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Sahihi ve Başmuharriri 

FEB1T CELAL 

11 Eylul 1934 
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Amerikada 
Filorida açıklarında bir deniz fa 

ciası oldu . Y angıo çıkan vapur yol
cularınıo çoğu öldü . 

5 KUHUŞ ADA A : GtlNLÜK GAZETE O~ BİRİNCİ YIL SAYI 3017 

izmir kurtuluşu çok heyecanlı kutlandı 
9 EylOI nasıl kutlandı ? 

lzmirin kurtuluş safhaları canlı 
olarak tekrarlandı 

Yüzbinlerce halk Ulu Gazinin 
heykeli önünde saygı ile eğildi 

1. . A B ğ " 1 kışla önündeki mtyılanlıkta mev · 
zmır · 9 (A ) - u ruo z 

ın . . k · 
1 

' .. .. .. 12 nci ki almışdır. Saat onu on beş g•çe 
ırın ·urtu uş guounun . k 1 · d l b" t 
l 1.. .. .. d n· k I' Kadıfe a esın •n atı an ır op 

yı <onumu bayramı ır. ır a, . k l ·· ·· d k' d ·· 1 ü:r.erıne ış a onun e ı mey an· 
ırmu.lrnlıerı clon.atılmıya. ba ş a~an d~ i tima eden slivari kıtası kn· 
~«' lırm sabahleyın t• zyıoatı hıt- çd ( d l" k ı · b man anı hra ın an evve a ış ı-
nıı~ ve her taraf ha~taolıa~a ay· 1 "kAmete sanlı bay-
raklarla SÜ§l r nmiştir. Kara ,.ede· ya .''e sonr~ ·~ u ç ldıgı· istiklal 
ııiz nakil vasıtaları ve limanda ra gımız muzıd anınk ·t . f 'B 
lıulııoan Türk, ecnebi bütün va mar şı ka.rl•l~ıın a çe ı mık~ ırl. bayl 

1 d rak çe ı < ıı..ten saora ış a a · 
ı•ıırlar b~yraklarla donatı ınış ır. ıı· kt b" ·· 
'1 1 d' " koııuudan mua ım me e ı mu " erasim biri Ö"led en evvt ıge r .. .. 
"• t " .. ·k· dü ı ü Refet bey bugunun hatıra -og <·den sonra olmak ıızere 1 1 • . ·· 1 
k !arını yadedeıı bır nutuk soy e-
ır.ım olarak yapıl~ıştır. . miş bu nutku dokuz rylul kur-

Meraslmııı blrırıci kı~ı~ı ·. tuluş bayramıuı tesit için İstan· 
. ~ut 6 da büyük ~azının lz buldan gelen lstanbul liuiversite 

rnı , ı ilk gördüğü İzmır - Ke taleberbi ı liği reisi Rüknettin .Fet 
n~~lpa şa ~r~şıa~a. Belkahve mev hi beyin yüksek mektepler okur-
kııne gıdılmıştır. Belkahvede !arı namına , bir çok d falar al-
aynı zamanda civar .köylerde? kışlanan hifabesi takip etmiştir . 
Kelen halk ve heyeilerın huzuııy· Nutuklardan sonra askeri kı· 
1 e. ıat 7 de Halkevi namına ~rat taatlnr birinci Kordanu takiben 
Pe1Ie11 bir hitabe ile meraaıme Cumhuriyet meydanına kadar 
:·•.!l~~mıstır. l\lüte~kiben haz~run gitmişler ve Gazi heykelini se-
ıtııhus ve otoınobıllerle İzmıre lamlamışlardır. Bu merasim ts-
lıareket ederek saat 8/30 <la Ha~· na,,ıoda tayyarelerimiz havada 
k~pıoardaki ş • hitliğe gelmış uçmak suretiyle merasime iştirak 
rnışlerdir. . .. . etmişlerdir. 

.12 sene evvel İzmırde suvarı· Sabahın dahı alacı karanlığın· 
1 ~.rımizd,n ştlıit düşenler bunya da halk , ulcerin geçeceği güzer-
Ktımülmüş ve bir de abide yapıl- gablara toplanmağa , sıralaomığa 
ıııı~tı. Şehitlik naınını . alan v~ başlamıştır . Ulu Gaziye ve kah· 
' • hmeciklerimizi sinesıode sak~- raman orduya candan gel rn sar 
hyın ~bidenin önüne Hılkevı sılmaz şükran hisleriyle merbut 
11'ııtııına muallim Zeki bey tara· olan İzmir halkının bu teb r cümü 
fıodan bir nutuk irat edilmişdir. B .. ük Gazinin yaratıp Türk dün· 
B b"d . . uy 
.. u nutukta şuheda a •. esı.~ın yası için umagan ettiği taıibin ma· 
ouünde mevki alan süvarı 1?uf.re lı olan bu büyük ve canlı eseri 
ı; i kumandanı çok .at~şlı bır görmek ve onu ku ılımak için 
lııtabe ile cevap vermıştır. Hun· vilayetlerden g.Ien onlı' 1> lerce 
ılın sonra muzika mateın havas~nı urtıaşların dalgalanan hareketi 
~_almış ve bir müfreze havaya sı- ~ · leye dogru basmabaned ı ıı baş 
luh atarak ihtiramda bulun - ı!ırak _ Kemeraltı - blikümet 
ll:ıuştur· birinci kordunu takip ed en ve 

Saat dokuzda ooiki sene ev · mburiyet meyJaııına kadar olan 
~el Buınuva sırtlarından ordumu ~':,_9 kilometre uzunluğundaki yo· 
7.tıu İzmir civarına geldiğini ha 1 kılabalıktan ğeçilmez hir bale 
tırlııton toplarımız batarya ile k:ymuşlu . Bu kalabalığa , za!er 
•teş yapmışlar ve bu ateşten alayıııın inzimam eden akını , ade-
soora kahraman uskerlerimizin tı birbirine yapışık insan l ~rdın 
~oldan İzmire giriş tarzını con. mürrkkep saatlarca akan hır sel 
~ndıran hareket yapılmıştır. Bı· vücude getirmişti . 

11 n<'i kol Halkapınar - kı~la : /lferasimltı ikinci /asım : 
Lu iiç kol lam saat ooda yüzbio · 
lcı< ·e halkın alkış tufanı ve yaşa 
avızeleri arasında hiikuınet ve 

lki,,ci kısım meruime ait saat 
_ Gerisi UçUncU sahifede -

:._-----:::--:-
çocuk Hilkat garibesi 

Tam ıda alamadığı için evvelki 
g!n zayıflıktan ölmüştür. 

------· 
Okurlarımız pek iyi hatırlar 

lar; Mermerli mahallesiude otu;'u K:ıudiye mübadillerinden 
· Urı ağanın karısı hatiçe Hanım, 
12 b" . 'k 

Hastanenin operatörü doktor 
Nuri Bey tarafından yapılan ame
liyat netic•sinde bu ur muvaffa. 
kiyetle alınmış ve çocuk ebevey 
nine teslim edilmişti. 

Ziraat vekilimiz 1 

1 

Giresunda fındık fabrikala-
rında tetkikatta bulundu 

Girr rnn : 9 (A.A) - Ziraat vr· 
kili Muhlis beyefendi dün saat on 1 

dörtte rl'fakaılniode mrbusumuz Mıı· 
sa Kazım beyle ziraat mücadele mii
f~ııişi ve ticaret odası er,kiinı oldıı~u 
halde fiııdık fabrikalarımızı gezmiş
ler ve kabuklu fındıkların nasıl iç 
haline ıı:··ldiğini , elek ve vanıilator 
terıibaıını tetkik etmiş ve alakadar· 
lordan lıu hususta malumat almış- 1 

!ardır . 
Vı•kil B. bund•n sonra Trabzon 

İdman giicii ve Gir.sun Y~şilıepe 
takıml" rı arasında yapılan ve bire üç 
"ayı il o· Trabzon takımıoın galibiyt>
tile orı i relenen maçı takip etmi ştir. 

Muhli• lıryin şerrfine lırlcdiye tara· 
fından Küçiik yalı parkınıla lıır ak
~·m zi ya feti vr 0011 takilırn de spor 
kulülıii ıarafından bir gardenparti 
veriJm i~ tir . .. 

Çeşmede zelzele oldu 

ÇEŞME : 9 ( A . A ) - Dün 
g•ce "•at bir buçukta kasabamız
da batıdan doğuya dıığru uzun 
siiren şiddetli bir zelzele olmuş· 
tur . Hasarat yoktur . 

Kayseride 
- --- _...., 

Gazi bülvarımn tamirine 
başlandı. 

KAYSERİ : 9 ( A.A ) - İs· 
tasyondan şehre kadar 22 metre 
genişlığiude bir bülvarıu yapıl· 
maRın•ı başlanmıştır . Bu hü!var 
büyük Gazinin ismiyle şereflene 
cektir . Bliyük kurtarıcının Cum 
huriyet bayramında Cumhuriyet 
meydanına dikil~cek olan hey 
kelioin karidesinin yapılmasına 
başlanmıştır . 

General Allenbi 

Filistin valiliğine tayin 
edilecekmiş 

KUDÜS - Filistin valisi Sir 
Arthoruu yerine umumi harpta 
itilaf orduları Başkumandanı bu 
lunao Ceneral Allenbinin tayin 
edileceği haber verilmektedir . 

