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T. 1. C. I. 
Çukurova mıntakası spor kong

resi yapıldı ve heyetlere bir takım 
değerli arkadaşlan seçerek dağıldı . 
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Başvekil paşa istanbuldan izmire gitti 
k1r Yoluna Doğru •.. 

8'. -

Sabri Çilak 
30 Ağustostan itibaren, Ergani 

ocaldarma doğru uzanmakta 
demiryoluna ait iç borçlanma· 

C tertibi satılığa çıkarılıyor. Sa
bir ay devam edecek bu üçüncü 
ıon tertibin de Türk milleti 
odan evvelki A ve B tertiple
gösterilen rağbeti kazanacağın· 
hiç ıüphemiz yoktur. 

Ergani iç borçlanmasının §İm· 
kadar çıkanlanlarda n çok baş· 

çok müstesna bir hususiyeti var· 

ilbakika, bundan ~vvel çıkarılan 
rçlanmaları ekseriya doğrudan 

uya devletin mühim ve müs
ibtiyaçlannı gidermek maksadı· 
ayaoıyordo • Halbuki : Ergani iç 
lanması büsbütün başka bir zih
tle çıkarılmış ve başlıca üç mü· 
noktadan tetkike değer bir ha· 
ır. 

Ergani iç borçlanmasım diğer· 
den ayıran üç noktayı şu suret· 
üt41ea edebiliriz : 

1 - Senelerdenberi yer ahmda 
ış bu kıymetli bakır madenleri· 
er yüzüne çıkararak ondan isti· 
etmek, 

2 - Cümburiyet idaresinin se· 
rdenberi tahakkukuna çalıştığı 

iryolu siyasetinin bu kısmmı da 
mlamak, 

3 - Bütün bu işleri yabancı 
ayelere muhtaç olmıyarak Türk 
ı, Türk emr.ği ve Türk kafasile 
mak ve .•• Mevcut münferit ser· 

eleri ataletten kurtararak halkı da 
ndırmıktır. 
Bu, çok yüksek maksatlar ara
• bilhıua Uçüocil noktanın son 
ıı, ferdi bakımdan çok dikkate 
r bir mahiyettedir. 
Hakikaten bin bir kötülüklerin, 

idarelerin Türk hallunı kamçı· 
ı, gözünü açtarmadı&ı eaki de· 

irlerde " Ticaret ve tasarruf ., 
en lüzumlu bilgiler meçhul 

ıt veıa makus tefsire mazhar 
uştu. ' yapmak ve para kazan

bilgilerinden mahrum edilen 
ımız, maalesef bu zamana kadar 

reci; mevcut parayı meydana çı· 
ıyarık olduğu gibi ıaklamak, 

rrufu da; bu paralan ya küpler 
de veya muıambalara sarılmış 
ı~kilde duvar içlerindt·, toprak 

armda aaklamak diye anlaşılmıştı. 
mleketinde, batta evinde emniyet 
de bulnnmıyan, devlete karşı 
iynti eksik veya biç olmıyan es· 

devirlerde balkın bu şekildeki an· 
tına belki de hak verilebilir.Fakat 
k her hususta kuvvetli, hec hu· 
ta f'mniyetli Cümhuriyet devrin· 
bu modası geçmiş anlayışın yeri 
tur. Ergani iç borçlanma ınm A ve 
ertiplednin derhal isteğe satış, 
Jete kartı beslenen itimad10 can· 

bir nUmonesidir • 
lstildil gibi her milletin en çok 
htıç oldop bir bakla kanımızla 
ndıktan sonra sıra ; harap ol
Ulkemiziu imarını gelmiııi. Siste· 

tik Vt! modern bir programla devam 
en yeni çalıımalanmızm pırlak 
icf'leri bisi her gün yeni bir iler· 
e ufkuna de>Aru koıturmaktan 

i bırakmıyor • 
İtte bu çalıımalarımlZln parlak 

iceleri olan demiryollarımız, fab· 
alarımız, milli müesselerimiz bir 
dan iftihar hisleriyle ~ögüsleri· 
i kabartırken, öte yandan düş· 
nlanmısın blıılarıoı öne ve yere 
"riyor • Binaenaleyh iktisadi ha

mf'ydaoı getirilen bu büyük 
rler arasında Ergani bakmnın çı· 
ılmasıuın ve i~letilme inin kıymetli 
yeri vardır. . . 
Ergani iç borçlanmasına ıştırak 

enler yalmz vatın için deAil, ken
eri için de sa~lam bir kazanç yolu 

in etmit olurlar • 
Tahvil , aabibine, senede 0 

o 5 
iz, 0 o 2 ikramiye getirecek, yirmi 
nede temamen ödenecek en sağ· 

bir kazanç 1010 açacak • 

26Ağustos1922 
12 yıl önce bugün, zaferle biten 

büyük taarruz başlamıştı. 
--~------... ·---------~--

Bir haf ta, on günden beri bü
tün geceler; sessiz bir uğultu 

içind~ Af yon Karahisar tepeleri
nin cenubunu kuşatmak ve ora-
da düşmanın gafil kafasına en 
kuvvetli yumruğu indirmek için 
geçmiş ve 2.5 Ağustos cephe ge· 
risinde, gün batınca başlayıp, 

tan yeri ağarıocıya kadar süren 
engin ve amansız hazırlık kay
naşması artık sona ermişti. 

26 Ağustos, sabaha karşt, or
talığın alııca karanlığında ... 150 
hin Memetciğin göğsünde; toş 

mok, boşalmak ve şu yalçın te· 
pelerdo düşmanı yok etmek ih
tirasih.l çırpınan kalp; gittikçe 
arten ve gittikçe kabına sığmı
yan bir hınçla vuruyordu. 

Ortalık iyiden iyiye ağarmış· 
tı .. Herkes ve her şey; duba ön
ceden kararlaşan y<"rlerinde .. 
Başkumandan Büyük Gazi Koca· 
tepede.. Kilometrelerce uzayan 
müstahkem cephede, 150 bin 
Mehmetciğin heyecanlı nefes 
alışlarından başka, çıt yok!. 

Az sonra; dünyada yepyeni 
bir kıyametin koptuğunu anla
tan ilk Türk topu patladı .. Bunu 
irili ufaklı yüzlerce Türk topu
nun gümbürtüsü küttü.. Düş
man siperlerinde patlıyaa Türk 
gülleleri orada gittikçe artan 
bir mahşer yarattı .. Neye u!radı· 

ğını bilmiyen, durup dururken 
nastl bir cehennemin içinde kal
dığını onlamağa hile vakıt bula
mıyan düşman ise; kaçışan, bir· 
biri üstüne çokuşan ve nihayet 
Türk gülltleri o.hında hemen 
hepsi de kelle, bacak, kol ve ke
mik halinde şuraya buraya sav
rulan bir balaç pamuğuna ben 
zemişti .. 

Düşman siperle:rinin içinde 
ve gerisinde kaynıyan bu ölüm 
ve panik manzarasını; artık sivri 
ve keskin süngülerimizin ucu 
tarihin bağrına kı4"ması zamanı 
gelmişti.. Bu da oldu; zamanın 
en kuvvetli vasıtalarile tahkim 
edılen düşman siperleri, birer 
birer boşıldı ve Türk ordusu
nun önünde Ege denizine kadar 
sanki ona yol açan bir kaçış hercü 
merci başladı.. ve bir kaç gün son 
ra ateşten bir Türk kıskacı ara 
sında boğulacak olan bu kaçak 
müstevli, yeni Türkiye Cümhu 
riyetinin kuruluşunu tamamlıyan 
hadiselere basamak olacaktı. 

İtte bugünü, 26 ağustos 922 
nin tam 011 ikinci yıldönümünü 
biz, bunun için kularken, hu 
uğurdat tatlı canlannı feda eden 
kahraman şehitlerimizin manevi 
huzurlarında da onlara tanrıdan 
rahmet dilt..ği ve~ saygı duyğusu 
ile e~livoruz. 

Almanyada bir toplantı 
Teşekküllere mensup bir milyo

na yakın insan bu toplantıda 
hazır bulunacak 
--~------... ··-------------

Her lin : 25 ( A. A. ) - Brem· 
berg'te toplanacak olan büyük 
kongrede beş yüz bin milli sos

yalist hazır bulunacak ve yapıla
cak olan geçit resmine de 80 
bin sıyasi amir, 88 bin hücum, 
12 bin muhafaza kltaluı azıları 

ve 60 bio Hitler gençlik teşkila
tı mensubu iştirak eyliyecektir. 
İntızamı temin için 9 bia muha

faza kıtası azası tahsis olunmuş
tur. Bu muazzam insan kütlesini 

urenherge götürmek için 500 
hususi tren hazırlanacaktır. Bun· 
don başka Kongreye otomobil-

30 Ağustos için ... 

Tekirdağ: 24 ( A. A.) - 30 
Ağustos zafer bayramı ıçin hazır· 
lıklar yapılmaktadır. Bugünün şe 
refine fırka tarafmdın Oıdu t.Vin· 
de bir balo verilecektir. 

il~ görülecek işlerde baıa baı kabul 
edilf"cektir . 

Türk sermaye i, Türk iradesiyle 
pek yakmda baıarılacak demiryolu 
bittiği, ocakların bakırları çıkarıldı· 
ğı zaman, bakır istihsali itibariylede 
dünyad11 br§inci veya altıncı derece· 
yi kazanacağı~ • 

lorle gelecek olanlar için de şeh · 
rin etrafında 50,()(X) otomobil 

alabilecek bir park yapılmıştır. 
Kongrecilerin barınmaları için 

açıkta muazzam kamplar kurul
muştur· Bunların iaşeeinı 35 sey
yar mutfak temin edecektir. 

------~-------------------Karsta 
Ekinler biçilmeğe başlandı -

Kars : 24 ( A. A. )-Mıntak.a. 
nın her tarafında umumi hasat 
başl,.mıştır. Buğday ~ve arpanın 
haımanı srüatle devam etmekte
dir. 

