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•• Halkevl&ri 
Her tarafta hiiylik faaliyet gü te· 

rnt>k billıa a köylülerle lt'ma erli
yor ve onlnru içtimai yardımda bu· ı 
lunuyorlar • 

---------------------------
ADANA : GÜNLÜK GAZETE O BİH1NC1 YIL SA Yl 3005 

Uzak ş8rkta vaziyet çok gerginleşiyor 
------------------·------------Vekilimizin 

verdiği beyanat 
Boğazlar için Cenevredeki söyle-
iklerime bir şey ekliyemiyeceğim.,, J 

--~~-----· 1 

'' Biz serbest müdafaaya mecbur ol-
duğumuz boğazlann tahakimioi 

istedik.,, dedi . 
PAR1S ; 26 ( A.A ) - "Ana 
u ,, ajan ının hususi mulıehi
ıkliriyor : 
" Eko de pari ,, Tiirki) C} e da

l'ıl' rctmokte oldugu tetkikle. 
do hariciye \ekıli Tevfik Rüş· 
h·yin be) ana tını llP:ı;Tedi) or . 
Bere kar.,ı 're\ fik Hü tii bey 

la atnn dcıuiı;tir ki : 
'J'iirk - Hu do tlu<ıu tnm bir 

t:ı 

nfaat beraberliği üzerine ku 
u<lur . Eski rejimleri ayıran 
ilafJsır )Ok olmuştur . Şerait 
anwn dı•f,rişıııi.,tir . Bugazlar 

n Ceııcvrede dedıklerinıc bir 
ekleıııiyeccğiın . Ağır topla· 
kalkması teklifi üzerinedirki 

besti ini ınüdufaaya mecbur 
uğumuz bugazlann tahkimi· 
i tedik . lii:l.i alakadar eden 
ece meşru müdafaamızdır . 
yri müsa\i muam,Je istemeyiz 
meseleyi vouclen biz değiliz . 
Ualkanlardn politikamız sul 

tekarrur etmiş, nizamın mu
fozası için biitün milletlerin 
roher çalışmasını i tilulaf eder. 
ikan mi akı bu telakkiye ta· 
men uygundur. 
Vekil bey )1 ugoslavya ve onun 

"yiik bir siya i i olan kralı bak· 
nda takdirkar heyanutta bulun 
U:., Bulgari...taııın ela en hiiyük 
erıfaatı komşulariyle tcliriki 
esai<le bulacağı kanaatini izhar 
miştir . 

Muharririn Bulgari tan, u · 
slavya ile bir taraflı mukare 

Tevfik Rüşlti B. 
net teminine ve bu memleketi 
Balkan misakını imzalomıR bazı .. 
memleketlerden ayırmoğ çalış· 

tığı intibnını vermiyor mu ? 
Diye sorduğu bir sunle ce,·a

hen Tevfik Hüştü bey demiştir 
ki : 

Mademki misakı imzolayan. 
lar arasında menfaat uyniyeti 
vardır ... Biri iyle mukarenet oto· 
matik .surette diğerleri ile de mu· 
korenctc varacaktır . Akitlerin 
nra ını hozmoğa matuf her teş,.h· 
hüs faydas z olacaktır . 

Hariciye ~ckilimiz bu heya
natında Türkiyenin sadece sulh 
emniyet \e muaheclelerle kurulu 
nizamın mulıafazosı arzu uoda 
bulunduğu hu usunda bilhassa 
i rar ı tmi tir . 

İzmir panayın 

Açılma merasimi hazırlık
ları tt'mamrn ikmal edildi. 

İzmir : 26 ( A. A. )-9 eyini 
beynelmilel panayırının son lıı
zırlıkhrı hitmişlir . Panayırı aç
mak için gelmekte olan ba~vekil 
1 met Paşa Hazrttlerine bazll'
Jauaıı i tikLal merasimi çok par· 
laktır. 

Panayır komitesi diin gece sa
baha kadar çalı:.mıştır . 

27 Ağu tosta ayni zamanda 
• aşal menbıları, Yamanlar kım 
pı ve kar§ıyak.aya akıtılan Yaman
lar suyunun açılı~ı yapılacak ve 
çocuk balosu ve1ilcct-ktir . 

28 de d~ kiiçiik lcudircs,Cd 
lfıt gölü hatakhğırım kurutulmaqı 
için IJiiyükE klavntör makineleri·· 
nin ilk tecrübesi ve mühim olan 
Tire - Aydın yolunun a~ılımı ; 
Ocleıni~-Bozclnğ~ıı giilciik tetkik 
~eyclıatı yapılacaJ..tu. 

KoıJyada 

Gizli nuf us kaydı muamele
si devam ediyor. --

Konya : 27 ( A. A. )-Konya 
heJ,diye inde gızli nufus kaydı 
işlerine olanca süratlc devam 
etmckttdir. Birıuci defa 4021 ö 
lüm, :no l doğum, 480 evlenme; 
ikinci temdit tahriri dolayısiyle 
25 güu zarfında 39 evlenme. 133 
doğum, 49 ölüm. 

Afyon - Antalya 

Hattı dün mersimJe açıldı -A ~TAJ .. YA : 26 ( A . A ) -
Afyon - Antalya hattı in:.aatmın 
haşlaması münasebetiyle yar·ıu 
Afyonda yapılacak meraı:ıime iş· 
tirak etmek iizere Antalya me· 
lmsları. lıalkevi mümes illeri ve 
bir çok kimseler kalahalık bir 
lıcyd halintle lmgün Af yona ha-
reket etmişlerdir . 

Moskovada Kapatılan gazeteler Bulgar dostluğu ( ! ) 
ürk gazetecileri şer~fine 

büyük bir ziyafet verildi 

10 KOVA : 26 ( A . A ) -
u muharrirleri kongrtsine iş· 

1 
rak etmek üzere buraya gelen j 
ürk muharrirleri Falih Hıfkı ve 
akup Kadri beyler şer.,finc <liin 
üyük hir ziyafet verilmiş, ) ük · 
k Hu muharrir \C edipleri, 

ariciye komi erliği erkanı ve 
ürk vo oryet matbuat mümcı:ı 

"ileri hazır lmlunmuştur . 
Hu münasebetle çok amimi 

utuklar taati edilmiş ve )1 akup 
adri bey büyük bir alaka uyan
ıran uzun bir rop<>r okuıımu:. 
ur . 

Hasbihal üç aat devanı et· 
iştir . 

ispanyada 

Hükumet yeni askeri 
tedbi-:ler alıyor - .. 

