıır u unmuş ar ve ço mu- 1 
te ermeni çeoeralı , Gümülcü ff k 1 1 mat etmemek lazımdır.Nazilerin va a iyel ı ve neşe i geçen müıa 

'de Akropolıs oteliııde askeri 

1 

hareketleriİtalyanlann kuvveti kar mereden sonra hep bir ağııdao 
al ıereliae ia:leten vndiği bir yüksek sesle Cumhuriyet marşı şısında süratle durmııştur.Fakatbun 
afette, cür'e&ini bir kat' daha aöyleıımit ve bu güzel gecenio oe dao vazgeçilmiş değildir. Avru 
tırmıı ve " Türk orduıu ile da şes1 arasında toplatıya son vetil- panm mütesanit menfaatları ve 
a çarpıtmak arzusunda bulun- miştir . İtalyanın da kati menafii Alman · 
uııu ,. ıöyliyecek kadar ileri ların gizli olmakla beraber maliim 

mi§tir . Türk düşmanı ermeni 1 r l olan hattı hareketleri kaışısına 
it~ciıioin bu söıleriui. neşe.. 1 Hava tarassud t ı çıkmaktadır. 

D agız.ları kulaklarına kadar bu· a 1 'T 'b" d · ıı ure,, gazetesi e M. Şnş-
erek dıoliyeu bir kaç ermeni 1 - Dün Ada nada zevalden niğin ziyaretinin pek zamanında 
nı.kçııı ile bir liklt, hu güo doıl sonra sıfıra indirilmiş tazyıkı vuku bultluğuna dstir Fransız ve 
rkiye ordusunun ıılab arkadası d'a bA f nesimi 755,3 milimetre olup, en ıber ecne ı e karı umumiyesinin 
D Yunan ordusunun erkinından ! çok sıcak 36.5,en azı 18,5 santi İıalya ile beraber olmasmdan do-
ceuera1 ile ı Gümülci'ne kasa· ı grattı. layı memnuniyet göstermekte-
ını temsil etmek sıfatını Türk Rutubet vesati % 69 olarak dir. 
leriyle kaunmış olan bir bele· kaydedilmiştir. Peşte : 22 ( A. A. )-"Havas 
e reisi efendi de , kemali ıab- 2 - Hava ac;ık geçmiş , ajansı bildiriyor : " 
aükCioetle dinlemek tabammü· rüzgar zevale kadar §imalden ıa Hükumet mahafili Avusturya 
ü göıtermiılerdir 1 • niyı de sür ati 2 metre, zeval ba§vekili M. Su§niğin Floranu 
Bu E• meDi sergerdeıinin , a· den sonra cenubu gar biden sürati 1 seyehatıoı büyük bir dikkatle ta 

bir komiteci gibi , Yunan ordu· saniyede 5 metre olaıak ölçül· kip etmektedir. Matbuat İ§e çok 
na hizmeti geçmiş oladilir ve bu müştiir. ihtiyatlı davranıyor. Avusturya ve 
z.mel , bükfımet tarafaodan ken Askeri hava rasat istasyonu İtalya--Roma itilaflariyle b11ğlı 
aıne para , servet, refah lemin - bulunan Macaristan-M. Mqsso· 

nesi mrsıılılıi müştneke Lütçe
]eriııi tetkik ~tmekle meşğul ol· 
maktadırlar . Ali komiser hoz
ı etleri maaşat fıısılJarıyle bizzat 
m• şğul olarak 935 senesindo hu 
maaşattnn yüzde elli cenzilat ya
pılmasını emretmiştir . 

l\tolfim olduğu üzore, bu ma
a§laıdaki zam farkl •ı rı bidayette 
yüzde sr kseo idi • 

..:.:: ..... f .2._ Ala ,, 
o c: **""" c b . :::: ~ um urıpt 
~ ;;.. *** 
" ::ı °' (.)o 

" Oiiz kırma ,, 
Aıta ., 

J..,iverpul Telgrafları 
2:{ I 8 I 1931. 

4'antim. 
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Kambiyo ve Para 
lş Baokasıudan ahnmıotır. 
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~ltscla Fransoda iki yüz lira 
asli ma..ış alan bir Fraosızın mn· 
oşı buruda 360 Jira tutmakta idi. 
Bu fork bu yıl yüzde ( 70 ) e in
dirilmiştir . 

