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tel iki gündeııberi şehrimizde! 
makta olan Zirnat vekaleti 

~lfaıntakalar nebatat mutalıas· ı 
ktor 1\1. Tengwall dün İs-

f, lıa~ekdin~tl~n _evvel bir 

t
irimıze aşag1dakı bcyanat-

8 nmuştur ; 
lekfiletin emriyle Ankara
reketletloğruca Antalyaya 
. lluradan Fenike, Çavd1r 
köylerindeki toprak ve 

jeri tetkık ederek tekrar An· 
8 r döndüm. Bura ve civarm 
r· >prak ve bahçeleri gözden 

a1'lktcn sonra Dmlen, Ak su, 
nlf ManBvgat, Alara, Alanya, 

yii havalisirıde araziye eit 
araştırmalar yapdım. Bura 

t11ra .Mersine g"lindi. Vila 

bilinde Alata ve Lenıas köy· 
e ve Tarsusta da ayni tetkik· 
apıp Adauaya geldim. Bura 
ı sırasile Payas, Körlük, 

', ı li, Dörtyol, Ocrklı, Büyük 

8,-tük Çaylı, Kuzuculu, İcadi 
iıillrzin, Bucak ve Kozanda ve 

J g;n ırmağının iki kıyısmdaki 
ıılı~erde ldkikat yaptım.Bugün 
caı'aal mektebine giderek orn· 
ı ~dnııl ıklar ı,damızlık ve na· 

balıçelerini,Moto zadelerin 
i fidanlıklarını gezdim. Öğ 

nruki henle bana seyehat 
t refakat etlen Ziraat mektebi 

, &nlerioden Hağıp Ziya beyle 
j !Kıla gideceğiz . 
ıa<la Ziraat umum müdürü· 
llliikı olacak ve hundun son· 
.,ay,Bambo ve· Narinciye zi 
ıJrmı, bunların bnlun<lukları 

a leı leme eyİle§lllC imkanlarl· 
dnclc tetkik etmek için Hi
~ideceğim. Buradaki tetki 
>itirdikcleu sonra 1 taobula 
"ek ve raporumla çalışma 
ıaiui hazırlayıp vekalete ve-
im. 

Antalyadaki mesaimden neti
celeri ancak beş altı sene nihaye· 
tinde alabilecel,ıimi ümit ediyo-

sus attır. 

M. Mussolini l Rus borçları 
ıavraya iştirak eden f Amerika ile devam eden 
bitleri takdir etti 1 müzakere durdu 

~arperin: 25 ( A. A.) - Bü-; 
f 111aoevralar bitmi§ olduğun

Y. Mussolini manevralara 
t etlen biitün zabitleri top· 

a~ı.ıc gerek znbitleri gerek kı 
gösterdikleri bedeni muka 
tt, yül sek kahiliyet ve inzi-

11!1 dolayı tak<lir etınıştir. 
pı. i\l ussoliııi ıniiteakiben a· 
Jiliterlere ve ecuebi heyetler 

#na hitap ederek mane.vralar-
uluııduklarından dolayı ken
inc tesekkiir dmiştir. .. 

--· .. Vaşington : 26 ( A. A. ) 
Rus borçları hakkındaki müza· 
~kereler durmuştur. Bunun sebe
! bi şudur : 

Bir takım Amerikalılar Sov· 
yet Husyuda meri devletleştirme 
kanununu bildıkleri halde bil' 
çok emlak satın almışlardır. Sov
yet hükumeti Amerikalıların bu 
hakkını laınmak istememekte
dir. 

-- •• 
80 

Belediye intihabı 
Şehrimizdeki hazırlıklar tama

men ikmal edildi • Eylfılde intihap 
encümeni seçilerek ceJveller üzerin· , 
de tetkikata başlanacaktır • -

.ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON B1R1NC1 YIL SAYI 3001 

Zaler bayramı için hazır
hklar yapdıyor. 

Kayseri : 25 ( A . A . ) - 30 
Ağustos büyük zaferin yıldönü 
mü Kayseride çok par lak bir su 

rette kutlulanacağından kolordu bu· 

~ovyet hükumeti; Suriyedeki te
b~asını Rusyaya davet etti. 

Adana 
C. hakkımdaki duygularınıza 

teşekkür ederim . 
Reisicumhur 

Gazi Mustafa Kemal ----·-·----. 
lngilterede 

Beş senelik p\an nası1 
tatbik edilecek ? 

Londro: 25 ( A. A.) - "Dey· 
li Telgraf ,, gıızetesi beş senelik 
hava planının doğrudan doğruya 
vereceği netice hugüngii nazari 
kuvvetindPn aşnğı olan hava or~ 
dusunun filen kuvvetlenmesi o 
lacağioı yazmaktadır. 

Bu gazete bahriye nezaretinin 
safı harp gemisine ve her kru 
vazörn ikişer deniz tayyaresi ver· 
mek niyetinde olduğunu bildiri
yor. Bahriyeyi kesif ve bombar
dıman tayyareleri ile techiz et
mek hususunda İngiliz bahriyesi 
diğer bahriyelerden geridedir. 

günün layık olduğu veçhile tesit 
edilmesi için zengin bir proğram 
vucuda getirilmişdir. llalkevi de 
ayrıca bir proğram tanzim etmiş-

dir. 
30 Ağustos gecesi kolordu bü 

yük bir balo verecek ve yeniden 
yapılan askeri mahaf elin Je açıl
ma resmi yapılacaktır. 

Müessif bir kaza ., ______________ __ 
Bir zabitimizin bacağı 

kesildi . 
Kütahya : 25 ( A. A. ) - Diin

kü gün saat 10,30 <la Alayunttıın 
gelip Konyaya geçen İstanbul 
treninin hareketi esnasında mü· 
essif l>ir kaza olmuş, Janda,ma 
mektebi birinci bölük kumandanı 
yüzbaşı Remzi heyin sol ayağı 
kesilmiştir. Remzi hey memle· 
ket hastahanesine nakledilmiştir. 

Hu sene mekteplf>re fazla 
mür~caat var 

Kayserı : 25 ( A. A. )-Şehri
miz lise ve orta tahsil mekteple· 
rine kayıt ve kabul işleri beş gün· 
denberi devam etmektedir. Buse
ne m~kteplere kayıt için müraca
at edenlerin adedi geçen seneye 
oisbetle çok fazladır. 