Madrit : 26 ( A.A) - Hüklınwt 
ask - Ba guc 'filayetlerindc fevkol· 
rle ibtİ)&t tedbirleri almaktadır . 
linkü parlementocular Bilbao \'f' 

veya civarında yeri gizli rntuyor bir 
toplantı yapnıağa lıazırlunınaktadır· 
lar . Bilbaoya mühim poli takviye 

uvuetlcri gt'lmiştir • 

Heyeti vekilece 9 gazete 
ve mecmua kapatıldı 

Ankara : 26 (A.A) - İstanbulda 
müntt'Şİr Kazan~, Milli ticaret, Tfır· 
kiye ticaret , Maarifi umumiye, Tür· 
kiye ihracat , izciler birliği , Balkan 
ticaret , J.avi ki pa ve Göriiş gazt>te 
ve mecmuaları memleketin mali ve 
iktisadi siyasetini tf'şviş edici neşri· 
}Olta bulunduklarmdan matbuat kıı· 
mınunun ikinci madde i mucibince 
icra vekilleri heyeti kararilc kapatıl· 
mışlardır • 

Abone ve ilan avcısı ve şantajcı 
mecmua ve gazetelne karşı açılan 
miicndele de\'am etmektedir. Resmi 
ve hususi mfit·s e elerin de bilfıil bu 
mücadeleye yardım etmeleri liizını· 

dır . ŞüpbeJi ilan ve abone taleplt ri· 
ne kar§ı müteyakkız davranılarak 
icahrnda matbuat umum müdiirlü· 
ğiioden malumat talep <>dilme i hem 
aliikadarların ve lıem do ciddi ve 
ıliirii t matbuatımızın mcufaatı ikti
za ırıdaudar . 

Almanyada 

Altın mPveudu azttlmış. 

Bertin : 27 ( A. A. ) - Alman 
bımkasının bilanco una güre ahın 
mevcudu 86,000 mark azalarak 749 
uıil)On marka diişıniiş ve ecnebi 
kar ılık dövizi de 3 milyon lOO bin 
wark artarak 104 milyona çıkmı§ltr. 

Şipk:.ıdaki fdaketimizin 
yıldönümünü kutladılar. 

Sof ya : 26 ( A. A. )-Bulgar 
ajansı bildiriyor : 

1877 Jıürk - Huı harbmın 
Bulgariıtaoın istiklaline mtbde 
olan tarihi muharebenin cereyan 
ettiği Şipka boğazında istiklal 
abidesinin dikilmesi münasebeti· 

l}e büyük merasim yapılmış ve 
Kral ile bütün hükumet azısı o 
zamanki milli elbiselerle bu me· 
rasimue hazır bulunmuşlardır. 

50000 kişilik büyük bir halk 
kitle i huzurunda o zamanki harp 
sahnesi canlındınlm1ş ve buna 
bütün vatani cemiyetler mensup· 
ları ittirak eylemiştir . Borozan 
\'asıtasiyle eskiden olduğu giLi 
yoklama yapılmı.a ve Şipka mu· 

luırebesinde ölen Bulgar ve Hus 
1.abitleriııio isimleri anılmıştir. 

:Merasimden sonra muazzam 
Lir fener alayı yapılmıştır. 

Londrada radyo ser
gisi kapandı 

I.:ondra : 27 ( A. A. ) - Radro 
sergi i dün kapanmıştır. 250,000 kişi 
ı•rgiyi ziyan•t etoıiı ve 30 milyon 

İngili7. liralık sipariı yapılmııtar. 

Halkevlerinde 
Çankırıda orta mektep talebe mezun

ları icin bir dershane acıldı . 
t t 

~----------·---------~--
Temsiller, müsamereler veriliyor ve köy
lülerimize içtimai yardımlarda bulunuyor 

ÇA'NKIRI : 27 ( A.A ) - Hal
kevi tarafından Oıta mektep ta. 
lehe ve mezuolarıoa mahsus ol
mak üzere bir dershane açılmış 
tır . 

Mezunlara fizik, kimya, riyn · 
ziye drrsleri okutulmaktı.clır . 

30 Ağustos znf er bayramı için 
tayyare eemiyeti, znLıtJer yurdu, 
belediye vtsair teşekküller çalış· 
maktadır . Bu sene kutlulnnıa 
meıaeimi çok canlı olacaktır . 

O gün giindiiz muhtelif spor 
oyunları, resmi ge~(İt yapılacok. 
g~ce de fener alayları, milli oyun
lar oynanacak. lııılkevi temsil lıe· 
) eti, zabitler yurdunda temsil ve· 
recektir . 

THABZON : 27 ( A . A ) -
Halkevi azalarındaıı bir grup Siir· 
mcn~ye giderek l Himmetin oğ 
hınu ] temsil etmiş \e içtimai 
yardım komit~si tarafından 115 
hasta köylü muayene edilmiştir. 

B:APRA : 27 ( A.A ) - Hal
kevimiz bütün şubrlerinin iştira· 
kiyle ve altmış kişilik kafile ha· 
linde Samsun halkevi bandosu 
beraberlerinde olduğu halile kay· 
makam Kadir bev ve fırka reisi 

J 

ve azaları ve spor kuliipler miin
tesipleri beyler Alaçam nahiye 
merktzine gitmişler ve halkın ha
raretli tezahürleriy'le karı-ılanmı. · .. " 
lardır . 

Sporcular burada spor hare. 
kt:tlcri yapmışlar gece de teın il 
heyeti bir miisamr•ıe vermi:.tir . 
Bu gezintiden bılıstıfude içtimai 
yarJım ~ubesi knsahn ve k<>yJcr
den gelen fakirlerden yirmi btşi 
geçen hastayı doktoıuoa nıua} e 
ııe ettirmiştir . 

RFA : 27 ( A.A ) - İki gün 
evvel İVtrflğe giden kırk kişilik 
lıalkevi heyeti bu sabah buraya 
dönmüştür. Siver~k lıolkevi men 

sup)an ve onbine yakın hir lınlk 
kitlesi kendilerini şehir haricin· 
de karşılamış ve önde halkevi 
bandosu olduğu halde doğruca 
belediye dai"siue gidilmiştir. İki 
taraf arasında samimi nutuklar 
söylenmiş ve miisamereler veril· 
miştir . 

Bundan başkıı dil işlori üze
rinde totkikatta bulunulmuş, hol 
kevinin vazife ve ülkiisü üzerin
de konferanslar verilmiştir . 

Uzak Şarkta vaziyet fena 
Japon polisleri Rus memurlannı tevkif 

ve işkencede devam ediyorlar .. 
--~------... ·------------

A iman matbuatı uzak şarkta 
yeti fena görmektedir . . 

• 
vazı-

• 
.Moskova : 26 ( A. A. )-Har· 

hinden bildirildiğine göre l\len· 
Çuri ve Japon poli lcri Çin şark 
demiryollarmda çalışan Sovyet 
memurlarını tevkife devam et · 
mektedirler. Mevkuflara işkence 
e.dilmekte<lir. Bu cümleden olmak 
üzere Proğranatıcbnaya istasyo · 
nund" tevkif edilen Likodzeveys· 1 
Hye işlemediği cürümleri itiraf 
ettirmek için polis karakolu.odu 
Uç saat ıopa atılmıştır . 