* 
Bir heyet 

Anadoluda Jeolojik 
tetkik yapıyor 

1 
Himayeietfal cemiyeti· 

nin yardımları 
Fılistinden fazla miktarda 

buğday istendiğinden Suriyede _ 
buğday piyasasında ehemmiyt tli 
yükseli~l,•r vaıdır . Bir hafta zar· , İstanbul Üniversitesı profe 
fıoda yüzde on h·ş nisbetinde bir sörlerinden M. Clıapi ve Hamit 
yükseliş kaydeclılm 'ştir . Pıyasa Nafiz beyin ıiyıısetinde Üniversi-
sağlamdır . te hocalaıın<lao mürekkt'p bir 

* 
Halep mebusları hususi bir 

toplantı yapmışlurdır. 

Doğru haber alan kaynaklar· 
dan söylendiğine göıe, hu içti
mada meclisin g••lecek devresin· 
de mebusların tutacağı yol ve 
muahede meselesi görüşülmüş· 
tür. 

Bıından brışka, mf'clie riyase· 
ti IDESPhsinin de mevzuu b o:ıhsol 

duğu söylenm~kte ve bu toplan· 
tıyu hususi bir ehemmiyet ve
rilmektedir . 

Bu m11seleler lizeıinde mebus· 
ların ittifak edemediği ve toplan
tının çok gürültülii olduğu da ha· 
her verilmektedir . 

heyet; Haymana, Koçhisar, Ürgüp 
Kayseri, Sivas, Hekimhan, Ma
latya, Elaziz, Ergani üzerinden 
Osmaniye kazasına kadar jeole
jik tetk ı katta hu\unmak üzere 
yola çıkmıştır . Heyet Er ganiden 
geri dönecektir . 

Petrol istihsalatı 
Geçen yıl dünyada 180 

milyon ton petrol 
çıkarlldı 

1933 Yılında bütün dünyada 
istibıal edilen petrol miktar1 180 
milyon tonu bulmuftur . 

Bu miktarm memleketlere gö 
re taksimi şudur : 

lini ile M. Suşnig arasında müza Amerıkada 107 milyon ton. 
zakere edilea bütiiıı meselelerle Rusyada 21-5 milyon Venezüli-
doğıudan doğruya alakario.rdır . de 17 milyon Romanyada 7 mil 

Başvekil M.Gömböş, mükale· yon , İran~a 6 milyoo , Hollanda 
melf'rin programından muntaza müstemlakeleriode 5 milyon, Mek-

. men haberdar edilmektedir. Pi:'ş-R sikada 4 milyon , 
te ; Hitlerci Alman)aya karşı mu Musul p~trollarınıt gelince son 
lıahbtt göstermek lüzumunun his- üç yıldanberi bu mıntıkadaki ku 
s.::dildiğinden, Macaristanın vazi yülardan senede 4 milyon ton pet· 
yeti o kadar sa,ih değildir. rol istihsal tdilmektedir . 

Bıızı rivayetlere Lakılırsa ~fa. 
caristanm Avusturya işlerine kar- için manevi bir vazife t~likki et-
şı biraz soğuk davranması İtalya tim . Bu m•nevi vazife 25 Tem-
hükfımerini miiteessir ttmi§tİr. muı hadiseleri unaaında İtalya· 

Mamııfi Peştede Viyanıtya dos nm Avuıturyaya yaptığı yardımın 
tane teşviklerde bulunmakla bera- bir oeticeıidlr . 
ber bu işleıe açıktan açığa kını - M. Dolfusun ıiyasetinı takip 
maktan içtiııap ediliyor . ve memleketin ikti .. di eıaalarıoı 

Floransa : 22 (AAj - Avua kuvvetlendirmtk fikrinde olduğu· 
turya Başvekıli M. Şuşnig "İ&te- mu bir kerre daha teyit ederim . 
far.i,, 11jansıoa beyanatta bulun Avuaturyaoırı iıtiklalini müdafaa 
luomuştur . milcadelesinda İtalyanın yaptığı 

İktidar mevkiine gelir gelmez yardım Avusturya haly" mUnase· 
İtalyaya eo kılR bir mlidde için· batına hususi biı mahiyet vermek 
dr gitmeği ve M. Mussolioi ile mli· tedır . İki memlekf'tin ır•yesi Av· 
davelei efkarda bulunmayı kendim rupauın ıulb içinde inkıeafıdır • 

- - .,._._ ___ _ 
Himayeietf•I cemiyeti umumi 

merk~zi 1 ağustoı l 934 tarihin· 

d~u 16 ağustos 1934 tarihine k•· 
dar 1757 çocuğa yardım etmiı -
tir. 