İskenderun sancak merkezinden üç da .. 
ire Antakyaya nakledildi. 

Suriye muhabirimiz 25 tari
hile bildiriyor : 

Bir zaman evvel, yine Lazki 
kiyenin İskenderuna ilhak edile
ceği, veya sancağın Lazkiyeye 
ilhakı için Antakyada bir takım 
mazbatalar gezdirildiği §ayi ol
muş; fakat dipsiz çıkan hu ha
berler zamanla unutulmuştu. 

"Eltekaddüm,, gazetesinin bir 
yazısı bu eski şayiayı tekrar can· 
fondırmış ve herkesi yeni baştan 
işin hakikatini öğrenmeğe sev
ketmiştir. Antakya mahafilioin 
bu hususta ad..,mi malUmat be. 
yan ettikleri yazılmıştı. Bununla 
beraber tahkikatımı tevsi ederek 
behemehal bir şeyler öğrenmeğe 
azmettim ve nihayet yüksek ma· 
kam sahibi bir zatın bu mesele 
etrafında vukubulan gayri resmi 
bir beyanatına ıttıla keabeyledim. 
En yüksek Franzız makamlarile 
alaka ve irtibatı olan hu zat, 
filhakikıı böyle bir ilhak keyfi 
yetinin mevzuu bahsolduğunu 

Yahudi kongresinde 

ve fakat mahiyetinin henüz bili· 
nemediğini bayan etmi§tir. 

Diğer taraftan yine Halepte 
çıkan ( Elvakıt ) gazetesi de bu 
meselı>ye temas eden bir yazısuı -
da, Lazkiyenin İskendeıuna ilhakı 
keyfiyetinin Suriye vahdetinin 
tahakkuku yolunda bir adım ol
duğunu yazmakta va reisi vüze
ranın bu işle bizzat meşğul bu
lunduklarını ve hatta ali komi
serin muvafakatlerini almak üz· 
re olduklar1nı kaydetmektedir. 

Filhakika Fransıı . Suriye 
muahtdesiuin tekrar mevzuu 
bahsolcluğu şu günlerde ortnyn 
atılan bu ilhak haberi bu gazc
tonin tahminlerine hak verdirc 
cek mahiyette ise de katiytıt ifa· 
da etmediğinden ve henüz resmi 
bir makamdan teyit olunmadı
ğından yine ihtiyatla telakki O· 

lunmalıdır . Gerçi Lazkiyenin 
sancağa ve binııetice ademi mcr
keziyetle Şama raptolunması de· 
- Gerisi dördüncü sahifede-

Afyon gençleri 
Almanyaya karşc yapılan f . . . . . 

boykutaj hakkında Ik taarruz emrının verıldığı 

---------------------------------------------------- g~ü. I tepeyi ~ ettiler • 

Daimi Afyon merkez komitesi 
Kokain imalatının umumi bir tarzda 

arttığını müşahede etti 

Cenevre : 25 ( A. A. ) - Dünya Afyon : 25 ( A. A. )- Diin Hal· 
Y abudi kongresini 1935 Ağustosunda kevinin muhtelif kollarından bir çok 
içtimaa davet eden Cenevre konfe- gençler başlal'mda ev reisi olduğu 
ransı münasebetile Hitler Almanya- halde atla ve yaya olarak iki büyük 
sına karşı yapılan hoykotajın neti· kafile halinde Kocatcpeyi ziyaret 
celeri ehemmiyetle kaydedilmekte· etmişlerdir. Büyi.ik zaferde Gazi haz-

~~-------·---------~-
dir. Konferansta bildirildiğine göre retlerinin ilk taarruz emrini verdik· 
Yahudi akalliyetleri bulunan mem- leri bu tarihi lr.pcye gidiş geliş ora· 

1933 senesi içinde mühim miktarda ka leketlt!rde Alman ithalatı mabıms de· daki duraklama hariç olarak atla 
receıle azalmıştır. Amerikada yüzde iki saat aürmfütiir. Tepeye varılınca 

çak Afyon musadere edildi ı12, Lebiatanda yüzde ·10 nisbetlerin biitün kafile toplanarak büyük kur· 
azııldığı gibi Fransada 570 milyon tarıcınm harekatı tarası;ut ettikleri 

Cenevre : 25 ( A. A. ) - Ce
nevrede toplanmış olan Afyon 
daimi merkez komitesi 1933 te 
Kokaın imalatının umumi bir 
tarzda artUğını müşahede etmiş 
tir. 

Morfine gelince yedi memle· 
ket İngiltere. Fransa, Almanya. 
İsviçre. Sovyet Rusya, Amerika 
ve Japonya 1933 te bir tondan faz. 
la imalatta bulunmuşlardır ki bu 
bütün dünya imalatmın yüzde dok 
sanını teşkil etmektedir. 

Altı memleket İngiltere, Fran· 
sa, Almanya, İsviçre, Japonya ve 
Köre Diyasetilmorfinin imalatı
nın yüzde 96 sını yani 1295 kilo 
sekiz memleket Belçika, İngilte· 
re, Almanya, .Frı nsa, Hollanda, 
İsviçre, Amerika ve Japonyıt Ko
kaın imalalmın yüzde 4•1 dünü 
yani 3773 kilo imal ttmişlerdir. 
Dünya Kokaın stokları 1933 te ha 
fif bir tarzda azalmıştır . 

kaçak af yon müsadere edilmişdir· 
Bu müsadereler kaçakçılığın art
masından ziyade mürakaLenin 
şiddetlenmiş olmaeınıJ delalet et
mektedir . 

ve 289 milyon frank tenakus etmiş· mev:r.ie dikilen ~anlı bayrağlmızı s~· 
tir. Yahııdi boykotajmı tf'rtip eden· lamlamıştır . 
ler Alman Yahudileı·inin vatandaşhk K 

nfile ile bcrelıcr giden binbaı;:ı 
haklarını tekrar elde edinceye kadar 11.1 f hb ~ 

u ü e am bey 1903 metr~ irtifamda 
boykotajın daha şiddetle devam ede- olan bu tept'de bütün harekat ma· 
ceğini müttefikan söylemişlerdir· hallerini göstererek taarruz hakkın 