Bu seneki umumi ziraat işle
ri her scnekindrn prk fazladır. 
Çifçiler bu vaziyetten ziyadesiyle 
memnundurlar . 

Coğratya kongresi 

V artova : 24 ( A. A. )-Bey
nelmilel coğrafya kongresi dün 
Heisicumhur ve bir çok hükumet 
ve siyaset adamları olduğu halde 
açılmıştır . 

T rakyada panayır 

paraca sıkıntıya düıtüğlinüz an· 
da derhal ve kıymetinden bir şey 
ybetmeden paraya çevrilebilecek· 1 

• Bundan bıtka hükumette pıra ı 

~tice itibariyle ht!r hususta kir· 
h ve f aydah olan " Ergani iç borç· 
lanması ,, oın son tertibini de bir 
" \atan meselesi ,, yaparak: almıh· 
yız ... 

Tekirdag ; 24 ( A. A. )-Ey· 
lulun on betinde Malkara-Hay· 
ranbolu kazıllrında hayvan ve 
emtea panayırları kurulacaktı~. 

Başvekilimiz 
lzmire hareket etti 

........ 
İstanbul : 25 (A. A.) - Baş 

vekil İsmet Paşa Hazretleri bu 
sabah saat 11 de Gülcemal va
purile İzmire hareket buyurmuş· 
lardır. Baıvekil Hazretlerine ha
riciye vekili THfik Rüştü Hey 
refakat etmektedir. 

Gülcemal vapuru ile İzmirde 
açılacak olan 9 Eylul sergisinde 
bulunmak üzre şehrimizin tica· 
ret alemine mensup bir çok ze
vat ta İzmire hareket etmişler· 
dir. İsmet Paşa Hazretlerioi va 
purda Reisicümhur Hazrııtlri na· 
mana başyaver Celal Bey, şehri
mizde bulun1n vekiller, mebus
lar, İstanbul valisi, emiyet mü· 
dürü ve daha bir çok zevat uğur· 
lamışlardır. 

• 
iş bankasının onuncu 

yıldönümil 

İt Lankasının onuncu yıldönü· 
mü münasebetiyle mıntaka mer
kezi olan Meısinde bu akşam bir 
eğlenme toplantısıylv hu yıldönü · 
mü kutlanacaktır . 

Mersinin güzel belediye hah 
çe&inde yapılacak olan hu t•)plan· 
tıya şehrimizden de birçok zevat 
aileleriyle hirlıkte davet edilmiş· 
tir. 

Baltık devletleri 
Kendi aralarında bir kon

ferans aktediyorlar • 

Riga : 24 ( A. A.) - Gele
cek çıtrşanba günü burada Leton 
ya, Estonya ve Litvanya mümes 
sillerinden mürekkep bir konfe 
rans toplanacaktır. Konferans üç 
devlet arasında daha sıkı müno.
sebot tesisi hakkında, Litvanya 
hükumeti tarafından yapılan tek· 
lifi tetkik edecektir. 

Konferansın daha sonnki me 
saisi şark Avıupasında emniyet ve 
sulh meselesinin daha geniş bir 
tarzı halle bağlanmasmı istihdaf 
edecektir . 

Almanyada 
Hava taarruzuna karşı şe
hirleri korumak tedbirleri 

Herlin : 24 ( A. A. )-"Havas" 
bildiriror ; 

Alman hükUmeti büyük mer· 
kezleri hava taarruzuna karşı hi· 
maye edebilmek maksadile büyük 
şebirlerrle nufus kesafetinin ço· 
ğalmasına mani olmağa çalışmak· 
tadır. 

Buna binaen alakadarlara ve · 
rilen bir emirde yeni ikametgah 
inşaatanda bu hususun da nazarı 
dikkate alınması tavsiye edilmiş · 
dir. 

lrlandada ihtilaflar 
Dublin : 24 ( A. A. )-Deva· 

lera hükumetine karşı birleşmit 
olan iki grup reisi arasında ihti· 
laf beş göstermektedir. Ceneral 
Odüffi. f•şistJiğe doğru meylet
mekte, eski baıvekil M. Cosgrave 
ıse İrlanda milliyetperverliğine 
sadık kalarak hariçtan rejim it· 
halatını muarız bulnnmaktadır . 
Bu ihtilaf, hBkumet aleyhindeki 
birliği zaületecektir . 

Çukurova mıntakası 

Spor kogresi cuma günü Halk 
Fırkası binasında yapıldı .•• 

~-----------·-------------
Mıntakaya ve Spor heyetlerine 
değerli arkadaşlar seçildi .•• 

Kongrenin toplandığı lıalk fırkası binası 

T. 1. C. 1. Çukurova spor mm· ray mebusu Süreyya b,.y seçi· 
takasının kongresi 24 ağustos cu idi . Ve hnnu müteakip görü 
mı günü saat 10 da toplanmıştır. şülecek başka bir şey olmadığın· 
Konğreye. geçen hafta ekseriyet dan heyetlerin intihabına geçildi. 
olmadığı halde bu defa, mıntoka Hcyler tasnif edildiği vakıt : 
ya dahil olan bütün kulüpler iş- Mmtaka merkez heyetine 
tirak etmişti. (Merkez Adana olmak üzere): 

izamname mucibince kong· Reisliğe T. Coşkun bey 
(re evveli riyaset divanını inti İkinci Rı. Şakir Bozdoğan 
hap etti ve müttefikan reisliğe bey 
Cumhuriyet Halk Fırkaeı Seyhan Kasım Zeki bey 
vilayet heyeti reis vekili ve Ada- Hayri bey (Mersin) 
da İdman yurdu murahhası kim· Halil ihat hey, 
yager Mustafa Rifat bey seçildi. Futbol heyetine (Merkez Adı· 
Katipliklere de Adanaspor ku na olmak üzere ) : 
lübtınden Hicabı heyle Mersin İd- Reisliğe Rağıp Ziya bey 
man yurdundan Hayri beyler ay· Edip bey (Mersin) 
rıldı. Kongre açılışmda heyeti Salih bey 
umumiye namına ululanmıza Nebi Adil bey, 
tazimat telgraflarının çekilmesi- Muhtar hey (yedek aza olarak) 
ne reis heye tavassut ricası teklif ecati hey (yedek aza olarak) 
ve sürekli alkışlarla kabul edil Atl~tizm heyetine(Merkez Ada· 
di. na olmak üzere) : 

Mıntaka ruznamP-si mucebince Reisliği ecati hey 
evveli mıntakanın senelik mesai Hicabi bey 
Hporu okunacaktı. Çok eyi bir şe Hamide hanım 
kilde hazırl1tnmış olan rapor umu· Ahmet bey 
mi katip vekili tarafından okun· Sait Kısım hey,, 
du ve müttefikan kabul ve tasvip Atıcılık-Binicilik heyetine 
edildi. Bundan sonra diğer mad- (Merkezi Adana olmak üzere): 
delerin müzakerelerine geçildi. Ekrem Avni Bey 

Uzun boylu ve gayet samimi görüı- Mehmet Muhtor Bey 
melerden sonra mıntaka Cahri re · Turan Bey (Genç zade) 
isliğe Cumhuriyet Halk Fırkası Dr. Orhan Bey 
Seyhan vilayet heyeti reisi Aksa· - Geri•i İkinci ••hlf•d• _ 

Evvelki gece 

Yıldız bahçesinde istifadeli bir 
konferans verildi 

-------------·,------------Cavit İbean bey arkadaıımız ta· 
rafından Ergani Bakır madeni tah· 
villeri hakkında verileceğini bil· 
dirdiğimiz konferans,• evvelki akşam 
saat 20,5 de Yıldız bahçesinde bini 
aılun bir halk topluluğu önünde ve 
sürekli alkıılar arasında verilmiş 

tir. 
(.;avit Ihsan bey, ilk önce impa· 

ratorluk devrinin demiryol siyasetini 
ve daha doğrusu siyasetsizligini mev· 
ıubahs ederek o günlerin kara batı 
ralarını anlatmıt ve o devir ile on 
bit- yılbk Cumhuriyet dt'Vrinin ıu· 
urlu manalı ve maksath demiryol 
faaliyetini mukayese eylemiıtir . 

Cavit Ihsan bey, bu mukayeıeyi 
yıpdıktan ve mabadını rakamlarla 

iyzah ettikten sonra sözü Bak:rryolu 
tahvillnine intikal ettirmiş ve bu 
tahvillerin yurttaşlar tarafından satın 
alınmasının bir hamiyet ve yurda his· 
met meselesi olmaktan ziyade 
günün en kirh ve emniyetli bir alq 
verjş demek olduğunu da anlatmıı 
ve yurttaşları, hükiimt>timizin bu ve· 
rimli demiryol siyasetine her suretle 
arka olmağa davet ederek alkıılar 
ara mda sözünü bitirmiştir. 

Kısa süren, fakat olgun fikirlerle 
bezenmiş olan bu konferansın hal· 
kımız üzerinde eyi intibalar hıra 
ğından eminiz. Diler münevverleri· 
mizin de ayni Hhalarda, halkı aydın· 
latıcı fınıtları kaçırmamaları ne b· 
dar özelenir ..• 



( Türk Sözü ) 
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Polisin vazifeleri Zafer bayramı 'ı ŞEHİR HA.DE 1 Mersin-Anı~y:·.~ 
Sahife: 2 

• proğramı '-----------~LE I 1 yolund• 
hükômlerine göre Fırka kumandı1nlığmdan Ticaret Odası Mübaşir Ali efendi

1 
1 [Sey:-.h-~----~-;,,jüz~~~ 

polis ne gibi viiayete göndrildi 1 -5- zıodar 
en· kanun 
yurttaş ve 

vazifelerle 
---- Neşriyat ve istihbarat Dün rüşvet almak tüh- ı ~ 11 

mükelleftir ? Fnka kumandanlığından vi amirliği metile sorguya çekı"ldı· Oı.-fterler üzerine t . e~d~
1 

çı 
Hiyete göodrilen Zafer bayramı l ra hesap!aruıa dalınıt bil .lendi t 

Polisin vazife ve salahiyetine 1 
< air kabul edilen son kauuoda bir 
çok yeui hükümler vardır . Biz o 
hükümlerden mübimlerioi toplaya 
tak halkımızm okumasına ve ög 
reıımesine sunuyoruz . Bunu yap 
maktan maksadımız da ; medeni 
bir insan olorok yaşamak vazıyet 
ve mecburiyetinde olduğumuza gö· 
re bir laraftRn vatendaşın , diğer 
taraft o da polisin ne gibi vazife 
ve mükellefiy tlerle yüklü olduğu 
nıı ap açık her kesin ögreomeıine 
imkan vermektir . 