Berlin ; 26 ( A. A. )-Alman 
matLuatı uzak şarktaki ısiyaı;i vazi· 

Y'-'te büyük Lir aJika göstermek· 
te ve Rus-Japon münast:bıtının 
gösterdiği inkişıf hakkındı pek 
bedbin mutalealar yürütmekte
dir. 

" Angarif ,, gazetesi diyor 
ki : 

Bütün diplomatik imkanlar 
tamamiyle harcanıa<lı1n müsellilı 
bir itilı\fın çıkması pek muhtemel 
değildir. Asker kuvvetlerinin giin· 
derilmesi tehdit edici bir hare
kettir. Fakat sadece bir hareket 
ten ibarettir. 

yasi bir mesele oldu. I•'aknt Japon
ları mukilr hattı satın almak için 
teklif ettikleri miktar ile Rusların 
istediği miktar arasındaki fark o 
kadar ehemmiyetsiz<lir ki ufak 
bir lıüsniiniyet ile bir itilafa var
mak kolayca kabildir. Etrafında 
kavga edilen bir kaç mil. 
yon yeni harp ilan etmek busu 
sumla hiçbir hükumet için kafi 
bir sebep teşkil edemez. Esasen 
diğer birçok mühim amilh•rde 
müsellfih bir itilafı varit kılma . 

maktadır. 
1'.,ilhakika l\lançuri harp saha·: 

larında müessir olamıyacak olaıı 
yeni FranRrz dostluğuna rağmen 
Rusyrmn dahili ve harici birçok 
mü:.külatı vardır. 

Japonya ise hir harp takririn
de mevaddı iptidaiye tedarik et
mek zaruretinde kılacaktır. 

Binaenaleyh bütün bu amiller 
Alman mahafiline ihtilafın mat· 
buat ve siyasi notlar lıarbına 
münhasır kalacağını zanncttirnıek 

tedir. 

Sonra büyük devletler de hat· r 
tı hareketlerini henuz açık olarak 

tayin etmemiştir.Pa~arlık için daha 
zaman vardır. 

Amatör işle~ 
En Kısa /Jlr Zamanda Ha 

"Korrespondıns Politik,,gaze 
ttsi ise söyle yazıyor : 

Çin Şark demiryolları ibtila 
fı Moskova ve Tokyo arasında si-

zırlcırur . 

Foto Coşkun 

Meclis reisimiz 

Kongre reisinin tazimat 
teline cevap verdiler 

Kazım Pş. Hz. 
T. 1. C. 1. Çukurova mıntaka · 

ı cnelik kongrcsinirı toplauma· 
sı miinasebetiylu kongre reisi 
kimyağer Mustafa Hifat lı y tara
fınc1an llüyük Millet iecli i re· 
isi Kazım paşa hazretlerine çeki
len tazimat teline müııariinilehy 
hazretleri tarafından aşağıdaki 
tel yazısı göaderilmi:.tir : 

Mustafa Rifat bey 
Çıılwroıw muıtcılrnsı sporcu

/art kongre reisi 
Mıotaka sporçnlarmın hak 

kımda gösterdiği sıımimi duyğu· 
lara te~ekkiiı ler etlerim efendim. 

lJiiylik Millet meclisi reisi 
A. KAzım ____ ......... ___ _ 

Bir şayiaya karşı 

" Lehistan - A\manya it
tifakı bir delilıktir ! ,, 
~-

VAR OV : 27 ( A . A) 
Lehistan ile Frnosn arasnıdoki 
ınünnsc)):ıttnn bahseden nıathu

at iki memleket arasında nifak 

çıkarmak için yapılacak herhan· 
gi bir teşehhüsün akamete mah· 
kum olduğunu ve Fransa - Le· 
lıi tan ittifakının iki milletin 
menfaat ve lıis birliğine istinut 
eylediğini yoznıoktaclır . Sağ ce· 
ııah muhalcf et gazetesi olnıı ( ga· 
zete varsavska ) diyor ki : 

Fransa Aleyhine ıniiteveccih 
bir Alman - Lelıistnn muahede. 
si siyasi hir cinayettir ve böyle 
bir muahedeyi arı ak yaratan ha
ini. yahut çıldırmış bir hükumet 
aktetlebilir . 

Tayyarecilik alamında 

Bir mühendis mühim bir 
keşifte bulundu. 

Gaud : 27 ( A. A. )-Mlihendia 
Von Der tPgeıı, lll) vnreleriıı gf'ct-

kororgühlnrını kol&) ('a ta\ in t>dehilme· 
leri için aşağıdoıı yukar~ titrek bir 
ziya ıwşreden yeni hir fenn bul· 
mu tur. A~kcri tanarelerlc )npılao 
tecrüLcler rnükcnımel neticeler v.-r· 
rniştir • 

Türk-Sovyet 

Takımları Harkofta 1-1 
berabrr ka ' dıhır 

Harkof : 27 ( A. A. )-Burada 
Türk ve ovyet takımları arasın· 
da yapılan futbol ma~ıntla iki ta
raf lıirer sayı ile bnahere kalını§ 
hr. 





--
1 

Millı f ı 
Hıkayı> j 

.----...!-------------------~--~ 
Kara Diken .. 
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( TiirkSöü ) 

SON 
HABERLER 

Panama kanallna dair 
bir istatistik 

Sahife : 3 

Ad B 1 1 • M ana orsası uame e erı . 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 
Saıılan MikdHr C 1 N S t En az Eo çok 

K. s. K. s. lülo 

Yab - Nasıl, insan kendini bilmez silah atıldı . Mareşal Pilsudeski 

"İl Corriere della Seıa,.dan 

Pın•ma kanalının açıldığı gü 
nün yirminci senei devıiyeııi m;j
nasebetiyle, Birleşik Amerika hü· 

j kümeli tarafından entrsan bir İl· 

-
Ka_eımalı pamult 

iIJu mu ? 
·akıJ - Olurmuş .. Ban• baksana 

•e bılmiyorum . 