11·----------------------------
Bakır madenine ulaşıyoruz 
Ergani demiryolu dahili istikrazının 

son tertibi de satlığa çıkarıldı -.. -----
Bu devrin en ehemmiyetli tasarruf ve 

kazanç yolu bu tahvillerden almakflr 
o/o 5 faizli ve % 2 ikramiyesi olan bıı lstlkrazln son tertibi cfr 

evvelce lhrac olwwn A ve B serileri gt/ll ayni hak ve imtiyazları 
havi beheri 20 lira ilibari Jnymelle , Jzamiline mnlwrrn 200 blrz 
tahvilden ibaret olup , tam talwilln .1 te birini temsil etmektedir · 

d a izahat vermiştir . Civar köylüler 
de bu merasime iştirak etmişlf'rdir . 
Kocotepede top uıevzileri ve siperler 
bata göze çarpmaktadır. 

Alman yada 
Şiddetli kasırğa ve fır

tınalar oldu 

Stutgart : 25 ( A.A ) _ l<'evkal
ade şiddetli hir fırtına bütün Hu
rembergte mühim hasar yapmış ve 
seb7:e .ve meyva bahçelnini'"'[harop 
etmıştır · Bir çok•çiflikler""harap ol
muştur· Dolu ve şiddetli 9yalfmurlar 
neticesinde foyezaolar basıl bo)mus

tur • Priende üç kişi boğulmuştu;. 
Ölenlerin daha fazla olmasından kor
kulmaktadır . 

seride belediye intihabı 
hazırlıkları. 

l\fevzuubahs emlakin kıymeti 
1100 milyon dolardır. Bu meLla· 
ğın büyiik bir kısmı Bakiida pet- ı 

rol kuyuları satın almış olan 
Staodart Ovil kumpaoyasına ait· 
tir. --- . ,.-

uyet>ri : 25 ( A. A. )-Beledıye Amatör işleri 

Halbuki Morfin stokları yüz 
de 17 artmıştır. Kokaın ve Dia 

, setilmorfin dünya istihlakıde azal
mışf akal Morfin istihlaki yüzde 4 

ıhı hnzırlıkları temnman Lild~- 1 

ttir. Belediye scç~c.ek ve seçı· 

derin defterini hozırlumıştır. 

artmıştır. 

Bu tahviller • Jrnnwı muciblrzce umumi ve müllıak bülçelcrlt• 
idare olııman daire ve müesseselerce , vilayetler lıusıısi idareleri 
ve belediyelerce yapLlacak miizayede, münakasa ve nıııkavf'Lelerde 
teminat olarak ve hazinece satLln11ş ve satılacak olan mlW emlak 
bedellerirıfn tediyesinde itibari kıymellf!ri üzerinden başabaş lcabul 
olwrnr . Ta/wll ne Jcuponları ile tedlyelerine miileallflc evrak ve 

İzmir borsasında inc'r ve 
üzüm satışları . 

İzmir : 25 ( A. A. )- Bu ayın 
on sekizinden yirmi üçüncii giiuü 
akşamına kadar bir hafta zarfında 
§f'hrimiz borsasında beş buçuk ku
nıştan dokuz buçuk kuruşa kadar 
dokuz bin on üç çuval incir ve altı 
kuruştan yirıui bir ;._kuruşa kadar 
~9,72·1,000 çuval üzüıu __ satılmıştır • 

En Kısa Bir Z<Jmanda Ha 
ylul içinde intihap encümeni zırlanır . 
rf'k intihuhota filen başlayacak· 

ltntihaL111 bir giiode icrası için 
ıgı·leu tedbirler ıılıııml§tır. 

Foto Coşkun 

Kaçak)thalat ve ihracat hu seneller. faiz ve ikramiyeler ve diğer muameleler islikrazın lama· 
men ilfasma kadar her lürlii riisum ve vergiden muaftır. 

% 5 faizden başka • senede iki defa yapılacak l\eşldelerde de 
kazanan uıımaralara ayrıca ikramiye verilecektir . 

susunda da komite raporunda is 
tatistikler vardır. 1933 te Freosa
da, Sovyet Rusyada,Hongkongda, 

Hindistanda ve Çinde çok mühim '-------------------------
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Hikii>•e SON BABEBLJER 
Adana Borsası Muameleleri 

1 - PAMUK ve KOZA 

-7- l 
1 CİN st 

Kilo :Fiyata 
Satalan Mikdar 

Kilo - Bir hafıa ilaha sabret Zey-
Çob ... u dercsiııc hep birlikle 

riz dıadi. Hem hani ya böyle 
lcr düşünmiyecektio, eğer bir 
a tekrar edersen ... 
Zeynep: 
_ Yok ağam , demem bir 

a. 
Diyerek boynu bükük sus -
tu. Bu köylü kızında masum 
güzellik, sıbirlı bir cazibe var. 
ç muallim oouo sar1 saçlarmı 

maktan kendini alamadı. Zcy 
, Tekine bir kuzu safvetiyle 
tı, baktı .. Munis gözlerinde 
ıeyler okunuyordu, Tekio bu

hissederek elini çekti. Ayağa 
arak : 

- Aaladıo mı, bir haftaya ka
bir yere çıkmıyacak8ın. 

Dedi ve çıkıp gitti. Mektebe 
ru bııh, hızlı yürürken arka. 
bir ses duydu : 

- Uğur ola muallim b~y ne
n böyle? 

Döndü. Muhtardı Tekin cevap 
l : 

- Veli dedenin Zeynepteıı. 
- Eyiletti mi ? 

Bugün epeyce mubtu a -

Muhtar manalı bir gülüşle : 
- iyi bari . Dedi . Dışartlan 

ı...1t11-•lmaktan sakındığını anlat-
isıiyerek kulağına eğildi. Ya 

a : 

- Derdine derman ol, onun .. 