Bu hRberiıı Filistin halkı ta
rafından memnuniyetle karşılana
cağı tahmin edilmektedir. ----·· .... ·----
Dlkkatıer : 

Bir sıkıntı 

Dıiıı bir o/wruııııızdaıı aldı · 
ğımız ıııck lııp, daha önce de yaz 
dığııııız bir ıııevzıı lıakkıııda bl 
ze yeııl ' ipuçları vermekledlr . 
Bıı meklııbıı derli loplıı aıılala
lını : 

" ... Şehrimizde ufak para 
sıkııılısı var. Tanı iş griç zanıa · 
111 oları bııgıiıılerde meselci bir 
elli liralığı boıdıırıııak için biri 
elle çare , sarraflara baş vur
maktır . Halbuki oıılar da bölj
le bıilıin paraları bozaıı iki ıiç 
lira eksiğine bazorak yeni bir 
kazanç yolıı bıılııııışlardır . 

ağustos tarihinde başa ıtışı 
•rk:ı tarafta ve tam boynu üzerin
,~~ küçük bir karpuz biiyükl~ 
~1 11 ~•le ur bulunan bir kız çocugu 
,''gurmu§tu. O günler bu hılkat 
rlrı(ıe•ini görmek için m.ak m•: 
•alJelerdeo bir çok meraklı kah· 
1• i b · · · bu . . u evı zıyaret ttmış vn 

Kız çocuğu evvelki güne ka 
dır yaşamış ve fakat uzviyetinı~~~~ 
.,.ayri tabiilık dolayısiyle ına udu 
~memeın i ş, t•III bir uyku olama- 1 

ınış, ağlayamamış ve yalnız ağ~ı~a 1

1 
damlııtılao şekerli su ve süt gı~ı. 

1 

gıdalardan da Jilzımgrlen kaloııyı ' 
alamadıgıodan evulki gün iilmüş 1 
ve kurtulmuştur· 

JJroıız. ve rılkel kıtlığı ıizeri
rıe şimdi tek veya beş liralıkla 
ruı da azalması, ınemlekellrı ik
llsadi lwyalıııda aksaklığa yol 
ııçıııcı kla oldıığıındaıı lııikılme
liıı ve baııkalarııı bııııa acele bir 
çare bulmaları lazımdır ... 

Deri apaçık anlatıldığı lçiıı 
biz yııkarıkl salırlara yeııl bir 
şey eklemly<'cek ve aldlwlı ma · 
kıı111l arııı lez ı•ldt•ıı bıılacııklıırl 
çareyi bekllyeceğl: .. 

'·
1Y•retteo usanan Nuri ağa da 

Ç?,rugu memleket ha~tamsine 
l;oıu, nıu·· t" 

~ u. 

Bir deniz faciası 
Açık deniz 

purda 
ortasında bir va
yangın çıktı 

Birçok adamlar öldü , yangından 
kurtarılanlar da ölüm halinde .. 

ı EVYORK: 9 ( A.A )- As 
huri açıklırında Amerikan :Mor- / 
rocastle vapurunun kütüphane· 
sinde yangın çıkması üzerıoe çi· 
vardaki vapurlar kazazedelerin 
imdadına koşmüşlardir . Vapur· 
rlı 318 yolcu ve 2·10 kişilik mü· 
rettebat vardı . Vapur Havama 
dan Nevyorka geliyordu . Ateş 
süratle genişlediğinden kazazede· 
lere müessir yardımda bulunu
mamıştır . 

Bermudar vapuru buraya 65 
kişi knrt ıırıp gelmiştir . Bunla· 
JJU bir çoğu ölüm hılinde<lir . 

Bukenbah vapuru da 22 kişi 
kurtarmıştır . Sahil muhafaza 
tPşkiliitına mtnsup bir t•yyare, 
kaza mahalli üz.rinde uçarak 
sahile gitmeğe çalışan iki tohli· 
siye sondalı ve bellerinde man· 
tar kemer bulunıın ve sakil isti 
kımetinde yüzen takriben yüz 
kişi gördüğünü bildirmiştir. Di· 
ğer bir kısım kazazede suyun 
üzerinde hareketsiz durmskta ve 
olmuşa benzemektedir . 

Diğer taraftan sahil muhafa
~a gemisi tampadan bildirildiği· 
ııe göre vapurun ön güvertesio
do bulunan yolculardan bir kıs· 
mı kurtarılabilmiştir . Yanmak. 
ta olan vapur içerde mürettrbat
tao bir kaç kişi olduğu halde ve 
bir romörkörün yardımiyle bir 
mil süratle evyorka doğru çe 
kilmektedir . Öler.lerin miktarı 

iki yüzden fazlo tahmin ediliyor. 
Kurtarılınlann ki miktarı yüz 
kadardır ve ekserisi taifedir . 

Söylediğine göre yolcuların 
büyük bir kısmı kemarıılanndan 
fırlayarak güverteye çıkmış fekıt 
mürrttebntın israrlarına rağmen 
olev ve duman perdesini geçüp 
t.hlisiye Sflndallarıoa gitmeğe ce
saı et edememistir . Mürettebat ı 
ölüm tehlikesi kurşısında yolcu 
ları bırakarak tahlisiye sandalla· 
rına koşmuşlar, fekıt saodall.r
dan aoeok altısını denize indire· 
bilmişlerdir. Zabıtı vapurun lla
vanıdan ne şartlar dahilinde yük 
aldığını tahkik etm"ktedir . Ma. 
mafıh bir sui ka~ta ihfimal ve
rilmiyor . 

NEVYORK : 9 ( A . A ) -
evjersey sahillerinde şimdiye 

kadar Morcastla fıciasındı ölen· 
lerden 171 kişinin cesedi bulun · 
muştur . V ıpurda bulunmakta 
olaıı yolcu ve tayfa 558 kişiden 
333 ü kurtarılmıştır . Binaena
leyh 57 kişi daha kayıp vardır. 

fırtına Vt' gecenin karanlığı araş· 
tırmaluı yarıda bırakmıştır . 

NEVYORK : 9 ( A . A ) -
Kazaya uğraya J\.1rroeastle vapu
runun birinci seyir zabıti vorms 
sandalluı soncok tnrafındao de
nize iodirilmrğe mecbur kaldığı· 
ot çünkü rüzgar: alevleri iskele 
cihetine sevk ettiğinden buradan 

- Gerisi UçUncU sahifede -

M. Henderson neler demiş? 

''Silahsızlanma konferansının muvaffaki
yeti için iki mühim meselenin halli lazımdır 

1- Sovyetlerin milletler cemiyetine 
girmesi, 2- Şarki Avrupa misakları.,, 

CE EVRE : 9 ( A.A }- "Ha
vas., bildiriyor : 

Fransa hariciye nazırı M. Bar 
tu, milletler cemiyeti umumi kii,. 
tibi ile Letonya hariciye nazırını 
kabul etmiş ve portekiz hariciye 
nazırı M. Domata ile uzun müd
det görüsmüştür . 

Portekizin milletler cemiyeti 
muruhhnsı M. Vascoocellas bari· 
ciye nazırına refakat ediyordu . 

İki güodeoberi devam eden 
müzakerelerden anla~ıldığına gö· 
re So, yet Rusyanın milletler ce· 
miyctine girmesi için icap eden 
sülusun ekseriyet hatta fızlasiyle 
temin edilmiştir . 

Diğer taraftan Sovyet Rusya 
nın mrcliste daimi azalık alma
sı için icap eden ittifakı arada 
şimdiye kadar muarız bulunan 
heyeti mıırahhaı<alarm istinkaf. 
lan sur..ıiyle temin edilmiş gibi
dir. 

VARŞOVA: 9 ( A.A) - Ya
rı resmi Lehistan ajansının bil
dirdiğine göre Sovyet ve Lehis
t111 hükumetler Sovyctlerio mil· 

letler cemiyetine girmesi hakkın
da aralarında doğrudan doğruya 
müzakereye başlamışlardır . 

Ajansın yazdıklarında Lehis · 
tanın nihai hattı hareketi hak
kında hiç bir hüküm yoksa do 
bu bapta herhınği bir itilafgiriz· 
lik de görülmemektedir . 

LONDRA : 9 ( A.A ) - Ce· 
nevreye hareket eden M. Hen
derson beyanatta bulunarnk de 
mıştirki : 

Silahsızlanma konferansı bu. 
rosunu yakında toplamnk fikrin
de değilim . Böyle bir toplantı 
nın faydalı olauk yapılahılmesi 
için iki mühim me~elı•nin hal yo. 
luna girmesi lazımdır. Bu mese
leltrin biri Sovyet Rusyanın mil
letler cemiyetine kabulü ve di
g0ri de şarki Avrupı mütekıbil 
muavenet ve ıdemi tecavüz mi 
sakıdır . Cenevreye gitmemin se. 
bebi bugünkü Vlziyet hakkında 
muhttlif heyeti murnhhasaların 
noktoi nazarını anlamaktır. Si· 
lahsızlınma konferansının mesa
isine Ttşrinisanidtn evvel baş 
lıyabileceğioi zannetmiyorum . 

Teşhir? 
Değerli mütefekkirlerimizden Neşeı 

Halil beyin " Hakimiyeti mılliye ., de 
" r aıandaşlık şerefi ve teşhir .,başlığı 
altında bir yaıısı çıktı . 

Zaman zaman hepimizin gözüne 
çarpan ve kafamızın içini sızlatan bır 
mevzua dokund~ için biz o yazının 
mühim kısmını alıyoruz : 

" ... Vatandaı teşhirini eöyl~mek 
istiyorum. Henüz salahiyettar mah
keme tarafındını haklarında biç bir 
ceza bükmü verilmemiş olan bin· 
!erce vaıandaşm büyiik şrbirlt"rde 
kollan kelepçeli , yalnız veya sürü 
halinde ıeşbirinden şikayet etmek 
istiyorum. 

Bir gün hen evim ile Ankara 
caddesi arasında bunlardan lam H 
kafileyr rastgeldim . Her kafilede 
heşıen otuza kadar vatandaş vardı . 
Bu vatandaşlardan bazıları kafiledr 
ynlerini bulamıyacak kadar gen<; 
ve •cemi görünüyorlardı. Ağlıyorlar 
mı, gülüyorlar mı bu bile belli de
ğildi . Çoğu şapkalarını çenelerin• 
kadar indiroıişlrrdi . IJepisinin yil 
zünde; kelepçenin, yolun, yorgunlu
~uu değil; büyük bir şrrtf kaybet
menin, ağır bir ceza gürmenin,ıeşhir 
edilmenin ıstırabı vardı . 

Kimi, niçin ve ne bakla, kimin 
teşhir etliğini düşününüz !. 

Kelepçe bir suç işlediği kati 
olarak bilinen adama değil,euç işledi-
ğinden şüphe edilen adama vuruluyor 
ve halbuki kelepçe, memlekeıin em
niyet müessesrsile adalet müeseesroi 
arasında bir emniyet iileıi olarak knl
lanılır. 