Kapaklari tekrar açtı . Sesin 
geldiğini tahmin •iliği cihete bak 
tı . Fakat brr taraf ve her şekil 

karanlığa gömülmüştü . Yalnız , 
gittikçe uzaklaşan nal seslerini işit · 

ti . Sooı• fırlınay• karışan bir ka 
ılın çığlığı kulaklarını tırmaladı . 
Köyün dört tarafından köylüler el 
!erinde çıralarla dışarıya uğramış· 
!ardı . Bazisi kapısından ayrılmı-

,; Genç kızıo dudakları titriyor· 
ş~c rı' . Devam etmtk istediği halde 
1 •.lılııtu . Tckio onun yüzünd eki de· 

de ikliğıo f.rkıııa vardı . Bu m• · 
~r · aız görünen köylü kızının ; al· 
un ~da itiraf gizlenen sözlerini en 
lı .Jtrlak vaitltrden daha sağlam 
ek J}lldu . Koyu menekşe rengindeki 

1111 zlerinde mevut sevdaların safi· 
ne li titriyordu . Dtminki kımılda-
e bJI ın bisluin üstünden o ıis dalga· 
· dağılmıştı . Yüzüne kan hücum 
1~ ti . vücudunun bütun ıioirleri 

1 yor , kiınisi vakayı öğıenmok için 
karakola gidiyorlardı . Jandarma -
yı uyur buldular . Muhtar ilerledi 
kapıya bir kaç yumruk indirdi ve 
bağıı dı : 

Jf.fdendi . Şuuıunu lıaybetmiş gi· ı uJ geoç kızın belini bir anda kav· 
ur dı . Zeyıvµ hirdcnbire silkindi. 

kat kicctlrnen kollarından kur· 
lamadı . Kendini mccalıız bu 

flfllara bu aktı : 
a . . . . . . . 
U~ Tc·kin bütüo kış kendi kahı içe· 

- Kazım , Kazım kalk bu oe 
uyku be? 

- K5.zım kalk yahu bir vaka 
var 1 

Muhtar yumruklarını şiddet ve 
süratle indiriyor ve daha fazla ha 
ğırıyordu . 

- Kalk yahu 1 asker, cender· 
me kalk 1 

re -lsveç Erkanıharbiye 
isi ile görüştü • 

1 
tatiıtık neşredilmiştir. 

Bu yirmı ıene zarfında Pana
I makanalindan seksen bin yüz yir · 
1 mi iki gemi geçmiıtir. Kanal ida· 
; sine verilen müruriye resimlerinin 

Varşova : '1:l ( A. A. )-Mareşal 
l'ilsude•ki lsveç erkanı harbiye rc-i•i 
cc-neral Lyğrı·ni kabul eımişıir. 

l\tülakaııa Polanya erkanı har· 
biye r~isi ı·enerul C.ıinsiorovoki de 
hazır lıulunınuştur . 

Amerikada ithalat ve ih· 

racat yekunu. 

Vaşinglon : 27 ( A. A. ) - Bu 
senenin ilk yedi ayı içinde Amerika 
bir milyar 197 milyon 854 bin do· 
larlık ibraral ve 990 milyon 671 bin 
dolarlık da iıhaliit yapmı§llr . 

Gı-çen seneki ilıracaı 819 milyon 
438 ve iıbaHiua 735 ınilyou 72 bin 
dolar idi . 

Holhında da ecnrbiler 

çıkarı 1 ıyor 

A motardam : 27 ( A. A. ) 1932 
aen••inde Am ttırdama gelerek orada 
kalan 300 ecnebinin en kı•a bir 
müddrı içinde Hollandadan çıkması 
için polisçe emir verilmişıir . Bun
larııı <'kserisi Alınan Yabudisidir . 

miktarı 339 milyon dolardır. 
Bu kanaldan şimdiye kadar 

ğeçmiş olan emtianın sıklc.i 

366.669.95a tondan ibarettir, 
Bu kanalın ftn büyük müşleri

leıi tabii Birleşik Amerik• ile in 
giltere hükümetleridir. Bu iki 
devletten sonra Norveç, Alman, 
Holanda, F ıansa, Danimarka ve 
İsveç devletleri gelir. 