Buolardan 346 haata çocuk ve 
kadın umumi merkezin poliklinikle· 

rindi:) muayeoe ve t~davi edilmiı· 
tir. 

Ayrıca diı muayenehanesinde 
564 çocuğun di,Ieri mu•yene ve 
lodavi edilmiftir . 709 çocuk ve 

anne umumi merkezin banyoların 
dan istifade etmiıtir. Süt d•mla11 
k11mmda da 132 çocuğa 880 kilo 
745 gram süt bedava teni edil· 
mittir. Yardım için müracaat edea 
fakir 6 çocuğa para yardımı ya· 
pılmıştır. 

Bir lagiliz tayyilrt>cisi ka· 
zaya uğradı . 

Reyk Javik :( İzlanda )22(A.A.)
İngiliz tayyarecisi Grierson dün K•· 
nadaya hareket etmiştir . Hull lima
nında mensup derviş isimli gemi 
Griersonda~ imdat telsizi aldığını 
bildirmiştir. Bu telsizde tunlar söy
lenmektedir : 

Groeolandın issiz bir sahiline 
inm,.k mecburiyetinde kaldım . De-
nizde buzlar yoktur. 10 günlük yi
yeceğim var. Lütfen beni gelip bu· 
lunuz • 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

En giizel fılimlorinden birisini taktim 

Patpataşon kız 
kolejinde 

Kahkahalarla geçirecetiniz iki saat 
size bütün kt'derlP.tinizi hiizünleri· 
nizi uuutıuracaktu. 44.56 

il Ava 

Dünya havadisleri 



• 

~d He : 4 ( Türk Sözft ) 

Milletlerin 
baş ağrısı KAYADELEN 

- İkinci sahifeden utan -

meo veya tamameo "gayri ahlaki 
kazançları,, ile yafıyıu bir çokları 
vardır.Bu gibi kadınların bütçe
Jeri ve yaşayış tarzlara tetkik edi 
lirse, gizli fuhşun zararları kolayca 
görülebilir. Bu suretle gP-ıelc ken· 
dileri ve gerekse patronları sık 

sık tt>bdit karşısında kalırlar. Res 
mi kayde tabi fuhşa müsaade edil 
diği andan itabareq patronları ve 
ebeveynleri tarafından fena halde 
istismar edilmeldc olan hu gibi 
kadınlar, kaııuoun tatbikat. dola -
yı iyle hiç olmazsa istismar vazi 
) ttinden kurtulmuş olurlar. Hü
kumetin, fuhuş itinde, her şeyden 
evvel hıJkı, bulaşıcı baatalıklardan 
koruması icap eder. Bu koruma 
iti, basta kadrnlırı tecrit etmek 
suretiyle olur. Resmi kayde tabi 
fuhıu leğveden memleketlerde hu 
ıııretle harekete imkia yoktur. 

.. 
irTEVENLERE ÇOK l<DL.!.tVLIK GOrTERiLiR. 

Bu sözlerden maksadıouı, yu 
karıda bahsettiğimiz ikioci noktai 
1>azarı kabul etmek demek değil
dir. "Beıerin tabiatini değittire
meı.sioiz,, gibi papağan feryadını 
benziyeo mütalealırm, fubut ıoe· 
selesinde olduğu kadar berbaogi 
beıer i faaliyete tatbik edildiği ıa · 
mıo, yanlıı batta saçma olduklan 
görülür. Fuhuı, bir çok içtimai 
va11talarla tahdit edilebilir. Bun 
lardan bir kaçını ıurada zikrede -
lim : izdivaç sioninin daha küçük 

y•ılara indirilmesi, kadınla un u · 
mumi iktısadi vaziyetlerinin ıslahı 
ve keııdilerine içtimai ablik ter
biyesinin verilmesi. 