Bu knnuaa göre ; 
Polis ; nsayi,i , amme , şahıs , 

tasarruf emniyetini ve mesken ma
suniyetini korur . H llno ırz , can 
ve malını mubafeza ve ammeoio 
istirahatini temin eder . Yardım 
istiyenkrle, yardıma muhtaç olan 
çocuk, lıl ve acizlere mu venet 
eder . K nun ve nizamnamelerin 
lu•ndisiue verdiği v zifeleri ya 
par . 

Bu yaseğı dirlemiyenler hakkın· 
da taldbat yapılır. Y ılaız zabıta· 

dan izın alıoar k yapılacak dü 
ğün , müsamere ve balolar bu ka· 
yıttan fevkalade hallerde ve dev· 
fetin emniyet ve selametioi ve içti 
mai nizamı teh:Ht kabiliyetinin ha· 
iz vaziyetlerde. bu bal ve vaziyet
leri ibdaı edecekleıindeo veya de 
vamına müessir olacaklarından 
şüphe e<lileoleıi , sebt'p ortadan 
kalkrncaya kadar , polis nezaret 
altına ultr • Bu vaziyetin ve deva 
mının takdiri en büyük mülkiye 
amirine aittir . 

Polis istimdat ,·eya yangın , su 
baskın1 ve boğulma gibi büyuk 
tehlikelerin baher verılmcsi ve gö· 
ıülmesi halinde ve ağır cezayı müs· 
lt·lzim bir suçun işlenmesine veya 
yapılmakta devam olunmasıoa mn· 
oi olmak için evlere girehilir . 

.. D.. k d B t•"" ptoğra!Dını aynile ıışıığıye yazı- Ticaret ve sanayi Odası baıka· ~~- arşısıa ayız. u acco leçileri 
yoruz : tibi Hilmi Paşanın 1 Eylülde vızi· Dün, zabıta~a b~r c~r~ü meş (efendim' Antalyayı ereye 

1- 30 Ağustos 934 perşenbe ftsiı:ıin nihayet bulacıgw 
1 

ve yerine but vakası tesbıt edılmııtır . Bu· Bir bilet verir misioiı: \nnce 0 

ririm 1. biraz oturun şöY - 1 
günü Zaf~r bayramıoan yıldönü· tayin edılen yeni başkfitibio iki ay hususta aldığımız malumatı aşa· ta vekili sert konuşuyor_.. Dec 
müdür · Bu günü tesit için heyeti müddetle vr-kalet şübelerinde staj ğıya yazıyoruz : kabahatli bir iosan ''j k\rm 
vekil ece kabul edilen talimat muci· göı eceği ve bu maddet içerisinde Mısırlı zade Yusuf efendinin süklüm , püklüm , 0 tutl' et Tet 
bioce aşağıdaki m'!rasim yapıla- başkitipliğe vekaleten Od• mc· mahkemede bir işi vardı . Bunu acaba bizi daha haşltıY~ır hal 
cakhr . murlıırındao bir efendinin tayini bir an evvel bitirmek için mıhke- mı ?. diye bayağı tel~t ıırn gö~ 

2-Adana garnizonunda bulu- vekaletten vilayete yazılmıştı • me mübaşirferioden Ali efendiye Bizden önce gelo>lf r!"rdu : 
nan bilumum zabit ve askeri me- T · Od d bir lira teklif ve cürmü meşhut zavallı bir kaduıcagw ız, • icaret ve seoayı ası i are .~il 
murlarm tebrikleri saat yedide, p yapılması için de zabıtayı ha' ber· kiline bir fologv rafıoı uı-rcrde ·,,' meclisi ; Hilmi aşanm şimdiye ka 7 
askerden madı memurlarla diğer dar yapmış olduğu hizmeti nazarı dar ediyor . den İcap ediyor muş f _ 
zevat ve halk mümessillerinden k 1 O Yusuf efendi dün yedi büçuk· sorup öğreı.emedim . "'atıyor 

d 1 
. b k . 

1 
dik ate a mıı ve kendisini • toğrafı uzatan kadınc•J' _ 

arzu e en enn te ri zıyaret eri danaq istihbarat ve ne1ııiyat amir· luk bir sigsra paketinin içine b 
d t 7 30 d k. k d f ır ir saffetle dedi ki: , '-ı;en 

e saa ' an se ıze a ar ır· liğine teyio etmiştir. 722525 numrolu bir liralık ban _ [ Efendi kurbaPı'"tı:t._. 
ka karargabıoda kabul edilecek k k 1 ' n tsll lzmir sergisi not oyuyor ve A i rferı . gusure bahma ' timsal f -
tir · dinin yanına yaklaşıyor. Evvela pa· mış . nalı şuracıkta çıbS 

3- Bu merasime Adnnada k n. Odamız ve fabrikatörleri- etten bir tek sigara çıkararak dim . Zoruma geliyor . v Bö 
bulunan kıtalar , bilcümle aH uza ıyor . Soora dı1 pBketi vermek sini nideceğüm ?. J , ..a. l 1 

keri miirsseseler zabıt ve memur· miz eşyalarını f zmire v · k d v • ( ,..uş u' aı~teyor . Ali efendi Yusuf efendi- ı. anı • a ıncagız · l 
ları büyük üniforma ile , sivil me gönderdiler kili efeadi . kusura bık; 1

1
: •• 

8 

nin vaziyetinden şüphelendiği için ... 
mudn ve l<'şekkillere mensup zeval -- ·yi · · k rtt k 'ster pıtkeli almayor . Bir az sonra Yu 1 sını çı a arma ı f~ -
resmi siyah e\biıe ile İştirak ede Şehrimiz ticaret ve sanayi oda ma , olmadı . Sokat ..at>di. , 
Ceklerdl·r . l ıuf efeaıdi paketi bir takriple Ali b d d h · · · · "-ı~,.. siyle fabrikacılarımızın zmir bey· un an a • ıyısıoı Y ~orkuı 

Zabıta , kaounlara , oizamn -
melere , hükumet emirlerine ve 
amme nizamına uygun olmayan 
hareketlerin işlenmesinden evvel 
bu kanun bükfımleri dairesinde 
önünü Alır . İşlcnmiı ol o cü. üm 
!erde de kanunlara göre barckt~l 

eder. 

Çukurova 
mıntakası 4- 8 de F11ka karargahından nelmilel sergisine iştirake karar efendinin cebine koymağa muvaf Mecbur oldum bunn gel Nl? 

hateketle Lnt8larıo top!audığı kum· ve bunun için do iki pavyon kira- fak oluyor ve bir az sonra da zabı· demek istemişti . Fakat'' _ 
f uk mevkiine gidilecek ve asker landığı yazılmıştı. Odamız, vila- ta Ali eferıdinia üzerini arayor ve bey , bu saffetie farkıod• >ğul. 

Otel , gazino, kahve , iç~i yf'r
leı i , bar , tiyatro sinema hamam 
ve plaj gıbi umuma mahsus isti 
rahat ve eğlence yerforioin aı;ıl .. 
ması , önce polisin tahkiki üzerine 
o} erin <'Il büyük mülkiye amirrnin 
vereceği iıne bağlıdır . İzin aha 
madnn açılan bu gibi yerler polis 
taıafından kapatılır . 

- Birinci sahifeden artan

Tahsin Hey 
Bisiklet lıeyrtino ( l\Ierkczi 

Adana olmak üzre ) : 
HcisJiğe Cevat DıbJan bey 
Zekeriya b~y 
Reşat bey 
Muharrem lley (Y edok olarak) 
M· hmet Bey ,. ,, 
Mahmut Bey ,, ,. 
Denizcilik heyetine (Merkezi 

)f ersin olmak iizrc ) : 
ReL olarak Hokka Kazım B. 
l\Juhip Y Has n Dayı heyl~r 
lies p miifettişliklerinc : 
Hüsnü (Toros) ve Fuat (Sey
han spor ) heyler 

tebrik edildikten sonra topçu ala d · b b 1 lirayı çıkarıyor va hakkında b·ır ğıadan : yetimiz e yetışeo ütü ma su atı 
Yındao Müla"ıım Cemal c f~ndi 1 zabıt tutuyor . -- ( Senden timsal' A arziyo nümune erini ve milli mco-
tarııfındao Ba111kumandan muhaıe- Ali efendi Cumhuriyet mu''d- istiyen var mı ?. ver şu utmu 

,.. sucat fabrikası iplik ve bez, fahri· k d !? ) d f dı 
buioin tarihçesi anlatılacak ve deiumumiliğinden istintak bakim a ın • iyerek e eıı d"e ul 

h d d 
.. 