Son yirmi sene zufıodı Paoa· 
ma kaoalından ayrı::ı yedi bin 
harp gemisi geçmiştir. 

~~~~----··-----~~--

Yeni Türkiye 

1 

Piy&1a parlo~ı ,. 
Piya8a temizi ,, 
iane I 33,75 34,12,'i 
iane 11 
Ekspres 
Ktevlanı 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 Si%ob 

ç l C. 1 T 
Ekspres 
iane ' 
Yerli "Yemlik., 
- - - 0fohuıoluk ,, " . 

·nu Bu BAT 
Bu~doy ltıbrıa 1 2,1\5 3 

.. Yerli 2,62,5 
,, M~nıane , 1 

Arpa L 

Famlya '' 
Yulaf • ~ 3,62,5 
Delice 
Kuş yemi 
Keten ıohumu 
Bakla 
Si sam 

UN [ Vergi dahildir . ) - Salih }~fendi ... , ~ . ' -~D .. ' ..c .. . -

~inde katlaumış olarak yaşadı . 
ıb~çükteıı beri sevdıği ve onda en 
M z dostlarda buluomıyan hakiki 
ın~ayı bulduğu tabiati adeta unut 
1 f uşlu . Hatta iusanları , talebele
~uJDi bile zaman zaman ihmal etli . 
1 ~ yalnız Zeyncbı düşündü . Tam 

B kli) enler meraktan bunalı • 
>orlardı . Jandarmanın kaputu ka 
ranlıkta kımıldar gibi göründü . 
Ve homurtulu bir ses ışitildi: Viyana isyanı 

- ikinci sahifeden artan -

tın propagandası da Türk mille 
tinin bayat tarzının, görüş ve le· 
15.kkilerinin kökünden değiştiril 
mesinde müessir oldu Yalnız bu 
suıetle, yani bütün kültbrel, fikri 
manevi kaide ve esularııı değiş 
tirilmesi ile devletin, idarenin, lk 
tısadiyatın ve kültliıün sevk ve 
idaresini elioe alabılecek milli m 
nevver bir zümrenin yavaş yıva 
yetiştirılmesi kabil olabilir. 

Diiz kırma 
1-'< -~ 

,. 
:ı- Alfa 

Ne var be ecinnilrr mi bas
lı burayı ? 

ı ;r mevsim Zeynep için yaşadı . ka 
ın Ja görgüsüz , toy , lıöy dilbeıi 

- Kazım lıalk arkadaş bir va 
oldu. 

Mali vl' iktisadi vaziyette 

ı•hemmiyPtsiz tesir yapmış. -
~Y lkın b~karctini taşıyan ezeli bir 
er~lıar çiçeği gibi ruhuna iş 1 cmişti. 
ı~el Günlerin ekseri saatini onunla 
~01,,..rah r geçiriyordu . Her fırsattan 

tıfade eclcn duılakları hemen Zey 
/bin pcnbe gül tomurcaklarını 

b .Jdıran dudaklarını yoluyor ve do· 
f tl'ı mıyan usareıini dakikalarca 

iyorclu . Hayalı hep böyle yek 
nd~sak geçtiği halde bir gün bile 
i ~nde sıkıntıya hcour bir ş•y his 
ı tmedi. Bilakis Zeyoebe zamanın 
de ı ömrün kısalığından tikiyet edi 
Y".;trdu . 
'ıt' • 
'ıJ • * 
· ,i Bora dııarda bir fi'.~vvn ~~~ciyle 
r'J yü kamçılıyor ve koy ycdıgı bu 

e r darbılerin altında boğuk ve 
ıİI ultu bir sad" ile inliyordu. Uzak 
I• kesik , kesik , uzun , uzun ulu 
ıııt n köpekler fdakctlere imdat di
ei iyor . Muallim penceresinin ke · 
t V~iını açtı . içeriye ilik~.eri dond~
eyr in bir soğuk dalgası hucum etlı. 

ıı•~tün eşyayı ayuıturJu . Ay • ya 
ııı'-· yavaş kara bir bulutun arkasına 
et iliyoıdu . 

e J. Anlaşılmaz bir maksatla göz· 
ioi göğe dikti ve daldı. Ay artık 
mamiyle kapanmıştı". Rüzgar si· 

kl',..esiniu bir kıvılcı:nını odaya 
rıl ı;urdu . Bir yangın tehlikesine 
ıt ,1,eydan vermemek için onu sön 
Y iirdü . Pcnc•renio önüne dönüncr 
ı.1ranlığa takılın gözleri tekrar 

,,,, .. ldı . Of bu gtce 1.. Ve bu ııece 
'ol r .. Hayatın hitmiyen balledilmi· 
bİ ıı büyük muımması . Tekin lıal· 
·ıı,JI in \izüntü kıskaçlariyle 11kıl-
a "ını duyuyordu . lç:~de lıoıku , 
,oJ küntü ve ihanete he11zer bir lor
sil' birikti . llıi defa derin • dcrın 

Jf •ı aldı . Taze bs a içini biraz 
ıJl'.hinleıti . Kafasını lıir sürü şe 

ıiz hareketler yürümeğe lıaş · 
uı•Jdı . Ncfts alamıyor gibi idi . Bu 
,-,ltı deliklerinden gi~en bava bo · 
f'ııında boğum , bogum kalıyor , 

ıi gidemiyordu . Dirseklerini 
cereyc dayadı , başı elleri aıa 

•da mütemadiyrn uğuyordu . 

8~ndan çabuk yoruldu . Boyun 
ılı1Jalcleririn harekete getirmek için "'i ya'la çevirdi Fakat başını çok 

ırlaşmış hisse:ti . İçindeki torlu 
ikmekte bala devam ediyordu · 
ikası gibi meçhul , sessiz , sinsi 
korkak ; it ce1SÜS gibi atılgan 
heyecanlı bir arzu ağır ağır aıy· 

•' şrkil mi ılıyor , oe oluyordu? 
Peol'ereye dayanarak ayağı 

lktı . Kıpakları çekerken gayri 
unnen bir istikametten üç el 

- Nr olmuş ki ? 
- Dııymadııı mı yabu b~ş da· 

kika evvel üç el silah atıldı. 
-Ee???lll 
- Buna merak eltin ? 
Jandarma bir lıahkaba koyıı · 

verdi . Oradakiler h~p. i ş şıı ıp 
kaldı 1 ar. 

Viyana : '27 ( A. A. )- "Avııs· 
ıurya ,. Ajansının bildirdiğine göre 
Temınnz isyanı Avusturyaoın mali 
ve ikıi•adi vaziyf'linde ehemmiyetsiz 
bir l•'Sir yapmıştır . Avusturya para· 
ının sağlamlığı hiç bir veçhile ha

l•ldar olıııanıışıır . 

Jandarma : 
- Bu ne telaı caoım ıilah atı

lırsa ne olur, haydi gidip yalın. 
- ... ?I 
- Haydi ne duruyorsunuz be 

bab bab hah . 
Jaodarma kaputunu sırtıoı çek 

li. Hala gülüyordu. Köylüler bay· 
retten dona kaldılar. Niçin bu ka· 
dar teltşlanmış 1 ardı . Köylerde 
sılah sesi şehirlerin tabii gürül
tüsüne tekabül eder . Bunu anlı

yanlar birer, ikişer cvlerinf' dö· 
nüyoı lar. Ayaz ilikleri donduru · 
yor. 

Jandarma başını yastığa kor 
komaz horl•mağa başladı . Son 
kalanlar da boyunlarını içeri çek 
miş, ellerini oğuşturarak Ye arada 
bir nefesleriyle ısıtarak hızlı adım· 
[arla uzalılaşırlarken yeni bir ka · 
labalığın karago'a doğru geldiğini 
gördüler. Konuşmaları rüzgaıa ka· 
nşıyor, ne söyledikleri anlaşılmı· 

yordu. Çıraları rüzgar istikıme 

tiodc uzayarak yanıp sönüyordu. 
Gölgeler bir an durdu Gidenlere 