Bu adam ne dtmek istiyordu? 
ç muallim muhtarın sinsi mak 
nı anlamakta gecikmedi. Na-• 
ıkabele edeceğini bir ao dü 

ü. Bir yumrukta bu iğrenç 
fi yeıe sermeli mi ? susmalı 
Şu iki tasavvur zihninde çar 

ken bir karar vermeğe imkan 
mallı. Bunlardan birincisi, çok 
'z ve doğru olmakla beraber 
'keli .. lkincil!i, bütün ithamları 
ine almak demekti. Hiç birini 
ul etmedi. Anlamamış görün· 
Tabii olmığa özenen bir eda 

Artık iyi olmağa yüz tuttu, 
ağız, dedi. 

uhtar cevap vermemiş, me
Löylc kapanmııtı. Fakat va 
Tekio bir ihtar telakki et
bir daha Zeynebe uğramR -

ı. Dedi kodunuo köye çoktan 
dığıoı keodi kulağiyle eşitin· 

6ylülerden nefret etti Haya · 
e ideal yaıattığı temiz yürekli, 
' duygulu, mllteva:ıi köylü ti. 
üıerinden ıslak bir sünger ge 
~it.gibi olmuş ve o tip silini-
ışh ... 
imdi bütün bu vakaları üç 

ıığdıran meçhul ıcbebi bilme· 
alled eıı bir dikkatle araştır 
halde bulamıyor. . Dimağına 
lan istifhamlar ısrarla somurl
bekliyor lardı. Hademeuia ıesi 
ınlığına nihayet verdi : 

Tellin bey Ceauet bacı sizi 
eğe gelmiı. 

Odama çıksın ıdiyorum. 
ademe ıüratli adımlarla u 
ıırken oturduğu sandallyeden 

tı . Ağar, ağır taş merdivenleri 
Kapıdan bir adım atmııtı ki, 

net bacının yanında Zeynebi 
6rdU. Vniyetioi bozmadaa 
ve ciddi. 

_ Hoş geldiniz, Ceonet bacı 
ııa, ya ıiz_Zeynep hanım eyi. 
oiı ya ? 

Tasavvur etmediti bu ağır cid
genç kızı sıktığı bellı . Müp· 

bir ceup verdi . 

·----- Eb ne olacak • 
zgün gözlerinde geçirdiği fe
tın izi artık kaybolmuştu . Fa
yüıü eski pcapeliğinc bala 
et , 
- Çok bekledik , gelmediniz, 
abuk unuttunuz T f'kio bey ? 
in itlerioin fazlalığından bat 
lramadıiını ıöyledi . 

Rus-Japon 1 

1 
Fransada 

En az En çok 
K. S. K. S. 

Kapamalı pamuk--.-
- Hem bana ibtiyacıoız kal

dı ya bak maşallah çok sihbatli 
görünüyorsunuz . 

Zeynep dargın , dargın oou 
baştan aşağı süzdü. Genç muallim 
bu bakıştan fıdeta sıkılmıştı . 

1 Arasındaki ihtilaf devam 1 Harp tayyareleri ma-
l navra !.~pacak 

Piyaaa parla~ı ,, 
Piyasa temizi ,, 
iane I 33,75 

- Ben derse gidiyorum sız 
bekliyecek misiniz ? 

Cennet bacı : - hadi kız gi 
dek. Diyerek ayağa kalkmıştı Zey· 
nep tc onu takip etti gittiler . Ay 
rılırken Zeynep : 

- Yarın akşam bize gel emi ? 
- Yarın değilse başka bir gün 

inşaallab . 
- Peki , peki . 

Misafirler kapıdan çıkarlarken 
Tekin de sınıfa girdi , flk gözüne 
çarpan çocuk Mehmet oldu . Al 
dığı zehirin tesiriyle knk güodiir 
yatan en çok sevdiği talebesi .. 

- Hoş geldin Mehmet . 

ediyor. 

Patis : 25 ( A. A. )-Uzak şark 
hadiseleri }'ranıuz mathuatınm on· 
zarı dikkatiui cellu•tmektı•dir ... l'e
tit Jurnal ,, diyor ki : 

SoYyet Uu, ya iilleıler Cemi ye 
tine girmeğe hazırlamyor . Japonya 
ise Pa. ifik denizinde vahim endişe· 
lerle karşılaşmış bvlunuyor. 

Binaenaleyh nr.ticesi belli olmı· 
yan bir miicadeley~ girişmek zamana 
de~ildir. • 

Diger taraftan '' Pt>ti Parisiyen,, 
in Şauglıay muhabiri de şöyl~ J&· 
zıyor : 

İhtilal mahallinde tetkik olu
nursa uzaktan gözüktüğü kadar kor· 
kutucu değildir. l\foskova ve Tokyo 
hükumetleri şiddeıli siyaei teşebbüs· 
lertle bulunuyorlar v~ bu teşebbüs· 
ler mütekabilen hande ile karşıla· 

Yazık sına o yılanın baıına bir oıyor. 
taş vuramamışsın . Çünkü her iki taraf ta diğerinin 

Tabir ağanın yanaşması öldür- blöf derecesini pek ala bilmektedir. 
dü muallim bey . " Journal ,, gazetesi ise diyor ki: 

Sözü bitirince serbe,t bir ta Hakiki ihtilaf Amerika ile Japon-
ya arasında hir pasifik denizin hakivurla ayağa kalkh hocasına yak 
miyeti için ezeli deniz rekabetinin 

1 laşarak elini aldı · yeni bir safhasrna §ahit oluyoruz. 1 

- Ne 0 
Mehmet 

1 lsveçle Almanya 
- Eliııi öpeceğim muallim 

bey. 

- Haydi , çocuğum el öpmeğe 
alışma . 

Çocuk muallimin bu biraz sert 
emrine itaat etmek istemedi . 

- Muallim bey , babam dedi 
ki : el ökmekle ağız pis olmnmış. 

- Bu yanlıştır yavrum . 
- Ne olur muallim bey öpe-

yim? 

Çocuk çok yalvarıyordu . Te
kin ne kadar kızmıf g8rünmek is· 
tese o kadar yalvarıyor . 

- Otur diyorum sana . 
- İsterseniz dövUn muallim 

bey , bocanın •ardutu yerde anı 
biter . 