Adana Kız muallim 
dürlüğünden : 

mektebi mü- 1 Seyhan Nafia baş mü
hendislifiinden : 

Fakat Japooyada fubuı ne de· 
rece tahdit edilirse edilsin, meıe
Jeoio, yine halledilmek zaruretin· 
de kılın bir cephesi vardır : Her 
hangi bir mealekte zecri hizmet, 
ferdin şeref ve bıyaiyetioi tahkir 
mahiyetindedir. Eğer bu meslek, 
Japonyıda günden güoe artmakta 
olaa fuhuşta olduğu gi.bi, içtimai 
bir leke taşıyorsa, hakaret muhak
kaktır. O halde memleketimizin 
fuhut kanualannda tadilat yapı 
l~ı ak, fubut evleri itletealerle bu 
L.-leriıı aakinlcri ara11ndıki kont· 
ratlar intizamı sokulmalı ve fahi· 
ı ik mealeğioi tutmanın, yalnız 
ismen değil, fılen <le arzuya tabi 
bir hareket olması temin edilme· 
lidir. 

Asıl kaldırılmHı lazım gelen 
şey, bugiin tatbik edilmekte olan 
cebir ve tazyik uıulildür. 

Çankırı kütüphanesine 
hediye 

Çenkırı : 23 ( A. A. )-Mebu
sumuz Ziya bey Çankırı kütüpha- I 
nesine liç yliz kitap hediye etmiş- 1 
tir. 

Kilo 

23500 
140000 

1 ?200 

Dört yıldız undan ekmek 
Kır.lmış Meşe odunu 
Koyun eti 

1 _ Mekteb ı mizio dokuz ııylılt yeme ve yakma ihtiy<Jcınn ait ek
mek, et ve oduP.a tek talip cıktığında'l ıhulesi müddeti hir lıaft11 uza
tılmışıır . 

2 - Bunların yeniden miinakosa vı:ı ihalesi 30-8-934 perşembe 

günü yapılacaktır . 
3 - ~eraiti öğrenıntık istiyenler her gün saat clokuzdıın onikiye 

kaclar mektep idı:ırtsino mürocaat etsinler . 
4 - ihale Seyhan Maarif müdürlüğü tlaire8inde yapılacaktır . 'l'a

lıpler o gün saat on döıtte yüze.le yedi buçuk teminat akçalarının vezoe 
makbuzu ve ya hanko ruektubuou getirmelidirler , Yüzde yedi buçuk 
teminat akçasını maliye veznesine yatırmamış veya banka mektubu 
almamış olanlar münakasaya iştirt\lt ettirilmezler . 4460 24-30 

Muhterem halkımıza müjdeler 

ECE SUYU 
&atlığa çıkarıldı 

Hnkikaten bütiin suların Ecesidir. ( *) Aınenus dağlarının yalçın ka- 1 

yaları arasından köpürerek fışkıran bu çok kıymeıli suyun nsıl a<lı 

" Ayran baş punarı ,, cliye ön olmış iken sılılrnt ve ictimni muavenet 
Vektılct celiltısi tahlilden sonra bu suya "ECE ,, ismini uyğım ve ya
kışır görmüştür . Vckt\lrt celilenin rcHmi raporu oşağıda yoıılıdır . 
Muhterem halkımızın mezkur rrsmi rapıru bir keıre okumaları kAfidir. 

E<.m suyuııu büyük bir iştiha v~ lezzetle içec l• kı:;iııiz. ECE suyu· 
nu bir defa İçtikten sonra başka suları behemehal unuıncaksınız . Çiin · 
kü cidden latif, hafif ve temizdir . Ayni z ımanda \'Ok hozimlidir . iki 
saat zarfındn Acıkmak jstersoniz yemekle bera her iki kadeh ECE ic;iniz 
kafidir . 

TOPTAN SATJŞ YERi : Yoğ Cami civarırıdn hnlk~ciler kar
şısında ( ALİ N ASIBİ ) Eczanesi yonın<lo<lir . 