1 
k b' katör Salih ve Hasan beyler un, 

1 
müzün vefakar kadının .Jlaba 

tara m an a soy entce ar iğinde '\Crilmiş ve sorguva çekil· hızla aldı .. Ve Z"'Vaflıyı ııu t k Gilodo bey sabun ve muhtelif yağ ' • 
aç sözden sonra verilr-cek nümunefrrini sergiye go"ndoımic. dikten sonra serbest bırakılmrşhr . •aş rtt u ar 
~mir üzerine meresim geçişi ,.. Y 

1 1 
• '111 ğ l ~rdi.r. Ali efendinin duruşmasuıa gayri Aceata vekili, ciddi f~e 1 1 1 

için tertibat alınmak üzere kıtaat, k f 1 k d 1 . d' er f Odaca pavyonlara nazaret et- mev u o ara evam o unacak- ınsane bcnzivor . Keo 1 -
mektepler ve teşekküilüer, olduk- ' ı~uyoJ ek - e e b' e .. d 'ld' ""' hr . bile çekinmegw e b.ıclanııf _; H 
ları yerden geriye giderek hazırla m uz r ır m mur gon erı ıgı y r 
nacaklar ve ildci bir emir le mera· gibi oda reisi izzet bey de bir kaç Hasan beyin duruşması şükür ki sıra arlık bnoa pek t 
sim geçişioe başlAnacaktır . güoo kadar lzruiro gidr cektir. N~reyc gideceğımi sord~aycı 

B 
İbtilis suretiyle zimmetine pı talya J ) deyince, öoüod ~ t ~ 

5 - Merasim gec;işine lopçu orsa komiseri geldi köıcli, hatlı, hatlı , kıT•~t'j 1
1 

dan mürettep bir yaya bölük ile re geçirmekten suçlu ve mevkuf siyahlı acaip cetvellere b~_u 1 6 

koşulu mürette-p bir tabur iştirak Şehrimiz Borsa komiserliğine ta yeni istuyoıı eski müdürü Hasan bir muaddei cebriye bafıvuyguı 
d k · yin edilen Balıkesir Borsa komiseri bey'o d d- w ~muşl e ece ttr . ı uruşmasma un ilgır ctza sine ilk önce ( 562 ) kur~ 

6 Merasim geçişine iştiıik şehrimize grlmiş v~ va;ifrsin~ baş· mahkemesinde devam olunmuş Elimizi cebimize a1tP 
edecek kıtalar , mrktep ve milli lamııtır • ve ehlivukuf tarafından gönderilen adet kuruşu birer , birer JÖrü 
tc:.ekküller saat 7,30 da hoğlı kro Trahom hastan&Sİ baş rapor okunmuş ve yeni müdür Ke· Tam bu parayı kendisine \ahr 
kide gösterilen yerlerde toplaa- hekimliği mal heyden bazı cihetler sorul ğimiz sırada idi ki, aceıı&'tün ' 

Polis [v~ya jaodarm ] l umar 
oynanan umuma ııçık yerleıi , u
yuşturucu maddcı:lcr kull nalan yer· 
1eri , mevcut bükumlere aylurı ha
rekelleri göıüleıı umumi evler , 
birleşme (randevüJ )Crleri ve ıek 
başına fuhuş yapanların evlerini , 
blaka ve umumi terbiyeye uygun 

olmıyan vl"ya devletin emniyet ve 
siyasetiue mazarr h dokunacak 
oyun oyo lılao vr temsil verilen 

Beylerin intihap edildiği anla
şıldı. Kong,ede Tarsus İdman yur· 
tlu murabhasınm miifıtenkif kal 
mış olması nazarı itib ra alınıısa 
lıu neticeye göm heyetleıc eçi· 
le.ı nrkadaşların ekserisi mütte
fikan intihap edilmişh•r demektir. 
kendilerine muvaffakiyetlu dile-

mış olacaklar ve irızihat merkez muştur . Hasan bey e~livukuf ta- bey : t,;vg 
kumaodanı ile polis larafıodon müş· Trahom mücadele teşkilatı rei· yinini istemiştir . - ( Hayır, yanlış •6~~ere 
t ı eken temin edılecektir . Bu bu si doktor Kaşif Öm<"r bey, ::ehri· Mahkemece bu istek kabul Bu yüzden çok zarar ed'ı'/:ira 

yerleri, k ti deliller elde ettiği tak 
dirde , o ytrin ~n büyük mülkiye 
amirinin emrile kapatabilir . 

Ar ve hayaya ve içtimai nizam 
ve hlakn uygun olmıyan hareket 

... buluo olarla bu yolda söz ve 
türkü sö}liyea ve ç lgı çel nluı, 
kadın ve geuç erkekl~re söz nlao· 
1 rı , sarkıntılık edenleri ve 
genç kimseleri her türlü ahlaksız· 
lığa t~vik eyliyenlcri zabıta men· 
eder. 

Gaıioo , bar kBfeşantan ve 
bunlar benzer içki kull nılao yer 
lt"rle b nyo , hamam ve plfiilard 
kız ve knclınluın çalıştırılabilmesı 
o yerio <·n büyük mülkiye amiri 
nio izinine bağlıdır. Yirmi bir ya
şından küçük olan kır. ve l<adın
Jar , bu gibi yerlerde biç bir su· 
retle çalıştırılamaz . 

Bar, kafeşantan ve meyhane· 
lere - yanlanııda veli ve vasileri 
olsa bile on sekiz yaşından aşı;ğı 

küçüklerin girmesine polis [veya 
jandarma) meneder . 

Polis , halkın rahnlıoı bozacak 
ve rezalet sayıl cak urette s r
boş olaolarla .s r hoşluk halinde 
başkalarına tecavüz edenlerin ve 
mutlak surette ammenın istireha 
tıni bozanları yalrnlar ve 24 saat 
içinde adliyeye verir. 

Şehir ve kasabalarda gerek 
mc>sken içinde ve gerek dışında 
saat 24 ten sonra her ne suretle 
olursa olsun civar halkının rahat 

uz. 

--......,...··········----
Vakıf kiraları 

Vakıf yerlerin nası kiraya ve
rılec ğini ve rnahsullerinio nasıl 
satılacağını gösteren nizamnameye 
aşağıdaki muvakkat madde ektco
miştir: "Evkaf idaıcleıile 1931-
1932 senelerinde icar akli yapmış 

bulunan eski müstecirler için evkaf 
idareleri , üç seneliklerden en çok 
yüzde 20 ve iki seneliklerden de 
yı.izde 10 tenzil suretile tecdidi mu· 
kavele edebilirler . 

Yurt gazetesi 

Köylüyü aydınlatmak maksadi 
le çıkan Yurt gazetesiııio posta 
ücretinden muaf tutulması beldwı· 
da vekiller heyetince knrnr veril· 
miştir . 

r 
-, 

Ha~a tarassudatı 1 
1 - Diin Ad anada zevalden ı 

sonra sıfırA indirilmiş tazyikı 

1 
ııcsimi 75:~,5 milimetre olup, en 
çok sıcak 35, eo azı 21 saati I 
grattı . 1 

Rutubet vasati % 77 olarak 
kaydedilmiştir. 

2-Hava az bulutlu geçmiş, 
rüzgar zevale kadar sakin 

zevalden sonra cenulm garbi· 
den sfrrati saniyede7.5 metre ola 
rak ölçülmüştiir . 

vu huzuru~u lozecnk surette gürül· Askeri hava ı-a at isıasyonn 
tü yapanlar zabitaca meaoluımr. - -----------..: 

sus icio merkez kumandAohğı em- miz trahom hastahanesi baız he· edilerrk yeni Lir rhlivukuf tayin Size aralık post•sının ~ııt:t.;ıac 
rine topçudan on beş nder vcıile· kimligw ı'oe ve trahom ba•tahane•ı' d lem iştim. Bu şirketler eA· Jıra 

"' "' e ilmiı ve duruşma 2 Elül 634 ta b' b }" k 'Jd'I ıc· ?I r 1 d 
cektir . Perakende efradın keodi- bas bekı'mı· doktor İhsan bey de h " e a esı 1 er 1 

• ~ ~1 ır • ti ine bırakılmışhr . k d 602 k cek' • 
lerine tahsis edilen yerlerde bu· a ar uruş vere 

Balıkesir memleket hastahanesi Jı lunmaları kıtal rınca ve merkez Bekçinin önünden dedi· 1,.-ızı göz mütehassıılığına tayin edil - -( Peki , aman 1 darı ,.tepe 
kum ndaolığıuca temin edilecek· mı"şlerdı"r. kaçılmaz Ş b'., der 1. irketler ne diye cocl 
tir. Perakendeler Fırka kararga · 11' 
hında toplanıp bir komanda altm· Sıtma mücadele Dün saat on dokuzda sabıkalı lıyorlar mış ?. Oolar da ,.ya• 
d 'd ki d tabı"plı·g ... ı· leketin evladı d~ğil mi?. ı1iot a gı ece er ir . hirsız ve dolandırıcılardan Abdul· • ·' sizden ziyıde onlıtrıo şalP'~liod 

7 - Mera•im geçişi şu sıra lah adında birisi yine bir zavallıyı b.. k d ti · · tıı>':'ıır:t 
Şelııimiz sıtma mücadele la- us ve u re erının ar r.eo 

üzerine olacaktır : dolandırmış ve :· matbaamızln kö· tezem buluomuyor mu?. a:ı 
T d b 1 k bipliğioe açıkta bulunan doktor· ı) opçu an mürettep yaya ö ü · şesine sa,;1arak var ku~vetile kaç- parayı ; verin biletimııi · ,ekı 

M.. tt t t b lardnn Ziya bey tayin edilmi•tir. w b ı D ı d ı b'lı~ ure ep opçu a uıu · Y maga aı amışhr • o an ırı ao rek parayı saydık. Ve ı ~ raltı 

J ndarma · Sivasta ehli hayvan adam da peşine takılmış ve ( tu Ziya Paşanın yolunu tutt~ad 
Polis . sergisi tun ) tutun diye bığırmağa ba1Jla- lfım ya ! buraya gelip tt C\ 

Mektepler ve milli tt~ekküller. mış bu sesi iıiden bekçi de kaçana ıayı görmiyen ; Mersini tu i 
8 - Merasim geçişi esnasın· 28 eylfılda Sivasta bir ehli bay· durmasını ihtar etmiş ve durmayın sayılma~ mış ?f. ki 

dda tribl üodc hükamct rüedsasiyle; van sergisi açalacağı Sivas valili- ca korkutmak maksadi"le havaya Şimdi , ( Mersin > cle"ofhcr 
avet iler \"C farka kumao anı ma- · d I J Paşa kahvesinde otur1Jı hl"·, . 