Tekin bir kahkaha salıverdi . 
Çocuk bundan istifade ederek tut
tuğu eli minnetle öptü , başıba 

koydu • Genç muallimin şefkat da· 
marları lıabarmııte . Bu sevgili ta· 
lebetinio aluıodao , yanaklarından 
mesleğin doyulmaz zevkiyle Ö.JÜ· 

yor , sa~larını okşuyordu . Bu zevk 
genç muallimi , damarlarını tutuı 
turan bir içki tesiriyle mest etti 
V-.; kendini , yalnızlığını unutturdu. 
Son günlerde kararmıya yüz tutan 
mtfkfıre ateşioi körükledi . 

le • 

.. 
* * - H~ydi Zeynep bir daha ıöy· 

Son babarın:hüıranından ken· 
dini korumuş bir ağacın dibinde 
oturuyorlar . Tekin asrar ediyor : 

- Haydi Zeynep bir daha , 
ne olur? 

Kız nazlanıyor , nıhayet daya
namadı , utancından yere bakarak 
Lira:ı evvel söylediği türküyü tek· 
rar söylemeğe başladı : 

JJ/r gulıiıı dalolalun 
Kara sevdalalalun 
Haydi yan yana .. 

Genç muallim bu ıcain rubuoa ı 
bir ıeyler vadettiğini anlıyor, için-

de bir sis arkasında kımıldanan his 
Jer duyuyordu. Tllrkü bitince Cen
ntt bacıya uzaklaıan geçileri gos- ı 
tererck : 1 

- Cennet bacı bak yaramaz-

Arasında bir prensip ihti- · 
lafı hasıl olmuş. 

uoaıe-

İstokbolm : 25 ( A. A.) -
" Stocklıolm Tidniogen ,, gazete
sine nazaran Tronsferhr mora· 
toıyomu lırıkkında lsveçle Al. 
mımya arastada bir prensip ihti
lafı hasıl olmu§tur. 

Derli o : 25 ( A. A. ) - Haf ta
lık '' Observer,, gazetesinin Al 
manyaya ithali muvnkkaten me
nedilmiştir. 

lrlanda Başvekili 
., Şimdiki vaziyetten ınem

nunuz ,, diyor. -I~ondrö: 25 (A. A. )- Şimali 
İrlanda başvekili bugün Kemriç 
Cambidgede iradattiği bir nutuk
ta ezcümle demiştir ki : 

Birleşmiş İrlanda yalnız im
kansız bir şey değil ayni zaman
da imperatorluğun oefi namına 
edilmez hir şeydir. Şimali İrlan
da şimdiki vaziyetten memnun 
dur ve dünyanın bütün kısımla 
rında dalgalanan imperatorluk 
bayrağına sadık kalacoktır. Şi 
maU İrlanda gayri kabili teca
vüzdür ve öyle kalacaktır. 

Amerika da 
Bir hapisanedeki mahkum· 

lar isyan çıkardılar 
Doledvil : [ Amerika ) 26 )A.A) 

- Civardaki bapisanelerd~u bi 
rinde iıyaıı çıkmııtır . Asiler bir 
ço" yerleri ateşlemiılerdir. Küçük 
bir bina yanmıştır . EyaletİQ ber 
tarafından polis yardımcı kuvvet · 
lori yetiımişti' . 

Harpgemilerimiz T ekirdağda 
Tekirdağ: 25 (A.A. )-Yavuz, 

Zafer, Tınastepe bugün Gelibolu -
dan limanımıze gelmişlerdir.Filo 
buradan Erden ve gemliğe gide
cektir , 

Viyana da 
lar kaçıyorlar . Dedi • Dolfus hadisesiyla alakadar 

Kadın onlara çevirmek için yaa- fbir mebus tevkif edildi 
!arından uzaldaıınca genç kızan ı -·-•~-
yanına sokuldu . Viyana : 25 ( A.A ) - Eski zi -

- Zeynep iyi oldun dejıl mi? raat fırkasının M. Dolfusua katili 
timdi biç bir derdin kalmadı • Kız hadisesine karışmıı olmaıı mezkür 
biraz çekiagea : 1 hrkaum parlemeoto grubu reiıi 

- Ne bileyim . M. Pogrzedaczia .. Veltblatt " ıa-
Tekinio dudaklarına bir tebeı 1 :ıetesi ziraat fırkaaı mebuılarıada-

ıUm dalgHı gelip geçti • rındaa M. Pevat Devatynin tevki · 
- Sonu Yar - fini teyit eylemektedir , 

Paris: 27l ( A. A.) - 28 A
ğustostan 31 ağustosa kadar Pa-

iane il 
Ekspres 
Klevlant 

3.5 

ris mıntaknsında büyük hava YAPA G l 
manevraları yapılacaktır. Fakat 1 __ B--'ey~a_z ______ ,ı-----ı-----•--·-----------. 
~ilh~kınb~atb~i~~b . ~~Si~y~ah~-----~-~--~~·~---~·~-------~ 
runma talimleri yapılmıyacaktır. .,., Ç İ G İ T 
Manevraları cenerul Dogols ida- Ekspres 

re edr.cektir. Bu münasebetle , __ Iıı_n_e_---..,....,,..-__,._11-'-------ı-----•-·-------""'I 
Yerli "Yemlik,, 

bir çok kişi alun muharebe ve •• "Tohumluk,. 
kıtaat nakliye tayyareleri kulla-
nılacak ve en son sistem takip 
tayyareleri müdafaaya iştirak ey
liyecektir. 

Fransanın kıymetini 
yükseltmek için 

--------

Ecnebiler vergilerini nasıl 
ödeyecekler? 

----
Vaşington : 25 ( A.A ) - Ame

rikadaki muamelelerinden mütevel· 
lit kazanç vergisini v~rmakten imtina 
eden emebilerio emvaline haciz ko· 
oıılacağı veya bu emvalin müsadere 
t-dileceıi hazine tarafından ilin 
olunmuştur . 

Diğer taraftan müşterilerinin ka
zancını bildirmekten imtina eden 
bankalar da hu tediyatın tamamın
dan meaul tutulacaklardır . 

N evyor k; 26 ( A. A. ) - Bor
sa. murabahacılar mehafiline gö
re Amerikada birleşik olmıyan 
yabancıların da gelir vergisine 
tabi hulunmılarına dair olan ka· 

nun Penelerce evvel kabul edildiği 
halde tatbik edilmemişti. 