soruyorlardı. 

- Cendcrme yok mu ? 
-Var. 
- Hani neye gelmedi ? 
- Ne var ki? 
- Daha ne olsun , iki kntil 

var. 
- Kimler? 
- Haydi şu herifi uyandır•· 

lım, Karagol kumandanı da nksi 
gihi burada değil. 

Gidenlerle gelenler birleşer~k 
geri döndüler . Jandarmayı yarı 

rica, yarı ihtarla kaldırdılar. Sila
hını takındı ve hep birden vak• 
yerine gittiler. 

§ Bir adım .. iki adım. Bir da· 
ba .. Tekın koşuyor ... lçiııde sesler 
koş diye haykırlyorler. N rreye ? .. 
Tekin koşuyor.. Yollar uzun ve 
ıonsuz .. Tekio koşuyor .. Yollar 
sağır ve kör .. Böyle ne kadar ko,ş 
tu bilmiyor. Birden durdu. Biraz 
ötede sessiz hayaletler dolaııyor. 
Kapının efiğine yıkıldı. Gözlerin- 1 

de seı, kulaklarında oğultulu ba
kışlar v"ar ... Çenesi lıinetlenmiş 

gibi ... 
- Sonu var -

Çeşmeye gelen Yunanlı 
gezicileri • 

Çe§me : 27 ( A. A. )-Dün öğ· 
l•yin Sakız adasıodan Ç~şmeye ıno· 
torla ve ıoplu olarak 40 Yunanlı 
gezgin gelmiştir. İki l(iin kadar şeb· 
rimizde kalarak görülecek yerleri, 
ılıcaları gezecekler ve arıdan sonra 
Sakıza döneceklerdir. 

ilk hapisane gazetesi 

"Pariaer Togablatt,, dan : 
Bu hafta içinde lıir gazetenin 

ilk numarası çıkmıştır ki satın 
almak kabil değildir. Bu gazete· 
nic yız1ları bir hapishanede yazı
lır, tertibi hapishade yapılır, ha 
pislıanede baeılır ve hapisancde 
okunur. Fakat bunun gizlice trvzi 
edilen bir gazete olduğu zınne 
dilmemelıdir. Bu, "Haftalık ha· 
berler gazetesi,, ismi ile çı~an ve 
münderecatı hapis ne müdiriye
tince tesbit olunan bir gaz tedir 
ki, İngiltere'de tasavvur edilen lıa· 
pisaneler ıslahatı sahasında ilk 
tedbir ~e lıatvezi teşkil etmekte 
dir. 

Bu gazete, mündericat itibari
le her ~abaya temas eder ve her
kesiu alakasını t•tmın edecek şe
kildedir. Gazetede bittabi bütün 
cinai ve şehevi mevzular hariçtir. 
Gazetenin ilk numarası dört sa· 
hife olarak intişar etmiştir . 

İlk sahifesirıtle İngiliz Mount 
Everesl heyeti eferiyrıi hakkın 
da bir rapor, milletler cemiyeti 
propagandasını ait bir yazı, Cu · 
nard Seyrisrf•in idaresinin inşa 
edilmekte olan büyük atlantik dev· 
!erine ait malumat ve bir papasın 
modern beden terbiyesi balı.kın
daki fikirleri yazılıdır. 

ikinci sahifede : Mersey tüne· 
line ait bir makale vardır. Üçün· 
cü sahife ıpora basredılmiştir . 
Ve dördüocü sahife yeni otomo 
bil kanunu hakkında malumat ile 
şimdi Croydondn beher mili 15 
pfennig ücretle kiralanabilen "ba
va arabaları,. hakkında bir lefri 
kayı ihtiva etmektedir. 

Mahpuslara bu gazete her pa 
zar güaü dağılmaktadır. Eğer ga 
zete rağbet ııörecek olursa ki bu· 
na şüphe yoktur. Sık sık ne.rol -
aaı:aktır, 

' 

. 

il· 

' 
r Bu inkişafı temin için biç bi 

fedakarlıktan çekinilmiyor. Mem 
leketin kendi talim ve terbiye va 
sıta ve imkfüıları yelişmedikç 
devlet yardımı ile harice tahsil iç 
talebeler gönderilmektedir. 

-

e 
ın 

ni Bu talebeler yalnız yüksek ü 
versiı,,ıcre değil , daha ziyade te 
nik talim müesseselerine ve prat 
san•yİ işlerine ve mesela büyük 
miktar da S Rusyaya gönderi 

k · 
ik 
bir 
l· 

mektenir . 
t Bu vlisall• ve böyle bir ıüra 

teki islahat işinin henüz Kurun 
vuslai bir hayat ve tefekkür la 
zından çıkuılmıı olan bir millet 
serbestçe ve kendi kendine inkiş 
bır.kılmıyacağı aşikardır . Vak 
demokratik telkioin bütün mille 
inkılapçı ve milliyetçi şevk ve ıı 
ret ve hızına istihlas gayretleıiy 
hemabenk ve müvaıin bir tarz 
uygun olduğunda şüphe yokt 
Buna rağmen lıu istihlas barek 
tini tatbik için günün bin bir m 
külatı içinde eğilmiyen , yılmıy 
gaye ve hedefini bilerek isabe 
tayin rdeu bir azim ve iradesi m 
laka lazımdır . Mustafa Kemal 
rolü kendisine cekmek için ga 
meşru tertıp ve teşebbüslere 

riımeğe lüzüm görmekıizin mi 
kendiliğinden ona bu rehberi 
tevdi etti . Parlamentonun m 
iradeyi k~ndi kararlarında( iltif 
ile ifade rtmesi , esas itibari 

u 
r-
in 
af a 
il 

tin 
ay. 
le 

da 
u • 
e. 

üş 

in 
tle 
ut· 

bu 
yri 
gi· 
ilet 
iği 
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ak) 
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Ün· 

sisi 
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ifak 
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" - ı:: ..... Cumhuriyet o -
~~ -.... :ı 

,, 
"' <.> Düz kırma,, 

Aıta ,, . 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
27 / 8 I 1934 1§ Bankasından alınmıştır. 

Santim. p, .. K. Si' 

Vadeli .. Liret " lıalya ,, 
\ Raxşmark "Alman., Vadeli . . - - Frank" Fransız,, 

Hazır Sterlin "logiliz,, 
ı-Hint hazır I! - Dolar "Amerikan,, 

Nevyork Fraok uisvicr<'., 

Seyhan def ter darlığından • • 
Mevkii Ginsi Numarası 
Sipahi poznrı Dükkdn 18 
On pazarı Han 9 
Kemeraltı civori Dükkdn 2 

• • • 15 
Keçeciler çarşısı Dükk4n 10 
Abidin poşo caddesi )) 

le adiye mahallesi Mağoaza 
!<:ski hamam Oükkdn 6 
Vereye cesir )) 4 
Kopalı çarşı )) 190 
Kora soku Hone 
Yakarıda mevkıi cinsi ve miktarı yazılı hnzineye ait Emlak ı ı 

Eylal 934 tarihine musadiC salı günü öğleden sonra ihale olunmak üzere 
yirmi gün müddetle oçık ortırmağa çıkarılmıştır . Talip olanların Millt 
Emldk idnresine müracnntları il4n olunur . 4473 

-