1 
b ._ ğın en vilayetimize bildiri miş · bir el silah sıkmış ve karşıdan çı. d• ~ 

ıyycti i e ir Ukte bulunaca~tır. · garsonun acaip bir tarı JUıti 
9 - Merasim geçişi yapau ka· tır. kao diğer bir bt:kçioin yitrdımiyle faliı bir eda ile söyliyerc:~ ~iP. 

file; fırka binası, divao yolu, iıtas· Mütehassıs M. Tengüval Ulucami önünde bu adamı yaka- dığı kahveyi keyfli , keyflı 
yon caddesi, yeni otel,Abidin Pa · lımrş ve kuogole götürmüşlerdir . dalıyoruz . Bizi Antaly•1' c L Dörtyol, Erzin ve viliyrtimi- ll 

şa yolu ile taş köprüye gidecek zin bazı mmtakalaranda tetkikat Hayırlı evlat I? recek olan ve knışıd•ll 
ve buradan yerlerine dönecekler- cek görüoea Çanakkale: yoı 

yapmakta olan ziraat vekaleti mü- d 
dir. lehassıslarındaıı doktor M. Teog- Kurtnluş mahallesinde oturan karşımızda • pek uzaklar. :; 

lO - Hitabet k ü r 5 Ü 9 il vat tetkikotıoı bitirmiş olduğun· Halıl adında birisi kendisine para yor · Sahilden gemiye gıt..1,Ge 
ile tribüoüo fırkadan göste . dau bugünkü trenle ve ziraat mek· vtrmiyen babası Hacı Mebmedin bir mrsele 1· Netekim ' o .. /lcaı 
terilecck mahalle insasını, yaprak d b k lugw unu biraz sonra pek $11-.Jl .. ı .. tehi muallimlerinden Ragıp Zıya otur uğu rve taarruı ve ıça la da Jl', ... 
ve dallarla tezyinini de bele - hd ladık . O macerayı da lar 

beyle birlikte Rizeye gidecekler- te it ettiğind"en yakalanmış v~ J•I' 
diye rcisliğioclen rica ederim. başka bir makalemde ao i 

dir. hakkında kanuni takibata· başlao Mııd' 
11 - Topçu alayı merasim mıştır . µ ın 

geçişinden soura bir sahra takı· rıca fenu alayı da yapılacaktır . 
mını kumlukta barakacak ve bu Buna topçu alıyındao mürettep ,- tf'm ınııımıı ııuıı 1811 Ullrum ı• ı:ıımııııııııı ~lıtı 
takım ~sat 12 de bir defaya mah· bir bölük, bando ve arzu eden A 1 bu gece nöbB Fa 
sus olmak üzere 21 pare top ıta mektepler ve halk iştirak tdecek· matör iş eri ı_ 
caktır. leıdir. Fener alayı saat 20 de fırka ~ 0 C Z a f16 di 

12 B b '- k "'h d h k ı k k En Kısa Bir Zı.ımanda Ha ti , 1.· 

- u günün üyüıılüğü ararga ID an are ete uru Öp· ______________ .... ıiı;ı Yağ cami civnrıı•. µI kıta zabitlerince rfrada anlatılacak · rüde belediye v~ biikfımet önün zırlamr · "t A. Nasibı" ~cznue~.i ve efrada gündüz ve gece eğlen· den geçecek ve fırka karargahın- Foto Coşkqn }' 4fill' 
celer tertip olunacaktır. Gece ay· da bu işe oihayet verilecektir. ııınıaıru ı t:nıtU.nıı ımnnıınııııu-



-- ---uzan : Kara Diken .. 1 
Milli 

1 HikayP--
-6-

Köyde bir ev, bir tarla, iki ö ı 
z, ı ki l .. eçi, bir koyun ve bir de 
ından başka bir şeyi yoktu. Ge· I 

n yıl bir de eşeği varmış ya ber 
ide çalmışlar, yahut kaybolmuş. 
endi tarlasını sürer, kııı derede 
çileri otlatırdı . Bugün nasılsa 
reye kendi gelmişti. Tekini gö-
nce muhabbetli bir sesle : 

- Bnyur oğul.. 
Dedi, yananda yer gösterdi . 

klemodiği bu alaka ve samimi· 
t Tekine memnuniyetle karışık 
r helecan verdi. Hemen ihtiya

gösterdiği yere çömeldi ve 
rdu: 

- Veli dede bayır ola Zeynep 
rde? 

- Üstünden arak ısıtmadan 
etıyor oğul. 

- Vah, vah. Geçer ioşallab . 
lışomdan sonra uğra da mektep· 

kiuin verey'im içir. 
- Sağ ol. 
- Sea de Hğ ol dede. 
Böylece yarım saat kaılar ko

ıtular. Akşam yaklaşmıştı Ta-
ata karanlık Lir sükun indi. Te-

- Gidelim aı tık Veli dede, 
di. Akşamleyin dere nasıl böyle 
rkulu oluyor, tekinsiz mi yok
? 
- Öyle derler emme inanma 

.. u1. 
- Ne derler dede? 
Ayağa kalkmış, köyüo yoluou 

tmuşlardı. ihtiyar esrarlı bir ses 
anlatıyor .. Her dakika biraz 

" aba kararan dereden hazin uğul
lar geliyordu. Batıda güneş kı
llığıoın son izleri belli belirsiz .. 
er şey yakın ve karanlık görü-

üyor. 
Habille, Kabilin macerasına 

ek benzi yen çoban deı eıioin bi
yesi Tekinde Lir büyü tesiri 

•ph. Bu sergüzeştlerde ttkioıiz 
lılerıa bakir ve vahşi zevkine 

yguo, olgun bir samimiyet bul
uştu. 

Köy halkma esrarla ve korkunç 
6rüocn bu efsanenin muhayyel 
abramanı iki kardeş çobanı, bü· 
n ruhiyle alkışladı . Esrarengiz 
vgilerioi takdir elti. Arhk çoban 

eresini, Gültepeyi çok seviyor . 
· ra bu köy ve bu dere, o güzel 
aceranıo sahnesiydi. Sevmek,ih· 
ras duyan ruhların ,heyecan gıda 
ıdır. 

Tekin seviyor. Vdi dedeyi, 
ızı Zeyoebi, çoban dertsini, Gül 
peyi... Bu, genç muallimde ta 
cukluktan kalma büyük bir ib 

yaçhr. Of .. Gözünüo önünde 
ine mazi canlanmıştı .Anne şefka 

nden, baba nüvazitinden, ıevgi· 
eo, sevinçten mahrum ya9adığı 

ızi. O bayata kovar gibi biır ha 
ket yaptı. Evet, sevmek! mace-
aları, muhayyel kahramanlara, A
adoluyu , mazlumları sevmek t 
evdiği daha neler ve lcimler yok 

? 
Kalbimize bu hissi aşılayan 

er zarlığ'ın bir gfin yok oluver· 
tıi görünmeyen meçhul bağlar1 
tizaza getirir. Bu ihtizaz ağıttır, 

IP.mdir, iniltidir. 
Sevgi bağlarımızın ilk ibtizazı 

~hennem işkencelerine , zebani 
puılauna hiç te uzak kalını -

or. 
Tekiu, ilç ayda bunu da tatta . 

euçliğini Yimen çöllerinde ya-
aıı ihtiyar Veli dede,ob, bu tüt · 
r ürperten hadise, aıabıa tırnak. 
n uzamış pençesiyle genç mual
in kalbini tırmalıyor.Beynine yıldı 

ım f eliketleri indiriyor, tenini iğ 
eliyor. Bir ıece Veli dedenin ağı· 
na g elen bir kurdun kendisini 
uçıladıtına inanmalı mı ? 

Gözlerden yanaklara doğıu 
ımla~ damla dökültn göz yaşları 
ir hftkikati anlatır. 
Yazık Veli dedeye, kızı Zey-

nebe çok yazık 1 Arhk zavalla bi
çare kızcağız fakir kulübesinde 
yalnızdır. Işıksız, ateşsizdir. lztı 
rap çekenler için dökülen göz yaı · 
lan kendileri için ağlıyan kalpleri 
müjdeler. 

Veli dedt", Tekine iki dert bı
rakıp gitti: Biriocisi,vicdao borcu, 
ikincisi unutulmayacak bir batıra. 
Daha ziyade sancıların böğürtü
sünü andıran bir hatıra. 

İhtiyar, ölümünden evvl Tekine I 
hayatının bütün menkıbelerini an ı 
latmıştı. Hakikaten çile çekmiş bir 1 

adamdı. Taliio gülünç ve acıkl• 
türlü, tiırlü safhalariyle karşılaş 
mıştı. Küçük Mehmedi yılan sok· 
tuğunun ertesi günü köyüa kah· 
vesinde herke" bu yılandan bah
sediyor, geçmiş yılan vakalarını 
anlatıyorlardı. Bir aı alık Veli de · 
de bahse karışmış : 

- Ben de çok yılan gördüm 
ya, bu kafir gibi ezıhsını hiç bil
mem. Kafir, çocuğa ,. Yemeo pu· 
lu ,, gibi yapışmış 

Demişt!,Bu Yemen pulu fıkra· 
sıoa o:adt:kiler kaba kaba güldüler 
işte Veli dedenin bu hatırası o 
gündenberi benliğine itlemiş bu
lunuyor, Y <' men pulları gibi. 

Biçare dedeni o arkada bırak· 
tığı yf' lim kızrna yardım etmek, 
derdine ortak, yarasına merhem, 
gönlüne teselli olmak;evvela köy
lüye düşen bir borç olduğunu u· 
autmıyan Ceo&ıet bacı oldu. De 
deoio uzak ve biricik akıabası .. 
On beş yıl önce askere giden ve 
bala dönmiyen kocasından ümidi 
kesdikten sonra, il kapılarında ça· 
lışarak elinin eme-ğiyle yaşayan 
bır dul. F elakeıten sonra kızcağı 
11a yaoına gelmişti. Fakat tuhaf, 
o LctLabtın derdini dindirmesi la
zım gelirken bilakis körüklemesi 
zavallı z~ynebi yatağa düşürdü. 