Yalnız kanunları değil , kanun· 
ları tedvine bakim olan telakkileri 
de bayata indirmrğe mecburuz. 

İstanbul gibi yabancı ziyaretçisi, 
yerlisi kadar çok olan bir şehirde 

müsamaha edilen bir ıek teşhir; ba
zen bütün bir davanın ilrri hüküm
lerini çüriltmeğe kifayet edecek 
menfi bir propaganda amili olabilir. 

Emniyet tedbirlerini vatandaş 
şerefine karşı anane halinde devam 
eııirmek, vatandaşlar arasıoda sayısı 
az çok bir zümreyi şerefli vatandaş 
olmak gururundan ebediyen mah· 
rum t"debilir . 

İleri cemiyet , kül halinde ileri 
vaeıtları ve ileri hareketleri olan ce• 
miyeuir. Teşhir iptidailiktir. İptidai 
milletler ilk çağlarda aıı;ır cezalardan 
biri olarak bu çareye baş vururlardı. 

1934 Türkiyesiode bir emniyet 
tedbiri olarak kullanılmamalıdır . 

İstanbul tevkifbaneeine ve em· 
niyet mile• eaelerine senede kaç va
tandaş gdir, bunlar kaç defa mus
tantıklıga, kaç defa mahkemeye l(İ· 
derler . Ve lıer gidiş gelişlerindr 
bunları kıç kişi seyreder. Sonra bun· 
!ardan kaçı mahkum olur. Kaçı be· 
raet eder ? 

Mukabil tedbir ; yalnız vatan• 
daşların şereflerini korumak için de
ğil, milli cemiyetin vatandaşlık şe· 
refi hakkındaki telakkieinin müey· 
yedesi olarak bir zarurettir. 

. Ve bıı tt'dbir, İeıanbul adliyesi· 
nıo ve ceza ıeşkilatı olan memleket 
adliyelerinin emrine birer otomobil 
lemin edebilmekten ibarettir. ,, 

• 

ispanyada 
Polis grevcilerin üzerine 

ateş açtı 

Madrit : 9 ( A. A ) - Grevciler 
nünıayi~lerde bulunduklarından zabita 
bunların üzerine ııeş açmıştır. Birçok 
~aralı vardır . Aralarıoda bir Sosya
l11t mebus bulunan bir takim nüma
yişci tevkif edilmiştir . 

Madrit : 9 (A.A) - Umumi gr<'v 
Madritıe bitmiştir • Dahiliye nazırı 
grevin Aaıuride vahimleştiğini vr. 
bütün müfrit teşkilatların kapatılma
sını ve rrislerinin mahkemeler .. vr· 
rilmesini emrettiğini söylrmiştir. 

Madrit : 9 (A.A) - Grev rona· 
sıoda ahı kişi ölmüş ve ondördii 
ağır olmak üzere 18 kişi yaralanmı~ · 
lır . St'ndikalu bu oabahıın iıibareo 
i~<' lıaşlanmasıoı emrt'tmiılerdir. 



, ahifo : 2 ( Tiirk Sözü ) ...,... __ . 
Türk dilinin islahı 

Yaznn: Frarız Von Caııclg 
Almanca "Kaeloische Volkszeiıuog,. da:n 1 

Şimdiye kadar bir çok saba · Dili Kurultayı açılmıştır . Bu defa 
farda yapılan bir hayli ıslahata ve Alman , Rus , L-li alimleri Kurul 
bundan sonra da yapılması mu taya gelmek istemişlerdi . Zira ha 
karrer olanlara bakılacak olursa. kikatta bu Kurultayda dPrpiş edi 
e~ki Osmanlı imparatorluğunun len faaliyet mahalli bir heveskar 
ihmalleri ne dereceye varmış ve lıktan başka bir mana ve ehemmi-
bıı suretle Gazi Mustafa Kemalin yeti haizdir . Söylendiğiııe göre 
ne gilıi fena ve hazin bir mirası 
deruhte etmiş olduğu hakkında 

lıir fikir edinmek kabil olur. Tat· 
hikı sırasında bütün dünyayı hay· 
retlere garketmiş olan çok büyük 
\'e tamamıle zahiri ve şekli tebed
diililtao sarfınazar, bugün hala in· 
lnlap ve inkişaf hareketleri henüz 
ikmal edilmemiştir. Dükkao·ların 
akşamları kapanması mtchuriye
tini vazeden kanunun tatbikine 
daha ancak bir kaç gün evvel baş· 
lanmıştır . Şimdiye kadar dükkan
ların kapanma vakti dükkan sa · 
hiplerinin k~ndi keyiflerine bıra 
kılmıştı ve gece yarısı dahi alış 
veriş etmek mümkündü . Kezalik 
bir kaç gün evvel sokaklardaki 
gürültüye karşı açılan mücadele 
dahi şehirlerin şimdiye kadar olan 
balinin tamamen degi mesini in 
taç etmiştir. Önlerinde ağır yüklü 
eşekleri olduğu halde bağırıp ça· 
ğırarak satış yapan seyyar satıcı
lar bir darbe ile susturulmuştur . 
Artık gecenin sükununu bu scy 

ynr sal:cıların, meyvacı ve sütçü 
lerirı avazeleri ihlal etmiyor. Ek 
seriya sababıa erken saatlerinde 
yük arabalarının çıkardığı şiddetli 
güriiltüler, hu satıctln bir darbe 

ile susturulmuştur.Artık gece rahat. 
~ızlığına nıhayet verilmiştir.Bununla 

b~r lıer satıcıların işleri bozul · 
m ... ~ değildir ve bunlar evvelce 
y:ıptıklarından daha az satış ya·· 
pacak d•ğillerdir. 

Bütün bu icraat ve ıslahat u
mum için ve feriler için ne kadar 
mübrm olursa olsun hu ve buna 
mümasıl hiç hir ıslahat, Latin ha· 
lrflerinlo tatbikı ile elde edilen fa 
dalara erişemez. 

Bundan takriben sekiz sene 
e\ v•I Latin harflerinin kabulü ile 
memleketin kültürel inşası için 
temeltaşı atılmıştır. Zira terakki 
imkiıoı; ancak milli devletin cıhan 

ile münasebata giriştiğinde ve Türk 
milletinin eline diğer milletlerin 
yazdıklarını okumak için ilk vası · 
layı verdiğind,. yaratılabilirdi . 
Mamafih bununla her şey yapılıp ı 

ikmal edilmiş değildir. Türkiyeyi 
millileştirmek btiyeo adamların 

karşısında büyük bır mesele, lisan 
meselesi duruyordıı . Bunda.ı iki 
sene evvel Do>lmahıhçede Gazi 
nio riyaseti altında ilk Türk dil 

kongresi toplandı . Proğramda 
Türk dilinin milli ıdeale ne dere
celerde uygun olduğunun letkıki 
yazılı idi. Bu tetkikat oetic~sinde 
Türk dilioio bilhassa yazı şeklin · 

de, Türkçeleşmiş bir çok arapça 
ve Farsça kelimelerden mürrkkep 
olduğu ve ancak cüz'i bir kısmı· 
oıo Türkmen dilinden g 1 ~iği an
laşıldı. Arapça konuşan m • mle 

Türk yazı dili yüzde seksen ecne 
bi kelimelerden mürekkep olup 
şimdi bunlar için Türkçe muka 
biller bulunacak ve mevcut olmı 

yanlar yeniden yaratılacaktır . Son I 
iki senede dil tetkıkçileri Hima 

liyaya kadar Türkmen oı~mleket 
lerinde tetkikat y9parak oradaki 
milletlerin düz bir hat üzerinde 
inkişaf etmiş olan lisan hazinesin
den burada noksan olan lan almış

lardı . Ve bu müoasob,-tle yeni bir 
lügat vücut bulmuştur . Me~elii 
" Ruh ,. ve " Çalışk11olık ,, gibi 
Türkçede mukabili bulunmıyan 

ve şimdiye kadar Arapça , yahut 
Farsça kdimı !erle ifade edilen 
kelımeler için yeliİ mefh11mlar ya· 
ratmak lazım gelince , bu iş bü
tün manevi ve mücerret mefhum· 

lara teşmil edilmittir . Bu meyanda 
biç bir vakıt kullaoılaıamış olan 
synonimler de vardır . Meseli : 
" Tanrı ,, kelimesi düşünülecek 

olursa Arapça " Allah ,, kelimesi
nin ifade etliği ayni manayı ifode 
tder . Bunlarla birlikte asırlarca 
süren Fransız kültür tesir ve nü 
fuzu ve İtalyanlarıo ilk varlıkları 
Tiirk diline münsir olmuşlardır . 

Meselii ; Türk lisanı hazinesinde 
Banliö , vapur , şimendifer gibi 
Fransız lisanından , yahut gazele, 
lamba ve saire gibi İtalyancadan 
alınmış bir çok kelimeler bulua· 

duğu bilinince ı slahatın ne kadar 
güç ve ayni zamanda bu halin mü 
nevver ve milli bir gençlık için ne 
kadar mühim ve zaruri olduğu 
anlaşılır . 

Şimdi ortaya atılan en mühim 
meselelerden biri de ıudur : • Ye
ni kelimeleri öğrenmek zahmeti· 
ne kim katlabacaklır . ? Kim ha

kikatte ·•Allah ,1 yerine "Tanrı ,, 
diyecek ve mefhumları istimalden 
iska t edecektir . Böyle bir iş biç 
bir vakıt kongrelerle halledile
mez . Koogro ; millete yalnız yol 

göıteHhilir , teşvik eder ; yeni 
lugat vücude getirir , fakat bun
dan soaraki inkişaf umana bıra

kılmak lazımdır . 

Ve nitekim böyle düşünül· 
müıtür. Guete ve kitapların hu· 
günden yarına yeni tabir ve keli · 
melerle doldurulması istenemez . 
Bu takdirde kimse okuduğunu an 

lanın , hedef ve gaye ittıbaz edi 
len şeyin tamamen aksi ve zıddı 
istihsal rdilmiş olur . yaııi millet 
gazete ve kitaptan uzaklaştırılır . 
Şimdilik vazife , lısanı temizle 

mekte rnündemiç:ir . v., milleti 
yeni kelimelere yavaş yavaş alıştır· 
mak keyfiyeti , tedrici ve bir pla
aa göre vtı zam~n ile vukubula · 

cak inkişafın işi olacaktır . Her 
halede Türk dili ıslahatı , seaclere 
şamil liir islalıattır ve h rr halde 
vüsat ve ehemmiyeti itibariyle de 
bu kabilden derpiş olan ıslahat 

larıo biriociıidir . 