Ueyhanda satış yeri : Müskir •• t bayii Yusuf Ziya cfondi 
M·nsinde ,, ,, : Mustnfn Yunus ve kardeşler 

Yetmit bet kiloluk büyük damacan1:1 yUz yirmi 
ru,tur . 

Ece Tıirkçe kraliçe 17 

120 - ku-

---... · Seyhan muhasebei hususiye müdürGazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

lüğünden : 
ldııremizı• muktaıi defatir ve 

evrakı matbuanın tab vo İınfih mu
hammen hecleli olan ( 573 ) lira 
üzorinJen vo Eylülün 1 inci Cu 
ma rtesi günü sııat 9,5 da ihale 
eJilmek üzere münakasaya vaze
dilmiştir . Tu,iplerin % 7 ,5 pey nk
çaleriyle birlikte mezkflr gün ve 
saotta Encümeni ViJdyeıe ve bu hu
sust•ı ki şeraiti ve ~nümuneleri gör
m,. k istiyenlerin her gün dairemize 
muracaatları ilan olunur . 44 J 3 

~~-------·------~---3 Ayhğı üç, 6 ayhğı altı , yıllığı on iki liradır. 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerimiz!n gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

• • * 
Bif" de a konacak ilAnlaran üçüncü ve dör

düncü Scıhifelerde her satırı on kuruştur. Rek
lam rıı..-.ıiyetindeki devamh ilanlar için ayrıca 
pazarhk yapılar ve. en ucuz bir fiyat istenir . 

12 -- 16-20-24 

TOrk~e iş bankası Adana şubesın .. 
dan: 

Bankamızın onunca yıldönümü 
müoasebetile 27 Ağustos 1934 pa
zartesi günü gişelerimizin kapalı 

bulunacağı saygılı müşterilerimize 
arzolunur . 4459 

1 

Dört yüz kazma , Beş yüz kü· 
rek • altmış \~adır , otuz bE>ş varyuz, 
elli y&ba elli tırmık, yüz el arabası 
vo iki bin adet kazma ve kürek sa
pı 6 - 9 - 934 taribincle ihale edil· 
mek üzere muhammen lH~deli olan 
iiç bin uört yüz yirmi iki lira elli 
kuruşla münakosoya konulmuştur. 

1'alipl rin yevmi mtzkür<le saat 
dokuzJa yüzde yedi bu~~uk ılipgzi 
tu ok~:aluiyle vilAyE>t daimi encÜ· 
menine ve mukavelename ve şart
namesini görmek içinue Nafia c.lai· 
resine muracaatları ildn olu ur . 

4433 16-20~24 29 

Doğruluk 
FABRIKASI 

Evvelce ( Uollur oğlu fabrika
sı) Jenilen DOGRULUK FAH
RIKASJ çırçır kısmının işletme ve 
idaresi bu kerre tarafımdan de
ruhte edıldiği ve yüce tanrının 

yardımı ile pek yakında pamuk 
çekmek üzero faaliyete gecilec1>ği 
saygı değer çifçilerimize nrzolu 
nur . 4437 6 - 6 

Ömer ağa zade 
Hacı İbrahim 

--------------------------
Adana erkek Muallim mektebi Mü
dürlüğünden : 

M"ktehimiz talebesi için 225-
250 çift iskurpinle 225-250 tn · 
kım elbisenin uikişi 22 Ağustos 
934 tarihinJen itibaren 20 gün 
miıdcletle münakasaya konulmuş

tur, Münıuneleri görmek vo şeraiti 
anlanıttk isteyenlerin her gün mok
tcp idaresİM ve ihale günü olan 
10 Eyh11 934 pazartesi günü <le 
saat 9 do teminatln.rilo birlikte 
Maarif müdürliiğünda toplanacak 
olan komisyonıı müracaatları lii-
zunıu iltııı olunur . 4452 

22 27-1-6 
,t a mııuı ııınıırnır.nnnmın ımmı ıw; nıRtruu• r.ııııı·rı ı ııınıııııırııııı\ 

İ bu gece nöbetçi 1 
1 ecza ne 1 
1 Kalekapısı civarıuda ı 

M. Rifat eczauesidir 
1aMııııııınıııııııuııııuııD11111nıınnn1111111111ıma-ı1111uuıuııuıııuıım1111 
Adana memleket hastanesi bı$ ta
babatindın : 