Bugüne degin murabahacılar 
keyfiyeti protesto etmemişlerken 
şimdi öyle zannediyorlar ki Şi
kağo TiciJet ofisi başta olmak 
üzre muhtelif ticırot borsaları 
yabancı memleketlerle bazı mü · 
him işleri elden kaçırmamak 
kıygusiyle hükumeti hu vergi
den vaz geçirmeye çalışıyorlar
mış. 

lstaobula gelen F raosız 
harp gemileri. 

Bu~day Kıbns 2 3 

•• Yerli 2 3 

" Men tane 
Arpa 3,25 

ı-,;,;:.;L::.. ____________ 1-~-----ı--------1--------------. Faeulya 
Yulaf 3,62,5 3,6.5 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 

Cenup Demiryolları işletme 
dilrlilğilnde : 

ı:ıii-

(Türkiye) Cenup Demiryolları şirketi, Toprakkale- Payas ve Fev
zipaşa - lsl4hiye arasında oturan memur ve ailelerinin tedavisile uğ
raşmak üzere ayda 110 (yüz on) Türk lirası bir ücretle ve ikametgahı 

İşlAhiyede veya Dörtyolda olmak şartilo serbest bir hekim aranmaktadır 
İşbu vazifeye namzet olan hekimlerin. 30 Eyhil 1934 ta.rihine kadar 

mezkfir şirketin Halepteki işletme müdürlüğüne tahriren müracaatla 
şehadetnamelerinin neden ibaret olduğunu ve hakla.randa nerelerden 
maltlmat alınabileceğini bildirmeleri rica olunur. 4469 27-28 

r'----------------------------------, 
Muhterem Çif çilerimizin nazarı 

dikatine 
Çilçilikte en mühim rol oynnynn nlet pulluktur . Alacağınız pul

luğu intihap ederken gözotmcniz )Azım olııo şey; pulluğun hafif ve da
yamklı olması, iyi iş görmesi ve tamir ihtiyacının yok derecesine inmiş 
bulunması mümkün değilmidir? 

Mısır markalı E B E R H A R D T 
larmdan şaşmayınız • 

PULLUK 

Her türlü iyilıkleriyle beraber cok ucuz olan bu pullukların sa· 
tış yeri : Eski Orozdibak civarı İzmir oteli İltisalinda 

. HOFHERR - SCHRANTZ Ma.car Ziraat l\lakineleri_ şirketi'dir . 

21-23- 27 4446 

tsıaobuı : ~ A. A. >- Bo sa· Hava tarassudah biletleri . 
r ~ lzmir belediye piyango 

hah limanımıza Fransız donaumasma 
mensup Antiyop Antiyope ve Li· 1 - DünAdanada zevalden Şehrimiz<le Yıldız gazinosu kar-

~ vestel ieminde iki denizaltı gemisi sonra sıfıra indirilmiş tazyikı şısınJa~gazoteler bayii Polisçi zade 

gelmiştir. . t 754 3 milimetre olup, en llüseyio beyin <lükkAnında satıl-a. i t k · d" nesım ' kt d B b'I 1 · tr fay 8 e zıp e 1- çok sıcak 3515 en azı 22 santi· dmo. ağır. u _ı et erın satış müd-
ll·yor t etı A ustos nıhayetine kadardır grat ı . • 

Varşova : ıs (AA) _ Bir harp Rutubet vasati % 86 olarak 
esasında Almanvanın Lehistan kaydedilmiştir. 
tarafından naseaini derpıı eden 2-Hava az bulutlu geçmiş, 
çift maddeli aıi:ıli bir muabedenia rüzgir zevale kadar aakin, 
Lebiıtaa ile Almanya arHıoda zevalden sonra cenubu gerbi 
da edilmek üzere olduğuna daır iden eürati sauiyedel0,5 metre ola 
çıkah hıberJer çek iyi malamat rak ölçülmü§tiir . 

alan Lehli mabafilde kaliyen tek- Askeri hava rasat istaıyonu 
ıip olunmaktadır • 

I' ıııınııımınıınııııııııuaııııınıııımnııııılllitııuııııuuı 11ııııımıınıııııı.m'\ 

1 
bu gece nöbetçi 1 

eczane 
ıel Yeni otel ci varnufo ı 

Vatan tıczane. idir 
q1111wıınuıııınıuuuaıu111111111ıulll!l1111tnt1.-.ıuı111 .... -

. 



~:! ile : 4 ( Türk Sözü ) 

Laz kiye, iskenderu- ı __ B_e_I _e_d_i _y_e __ i_I_a __ n_l_a_r_ı __ I i 
na bağlanıyor 

- Birinci sahifeden artan -

mek bir nHi vahdetin ve Suriye 
amalının tahakkuku demek ola 
caksa da, bu halde sancağın ah- / 
ten ve hukukan müktesep hulun· 
dıığıı hususiyetlerle bu ilhak 
keyfiyetinin kabili telif olup 
olamıyacağı bir ayrı mesele teş
ki 1 edecektir. 

Bu itibarla, henüz mPşkıik 
H• meçhul bulunan bu haber 
lıJkkında yukarıd• söylediğim 
gibi şimdiden bir hüküm vermek 
'e hatta bir fikir ve mutalea 
serdetmek ihtiyatkarhkla telif 
olunamaz. 

• 
Berutta münteşir ( Savtulah 

rnr ) gazetesi Lızkiyenin İsken
d-:run sancağına ilhakı meselesi· 
ne dair ( Eltekaddüm ) gazetesi 
nin yazdığı haberi aynen almık· 
ta ve şu mutaleayı ilave etmek
tedir : 

" - Bu haber yılnız bizde 
ııegil Türkiyede de ehemmiyetle 
karşılanmış ve Anadolu ajansı 
~zar günü akşamı neşriyatıuda 

bundan bahseylemiştir . Fakat 
.ıli komiserlik nezdinde yoptığı
nuz tahkikatta bu haber kökün 
den tekzip edılmiştir.,, 

* ' 
Sancak dairelerinden üçünün 

Antakyaya naklinin tekarrür et· 
ıiği yazılmıştı . 