"Söz,, arkadaşımız 

Kıbrısta Türkçe ve yeni harf· 
lerimizle çıkan "Söz,, gazetesi, on 

beş yaşını bitirerek on altısına 

Elmalı yolunda 

-14-
Antalyaya, bn benim üçüncü 

gelişimdir . Bundan beş stne ka· 
dar önce, bir iç denizinden başka 
her şeye benzeyen Akder.izden; 
vaktiyle Murat reislerin, Kemal 
r•islerin , Barbaroslaııo, Turgut
larıo hakikaten ( bir Türk iç de 
ııizi ) haline getirdikleri; ve taıih 

sahifr lerine pek şerefli menkıbe
ler yazdıkları bu bembeyaz kö 
püklü denizden geçerken, karşı

ma, tesadüfen, bir Antalyalı çık 

mıştı. 

Türkiye gibi bir ziraat mem 
leketi olduğu söylenen bu mem· 
lekeıtc ziraat tekniği ve feııni ve 
pratiği ile uğraştıklarından dolayı 

taan ve teşnia uğrayan insanlar 
vardır. Bunlara : ( ziraatçi veya 
ziraat mühendisi veya mütehas· 
sısı ) diyorlar 1 • Ben de oolardao 

birisiyim. işte hu sanatımı öğre· 
nen bu vıtaodış da e~ri, doğru 
bir sürü lakırtı ettikten; ve aley
himizde bir i11tikiı tufanı boşalt· 
taktan ıonra, Antalyaoıo sıcak
lığından bahsetmiş; ve bana de
mişti ki : 

- ( Amau, aıizim, amanl.. Bu 
mevsimde Antalyıda oturulmaz. 
Aklı ve parası olan rloğruca yay

lalara gitmeli . Hele Aııtalyanın 

bir Elmalısı vardır. Orada sular 
şimdi gürül, gürüldür • Buz gibi 

soğuktur. Oraya gider , bu buz 
gibi sudan içer; salayı hatırla olu· 
tur; keyif çıkarırsın !.. ) 

Adamcağızın sözlerinin ilk kıs· 
mı çok doğrudur. Biz, - ne hik
mettir bilinmez -, Antalyadan dai

ma ağastoslarda geçeriz I? .. Şao 
aımız, dediniz mi,bite birdir! .. Bii 
tün baharlarda , bütün güzlerde 

efendi, efendi yerimizde otururuz 
da,- yaz gtldi mi idi , huzur bizi 
dürter ve aksi bir şeytan, bize, 
sanki: 

- ( Haydi, ne duruyorsun ? 
Kalk 1 Gezin 1 Dolaş 1.. Miskin , 
miskin yerinde kokuşacıksınl... ) 

der. Ve, derken, efendim, pılıyı , 
pırtıyı topladık mı idi, hemen yo· 
la revan oluruz. 

Bu defa da öyle olmuştu işte. 
Yine bir a(astos ayının semadan 
ateş dökülen bir gününde, Akde
oizi ş rktao garhe doğru geçme
ğe koyulmuştuk. 

Antalyalı dostumuzun sözleı'İ· 
nio son kısmı pek doğru değildir. 
Çünkü : Antalyadan Elmalıya ge· 
len adamların hepsi hem akıllı, 

hem de paralı değildir l.. Sonra, 
orada kalanların içinde <le belki 
Türkiyemizin en zeki ev la ti arı mev 
cuttur. Bunların parası olmadığı
na bakılıı sa kendilerinin akılsız 
olduklarına da mı hükmedeceğiz? 
Ne münasebet değil mi ya? .. 

Mııdenoğlu Ragıp 

------·------
Bir katil 

Dün yedi buçuk seneye 
mahkum oldu 

Karaisalılı Nebiyi öldürmek
ten @uçlu ve mevkuf Yelatan 
köyünden Musa oğln Tabirin 

ağır ceza mahkemesinde deva medeo 
duruşması bitmiş ve merkum ten
zil en yedi buçuk sene ağır hapse 
mahkum olmuştur. 

Suç ortakları Hamit ve Fatma 
berat etmi~lerdir. 

k tlerle uzun müüdet devam ed.·n 
lıağlılık ve daima Arapça okunan 
Kur'anın nüfuz ve tesiri ve kt za 
Hk lisanu yüksek inkişaflara maz 
har olmuş İran komşuluğu da 'Türk 
dilinde öyle derin tesirler ika et
mişti ki, bu tesirlerin lisandan sö 
külmesi gayri kabil gıbi görünü 
yordu Bu cihetler böylece takdir 
edildikten sonra milli inkişanfı, 
tetkikine l:aşlandı ve bu suretle 
lisanın menşelerine varılmak is · 
lenmişti. Bu tetkikat, r;nüdekkik 
leri binlerce sene evveline raci 
Türk tarihi ve kültür inkişafı hak· 
kında sürprizmahiyetinde malu
matlara ulaştırdı ki bu malumat
tan bu gün Avrupadaki ilimler 
bf'men hiç hııberdar değildirler. 

ayak basmıştır. Yıllardanbe i kül- -- Agfa filimlerinin -
tür işlerinde Kıbrıs Türkloıiue fay· Her çeşitten ' en ta
dalı hizmetler gören ve ana yur· zelerini çok ucuz fi
dun: bütün keder ve sevinçlerini 
Kıbrıslı Türk kardeşle ı imize ilet yatla ; 

Şimdi yine eski Sultan Sara
yında , Dolrnab•hçede ikinci Türk 1 

meğe çalışan "Söz,. arkadaıımızı, Foto Coşkıı11daıı tedarik 
bundan sonra da ayni yolda yürü· EDEBİLİRSİNİZ . 
meai dileğitle kutlarız. -----------------------

il 
. . 1 Gaziarılap lıaberleri : 

ŞE~ IH. HAH EII LER I Bir milyon yüz sekseO 

'---------·----------------- lira para cezası 

Vilayetimizde umu-\ 
mi hapisane 

5 ilr 10 bin arasında mah-
1 pus barındıracak bir yer 

aranıyor 

Adliyecilerin top
lantısı 

Türkçe olmıyan adli istilah
lara Türkçe karşılık bulmak 

için çalışılıyor 

Vilayetimiz dahilinde umumi ı Dün ögledeo sonra Ağır ceza baş· 
bapisane yapılmağa elverişli bir kanı Şevki beyin ireisliğı altında 
yer bulunup bulunmadığını tetkik 1 bir toplantı yapılmış ve toplantıda 
etmek üzere bir heyet teşkil edil- Türkçe olmıyan adli istiliihlara 

ı. t' Türkçe karşılık bulmak için uğ m ş ır. . 
Adliye vekaleti müfettişlerin- raşılmıştır · 

den Nuri , Cumhuriyet müddeiu Toplantıda Cumhuriyet müd-
. · M" · N f'a b ··h deiumumisi Münir, hirinct Hukuk 

mumısı unır, a ı aş mu en ı İ 

d. k' I- z k"· h h n .. bakimi Hamdi , kinci Hukuk ha· 
ıs ve ı ı e aı ve apıs a e mu 

dürü Hilmi beyludeo mürekkep kimi Fuat , cezu Hakimi Hamdi, 
olan bu İıeyet, bugün Payasa gi-

1 
icra reisi Muzaffer , sulh hakimle-

derek oradaki kaleyi gözden ge· ri Hadi, Fevzi , Salih Cumhuriyet 
çirecektir . Burası umumi hapis müddeiumumi muavinleri Şeni ve 
han" olmağa elverişli görülürse Nevzat , Birinci mustaotık [Süley 

· · ı · h ı ı k mao , İkinci mustantık Vasfi , 
resım ve proıe erı iZ r anara 

k·1 t ·· d ·ı kt' icra reisi muavini Tahsin ve hapis ve a e e gon erı ece ır . . 
H t b d ba k T r 1 hane müdürü Hilmı beyler hazır eye ura an ş a o os a . 

rın Tekir mevkiindeki İbrahim buıunmuşlardır · •. 

P t h 1 d d b b Bu toplantıda katıplikleri a-
aşa a ıya arın a ve a a azı 1 

1 d d t tk 'k tt b ı cak ğır cna baş katibi bsa11 v• ceza yer er e e e ı a a u una -

tir . 

Sebze ve meyve 

Bol olduğu halde fiatlar 
mütemadiyen yüksel

mektedir 

Vilayetimizde bol miktarda ye
tiştirdiği ve balta civar vilayet ve 
kazalardan da her gün şehrimize 
bol miktarda getirilen sebze ve 
meyve fiatları gün geçtil<çe yük
selmektedir . Bunun da bir kaç 

sebze ihracatçısının piyASaya hakim 
bulunmasından ileri geldiği söy· 
lenmektedir . 

Demetini 10-20 paraya aldığı
mız nane , maydonuz 100 paraya 
domatesin kilosu 10, patlıcaoıo 5-
7,5 , fasulyanıo 15 -17,5 , karpuz 
ve kavunun 3 4, elma 12,5-17,5 
kuruştur . 

Diğer sebze ve meyve 
hemen hemen bu fiatlara 
dır . 

fi atları 
yakın-

Fabrikalarda 
Kazalar çoğalmağa başhıdı 

Ziraat bankası mensucat fab 
rikasında çalışan on üç yaşlarında 
bir çocuk dün sağ elini çırçır ma· 
kinesine kaptırmıt ve el tamamiyle 
parçalanmıştır. Çocuk tedavi edil
mek üzere hastahaneye yatırılmış· 
tır. 

Tılrksözii - Fabrikalarda vu
kubulaa hu gibi müeRsif kazalar
daıı ziyade yaşları küçük olan ço· 
cuklar arasında vukubulmnktadır. 
Yaşları on solcizden Aşağı hulu 
nıin çocukların fabrikalarda çalıı· 
tırılmaları doğ• u olmasa gerek 
tir. 