Tekin hastayı ziyarete gidince 
sene1erdenberi yatan ve arhk bir 
ayağı çukura düıen bir yatalak 
buldu. Gözlerine ioanamıyordu. 

Pembe yanaklı, Gültepenin gülü 
adım verdiği Zeynep oo, on iki 
günde böyle iskelet olmuştu ba l? 
Buna nasıl inanmalı yar1tbbi ? ! 

Boşanmağa hazırlanan : göz 
yaşlarım güç zapdetti. Mütemadi
yen dudaklarrnı ısırıyor. Öyle ki, 
aı daha kanıyacaktı bile .. 

Hasta, mabıuu, mahzun bep 
gözüne bakıyordu. Guya bu bakış
larla kendiadeu bir fey uı:quyqr 
du. Kendisi de muttasıl hastayı 
süzüyor .. 

Böyle dakikalar.en bu iki rub 
göz pençeıelerindea birhirini aey· 
rettiler. Neden sonra genç mual
lim kendine geldi. Heoüı uykudan 
uyanmış gibi vücudunda bir kar
gınlık hüküm süı üyordu. Ne ol
muştu böyle ? Söze güçlükle baş· 
tadı: 

-Zeynep hanım , yarın ayağa 
kalkmazsanız size darılacağım . 
Bu i~bede canınıza kaymanız ıü 
nah ... 

Yanın saatlik ttlkioi hoşa git· 
medi. Kız akşamdanberi bir ıey 
yememiıti, bir süt pişirip kendi 
eliyle içirdi. Hastanın gözleıiode 
hayat kıvılcımlartoın belirdiiioi 
hi11ediyor, gülümsüyordu. 

Bu esaada Cennet bacı geldi. 
Ona da b11Z1 11bhi tedbirler öğ -
retti. Y aıın tekrar geleceğioi ıöy· 
liyerek ayrıldı. .. 

•• 
- Ya haftaya çıkmaz11m ? 
Boynunu bükmüş yalvarıyor

du: 

- Bu gün gidelim Tekin bey. 
Zeynep, bir haftada eyi ol 

muşlu. Konuşuyor, gülüyor, aya
ğa kalkıyor. Hatta timdi de gez 
me.ğe git~ck i~in yalvarıyordu. 

Tçkin, bir baba tefkatiyle : 

-- Soau. var -

( TürkS6fi ) Sahife : 3 
-------~ ...... -

SON BADE RLER 
Adana Borsası Muameleleri · 

PAMUK ve KOZA 

Sovyefler 

Japonyaya nota 
verdiler 

Moskova : 24 (A. A. )- Sovyrt 
Rusyunın Tokyo sefiri 22 Ağus
tosta Japon hükumetine bir pro
testo notası vermiştir. Bu notada 

gerek Çin şark demiryollarında 
müstahdem Sovyet memurlarının 
tevkifi, gerek bu demiryollarma 
karşı şakiler tarafından yapılan 
hücumlar ve resmen Japon mu 
kama tının Sovytt memurlarına 
Sovyet konsoloshanesine ve Sov· 

yet uzak Şark oıdusu kumandan· 
lığına tevcih ettikleri ithamlar 
protesto edilmektedir. Nota bil· 
tün hunlardan Japon ve Mançu
ko hükumetini mesul tutmakta 
ve Japon hükumetinin icap eden 
neticeleri istihraç edectği kana· 
atını izhar eylemektedir. 

l\1oskova: 24 ( A. A) - İz 
vestiya gazetesi, Tokyoda çıkan 
( ~itsi Nitsi ) gazetesinin Sovyet 
Rusya ile Çin nras:mda Sin Ki-

yang ve Mogolistan hakkında 
gizli bir itilaf aktedilmiş oldu 
ğuna mütedair olarak verdiği 

haber lcri sureti kati yede tekzip 
etmektedir. 

Romanya başvekiti mühim 

sözler söyledi 
•"'• 

Bükreş ; 24 ( A. A. ) - Targu 
- Jim de yapılan büyük siyasi 
toplRntıda Bıışvekil M. Tatares. 
ko hükumetin tahakkuk ettiıdiği 
eser ve milli meseleler hakkm
da mühim bir nutuk söylemiş 

tir. Başvekil bir kaç hafta içinde 
münhasıran ordunun ihtiyacı ve 
tabii servetlerin işletilmesi için 
büyük bir istikraz aktolunac•ğı 
nı haber vermiş ve sergüzeştcile 

rin yapacakları her tÜr lü tahri 
katıo şiddetle bıstırılaeağını söy· 
liyerek nutkuna nihayet vermi~
tir. 

Rusyadaki sporcu
larımız 

.Moskova : 24 ( A. A. )- Türk 
sporcuları kafilesi bugün Kiyefe
den Hnrkofa gelmiştir. 

Harkof: 24 ( A. A.) - (Ge
cikmi~tir ) Husuı;i spor muhabi 
rimiz bildiriyor : 

Sporcu kafilf'miz dün Harko· 
fa varmıştır. İstasyon ile beledi· 
ye dairesi sporcularımıaın kalu · 
cakları otel, şehrin büyük mey 
danları, stadyom Türk bayrakla· 
rile ve yazılı levhalarla süslen
mişti. Bugün güre~ musahakala
rı yapıldı ve saat 20, 30 da bitti. 
Müsabakalarda Abbasın yerine 
Filizden Keoan .. güreşti ve kay
betti. Hüseyin kuvvetli rakibini 
hükmen yendi. Saim 4 dakikada, 
Ahmet 16 dakikada Tuşla, Ad
nan sayı ilr, Mustafa 3 ve Ço· 
ban Mehmet 2 dakikada tşula 
kazandılar. Böylece takımımız 
1- 16 galip gelmiştir. Bununla 
dördüncü zaferlerini kazanan 
güre.şçilarimiz sııhadan çıkarken 
binlerce halk tarafından hara· 
retle alkışlandılar. 

Yarın futbol maçı yapıldık
tan sonra akşam odesaya hare
ket edilecektir . 

Amusyada bir konferans 

Amasya : 24 ( A. A. )-Dün 
gece Halkevi salonunda Halkevi 
idare heyeti azasından Doğan 9ey 
tarafından Ergani \stikraZl bak · 
kında l.ir konferans verilmi§tir. 
Konferansta Halkevi mensupları 
ile kalabıltk hir halk kitlesi liı 
ıır bulunuyordu. 

Dünya Yahudileri 

Konferansında verilen 
kararlar. 

Cer.evre ;!2'! ( A. A. )-Üçün-

Kilo Fiyatı 

En az En çok 
Satılan Mikdar 

K. S. K. S. Kilo 
Kapı mıh pamuli:====ı=;;.:;:::======ı==:::======ll=====:~=:c:::ıo-..1 

Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi " 

34 34,75 iane 1 
iane II 
Ekspres 
Klevlant 

cü beynelmilel dünya yahudi kon- y A p A G ı 
feransı mesaisini bitirmiş ve bir ı-0e-=ey=a=z--~---rı---=:....=:..::....;:I .:......:::....:. __ ,,.--________ , 
çok kurarlar ittihaz etmiştir. Bu •-=sı:--'"y:...,ah.---=-------ı----

kararlar arasında milli so!lyaliıt Ç 1 G 1 T 
Almanyaya karşı boykotaj Ekspres 

iane vapılması vardır . Ksnferans 
Yerli "Yemlik 

" ,. "Tohumluk,, 
düoyı yalmdi kongresinin 1935 
Ağustosunda toplanmasına karar 
vermiştir. HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs 2 5 3 --.....------;___--• 
Kongrenin proğıamında dün· · 

,, Yerli 2 3 
ya yahudilerini dıimi surette tem· ı--.;.;.._--u':'=:::==-:--·l-----l·-=--·---,.-1-------~---1 ,, Men tane 
~letmeknmüşterekm~afiiye ı-~A~~~a~--~~--~-3~.~~~.~5--~--·--~~~------~~ 

hukuka htmaye eylemek üzere ı-~F'=ası:u7ly;....a ______ 1 __ 6;i-'7.50~--l---;;:-=·--I 
bir idare tesis olunması da_ mev- Yulaf 2,62,5 2,70 --------• 
cuttur . Delice 

Bu idare yalıu<lilerin dahili si Kuş yemi __ 1-RK~ette~n~t~oih=u=m~u~~---·l--~--I·--·--~---------~ 
yaset işleriyle ve din meseleleriy- Bakla 
kbti~nmqg~ ~mrya~ktir. ır,s~is~a~m~------~--, ---1----~---------·~ 
Reisliğe alkışlarla M. Göltman 
intihap olunmuştur. 

Esası olmıyan bir 
haber ... 

_ _,,.... ___ . ......__ 

Edirne: 24 ( A. A. )-Burada 
yapılacak büyük avcılar bayramı
na i§tirık etmek üzere Tekirdağ 
avctlarından mürekkep bir 
kafı]e Edirneye gelmiştir . 

Fransız denizaltı gemileri 
lstanbulda 

İstanbul: 25 ( A.A) - Bu sa · 
bıh limanımıza Fransız donanma· 
sına menıup Aotiyop (Aotiope ) ve 
Lavestal ( Lavestale ) isminde iki 
denizalh gemiıi gdmiıtir . 

lngiliz bahriyesi tayyare 
kuvvetleriyle techiz ediliyor 

Loodra 25 ( A .A ) - Deyli 
telgraf ( Daily lelesırapbe ) gaze
tesi bet aenelik hava planının doğ · 
rudan doğruya vereçeği netice bu 
günkü hazar kuvvetinden aşağı 
olan bava orausun~n filen kuvvet· 
lenmesi olacağ1Dı yazmaktadır . 
Bu gazete bahriye nazaretioln ber 
safbarp gemisine ikiter deniz tay
yaresi vermek niyetinde olduğunu 
bildiriyor . Babriyeyi keşif ve bom
bardman tayyareleri ile techiz et 
mek husuauoda lniiUz bahriyui 
diğer bahriyelerden geridedir . 