.\faeriI, ziraat ve polis riya· 
ctlerile hunlara müteferri daire 

!erin Antakyaya nakline dair ali 
karar dün sancağa tebliğ edil -
miş v~ Lu suretle bu mesde de 
iyi bir netice ile kapanmıştır. 

* 
~amda çıkan ( Eleyyam) ga 

zet~si Kunitre muhabirinden al
dığı bir habere göre Soveı Rus· 
ya hükumeti, Suıiyede bulunan 
tebalarının serian ana vatanlarına 
dönmelerini bildirmiştir. 

Hunun üzerine Suriyedeki 
Kus tebaları alelac•le memleket
lerine dönmeğe b1şlamışlardır. 
Yine bu gazeteye göre; Rusyanın 
lııı dav.ti her hangi bir harp 
ilıtimılınden Heri gelmektedir. 

* 
.Memurları kumar oynamak

tan meneden kararnııme illi ko
miserliğin tastikine iktiran etmiş 

Belediye Riyasetinden 
Kanara baytari laburatuvarı için alat, ve ede
vatı baytariye ecza ve mefruşat satın alınıyor 

Belediye kanarası Baytarı 111.buratuvarı için isimleriyle cinsleri 
ve mikdarı şartnamesınde yazılı alı.lt ve edevatı bayttıriye ve ecza ve 
mefruşat kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır . 

İhalesi Ağustosun 28 inci Salı günü seat on beşte İ<'ra edilece
ğinden taliplerin o gün Belediye encümenine ve şartnamelerini görmek 
istiyenlerin de Belediye yazı işleri kalemine murncaatları ilAn olunur . 

7-16-20-27 4398 

12 kalem evrakı matbua tabettirilecek 
Belediye devairine )Azım olan 12 kalem evrakı matbuanın kapıı

lı zari soretiyle tabettirilmesi mün8 kasaya konulmuştur . 

ihalesi Ağustosun 28 inci Salı günü saat on<la icra edileceğinden 
talip olanların o gün Belediye encümenine ve şartnamesini görmek is 
tiyenlerin Belediye yozı işleri kalemine muracaatları ilan olunur . 4397 

7-16-20-27 

Yıldız parkında 

30 Ağustos perşembe günü akşamı 
Zafer ve Tayyare bayramı şerefine 

Fırka kumandanı Fahri beyefendi 
hazretlerinin himayelerinde 

Askeri bando iştirakile 

Gençler temsil mahfeli tarafından 

Sakaryanın tayyarecisi 
Dünün ve yarının Türk tayyarecilerini anlatan Milli piyes 

Reçetelerinizi mutlak Yeni 
Eczaneden yaptırınız 

Kolunya , lavanta , podra ve sair eşyanızı 

Yeni Eczaneden tedarik ediniz . 
Yeni Eczane : Sd, tHmiz ve ucuz ilaç satar. 

4468 2 

ve ilan olunmuştur. -------------- -
• bir kontrol altında bulundurduk - I Adana erkek Muallim mektebi Mü-

tan mada hakimler ve mahkeme· d"" ı·~·· d Berut ahalisinden Re•it Ta- J Uf U Un en : 
• ler hakkındaki şikayetleri dinli· 

Lara beyle iki Fraosız mühen-
yecek ve lüzum gördüğü zaman Mektebimiz talebesi için 225-

disiuin kurduğu şirkrt, ali ko· k 
her hangi bir bakime muvakkaten 250 çift is ar pin le 225-250 ta -

ıııiserliğe müracat ederek Berut-
işten el çektirebilecektir. kıın elbisenin dikişi 22 Ağustos 

ta hususi hir radyo merkezi in- "h 
934 tarı indeo itibaren 20 gün 

şasına müsaade istemişlerdir. Bu • 
Maliye vüzeratı büllln muha· miıddetle münakasaya konulmuş-

müsaaılenin nrilmesi muhte-
sipliklere gönderdig" i bir tamimle, tur, Mümuneleri görmek ve şeraiti 

meldir. 
- muukkafat ve temetlu vergısin- anlamak isteyenlerin her gün mek-Ali komiserlik posta ve tel· 

deo borcu olanlara bir ay zarfın· tep idaresine ve ihale günü olan 
graf müfettişliğinden çıkan bir d b . k'- f t 1 O Eyl"l 934 pazarle·ı· gu" nu·· de a u seneye aıt musa .. a a •e u ~ 
kararnameye göre Şamda "Kuv b d l ·· d saat 9 da temı·natları"le bı"rlı"kte temettu orcu ö eyen ere yuz e 
vetli,, isminde ve yarım kilovat on tenzı"la't yapılmasını bı"ldı·rmı·•- •t a "f ··d·· ı··ğ·· d t 1 k , " a rı mu ur u un a op anaca 
kuvrntinde bir radyo istasyonu- tir . olan komisyona müracaatları lü-
nun inşasına müsaade edilmrk· Başlımuı mukarrer olan şöför zumu ilAn olunur . 4452 
tedir. İstasyonun yakında kurul· 

b l k 
grevi yapılmış ve şöför cemiyeti 22 27-1-6 

masına a~ anaca tır. d m1Jrabbaslariyle bükümet arasın a 

• 
Lübnanda muhtelit bir temyiz 

mahkemesi ihdasına ve yeni adli· 
ye teşkiliitına ait Ali komiserliğin 
k raınamesi hazırlanmıştır. Fıan· 
ızca kısmı 30 sahife tutan bu ka 

rernamenin arapçaya tercümesine 
~ şlanmıştır. 

Temyiz mabk,mesi hukuk ve 
ceza olarak iki kısımdan miirek· 
kep olacak ve iki reis bulunacak· 
tır. Reislerin biri yerli diğeri Fran , 
sızdır. Yedi azadan dördü yerli, 1 
üçü Fransız olacaktır. 

Bundan başka " Lübnan adli· 
y .. si umumi mürakıplığı ,, naroında 
bir heyet te teşekkül etmektedir. 
Bu heyetin reisi; muhtelit temyiz 1 

mabkeme•inin Fransız reisi ola· 
cak ve Lübnan adliyesini daiıiıi 

aşağıdaki maddeler üzerinde bir 
anlaşma yolu bulunmuştur : 

1 - Bugüoe kadar olan mu
halefet cezalarının affi. 