Alakadar makamların bu me· 
selı>yi ehemmiyetle nazarı dikkate 
alacaklarım umarız. 

Kanara da 
Bir ay içinde ne kadar 

hayvan kesildi ? 
,,._.....,. 

Geçen Ağustos ayı içinde 
Kanarada 2684 koyun , 540 keçi, 
14 kuzu , 99 inek , 17 öküz, 37 
dana ve 3 malak ki toptan yekun 
3394 hayvan kesilmiştir . 

Evlenenler 

Geçen Ağustos ayı içinde be
lediye evlenme memurluğunca yir· 
mi yedi çiftin nikahları lııyılmıotır. 

baş katibi Osman beyler yapmış-
lardır . 

Heyet her on beş g;ir.de bir 
fa toplanarak hu yoldaki çalışma · 
sına devam edecektir . 

Bir karar 
Muallim mekteplerinden 
çıkanlar hariçte çalışa -

bilecekler -
Bir kısım hususi idareler, büt· 

çe darlığı dolayısile son senelerde 
yeniden ilk mektepler tesis ede
miyorlar. Halla bir çok vilayet 1 er
de bezau ilk mekteplerin kapatıl
ması, tevhidi mecburiyetleri hasıl 
olmuştur . Bu vaziyette her sene 
muallim mekteplerinden çıkan ge
aç muallimleıe, yer bıılunmama
ğa baılamıştır. Muallim mektebin· 
den mezun olup!ta henüz bir va
zifeye tayin edilmiyen epeyce 
muallim v~rdır. 

Maarif vekaleti , bu vaziyeti 
nazarı itibara alarak muallim mek· 
tehinden çıkan gençlerin mecburi 
hizmellaıini affetmiştir. Muallim 
mekteplerine giren talebelerden 
artık, taahhütname alınmamakta
dır. 

Muallim mektebinden mezun 
gençlerin hariçte istedikl~ri işe 

girmelerine müsaade edilmiştir . 
Muallim mekteplerinfo tahsil 

müddeti allı seneye çıkarıldığıa· 
dan müfrrdat programları liseye 
muadil olmuştur. Bioaeııaley mual
lim mektebinden mezun olan ge
nçler, arzu ederlerse Üniversite
nin muhtelif fakültelerinde veya 
yüksek mekteplerde tahsillerine 
devam edebilecekler, bu ıuretle 
hayatla diğer iş ve i!ıtisas şube· 
leriae atılmış olacaklardır. 

Koza arabaları 
Bundan böyle hayvan pa· 

zarına getirilecek 

Şimdiye kadar koza arabaları 
buğday pazarı ittihaz olunan ko· 
lordu civarındaki meydanlığa ge-

• tirilmekte ve kozalar da burada 
satılmakta idi. 

Getirilen bu arabaların buraya 
sığmadıkları, yolları bozduğu ve 
kirlettiği görülmüş ve şirndilik bu 
arabaların hayvan pazar.na geti
rilip kozaların orada satılmasına 

belediye encümeoioce karar ve· 
rilmiştir. 

Gümrük müfettişi geldi 

Gümrük müfettişlerinden 
Tevfik bey Gaziıntapdan şehri 

mize gelmiştir. 

Gaztantap 9 ( Hususi l"' 
lu ve silahlı olarak kaçakçılı* 
maktan ve ukiz saı>t sür~Ddt 
lı bir müsadrme- neticesı0 

rb hafaza memuru Urfalı Sı 1 

diyi şehit elmekle•1 suçlu 
denin ( Gtrmiter ) köyDn 
kir dede ve Z7 arkadaşıodl 
zin bozm&11na uyularak 

iK duruşmaları sonunda , oıı 
ye kadar yükselmek üz•re~ • 
lif derecelerde hapislik! 
ikişer seneye kadar sürfİİ~ t 

ıına ve bir milyon yüz se~ . 
lira para cezasına mahkü1111~bır 

ve yakalanan gümrük ve ' lıın 
ait eşya ile 27 htygir ve 1, he 

hın musaderesine karar ' 111 lış 
in 321 Altun 
Ör 

Gaziantep : 9 ( Ilu.,ıl 
Şoför Hılidin kamyonun1 Y• 
tık ve tlma sandıklarmın v' rnu 
üzerine yapıları aranması~:.ıtav 
ların içerisinde pek oıab~ ınu 
suretle geıirtmiş olarak -~ ~aı 
mibir Türk altunu zuhur "J \e 

altıtnlar ve kamyon 111 do 
edilerek şoför mıhkemtf za 
olunmuştur . J: 1 r 

Tahkikata .ıazaran ,.r. •tıf' 
Halepte bir şebekenin A01 ıııa 
Kilisde bulunan şub.eleıİ _j 

dan zaman zaman altun k•V:; cılı 
ğı yapılmakta olduğu ,ol f r.ı 
tır . Takibata ehemıniyrtlt lf' 
edilmektedir . 

B·r evdrn Pşya çı~ , ,· 

Gaziaotap : 9 ( Hu.J 
ticaretle müşlegil Ali '~1 
Ecdir oğlu mahallesiodek• 
sinde tamirat yapmaktı 
marangozlar bir tahtayı k 
~şya görmüşler ve keyfıyetı 
hibine haber vermişlerdi~ '.,ı 
ve zabıtaca hadiseye vaı 11"". 
miş ve taharri neticesi JıiO 
yakın ecnebi dilinde kıylll 
tapla bir çok fizik iil5tı • 
saire zuhur etmiştir . 

Tadilat komisY 
azalığı 

Belediye azasından D1 

de Mehmet Fuat bey, kıı•1 
itiraz azalığına tayini do' 
tadilat komisyonu azılı~' 
lifa dmiş olduğundan bd 
belediye azasından İııı•;, 
Mehmet bey tayin olunııı 

İntihap eucür11/ 
----~ 

Belediye intihap e]Jli 
dün de öğleden evvel / 
salonunda toplanmış ve c 
üzerindeki tttkikatın3 

etmiştir. 

Belediyece cezıılandıtl 

Mükerrer et baç:ıli~~ 
pan Kamalı İsa 50, e''1 

çak et yakalanan CırıO 
mahallesinde oturan Ali ıı( 
Apdo 5 ve mükerreren • 
arabacı Ali 5 lira para c 

k~rı 
le 
)'a:z 
lac 
limı 

ola 
ceıalındırılmışlardır. ve 

T e lcr 
apo ve kcıdastro 111 ~ 

ne gidecek me~ 

Tapu memurlarınd•11~ 
Galip beyler tapn ve 
mektebinde iki sendi" ,

0 
rini yapmak üzere bogd 
bula gideceklerdir. 

JJ' 1111uU11uunnııoımm11111ınn11ı11ıuııuı ıı ·, ıııııımııuı 

,j bu gece nöb1 

il eczarl~ 
'I Yağcamii civ:ırı 
! Ali Nasibi rı•ı:ıııt-' 
1 UllMHlllllUlllUllHll!Ullı lllHllUUUll1U111111tıllll llall 

ille 

•inı 
But 

Cat 

~· 
so 
leıı 
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( TürkSöü ) Sahife : 3 

yumurtacılığı 9 eylul nasıl kutlandı 

ve Almanya 
-- -•>----- -

-Birinci Sahifeden artan-
14 buçukta C H. Fırkasında ya
pılan tebrikatla baılaomııtır · 

f Bu tebrikat , kalk fırkasından 
sonra belediye bükümet ve ku 

Yumurta ticaretinin h~ynelmi j 
1 piyasal11rcla ve bctabsıs ~I . 
oyapazarlarında ve Almanya tkh· 

tası eo lniz ve gıda noktaiaaza. 
rından da tM kuvvetlisidir . Zira 
Türkiye tavuğu , memleketimizde 

j mandanlıkta yapılmıştır . Bundan 

di hayatında oynadığı rolün .~e:a· 
f'İ ehcmqıiyeti ' Almanya bu.ku. 
"'tİoce muntazaman nrşredılcn 

es mi istatistikleı le sabittir · 
Alman halkını ehemmiyetle 

k l . çok mebıul olan uru yem .enır , ı 

açık ve güueşli havada , vui aıa ı 
zide serbest a-ı-zer ve ya yaşar , , 
temiz su içe.ı , ltavuğun ürviyeti ı 

için şiddet le lüzum görülen kireç· 
Ji topraklardan mebzul surette is- ı 
tifade eder . Rutubet ve bilhassa . 
kapalı havalardan tamamen va 
rest dir . Binaenaleyh Türkiye yu· 

'alrndar eden bu gıdai ve bayati 
ad denin evsaf ve Dt fssetı bak 
ıada söz söylemek selabiyelin
,.rı azade olarak , yalınız Alman 
alluııın büyük bir ekseti~etile. 
ir çok Alman yumurta tacırler1 
in ötcclen beri Türkiye yumur 

murtası yalnız sıhhi bir surette ve 
tabii olarak istihsal edilir . 

acılığı hı kkıoda edindikleri yan 
ş bir zihniyeti tashihe medar 
lacak bir noktayı tenvire lüzum 
Örüyoruz . 

Türk )'umurlasını iyi tanıma 
an Alman balkile bir kısım yu 
urta tAcirine göre Türkiyede 
a~ukculuk JıüClayi nabit olup y~
urta aylarca devam ,den na\clı

)atlıı ve eski bir halde toplanır 
Ve o suretle ihraç edilir . Daha 
doğrusu Türkiyeyi Çio kadar U · 

lak bir şnrk memleketi zanneden· 
ler vardır . İşte bu zıhniytt tüccar 
hıektııpları ve iktisadi yazılarda 
hlaalesef görülmektedir · 

Halbuki Türkiyede yumurta 
cılık Balkan me'Dleketleri meya 
• ırıda aınmi derrcede inkiııf ey
lt•ıniş olup müstahsil ve ihracatçı, 
Yurnurtayı eıı taze evsafın ve kısa 
bir müddetle mümkün mertebe 
•t" ri ve asri vesaitle ihracat piyı
•alıuna kadar il8le ehemmiyeti 

Türkiye yumurtasının umıJmi
yetlc sert ve beyaz kabuklu oriji 
ani bir güzelliği vardır . Kabuiua 
sertliği doleyısile tesirah hariciye. 
ye daha mukavimdir . JUanetice 
çok dayanıklıdır . Bilhassa Mer 
keıi Anadolu yumurtası frigolar 
için en tecrübeli ve muknim 
dir. 