Bir f ngiliz Dominyonu, mil· 
dafaa bütçesini artlrdı 

Vellington : 24 ( A. A. )-Ye· 
ni Zelanda hükumetinin bu sene· 
ki biitçesinde Dominyonu deniz 
müdafaasını kuvuetlendirmek 
için 300,000 İngiliz lirası bir faz-
lalık vardır. ' 

Hindistanda Ganj nehri 
taştı 

Patna : 25 ( A A ) -· Ganj 
nehrioio taşmı ylbünden Malna
dın 60 mil mesafede Sita civarın· 
da SO köy ıu eltında kalmıthr . 
ilen yoktur. 

U N [ Vergi dahildir . ] ..,.. Salih Efeod!i ----T------..!.....~~~~~...:.JL_ 

Santim Pene 

Vadeli 6 91 
Vadeli 6 87 
Hazır 7 117 
Hint hazır 5 19 
Nevyork 13 35 

• 

lstanbulda mühim\ 
güreşler 
----

İstanbul : 24 ( A.A )- iki gün 
evvel organizatör ile kafile arasın -
da çıkan ihtilif yüzünden tehir edi
len beynelmilel giiref müsabaka
ları bu gece muntazam bir proğ· 
ram dahilinde tekrar başlamııtar . 

Evvela müsabakalara yeniden 
baılandığı için takdim merasimi 

yapıldı . Stadı bermutat hine ya -
kın seyirci doldurmuştu. Ve bu 
akıamki mOaabakaluıa hepsi gre
ko romen uıulü ile yapıldı • 

ltk mtia•balca : Dragiçhavn ro
mea 94 ile vavrr çek 96 ara
sında greko romen güreş müıaba . 
kası yapıldı . 

il" dakikalarda yekdiğerlerini 
yoklamakla geçirdiler . Romenin 
bir kafakolu iti yerde güreımete 
ıevk etti . Fakat mütekabil oyun· 
lar bir semere yermedi ve devre 
böylelikle hitam buldu . 

İkinci devre , daha sert baıla 
dı . Çekin güzel bir saltosundan 
romen güçlükle kurtulabildi. Böy· 
lelikle üç devrede beraberlikle bit· 
ti . Oyun temdit. edildi . Nıhayef 

31 15 dakikada vavra tuşla romeni 
yendi , 

ikinci müsabaka : lubiçko -
Okraoya - 112 ile Tekir dağlı 
Hüseyin - 96 arasında yapıldı . 

Günün en enteresan Ye ayni za
manda en hoş bir müs.balcasını 

seyrediyoruz . Hüseyin fıçı gibi 
olan rakibini derhal bir salto ile 
attı . Ve çok ağır~ baaırak 3 da ki · 
ka 5 saniyede mağl6p etti . 

ÜçüncU müsabaka: Loradı -
Macar 101 ile Maronke Alman 
hakimiyeti teaiıe bııladı . Sıkle . 
tininde faılalılı bu iıe yardım etti 
ve 12,42 saniyede Loradi'yi yendi. 

Dördilucll ve son milsahaka : 
Ollivera / Portekiz 127/ ile Dela· 
motte/Belçika 117 / arasında icra 
edıldi . H11mına nazaran daha iri 
ve güçlti ol•o Ollıvera hücuma 

Japonyada 
Pirinç inhisarı ya

pılacak - -Tokyo: 25 (AA) - Japon bü· 
kiimeti pirinç fiatının istikrarı mc· 
selesibi tetkik etmek üzere pir ko· 
miıyon teıkiline karar :vermiıtir , 

Bu komisyon pirincia bllkümet in
hisarına alınması işini de tetkik 
edecektir . Komisyona Baıvekil 
M. Okada riyaset edecektir • 

lngiliz lirası niçin 
düşüyor muş ? 

. Londra : 25 (A.A) - lngiliı 
lırasının Fransız frangına nisbeten 
düşmesi mali mabafilde mUnbaaa· 
tan mevsim icabah olarak telakki 
edilmektedir. Eaasen hunun için-

dirki ba:ı.ine, spekülasyonlara kar
tı koymağa tahsis cdilmit olan 
kambiyo muvazene akçasıııı kul
lanmağa liizum görmemiştir. 

geçti ve kafa kol ile delamotteyi 
yere vurdu . Bu arada bazı mObim 
vazivetler oldise de devre beraber· 
lilde bitti . İkiaci devrede Ollive 
daha ağır haamağa baıladı ve 15, 
46 dakıkada galip geldi . 

Müsabakaların eo mühimmi va-
. k 1 1 

rm a şam ,yapılacaktır . Ve müaa· 
bakalara devam edilecektir . 

Kiyef : 24 (AA) - Sporcu ka
filemize refakat eden buıuıi muhı· 
birimizden : 

Güreı müsabakalar1n1 Dinamo 
stadında yaptık. Neticeleri ıunlar
dar : 

le , 
56 Kiloda Kenan 81yı b6aabiy-

Abbas güreşlere ittirak etmedi, 
62 Kiloda Ahmet tuşla , 
66 ,.Saim sayı hesabiyle 
79 ,, Adnan sayı beaabile 

ft"nildi. 

87 ,, Muatafa tuf la , 
Ağır ııklette Çoban Meh· 

met sayı besabile kazandılar 



~·ıı He : 4 ( Türk Sözll ) 
Y!EL 

Dörtyol icra memurluğundan 
Artırma ilanı 

• • 

Alacaklı : Dörtyolua mukim Sevinuik zade Mahmut Nedim efrlndi . 
Borçlu : Dörtyolda mukim Pargalı Mehmet Duza bey. 
Borcun miktarı : Cç bin liradır. lira - 3000 -

Karyesi 

Çokmerzimen 

Cinsi sahibi Hududu 
Taktir olunan kıymet 

Lira 

16 Ağustos 
928 

Bir bap 
mağaza 

Pargalı Meh
met Duzu boy 

Şarkan Maraşlı Cekmoyan Şük- 30UO 
rü arsası gar ben tarikitl.m şi-
malen Mazlum oğlu Bildi hanesi 
cenuben tarikiaıiı . 

Mahmul Nedim efenuiye üç bin lira borçlu Mehmet Duza beyin üç bin lira tahmin kıymetli yukarda 
evsafı yazılı ve alacakl ıya ipot6k olan bir bap mağazası bir ay açık artırmaya çıkarılmıştır. 

1 - Dörtyol kasabası içio<le beleuiye binası civarında oçık artırma suretıle 22-Eylıll-934 cumartesi 
gunü saat 14 de satılacaktır . 

2 - Artırmaya iştirllk edenlerin tahmin edılen kıymetin yüzue yedi buçuğu nishetin<le pey akçası ve 
yıı milli bir baolı:unın teminat mektubunu tevdi etmeleri şarttır. 

3 -- Ahıcaklının artırmaya iştirrki halinde ayrıca pey akçası ve teminat aranmıyacaktır. 

4 - Tayin euilen zamanda artırma bedeli gayri menkulün taktir edilen kıymetinin yüzue y~tmiş bPşini 
lıulmauığı taktirde en son artıranıo taahhüdü baki kalmak üzere artırmanın 15 gün da ha temdit edilmiş 
olarak 15 inci günü ıı:yni saatte en çok artırana ihah edilecektir. ipotek harici nlacakhlorla diğer alacak
lıların gayri menllul iizerin<leki boklarını hususile faiz ve masurife dair olan iudiolarını evrakı müsbitelerile 
'.!O gün içinue icra dairesine bildirecektir· Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça sııtış bedel•nin 
paylaşmasından hariç kalacakları ilan olunur. 4464 

Adana Erkekmuallim mektebi 
müdürlüğünden 

Erzakın 

Cinsi 

Ekmek 
Koyun Eti 
Snue yağı 
:\laraş pirinci 
Kuru fasülya 
lstanbul makarnası 

,, Şehriyesi 

Zeytin yogı 

Kılosu 

45000 
13000 
3000 
7000 
3000 
550 
650 

1000 
!\esme Şeker ( yerli ) 
Tuz 

3000 
1200 
250 

1400 
Kaşar peyniri 
E·lirne Peyniri 
Kuru Soğan 
Patates 
!Jomat~s salçası 

Sırke 

Un ( **** yıluız ) 
'ırılmış Meşe vo 

çam odunu 

1000 
4000 
750 

1000 
1200 

125000 

\le e kömürü 8000 
~ıbun 1200 
Arpa 8000 

Cınei 

Yumurta 
Yoğurt 

Süt 
Taze bakla 
Taze bezelya 
Pırasa 

Portakal 
Karneb:ılıar 

Lalı na 
lspanak 
l\la rol 
Karpuz 
Patlıcan 

Taze üzüm 
Domates 
Semiz otu 
Taze fasüly:ı 
Taze bamya 
Taze soğan 
Kabak 
lliyar 
Elma 

• 

KilOi!U 

8000 
3000 

750 
500 

2000 

500 
2000 
.4000 

2000 
• 

4000 
6000 
5000 
1000 
3500 

600 
600 

4000 
3000 
2500 

Adet 

35000 

10000 

5000 

1 Mektf'.bimizin ( 9 ) aylık Erzak mahrukat ve sebze ihtiyeç-
ları yukarıua gösterilmiş ve 16-8·934 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle münakasaya konulmuştur . 