2 - Kamyonları tartma ve 
dürdurmı usulünün ilgası. 

3 - Kamyon şöförlerinin yanı 
başlarına bir adam alabilmeleri. 

4 - 15 numaralı kararın şu· 

bat 935 tarihine kadrr tenfiz edil 
mesi. 

5 - Yangın aletlerinin yalnız 
binek otomobillerine konması. 

Cam değiıtirme ve lamba me
selelerinde de ıöförleri memnun 
edecek bir bal sureti bulunma11 
taknrrilr etmiştir. 

Mamafi bükümet grev ihtima
line karşı lazım gelen tedbirleri 
almış bulunuyordu. 

Teşekkür 
Doğum esnasında hiç bir teh

like göstermeksizin lıozıkane bir 
surette refıka ve yavrumun hayat
larını kurtaran belediye ebesi Dur
saf hanıma teşekkürler ederim. C. 

Telefon memuru 
Geldi 

Zayi imza 
Namıma ait imzamı bir hafta 

evvel zayi eyle.Hm ve bununla hiç 
kimseye verilmiş senedim yoktur . 
Yen isini alacağımı ve eskisinin 
hükmü olmadığını illin eJlerioı. 

c 

Sıtma mücadele
sinde doktor 

Hamdi 

• • • 
ıl;:ıNıZ 

VI: 

HER YERDE ARAYINIZ 

oe 
K_BYADELEN : 

·SUYUNDAN 
• 

YAPILMIŞTIR 

Kolordu civarında 

YAZLIK SiNEMADA 

BU AKŞAM 

Büyük yıldız 
T ALULLAH BANKET 

•rarııfında fevkalAde muvaffakıyetle 

temsil edilmiş 

Aşk ihtiyacı 
Filimi gösterilecektir 

ilave 

Dünya havadisleri 
4471 ,. , 

IÇayırbağı ve reka
bet rakıları 

Senelerdenbnri herkesçe ma
IQın olan Konynnın Çayırbnğı ve 
rekabet rakıları ııleyhine bazı 

kimselerin propoğanda yapmakta 
oldukları işidilmiştir . 

Fazla söz ve fazla roklama ha
cet görmiyorum. Mezkur rakıları 

her bayiden ve umumi satış yer -
!erinden alnn muhterem halkımı· 
zın mühür üzerindeki ( Ç ) harfine 
dikkt buyurmalarını ve umumi 
yerlerde İçecekleri zaman şişeleri 
yanlarında açtırmalarını rico ede 
rinı . 4<4 70 1-8 

Müskirat bayii 

Bakım evi idare heyetinden : 
Bakım evinde iaşe edilecek 

yoksul ve kimsesiz çocukların ih
tiyaçlarına sarfedilmek üzere çif
çilerimizden Sabri Çıtok bey 958 
kilo buğday teberru etmiştir . Bu 
kıymetli yardımlarından dolayı 
teş•kkürlerimizi sunarız . 

Ankara oteli 
Şu sıcok havalarda gece talı ta 

kurusuz, sineksiz rahat rahat uyu
mak ist'fseniz ( ANKARA OTELİ
Ni ) unutmayınız fiyatlar çok ucuz· 
dur. 

--------
Kuzu ve besli koyun etinin iyi. 

sini almak İsterseniz yeni kasap
lar çarşısında Abdi efendinin dük· 
kAnına bir kerre uğrayınız. 

Kacakcılar vatan • • 
hainidir 

ı 

S!C!lHLllRDll MiDE cJe , 

B!IGIRS!IHl!lRINIZll ÇOK 
~ 

DIKKllT ETl1EJ( LIJZ/11/J//?. 
BUNUN ICÜN HORKMIJORN . 

« HllYRDELEN GRZOZU '> İ(l'tl 
~:~r{@ HEM SERiNLİK OERİI? flf/. 

DE BESi l:.- f-C • .1 
1 

Musiki heveskarlarına n 

1 

Alafrarıga : Metotla Kemarı, Maııdollrı ve Piyano. J ıl 
Aiaiurke : Tambur, Kemarı, Ut Ka111111, Kemençe ve Sı 

~~~: ~ 
Halkımızın musiki üzerindeki arzuları nazarı dikkate alınarak yu 

muzun Alafranga şefi sanatkAr viyolonist llakkı bey hocamız il ıt 
fıodan Alafranga derslerine yeniden ve tam bir itina ile buşlonmıştır 

Afoturka kısmı da bu defa kazandığı kıymetli lıocalorile yeo 
takviye edilmiştir . 

Yukardaki her hangi bir saz üzerinden en müsait ş~rtlarla ders n 

mak istayenle!io , her gün saat 15 den on sekize kadar yurtta oııı t 
klltipliğioe müracaat eylemeleri . 

2-3 Seylıan Musiki yurdu 

r 
______ ___..u 

Biçki ve dikiş yurdu 

Refika Recep 
Şimdiye kadar talebelerin<len aldığı devre ücretini 50 

liraya indirmiştir . 

811 yıl için ;;a.ğlı boya,çlçekçlllk, kısımlarıııdan başka Belçl~ 0 

Frarısız melollarlle lstaııbul biçki yıırdunıırı takip ettiği meiol 0 

ayrıca öğretilecektir . 0 

Yıllardanberi memleketimize bir çok değerli sanatkdr genç kıS f
1 

tiştiren müessesemde kayit ve kabul açılmıştır . ~ 

Müracaat her gün öğleden evvel saat 8 - 12 ye kador<lır . 

Tarsus kapısı; Bebı>kli kilise sokağı c,,; 
T 
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t '' Agfa" filmlerinin her çeşi ı: 
1 

Dıinyaca meşhur ( A G F A ) fllmleriıılrı eıı 
zesi b11l111ıur. Fiyatlar, diğer bütıln markalardaıı 1 

dıır . 

Amatör işleri en kısa zamand~11,d ver• 11 

Atölye fotografları, vesika resimleri, a<li n 

dismanlar . 

Tdlebedeıı tenzilcillı la· 
rlf e ile ılcret alınır . 
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Melımel Nurettin ıJ 
Adana Türk sözü matba' 