Lezzrt itibarile ıimal yumurta 
larıoa kat kol faiktir . Türk yu 
murt.sının randımanı çoktur, çün
kü sarısı büyük , beyazları gayet 
luıucidir . Binaenaleyh Türk yu
murtası bir çok rakip yumurta· 
iare.lan daha lezzetli. ve daha kuv· 
vetlidir . 

Yumurta Türkiye Cumhuriye 
tinin mühim bir ihracat maddesi· 

dir. Türk müstabsilirıi çok yakın· 
dan alakadar eder . Bınaonaleyh 
mılli ve vatani bir davamızdır . 
Bilhı.s.sa buadaq sonra bu kaleme 
verrceğimiz ehemmiyeti mahsusa 
ciddi bir alaka ile takip oluna -

· B' cakhr. rtıabsusa vermektedır . ınaena-
leyh hütün Avrupa pazarlarında Dost Alman balkının Tütk yu
hüyük bir rağbete mazhar olmuş murtasıae diğer mıllar meyanında 
TürJciye yumurtası ve yumurtacı· göstereceği ragbet kendi meofant 
lığı pek yakın bir istikbalde Av- (arının muktcı?!!ıdır. Al°:1n~ sana· 
•upaoın modern haline girmeğe yiinin büyük hır müıteblıkı olan 
naoızcltir . Bu gayenin temini İ· Türk çiftçisinin bu mütekabil mad· 
Çin Türkiye Cumburiıeti büküme· ı deainin mübadeleeiaia uyandıraca· 
ti esası. tedabir ittihaz etmiı, lhel- ğr alakayı , dost Alman bükume~ 
1 

• b b'k d'lmek t"ın'in yumurta ihracatımıza daha • ı u mevsimde tat ı e ı 

iizere yumurta sitandardizasiyonu· mOıait ıcrait vazile bu milli emtia· 
· · -za Alman pazarlannda daha şil rıiıaınnamc ve ihracat organızası .... 

onu lnyıbasıaı heyeti vekileye tak· 
1 

mulli lıir istihlak imkanı bahıe 
d 1 deceği.;i ümit ve büyOk iki doıt 

im ehniıtir . . millet ve momleketın iktisadi mü-
Hu"l.:-a Türkıye yumurtası Bal-

IU • ı nasebetlerini zamanımızın lİcaret kl\n yumurtalarına tazelik itibarı- b d 1 
b ve beynelmilel zaruıi mü a e c 

le hem rakip hem de irilik ' . e- isteminin mütekabil uaslar ve 
Y•zlık hassasile ber zaman faık ka- ~Uterafik mepfaatlarla in~iıa.fı· 
lıcaktır . Çünkü güzel Türkiye ik· na hadim kolayliklarııı dılerız • 
lirnirıin bahşeylediği müstesna bu- 1 odası-
suRiyet dolayısile Türkiye yumur- -Almanyada Türk Ticaret 

Bulgaristamn yaş üzüm 

ihracafl .. 
MP.Jilm ca&dgju üzere timdi ta· J 

le üzüm mevaiminde buluouyorm. 
Bu münaaebetle bir çok m~1&le 
k~u"r Almanyayı taze ilziim sev
ketmelı &zere b6y6k bir faaliyet 

aP•teriyorlar . Bu memleketlerin 
trı batında ltalya ile Macari&taD 
ld•elde ve buulıu ikiaci aafta 

olarak Yunaniıtan , Bulgaristan 
•e Yuıası.v1a takip etmektedir· 
lcr . 

Bulg11utandı üztimler niıt;:· 
teo geç kemale geldijinden u 
hlem(cketin aataıları bilhassa mev 
· tmaktad.r · lirn sonuna doğru ar 

8 . çık taktan ulgar mıh pıy11ıya 

ionra İtalyaalar ile Macarlar re
~ ıeaeki ıibi bu aene dahi bu 

ı--b t edelaaemlekete zorlukla re .. e 
bileceklerdir . 

"' "hra Bnlrariıt•DID taze uıum 1 -

Catının liçte ikiıi yalnız Aln_ıaoya- ı 
h vaki olmaktadır · Bulıanıtaaıa 

IOa ıeaeler uıftada daim• 11ikse 1 

ı,. üzüm ihracatı aptıdaki mık l 

tadat• ba.lit olmılctadır : 

Seae 

1926 
1017 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1033 

Miktar kg 
1SS,000 
362,000 
952,000 

1,112,000 
2,714,000 
3,111,000 
6,553,000 

12,072,000 
Bu aeoe mabıiillln miktar v.e ka 

l'te cihetinden çok iyi bir nziyel 
~rzetmeıi dolıyısiyle BulıadataDıD 
ihracatının artması çok mubtemeİ 
dir . Ancak olgun ve en iyi malla 
no sevkedilmesiai tt=min için ihrı 
cat bu ıeae blilliımetia kontrol• 

altmd• vuk• bulacakt1r • 
Memlelntimiaden taze iilim 

ihraç etmek arıu ye oiyetiode 
olan tacirlerimizin deri.al " Al 
manyada Tlirk t;caıet od.sı- Be.r· 
lin ., adresine mOracaat ~imden· 
ebemmiyrtle rica ve taHlJe olu 

uar . 

sonra karşıyakada Gazi Hazretle 
rinio muhterem validelerinin kab· 
ri ziyaret edilmiı, müteaddit çe 
lenkler lconulmuıtur . Bu çelenk· 
leı<len rsııaf ve işçi teşebbüsleri · 
oin koyduğu çelrnklcrde şu satır· 
lar yazılı idi : 

Ey 1'ürk I geçme; saygım sun 
im yalana ; 

IJu ana cloğurdu Gaziyi vata· 
llCl 

Se at 16 da İzmirin ordumuz 
tarafıııJaıı tamamen işgal edildiği 
ni müjdelemek üzere Karşıyıka 
1ahilleı inden atılmış olan top ate 
şi tekrar ihya edilmittir , Sa.t 16 

,.30 da Kadif,- kalrsindea aldan 
üçüncü topla basmahane karşısrn · 
daki meydanda hazırlanan zafer 
alayı yürüyuıüne b8flıyarak bas· 
mabanc - Tilkilik - Hatuniye
Baıduı ak - Kemeraltı - bükü· 
met ve birinci kordonu takiben 
Cumhuriyet meydanına gelmiıtir . 
Öode ihtifal bayıağı ve heyet , 
Cumhuriyet Halk Fırkaıı Vilayet 
idare h ·yeti "e reisi olmak üzere 
fzmircleki bütün Halk Fırkası na· 
biye ve ocak mensupları Cumhu
riyet Halk Fırkası e~oaf ve işçi 
lf'tekkülleri , izcil~r ve idman ce
miy~tlcri nin teıkil ettiği bu alay 
her geçtiği yerde sürekli alkış
larla karıılanmış ve vapurlar dü 
düklerioj çalmak suretiyle selam. 
laml§lardır • 

Alayın Basmahaneden hare. 
keti esoasuıda cumhuriyet mey
danında Gezi heykeli iinUade oa 
biulerc·~ yurttaş karşısında genç
lerimizden Orhan Rahmi bey do 
kuz eylül ismindeki manzumesini 
alkıılar arasında okumuıtur. Za. 
fer alayı ile cumhuriyet meyda · 
nına gelen fırka heyet idare reiıi 
Avni Doğan bey de hugünü tesi
den bir nutuk söylemiı ve tiddet 
le ılkıılanmıttır. Bu suretle i~inci 
kısım merasim de bilmiştir. 

Gece fener alayları tertip edıl · 
diğ'i gibi muhtelif semtlerde bal
kan tğlenmesi için bir çok terti · 
bat almmlfhr . Halk bugünü tesit 
ederken oııu yaratan ulu Gaziye 
sonsuz ta~imleriai izhar etmekte, 
ber taraftan "yaıasm Gazi !,, ses· 
leri y6kselmekte<lir. Her yer nete 
ve sevinç içindedir. 

* * * 
KO YA : 9 ( A.A ) - lzmi-

rin kurtuluş giinünü kutlulamak 
üzere 92 kişilik bir kafile İzmi 
re hareket etmittir . 

UŞAK: 9 ( A.A) - 9 Ey
hil İzmir kurtulu~ bayramı ve 

panayırını görmek için bugün ter· 
tip edilen hususi bir trenle 750 
si Afyondan olmak iizere 1340 
kişi lzmire gitmiştir . 

lZMIR : 9 ( A.A ) - 9 Ey
lôl kurtulue bayramına i§tirak 
etmek üzere doktor Ragıp beyin 

· riya~tindeki Ankara halkevi aza
ları dun ıehrimize gelmio ve is 
tıısyonda vali Kizım pa§a ile be
lediye reisi behçet Salih ve h•l
kevi ııeisi Cevdet Ak Ömer bey 
lerle heyeti idare azası ve erkek 
lisesi müdürü hilmi beylerle di
ğer bir çok zevat tarafından pek t 
somimi bir surette istikbal olun-
muıtur • 

Heyet erkek lisesine misafir 
edilmittir . Ayni J.rı-ale Adana ve 

1 Konya heyetleri d, ıehrimize gel
miılerdir • 

IST ANBUL : 9 ( A . A ) -
İıtubul gazeteleri İzmir kurtu· 
luıunun 12 ioci yıl dönümünü 
bü)ICik bir sevinçle kutlulemak· 
Jadırlar • Gazeteler birinci eahi
felarioi aailli bayramın yıl dönü· 
müne tahıia ederek renkli tem· · 

SON 
HABERLER 

Sümerbank 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyaıı 
C 1 N S l En az En çok 

K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 

K.Uo 
apımafı pamu.I[ 

1 -!.P!iy~a~sa~p~ar~la~~~·~'~'------~---------1---------~---------------------ı 
İdare meclisi reisi ve umu- ' 1-!1.~~!:~s;~·e~m~i~zi~"~---ı~33~~~5~---~-~~~----i----------------~ 

mi müdürü Moskovaya iane ıı 
· · ı k:s rea gıttı er Klevlanı ·- ı~~------L..----1~~=----'---------ı 

MO KOVA: 9 ( A.A )- Sü l__,,,,....------.--Y_A_P
1
A_"_I --.......------. 

merhank idare meclisi rei i Sefa Beyaz 
Siyah ve mezkur bııokonm umumi mü· 1-~=------ıı1--~-:-~~~ 

dürü ,urullalı Ji~sal beyler 'für Ç 1 (; 1 T 
kostroi şirketiyle müzakerelerde 'kepres 

lıme lmlunmak üzere buraya gt-lmiş· Yerli •'Yemlik" 
Jcr<lir . Yanlarında mutahassıs "Tohumluk .. ,. 
)ar da 'ardır . Bu zevıt leniuin H U B U B A T 
lııbri~dyaut~e~khlr~knk 11--8-,-1~-d-~--=K~ıb~r-ıs----~~Z~3;0~~~~3F~~--7-----------~ 
koymuşlardır . ,. Yerli 2 3 

Moskova sefirimiz 1 ,, 
V:ısıf bey odesa rıhtımm

da karşılandı -O BESA : 9 ( A.A ) - Tür 
kiyeııiu yeni Moskova sr firi Va
sıf bey buraya gelmiş ve rıhtım
cla hariciye komiserliğinin mü 
mt'.'SSili) le Türkiye konso)osluğu
mm memurları turafıadaıı kar
şılaunııştır . 