2 - Taliplerden şeraiti anlamak ve numuneleri görmek istiyen

lHin her gün saal 10 ılao 12 ye kadar mektep idaresinn ve ihale günü 
olan 5 - 9 _ 934 Çarşamba günü sa:ıt 8 <le Maarif mü<lürlüğündo topla
nacak ko!llisyonn yüzde 7,5 teminatlariyle birlikte murocaatları lüzumu 
illln olunur . 4430 16-21-26-31 

YAZLIK SiNEMA 

BU AKŞAM 

En güzel fılimlerinden birisini taktim 

Patpataşo11 kız 
kolejinde 

Kahkahalarla geçireceğiniz iki saat 
•z~ bütün kederlerinizi hüziinleri· 

nizi unutturacaktır. 4456 

ilave 

Dünya havadisleri 

Tarsus belediye riyasetinden: 
Dispanserimizde kullanılocak 

illlçlaıı gösterir listı Je yazılı 112 
kalem eczayi tıbbiye kafalı zarf 
usulile münakasaya çıkarılmış ise 
<le tı.liplerin münakasa nizamna
mesine riayet etme<lıklerinden pa · 
zarlık suretile alınmllsına encüme
nimizde karar verilmiştir. Puzarltk 
işi EylO.lün 2 inci pazar günü ya-

pılacağından taliplerin mezkftr gün
de sııat 15 <le belediyemize müra-
caatları i!lln olunur . 4461 

Tarsus belediye riyasetinden: 
l<apalı zıırf usulile münakasaya 

çıkardığımız sesli sinema mııkinesi 
hakkındaki müracaatlar şartname
mize uygun olmudığın<lan pazarlı 

Yiiniş 

suretile alınmasın11 encümeni bele
diyece karar verilmiş ve pazarlık 
işi Eyh1lün 2 inci pazar günü saat 

"' 15 de yapılacağıudae taliplerin 
vaktı mezkurda belediyemize mü
racaat etmeleri ildn olunur. 4462 

MENSUCAT FABRİKASI lN 

ERKEKLERE MAHSUS 

KOSTÜMLÜK - PARDESÖLÜK KUMAŞ larının 
Yeni Kartelalara gelmiştir 

Satış yeri-Güzel Adana Pazaıı 

11 - 26 4381 

Yıldız parkı.nda 
30 Ağustos perşembe günü akşamı 

Zafer ve Tayyare bayramı şerefine 

Fırka kumandanı Fahri beyefendinin 
himayelerinde 

Gençler temsil mahfeli tarafından 

Sakaryanın tayyarecisi 
Dünün Jiyarının Türk. tayyarecilerini anlatan Milli piyes 

• 

-- Doğruluk 
FABRiKA Si 

Evvelce ( Bodur oğlu fabrika
sı) denilen DOGRULUK FAtJ
RIKASI çırçır kısmının işletme ve 
idaresi bu kerre tarafımdan de

ruhte tdıldiği ve yüce tanrının 
yardımı ile faaliyete gPçtiği 

snygı değer çifçilerimize arzolu 

nur . 4437 6 -7 

Ömer ağa zade 

Hacı İbralılnı 
'---~~~~~~ .. 
Posta ve telgraf baş
müdürlüğünden : 

1 - 12 8 - 934 T.de ihale 
edilmek üzere münakasası bir haf
ta müu<letle temdit edilen 1187 
adet karaçam telgraf dir.,ğine veri
len bedel fazla görüldü günden 13 -
8 - 934 T.den itibaren bir ay müd
detle pazarlığa çıkarılmıştır. Talip 
olanların Seyhan P. T. baş M. ne 
muro.caatları illln olunur . 4428 

15-19-23-26 

Sirküler 
Beyoğlu dördüncü noterliğinin 

22 - Ağustos _ 934 tarib ve 
11050-1049 No.lu vekllletname
sile haiz bulunduğum selllhiyet ve 
mezuniyete istinaden vekili bulun
duğum Hacı Moto Zade Osman ve 
Raif Necdet beylerin evvelce ver
miş olılukları Sirküleri iptal eyle
miş olUuğumdan mezuniyet vo se
lt1 hiyeti vaki üzerine zir<leki sirkü
leri imza ve müceddeJen ita eyle
rim. Şöyleki : 

Seyhan defterdarlığından: 
Karyesi Dönümü 
lnnoplı 30 l\hddeli 

" 
300 

" 
" 3980 .. 
" 

20 
" 

Metro murabba 
27579 

27 5790 
3658814 

18386 

) Marl 325 tarih 
) 
) 

Abid 'n paşa veresesinin V• rgi borcaodan hazine namınn tefli 
baldJe cins miktarı ve mevkileri yazılı arozi IO - Eylfıl 934 il 

ihale olunmak üzere yirmi glin müudetle açık artırmnğıı çıkarı 

Taliplerin Mılli emldk idaresine müracaatları ildn olunur. 4463 

Vekili bulunduğum Haci Moto ,,..,,,, __ , __ _ Gazetemizin ~ 
t 

Abone ve ilan şartları 
Zade Osman ve Raif Nec<lot beyle- ı 

rin alacaklıları ile aktetm·ş olduk
ları kongurdato alıkdmına tevfıkan 

borçlarını itfa zımnında gerek çiflik 
ve emlllklerinin ira ı ve hasılatının 
ve gereksp matluplarının tahsili ve 
gerek Fazlı bey ve Hatice ve Hü
meyra hanımlar tarafından Osman 
vo Raif Necdet beylere terkedilmiş 
olan çitlik ve emlllkteki irat hisse
lerinin idaresi zımnında Adana<la 
mukim mösyö Ferdinarıt Bonapaçe
yi müvekkillerim Osman ve Raif 
Necdet beyler namlarına müdürü 
mesul intihap eylediğimi ve çiflik
lerin işletilmesi ve cmlllkin icarı 

ve math1batın tahsili ve bunlnra 
müferri bilcümle mahsulllt alım 

ve satımı mali ve idari muamellltı 

Mösyö Ferdinant Bonapaçe ile bir 
likte Osman bey ve yahut Mösyö 
Ferdinant BonRpaçe ile birlikte 
Fazlı bey İmzalarile yapılacağını 

ve hıma muhalif hiç bir uktin mu
tebLr olmıyocağını arz ve aşağı

daki mevzu tatbik İmzalarımızın 

işaret huyurulmasını maalihtiram 
rica eyleriz . 25-Ağustos - 1934 

Mösyö Feruinant Bonopaçe şu 
suretle imza edecektir . 

3 Ay~ığı üç'.~ ~~lığı a'.tı, yıllığı o~ iki. li~adır. ~· 
Türkıye harıçı ıçın bu ücretlere bır mıslı zaın "l 

Şehir abonelerimizin gazetel:~ 
hususi müvezzilerimizle her giitıa: 
bahleyin erkenden istedikleri ~ıri 
bırakılır. Şehir için aylık abone 
lairdır. re 

. 1 
k 

jeri 
Bir defa konacak ilanların üçüncü ve t d 

düncü scııhifelerde her satırı on kuruştur:ıpr 
lam rı .... :ıiyetindeki devamlı ilanlar için a1 .. k~ 

1 pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat iste~Y .. 

* * * 

Adana Erkek muallim mektebi 
müdürlüğünden 

ar 

bil 
ev 
arı 

1 s 

Ferdinant Bonepaçe Mektebimiz için Hereke fabrikası mamulatımlan ( A. B. s.1ü~' 
Fazlı bey şu suretle imza ede· ll'W 

markalı nümünesi idaremizde mevcut ve evsafı münakasa şıırtn 9 

coktir . ·ı ız 
de yazılı 650 ilıı 700 metre kumaş 21 Ağustss 1934 tarihinuQn 1:.ı 

Fazlı 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur . ihale •i 10 Ey!UI t!JJ:ll ı 
Dairede okunup anlutılon 1934 1 er 

sonesi Ağustos ayınıu 25 inci C. zartesi günü saat 14 te Maarif müdürlüğünue yapılacaktır . Ta ,;aat 
ertesi günü tarihile yazılı bu sirkü- nümüneyi ve şartnameyi görmek üzere mektep ilnresine murJC d 
ler altındaki imzalar şahıs ve hü- lüzumu illlu olunar · 4447 21 -26 - 3 I ha 
viyetleri dairemizce maruf adresi ıi fi 
yazılı Hacı Moto Zade Osman ve """1"D 
Raif Necdet boyler vekili Fazlı bey ---------------------- he 
ile Mösyö Ferdinant Bonapaçenin 
imzaları olup münuerecatını tama
men kabul ve ikrar e1le<likten son 
ra önümde imzalamakla Noter ka
nununu (67)inci madılesine tevfıkan 
taslik eıtim. 25-Ağustos-1934 

iptal ve tecdidi sirkülere me
zuniyeti natık mevzuu balıs vekd
letnamo görüldü 

İşbu sirkülerin dairede mahfuz 
aslına temamen mutabaklltı anla
şılmakla talep dairesinde aynen 
neşri ilıın edilmek üzere Türlı:sözü 
gezetesi müdüriyeti muhteremesine 
taktim kıl n<lı 25 -Ağustos -1934 
4465 Rahmi Nihat 

Posta ve telgraf baş
müdürlüğünden : 

1 - 15 - 8 - 934 turihiodon 
itibaren Adana - istasyon posta 
naklıyesinin bir oy müddetle ve pa
zarlıkla sutılmasına karar veril<li
ğın<len taliplerin Seyhan P. T. Baş 
M.ne muracaatları ildn olunur , 

4440 19-22-26-30 

Evkaf müdürlüiünden • 
Mazbut ve mülhok vakıfiara 

ait muhtelif yerlerde kıl.in 14 okar 
ve tarlaya talip çıkmadığınuan ye
niden müzayedeye çıkarılmıştır . 
ihalesi 27-8-934 pazartesi günü 
soot on beştedir . Taliplerin Evkaf 
idaresine müracaatları . 4466 

lzmir belediye piyango 
biletleri. 

• ınle 

Reçetelerinizi mutlak Yeni l 
ıa<l 

Eczaneden yaptırınız ırı 
~ay 

Kolunya , lavanta , podra ve sair eşya ı~:ı 
Yeni Eczaneden tedarik ediniz . 

Yeni Eczane : Saf , temiz ve ucuz illlç satar. 

FOTO 

"Talebeden terızllô.llı ta· 
rif e ile ıicret alt111r . 

o•o 
FOTO CO~KUl\ : 

Yeğ Cami Civarı 
eri 
yliı 

Şehrimizde Yıldız gazinosu kar- ~~k 
şısın<la gazeteler bayii Polisçi zade ----------·---------------d tih 

Umumi neşriyat ııı 11 •·le 
Hüseyin beyin dükkllnında satıl-
maktadır. Bu biletlerin satış müd- Melınıet Nıırettlrı ıJI 
deti Ağustos nihayetine ka<laruır . Adana Türk sözü ııııı 