Ada na Ticaret mel<tebi müdürlüğünden: 

t - Mezuniy~t ve ilı.mol imtihanları 1 Eylaldan 20 Bylalo kadar 
ılevam edecektir. 

2 -Kız ve erkek yoni talebe kabulü 15 Eyh1ldan 1 Teşrini 
evvole lı:odar devum eılccoktir. 

3 -- ilk mektep mezunu 12 yaşınılan 16 yaşına kadıı.r Kız ve Erke k 
talebe kı.yıt ve kabul olunur . 

4 - Mezuniyet, ikmal imtihanları proğrnmlerı ve kayıt hakkında 
fazla malümat için müdürlüğe müracaat edil mosi . 4474 

. 
Bıçak taşıdığından 1 YAZLIK SiNEMADA 

ı 
Pozahtılı Halil oğlu Lutfinin BU AKŞAM 

üzerinde bıçık taııdığı görülerek 
Büyük yıldız ılınmış ve hakkında zabıt tutul· 

muştur. 

Polis memurlarının TALULLAH BANKET 

talimleri 
~ Tarofındıi Cevlıı;al4de muvafCalııye 

Polis memurlarıoıo t•limlerine 
temsil edilmiş 

baflanmıttır. 
,,. ıuııınmıımıı ııırn ınttıımmı*!lııı ' milDUlııı ıcııuıı'\: 

Aşk ihtiyacı .· 
bu nöbetçi -gece 

Filimi gösterilecektir 

eczane 
Orozdibak civarında -

büyük hareket ve inkılabın revo 
yoner mana ve ruhuna tamam 
tevafuk ediyoıdu . Bu karar , d 
yanın en radika! bir demokra 
olan Türk demokrasisini olor 
bir rejim halinde inkitıfa gölü 
bir yol açmıştır . Mecliıte itt 
temin edilmediği ahvalde bu 
siyaseleo temini lazım g•liyo 
ve bunu •Cumhuriyet Halk F 
kuı • tcşkılatı yapıyordu . Bu 
kanın nizamnamesi 1923 de y 
mııtı . Bu fırka memlekette 
Mecliste yegane Fırka idi . M 
tafa Kemal bu Fırkanın Re 
ve bu Fırka - Millet Meclis 
Millet Meclisi de Devlet idaıes 
hakimiyet menbaı olduğu iç 
Mustafa Kemal Paşa bu yol 
devletin namabdııt salahiyetli 
kimi olmuştur. Ve kendileri 
!ıuriyet Halk Fırkasının ıub• 
vaııtaıiyle do~rııdcın doğauyı 

yast yoldan memlekette her ı 
ile ve k&yde icrıyı bilkmeder 

''.~ il • 1 

ehır· · Merkez t>cıaıwsiılir 
-Sonu vu- --lllltlllıaııtl9•11ılıJiktlüllllUlkW !llllHllllllllMClllU!--

ilave 

Dünya havadisler 
44 71 
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KAYADELEN 
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BU SU EV5Af iTiBARIYLE_ /DüNYANIN EN iYi EN LEZbTLi 
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VEENHAfif 5ULARINDAN BiAi iOiR. RESMİ VE GAYRİ RESMİ TAH-
LiLLERDE BU SUYUN MiSLi AZ BiR SU DLDUGU ANLASILDI. 

irTEVENLERE ÇOK KDL~YLIK GÖ/'TE:RiLiA. 

30 Ağustos perşembe günü akşamı 
Zafer ve Tayyare bayramı şerefine 

Fırka kumandanı Fahri beyefendi 
hazretlerinin himayelerinde 

Askeri bando iştirakile 

Gençler temsil mahfeli tarafından 

Sakaryamn tayyarecisi 
Dünün ve yarının Türk tayyarecilerini anlatan Milli piyes 

Reçetelerinizi mutlak Yeni 
Eczaneden yaptırınız 

Kız muallim mektebi müdü~ülünOen: 
Zafer bayramı dolayısile 30 

Ağustos 934 perşembe günü mü
nııkasa ve ihalesi yapılacak olao 
o.Jun, Ekmek vt Etin münakasası 

Eylulun 3 çüncü pezartPsi günü 
saat 14 de talik olunmuştur . ~fü· 
nakasa o gün yine Maarif müdür
lüğü dairesin<le icra edilecektir . 
K0yrıyet il!\n olunur 4476 28-3 

Tarsus belediye riyasetinden : 
En aşağı 2 kilometre kutrunda 

bir sahadan işidilecek kuvvatte hir 
( Siren ) kapalı zarf usulile müna · 
kasaya konmuştur. % 7-1/2 te
minatla beraber talip olanların 

EylQl ayının 12 inci çarşamba gü· 
nü saat üçe kaJar Tarsus belediye 
riyasetine müracaut etmeleri illn 
olunur . 2J-29 4455 

Posta ve telgraf baş· 
müdürlüğünden : 

I~ b v k "'ı : Adana erkek lisesi müdürlüğünde 
Çayır agı ve re a- k . . . 

934 
, .. 

1 
. . .h .. 

1 
. i• 

Me tebımızın 1 r~1lu meıunıyet ımtı an gun ert 
bet rakıları 1 ve aşağıya çıkarılmıştır. llor iki devre<len ikmale kalıın eftınJı' ... _ __. 

ziran mpzuniyet imtihanlarını yapan komisyonlar azalıırının d 
Senelerdenbori herkesçe ma- , tesadtif eden günlercle sabahlr-yin tam snat 7 <le lise<le hazır a.-r--ı 

h1m olan Konyanın ÇayırbAğı ve 1 Jorı tebliğ olunur. 4472 

rekabet rakıları aleyhine bazı Günleri İkinci dcvro 
kimse~erin propağanda yapmakta f _ 9-1934 GumarttıRİ Turih Coğrarya 
oltlukları işidilmiştir . 4-9-1934 Salı Felseftt 

Fazla söz ve fazla rekldma ha· 8-~- 1934 Cumartesi Fiziki ilimlı ·r 
Cl t görmiyorum. Ml'zkO.r rakıları 10-9 -2934 P'1zartesi Lisan 

ı her bayiden ve umumi satış yer· 113-9-1934 Perşembe Tabiiye 
lerinJen alan muhterem halkımı· 16-9-1934 Pazar Riyaziye 
zın mühür üzerindeki ( Ç ) harfin~ 19-9-J 934 Çarşamba f;tl 0 biyat 

:clikkt bu,urmalarını ve umumi 20-9-1934 Perşembe ..... 
·ynlerde içPcekleri zaman şişeleri 
yanlarında açtırmalarını rica ede 

rirıı . 4410 2-8 F O T o 
Müskirat !!:,· .. v_u ____ §§§§§§§~ 

Zayi mühür 
Bundan bPŞ gün evvel namıma 

ait mührümü zayi eyledim. Mezkur 
mühürle kimseye borcum yoktur. 
Alacağım vardır diye iddia eden
leri üç gün zarfında şahsıma ve 

yahut mahkemei didesioe miiracant 
eylemeleri aksi hktirde hükmü 
olamıyacağını iJAn eylerim.44 75 

Büyük Dikili köyünden 
lbrahim oğlu 

Necip 

Kaip muayene kağıdı 
SeoE!lik muayene müracaat kd

ğıdını kaybettik Yenisini alacağız. 

Eskisinin hükmü yoktur. 4477 
Mehmet Cela.lettin ve sala
mon Benyeş ticarethanesi 

.------------------.! 
Kacakcılar vatan • • 

hainidir 

Adana memleket hastanesi baş ta- l 
babatindln : 

Adana Memleket hastanesinin 

--

COŞKUN 

'' Agf a,, filmlerinin her Ç 