Amerikanın bu seneki pa
muk mahsulü 

VAŞJ TGTO l : 9 ( A.A ) -
Ziraat nezaretinden bildirilcliği· 

ne göre 1 Eylülde pamuk mah
suHi 9,252,000 balya olmuştur . 
Bu miktar geçen sene 13,047,000 
halya idi . 

Bir deniz faciası 
- Birinci sahiefden arUın

Umsenia işliyemecliğioi sfiylemiş
tir . Mumniley demiştir ki : 
"- Bir müdd•·t denizin üzerine 

baktığım halde kimseyi görme· 
dim . Gemi cehenaem kesilmiş
ti . Bir baştan öbir başa yanı· 
yordu . Bir az evvel son müret· 
tebatta clenize atlamış oldukların· 
dan güvertede kimsrnin kalıp kal
madığını göremedim . Ben de i>ir 
sandala binip gemiden ayrılma· 
<lan evvel tekror içeride kalan 
varmı diye bllktım . Yoktur. Mu. 
rettebattan altı kişi yangınıa yıl 
dırımdan ileri geldiğini ve gemi 
nin kütüphanesinden çıktığını 
söylemektedirler . Bandırolı Mo· 
nar.kof liermuda vapurvnun sü· 
varisi kendi sandallariyle 65 kişi 
kurtarılmıştı . Bu vapur elan ka
za yeriadedtr . Başka kurtulan 
aramaktadır . Lükenbak vapuru 
da 22 ktıi kurtarmıftır . 

Soo dakikada ·:teapit olundu
funı 1ı&re Morroc11tle vapura 
mUrettebat ve yolcularıDdaa be
nUı 200 kiti kadara meydunda 
yoktur, SS8 lcitiden 365 i lrurtul
muıtur . Buolardan peL. azr yarıla 
veyahut yamlctan mDteesairdlr . 
Fakat bir çoklan geçirdikleri 
mDthiı beyecaadaa sonra bitkin 
balde<Jirler. Muhtelif .ıemiler 40 
kadar 816 topladıkları gibi :deni
zin dalraları da kenara 20 kadar 
ceset almtfhr . V ıngın s6nmlı 
gibi oldutundan Uorrocastle ıe 
misi yedete ahaar.k sabile çekil 
mittir . Gemini yanmıt lr111mlıraa· 
da kaçıp kartul .. ıyaa bir çok 
kimselerin cesetlerı balandotu 
ıüpbeaizdir · Morrocastle iahazı 
•ndalları dı remi ile birlikle , ••• 
mııbr. , 

sili re1Jıjler aeıretmekte ve İz. 1 
mirin kurtuluıuna müntehi olan 
büytik harekedn hullıasıaı yıp
Dl•ktadırlar • Gazeteler İzmlria 
aevinciae ayni milli hauısiyetle 1 
ittirak ve ha gülzel tehri korta· 
rao ordulanna, bat iumaodanıaı, 
sabit Ye nelerlerini ve Aziz §e· 
hidwini tebcil etmektedirler • 

Meoıane 
Arpa 2,60 
Fasulya 
Yulaf ı,92,5 2,12~ 
Delice 
Ku§ yemi 

eten tohumu 
akla 

1 7,12,5 1 
UN .... ... 

.~~ .. 
:_ Düz kırma ,, 

= ıc Simit ,, 
.9 5 --..... Cumburiyeı S2l ... 
CN =' - " 
" 1.>o Düg kırma ,, 

Alfa ., 
I .. iverpul Telgrafları 

10 I 9 I 1934 
Santim 

Vadeli 
Vacleli 
Hazır 

Hint hazır 
Nev ork 

Pene 

300 
250 
550 

Kambiyo ve Para 
İş Bankıaıodao ahnmııtır. 

K. 
iret " talya ,, 

Frank" Fransız,, 
Sterlin "lnıiliz,, 
Dolar "Amerikan" 
Frank "lıvi re,. 

En güvençli kazanç 
. 
iç borclanmanın • son ( C) serisi 

cıktı de satlığa 
• 

···~· 
akıra kavuşmak ve zengin ol 

mak için bu tahvillerden alınız 
% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi olan bu lsllkrazlıı son tertibi dr 

euvt'/ce lhrac olunan A ve B serileri gtM ayni lıak ue Jmtlya:ıları 
avi lu•lıeri 20 lira lllbari kıymelte , lıamillne mnharrer 200 bin 
talıv/lden ibaret olup, tam lahullln 3 te birini temsil etmektedir. 

llu tahviller , kanun mucibince umumi ve mıilhak bıilçelerle 
idare o/uman daire ve müesseselerce , vilayetler lıususl idareleri 
ve belediyelerce yapılacak mı1zayede, ım1ııakasa ve mukaoelelerd 
teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan milli emldk 
bcdt'llerlrıin tediyesinde itibari kıymetleri lizerlnden başabaı kab 
olu11ur . Tahvil ne kuponları ile tedlyelerlne müteallik evrak 11 

ıenetler, /alz ve lkramlgeler ve dlDer muameleler islikraıın tam 
men lif aaına kadar her lıirlü rı1sum ve vergiden muaftır • 

% 5 falzden baıka • senede iki defa yapılacak keıidelerde d• 
kazanan uumaralara ayrıca ikramiye verllecektlr . 

Bıçakla yaralamı, 

Mustafa o~lu Vakkas adında 
birisi bir kıvga aeticesinde Ali 
oğlu lbrahiml bıçakla kolundan 
yaralıdığı-.l'aa yakalınm•t ve hak 
kında t•hklkata hqlınmqtır. 

.Ozerinde kama da taşıyor 
Allm bey fahribtn lclliple· 

rinden BaUt~a Osman rezalet 
çıkaracak d~ede s.rhot oldup 
görOlerek yakalanmı§ ve tlüridha 
aranma11nda bir de kama bulu
narak ılınmıt ve hakkanda tutu· 
fan bir ıabıtla Camhuriyet mld · 
dei umuınilltha• teslim edilmıtdr. 

Davet 

idman yurdundan : 
KuUlbftmüze ınen1ap Futbol 

cu ve atlrt arkadaolaran 14 9 934 
Cuma gtlnü sut onda kullpte 
bulanmalan ehemmiyetle rica 
oLanur. 

1 

Adana gençler t 
"'•hfeli rly•setind. n 

•r.ii 
111111: 

Seyhan merkH hapiahaneai pr 
diyanlarandan Durnaıun vaki +• 
iıtiluını mebni kaydı terkin e\&i. 
rildilinden açık kılan yerine 11ra 
iti mıtlGbeyi haiz olanlardan u-
kerlikle illtiği olmay•n ve okar 
yuar ve gardiyanlıA"& eherifli bli
lonanlardan talip olanlar1n nnb 
mtiıbitelerile birlikte Adana adliJ• 
enoUmenine müracaat eylemelirl 
illd alunur • 
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~ 11 YILLIK 
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Yıldız parkında 
Plaklarda güzel sesini işittiğiniz 

TUrkiyenin bülbülü 

Meşhur Hafız Burhan bey ve arkadaşlan 

9 kişilik muazzam saz heyeti 
"Bu akşaın şehrimizde.,,4520 

FOTO 

---

COŞKUN 

''Agfa,, filmlerinin her çeşidi 

Dünyaca meşlrnr ( A f' F ) filnılcrln/11 r.n ta 
zesl lmlwmr. Fiyatlar. diğer bıilıin marlrnlardarı ucuz· 
dur. 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran· 
dismanlar. 

Talebeden lerı=ıltillı la 
rlf e ile ıi<'ret altmr. 

o•o 
FOTO COŞKUN.: 

Yat; Cami Civan 

Yeni istasyon caddesindeki biçki dikiş ve 
şapkacıllk yurdunda • 

Maarif Vekdletinin resmen knbul ettiği Belçikn metodu öğr •tıliyor. 
Uınuıno knyit başlnmıştır. 