Adana Memleket. hastanesinin 
ihtiyacı olan (l 19)knlem mualecesi 
934 senesi eylOlunun yirmi yrdinci 
perşembe günü saat (( 1 o.da encü
meni vi1Ayl1tte ihale edilmek üzere 
aleni münakasaya konmuştur. Ta
liplerin şartnameyi ve mualecenin 
cins ve miktarını görmek üzere 
hastaoeye müracaat elmeleri ve 
ihale günü de encümeni vilAyette 
bulunmaları ilAn olunur. 4457 

24-28-31-5 

1 Belediye 

Belediye Riyasetinden 
1 Elektrik mUstehllklerinin nazarı 

2551 Numara vo 30/6/934 terihli konun mıl<'a,:nce ele 
yanı istihlı\k eden bilumum elektrik ahonel••rinin 9/f ... nunrtS 
hinden iti baron he her kilovat soot başına yi• mi parn istib 
vermekle mükell .. ( oldukları ve hu resmin ılı ktrik ~irketi 

ftlturalrtra ildve sııretile tahsil tılilerek beledıyeye veril 
olunur. 4458 24-28 

r Biçki ve dikiş yurdu 

Refika Recep 
:;iinıdiyc kadar tnlebelerinılen ıılclığı clevro iicretiı i 50 

liraya indirmiştir . 

Bu yıl için ;;aylı boya,çiçdrçili/\, /\lsımlarwdcrn paşf\a 
Fransız meiotlarlle lstanbul biçki yurdunun takip etliği 
ayrıca öğrelllecektir . 

Yıllnrdonheri memleketimize bir çok değerli sanııtkdr 
tiştiren müessesemde kayit ve kabul açılmıştır . 

,. 
Müracaat her gün öğleden evvel saat 8 - J 2 ye ka,lo.r,lır · 

Tarsus kapısı; Bebekli kilise sokağı 

Çiftehan Kaplıcası Tiir 
nin karlsbad'ıdır 

Tesisatı sairede başka eyi hir oteli hususi btınyoları 
kadınlar i~~in gazinoları mükemmel bir bakkaliyesi ucuz 'V8 

mek veren lokantası furunu ve temiz berberi vardır . Elek\ 
vir eılılmiştir . Yokındn ratlyo<la konacaktır esbahı istirahat 
meldir . ÇIFTEllAN istasyonuna iki clal.ika mesafı::detlir 
navlunları yüzde ı,lli tenzilatlıdır . 

Toroslarm semapayo şehiknlerı oltındn tabiutin uza 
zelliği karşısında çam ve ardıç kokusuylıt muattar serirı bir 
do dinlenmek istiyenler için en güzel bir sayfiyedir . Fiatlal 
icabatınu uyğun bir şekilde J1attı asğn.riye inılirilmişıir . 

Oda ücretleri Banyo ücreti 

Otel o·daları 

Taş odalar 

kuruş 
200 
125 
75 
50 

Hususi 
Umumi 
kephcada kal
mıyanlardan 

1 inci barakalar 
2 inci ,, 

" 20 - 20 

FOTO 
COŞKUN 

"Agfa,, filmlerinin her 

Dünyaca meşhur ( A G FA ) filmlerinlfl 
:esi bulunur . Fiyatlar, d(ğer bciliin mar/\alll 
dur . 

Amatör işleri en 

Atölye fotografları, vesika resimletİ• 
dismanlar. 

1'alebederı lerızilcillı tu 
rlfe ile ücret altmr. 

o•o 
FOTO COŞKUN : 

Yağ Cami Civarı 

-

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

Milli Mensucat fabrikası 
müdüriyetinden . 

Muhterem Çitçi müşterilerime : 

Fabrikamızın Çırçır kısmı işlemeğe başlamıştır . Ôte<leP 
terem Çitçi müşterilr rirı" yarılım etmeği şior edinmiş olen I• 
bu senetle çekme ücıetlıH inde müşterilerinin menfııntini göze 
Pamuğunun kilosunu iki buçuk ku.ruşa çekeceğini ilan eder 

Umumi neıriyat 

Mehmet Nurettin 
Adana Türk sözü 