Dünyaca meşhur ( A G FA ) filmlerirıltl 
zesl bulunur . Fiyatlar, diye r bu tün markala 
dur . 

Amatör işleri en kısa zama 

Atölye fotografları, vesika resimler· 
dismanlar. 

Talebeden lenzilcillı ta 
rlf e ile ücret altmr . 

o•o 
l!'OTO COŞKUN : 

Yağ Cami Civarı 

Muhterem halkımıza müjd 

ECE SUYU 

Hakikaten bütün suların Ecesidir. ( *) Amanus dağlarının 
yaları arasından köpürerek fışkıran bu çok kıymetli suyuo 
" Ayran hal,;f punarı ,. diye ön almıız iken sıhhat ve ictimai 
Vekdlet celilesi tahlilden sonra bu suya " ECE " ismini uyğ' 
kışır görmüştür . VekAlet celilenin resmi raporu aşağıda 1 
Muhteıem halkımızın mezkur rPsmi raprru bir kerre okumalar' 1 

ECE suyunu büyük bir iştiha ve lezzetle içeceksiniz. ~ 

Kolunya , lavanta , podra ve sair eşyanızı 

Yeni Eczaneden tedarik ediniz . 

1 - 15 - 8 - 934 tltrihinden 
itibaren Adana - istasyon posta 
nakliyesinin bir ay müddetle ve pa
zarlıkla sııtılmasına karar verildi
ğınden taliplerin $qyhan P. T. Boş 
M.ne muracaatları ilan olunur • 

ihtiyacı olan (119)kalem mualecesi 
934 senesi eylulunun yirmi yedinci 
perşembe günü saat « 10.da encü
meni vildytıtle ihale edilmek üzere 
aleni münakasaya konmuştur. Ta
liplerin şartnameyi ve mualeceninJ 
cins ve miktarmı görmek üzere 
hastaneye müracaat etmeleri ve 
ihale güoü de encümeni vildyctte 
bulunmaları ildn olunur. 4457 

nu bir defa içtikten sonra başka suları behemehal unutacak• 
kü cidden latif, hafif ve temizdir . AJni z 1ımanda çok hazi 
saat zarfında Acıkmak isterseniz yemekle bere bor iki kadeh llfı9--t 

Yeni Eczane : Saf , tf'miz ve ucuz ililç satar. 

4468 3 

Biçki ve dikiş yurdu 

Refika Recep 

1 

Şimdiye kadar talebelerin<len aldığı devre ücretini 50 liradan 40 
liraya indirmiştir . 

Bu yıl lçlrı ;ja{jlı boya,çlçt~kçlllk, las11nlarmdan başka Belçika , 
Franstz nıelotlarlle lstarıbul biçki yurdunun takip eltifjl metot da 
ayrıca öğretilecektir . 

Yıllar<lanberi memleketimize bir çok değerli sanatkdr gen~· kız ye
tiştiren müessesemdo kayit ve kabul açılmıştır . 

Müracaat her gün öğleden evvel saat 8 - 12 ye kadardır . 

Tarsus kapısı; Bebekli kilise sokağı C . 

Musiki heveskirlanna 
Ala{ ranga : Metotla Keman, Mandolin ve Piyano. 
Alaturke : Tambiır, Keman, Ui Kanun, Kemençe ue Sol/ez 

dersleri: 
Halkımızın musiki üzerindeki arzuları nazarı dikkate alınarak yurdu

muzun Alafranga şefi sanatkdr viyolonist Hakkı hey hocamız tara
frndan Alafranga derslerine yAniden ve tam bir itina ile başlanmıştır 

Alaturka kısmı da bu defa kazandığı kıymetli hocalorile yeniden 
takviye edilmiştir. 

Yukardaki her hangi bir saz özerinJen en müsait şartl11rla d"rs al
nınk isteyenlerin , her gün snat 15 den on sekize kadar yurttu umumi 
kAtipliğioe müracaat eylemeleri . 

3- 3 · Seylıan Musiki yurdu 

4440 ı 9-22-26-30 24-28-31-5 

,.-------------- -------------------" 
Yiiniş 

MENSUCAT F ABRIKASI.NIN 

ERKEKLERE MAHSUS 

KOSTÜMLÜK - PARDESÖLÜK KUMAŞ 
Yani Kartalalara gelmiştir 

Satış yeri-Güzel Adana Pazaıı 

• 

larımn 

12 - 26 4381 

Adana Kız muallim mektebi mü
dürlüğiinden : 

Kilo 

23500 
140000 

ı 1200 

Dört yıldız undan ekmek 
Kırılmış Meşe odunu 
Koyun eti 

1 _ Mektebimizin dokuz ayhk yeme ve yakma ihtiyecına ait ek
mek, et ve oJuoa tek talip çıktığındarı ihalesi müddeti bir hafht uza
tılmışıır . 

2 - Bunların yeniden münakasa ve ihalesi 30-8-934 perşembe 
günü yapılacaktır . 

3 - Şeraiti öğrenmek istiyenler her gün saat dokuzdan onikiye 
kadar mektep id'lresine müracaat etsinler • 

4 - ihale Seyhan Maarif müdürlüğü dairetıinde yapılacaktır • Ta
lipler o gün saat on dörtte yüzde yedi buçuk teminat akçalarının vezne 
makbuzu ve ya banka mektubunu getirmelidirler , Yüzde yedi buçuk 
teminat akçasını maliy(veznesine yatırmamış veya banka mektubu 
almamış olanlar münakasaya ittir4k ettirilmezler . 4460 24-30 

1 

kafidir . 
TOPTAN SATIŞ YERi : Yağ Cami civarında helk 

şısında ( ALI N AS/Bİ ) Eczanesi yanındadir . 
Ceyhanda satış yeri : Müskirut bayii Yusuf Ziya efendi 
Mınsinde ,, ,, : Mustafa Yunus ve kardeşler 

Yetmif bef kiloluk bUyUk d•m•c•n• yüz yirmi - 1,0 
ruttur. 

Ece Tıirkçe kraliçe 18 

Cenup Demiryolları işletme 
dürlüğünde : 

(Türkiye ) Cenup Oemiryolları şirketi, Toprakkale-Pay•~ 
zipaşa ·- lsldhiye arasında oturan memur ve ailelerinin ted.a 
raşmak üzere ayda 110 (yüz on) Türk lirası bir ücretle ve ılt• 

islahiyede veya Dörtyolda olmak şartile serbest bir hekim ar• 

İşbu vazifeye namzet olan hekimlerin, 30 EylUl 1934 torib: 
mezkur şirketin Halepteki işletme müdürlüğüne tahriren 111 

şehadetnamelerinin neden ibaret olduğunu ve hı:ıklarır.da " 
malumat alınabileceğini bildirmeleri rica olunur. 4469 

_______________________________________ __. 

Elektrik. müstehllklerinin nazarı dikk• 
2551 Numara v13 30/6/934 tarihli kanun mucibince elekttı 

yanı istihldk eden bihlmum elektrtk aboneleri?in. 9/Tem~u~ I 
hinden itibaren beher kilovat sııat başına yıı mı para ıstıb 
vermekle mükelltjf oldulc.l ırı ve bu resmin elektrik şirketi t• 
faturalara ilave suretile tahsil tJilerek belediyeye verıJeC 
olunur . 4458 24- 28 

Umumi neşriyat 

Mehmet Nuretl/rı 
Adana Türk sözü 

l 