Ayrıca tin Belçika ıııetodu üzerinden makostorlık dersleri o,;rı tı k 
uzero 3 nylık 6 nylık kurslara için de knyit muamelesi yapılınağa hoş
Jonııııştır. tıroitimiz pok ehvendir. Knyit zamanı sahalı 8 den 4 <lo 
kadardır . 451 1 3-1 O 

( Türk Sözü ) 

ilanlar lsliye N~uku!3 mahkemesinden: 1 B e 1 e d i y e 
Adananın lncirlık karyesinden -----------------·------

Kosep Resimin hanesinde Mahmut 
karısı Hatice hnnımın mfüldeioleylı 
kocası Knrntn.ş nahiyesinin Yenice 
K. den bakkal Mahmut oğlu Mah
mut aleyhine açtığı boşanma Jn-

Belediye riyasetinden : 

EOer ıoıerlnlz
de intizam •r1yor

sanız, hem 1ı1cu•, 

hem gUzel it Y•P· 
tlrmak istiyor&•· 
n4z TUrk SözUne 

, vasının yapılan muhakemeleri ne
ticesinde tarafeynin yekdiğerlerin
ılon boş olmalarına ve kabahatin 
müddeioleyhto olduğundan tarihi 

Belediye intihabı başhyor. Bütün 
dikkatle okusun • 

1 - 934 yılı belediye intihabında roy vermeye 
olmnğa hakkı olanların isimleri ve hüviyetleri ayrı, 
yazılmıştır. Bu defterler 12 Eylul-934 çorşamhn günii sa 
itibnron tatil günleri hııriç olmak üzere altı gün rnilıJJotle hil~ 
beledıye salonlrırıno ve ayrıca da polis knrnkolların:ı ve bsledı---

mUr••oat 
.. .:.il 

ediniz. j 

Adana su işleri müdürlüğünden : 
lçel Viltlyetinc bağlı Tnrsas 

ovasının suloma nmcliyatınu ait 
onn kanalı üzerinde yapılması lA
zımgelen on üç parçadan ibaret 
lıulunon sunai imaldtın keş·C be· 
deli olan ( 15210 ) on beş bin iki 
yiiz on lira mukabilinde ve kapalı 
zarf usulile miinokasaya çıkarılmış 
ve bin dokuz yüz otuz dört senesi 
teşrini evvelinin üçüncü çarşnnbo 

günü zevalden evvel saat onJo 
ihtt.lesi mukarrer bulunmuş oldu
ğundan taliplerin keşif bedelinin 
yiızJo yedi bu~·uk teminat akçaları 
ile diğer vesaiklerini havi kopalı 

zarfların Mersinde hükOmet daire· 
sinde müteşekkil komisyona tevdi 
etmeleri ve muko velo ve şartname 
vesair evrakını görmek isteyenlerin 
Adanada Suişleri müdürlüğüne ve 
Mersinde Nafıa tlair(lsine müracaat 
eylemeberi ilAn olunur. 4507 

r
Dr. 

7-11 -16-20 

A. Melik 
, 

fstanhııldan dönen doktor Me
lik bey, hastulorını her gün saat 

sekizden on dokuza kadar kabul 
etmektedir . 

Müjde müjde 
Eski Buğday p&ıaı ındo ve Fort 

Aceııtası ittisalıııılaki Şnrap imalat 
h:ıneınlle sıhhi ve fen dahilinde 
im:ıl eylediğim yüksek derecedeki 
Şaraplttrımız toplan ve peraken<le 
olarak satışa çıkarılmış olduğun
dan muhterem müşterilerime arzey
leriın . 

4-5 Eczacı : lskender 4485 

hükümden itibaren bir sene müddet
le ovleıımemesine ve 735 kuruş ma
sarifi muhakemenin müddeinleyhe 
tahmiline kabili temyiz olmak üze
re ) 3- t 1-933 torihindo gıyaben 
knrnr verilmi§ ve nıahkfimunaleyhin 
ikamctgdhı meçhul bulunmuş ol
dutl"\lndan tarihi ilAndan itibaren 
15 gün zarfında turııku kanuniyeyo 
tevessül el\ılmediği takdirde işbu 
hükmün kespi katiyet edecl"ği ma · 
h1mu olmak üzere teblig makamın
da iltln olunur. 4519 

Borsa encümeni reisliğinden ; 
Yeni ölçüler kanununun sene 

haşınılan ori tutbikıno baş!onmış 
olduğu ve bina<:ınaleyh 1 kdnunu· 
sRni 1934 tarihinden sonra eski 
ölçülerın kullanılması kati surette 
menedilmiş bulunduğu molOınu 
ôlileridir. BozL tüccarların eski ve 
yeni ölçiilerin birbirine tahvilintlc 
aralarında hasıl olacak cüz'ı fark.
ton istiCnde mn.ksadile botmon üze
rine pıtzarlık yaptıkları işidilmiş

tir . 
Bilumum devlet teşkilAtı gibi 

borsaların do yeni ölçüler kanu
nunun tatbikatına kontrol ile mü
kellef bulunmaları hasebile evvelce 
borsa malları üz,.rindo pazarlığa 
esas ola11 okka , batman , ~·eki ve 
gülek gibi ölçülerin kullanılm~sı 
memnu olduğunu hatırlatır ve bıld 
istisna her kim torelınJan kulla
nıldığı görülürse kanuni taki?o.tta 
bulunulmak üzere mnkamı oıdıne 
müracaat edileceği ilAn olunur • 

2-2 4512 

Adana Erkek lisesi 
müdürlüğünden : 

Ekmek 18,000 Kilo 
Koyun eti 6.500 » 
Sadeyağı 1.400 ,. 
Kflsme şekı~r 3,200 » 
Pirinç 2,400 » 
Un 1 ,600 » 
ZeytinyoğL 450 • 
Sn bun 560 » 
Odun 85,000 » 
Maden kömürü 10.000 l> 
Kuru fasulye 1,600 » 

kilerine usılocaktır . . 
2 - <.!enınl paşa ve kurtuluş nınlıollelerinin <lvfterleri Yenı 

polis karakoluna, Döşeme istikldl ve Bonodan vo Kuruköf rÜ 

lerinin deftcrleri~eski istasyon polis karakoluna, Reşat bey, Çı 
peboğ. Knyalı bağ mahallelerinin defterleri yarba ı polis kar 
Knrasoku, Ali dede, fltlrriyct, 8ucuzotle, mnlıallelerinin Jenerl 
muk paznrı karakoluna, Sarı Yokup, Ulucami, Türkocnğı mes& 
mahallelerinin defterleri merkez karekoluıın, Karşıyaka Soyhall 
huriyt t, l\öpriilii mahallelerinin defterleri Korşıyakodıı köprü 
belediye mevkiine,Mirzaçelebi Mıdık, Akkopı mahallelerinin 
<le siptilli teki belediye movkiino, osılacnklart.lır . 

3 -- DeClerler ! 19-Eylul-934 cnrşombo günü saaL 18 • 
asılı duracaktır. 

4 - Bu defterlerılf\ isimleri yazılmamış olanlar , yahut 
veya yanlış yazılmış olanlor 12-Eylul-934 Çnrşambo giinü 
Eyhll-934 ~·n.rşamlıa giinüne kotlar her gün saot on bir ıle on 
sınılo belediyede toplanacak olan:intihap oncümnnine bizzat 
eılerek itirazlarını söylemeliılirler. Bu tnrıhten sonrn itiraz dı 

İtiraz rtıneyenler intihap haklarını kaybederler. 
5 - Her hemşehrinin intihap defterlerini alAko ile tetkik 

isn1ini hulmasL ve isminin hiznsın<laki smı numarasını öğrefl 
zımdır. lııtihop gününde mnhallesinin ismile deftenlaki sıra nu 
bilenler reylerini kolayca atabilirler . . 

6 - Rey atmanın hangi gün başlayacağı, koç gün süroceğ• 
sandıklarının nerelere konulacağı ayrıca ildn edilecektir .4516 

Belediye intJJwp e11cüme11i Reislld1 

Koza Pazarının yeri defiişti 
Askeri Fırka yanındaki koza pazarı hayvan pnznrır.n kalctırı 

Yüreğir ovusindnn gelecek bütün:pnmuk ve koza yüklü • 
köprüılen doğrudan doğruya Abiılin paşıı cnıldesini takip otforek 
yerine gi<lereklerdir. 

Bugünılen itibaren bütün alıcı ve setı<'ılıırın yeni pazar yer 
meleri il4a olunur. 4517 11 12 

Yiiniş 
Kostümlük- Pardösülük Kumaşları 

Güzel Adana Pazarında 

ntn AY MÜDDETLE 

FABRiKA FIYATINA SATILIYOR 

1 s t i r a d o e ıl i n i z 

Mektebimiz pansiyonunun sekiz 
aylık ihtiyacı olan yukarıda müf
rtdntı ynzılı 11 kalemden ibaret 
erzak ve saire 25- HylO.l - 1934 r 
salt günii fiatları haddi layik gö
rüldüğü tukdirde - ihale eılilmek 

1 
üzere 20 gün müddetle münakasa-
ya konulmuştur • 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

~~------···----------
, 

Talip olanların yüzde 7,5 te· 
minat akçasının mnliye veznesine 
yatırıldığına llair vezne makbuzu 
ile heraher mezkur tarihte tam 
snoı 16 da ınektobimizdo toplana
cak olan komisyona ve şeraiti öğ
rcnmAk istiyenlerin de her gün 
öğleden evvel mektep idaresine 
miiracaotlar1 . 4502 

5-10-15-20 

Seyhan maarif müdürlülünden : 

3 Aylığı üç , 6 ayhğı altı , yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zarn 

Şehir abonelerimizin gazetel 
hususi müvezzilerimizle her glJtl 
bahleyin erkenden istedikleri 1 
bırakılır. Şehir için aylık abon8 

lairdır. 

• • • 
y 

Zayi mühür 
Üç ay evvel mührümü zayi 1:1t

ti m. Yenisini alocoğımllan zayi olan 
mülırümün hiikmü kalmaılığını ildn 
eylerim. 

51 O Lira 84 kuruş bet.leli keşifli 
Pozantı Nahiyesi mektebi tamiratı 
27-Eylfll- 934 perşembe günü 
ihale edilmek üzere 20 giin mü<l 
dotle münakasaya konulmuştur . 
l aliplerin keşifname ve şartnameyi 

görmek için her güo Maarif dııire · 
sine, ihale günü ve saatındo da vi
ltlyet daimi encümenine muracaat 

Bir defa konacak ilanlar1n üçüncü ve 
düncü Sf'ıhifelerda her sabrı on kuruştur· 
lam ıu~:ıiyetindeki devamh ilanlar için a~r• . 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istel11 

1 lncı Sofu mahallesinde 
merhum Mehmet ağa zev

cesi Uasnn kızı 
4518 Meryem 

etm~leri ildn olunur . 4509 
7-10-14 -19 - - . 

U - . t rJJO" mumı neşrıya 

Me.lunel Nurelllll . -~ 
Adana Türk ıözü aıatb""". 


