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Belediye seçimi 
İntihap hakkı olan bütün kadın 

erkek hemşeriler, asılan drfıerlerde 

adlarmı bulup numaralarını öğren· 
melidir . 

ON BİRİNCİ YIL SAYI 3020 5 KURUŞ 

-ehrimizd8-havalar geceleri epeyce serinledi 
Umumi hapishane, işine dair 

Düşüncelerimiz 
Şehrimiz Ziraat bankası 1 Milli müdafaa vekili ! Halepte yine bir bomba patladı .. 

İki gün önce, gazetemizin şehir 
bnleri sütununda, bf':lki de ~ÖZf' 
rı~mıyan, kiiçiik bir hahn çıktı. : 
rllı)e vrkiil,.ti Çukurovada on bın 
'şilik hiiyiik bir umumi hapishane 

1 Zekai B. T ekirdağında aske · 
Şimdiye kadar çifçilerimizden ıs ri müesseseleri teftiş etti 

1 milyon kilo buğday aldı • 
r11lmasım düşiinmüş ve bunun 
ın de bu mıntakada uygun lıir ya· 
ı araştırılmasrna başlanmış. 

Adliye vekaletinin nmumi hir 
pi!ihane için Toroslarla Akdeni· 
n çevrelediği Çukurm·ayı sı>çme· 

nde büylik lıir isaht>t vardır ve 
ndan dolayıdır ki biz, hu tasarla· 
anın lıir ayak önce sahileşmesioi 
lerken hu mevzu üzerindeki hazı • 
ışüncelrrimizi de ~uracıkta sayıp 

'"krnede fayda umuyoruz. 
Bir kere, öjtrendiğimize göre bu 

irı Türkiyede sayısı 30 bine ula
n lıir mahpus kalabalığı var. Bun 
r ) urdun şurasında, burasında, ol
urn olasıya yapılırda, ayrı ayrı iıla
ler ve ayrı ayrı koruma teşkilatı 
,. idare olunuyor. Bu. bittabi hü· 
iik masraf ve zorlnklara yol açan 
"r haldir. 

Sonra, bu kadar mahpusu barın· 
ırmak ve onların çoğuna ekmek 
"rtn,.k için de hükumet aynca bü· 
iik ve farklı masraflara katlanıyor. 

Daha sonra , mesela Adana bapi · 
nesi gihi, yapı '\' eziyeti ile mahpus 
Jısı arasanda ölçülemiyecek kadar 

iabetsizlik olan yerlerde zaman za· 
an çıkan hastalıklarla ve geçimsiz· 
iLierie uğraşmak için de yine bir sü· 
· "ınek ve' kiilfetler harcanıyor . 
İlk hatırımıza gelen bütün bu 

aarııf kapılarnu derli toplu bir yo· 
dökmek , biçl ~üphesiz ki • çok 
Ydalı ve tasarruf düşüncesine çok 
Jgun bir hareket olur . 
. _Filhakika Türkiyede 10- 15 bin 
ışılik büyük bir bapisane kurulma· 
1 diitlloüliince bunun için en el· . ' 
~~ı~li yer Çukurova mıntakaeıdır · 
•UQkii : 

A - Çukurovada kı~lar kısa ve 
afif gt>çer , Bu itibarla m11hpusları 
()ğu~a karşı barındırma işi az mas· 
arı. ve kolaydır . 
. B - Çukurova , ayni zamanda 
•r hububat anban olmak dolayısiyle 
krnek , diğer bir çok yerlere baka, 
Cuzdur . (~eçim zor değildir · 
.. C - Y ~oi bir kan"nla mabpuslllrı 
•lı§tırma iınkanı bı · ·,., . , bu on 
11 hı>ş bin adam , ( .mm pa· 
ıukçuluğuoda hüy" sflara mey· 
an açabilir . 

D- Çukurovı. a ve yapı 
Şleri ucuzdur . Burada kurulmıull· 
a karar verilecek büyük hir hapİ · 
aııe için çok para gitmez . . 

E - On , 00 heş bin kişilik bır 
ıabpus kitlesi arasmda türlü zenat· 
ar kurulacağı için, büyük bir istihsal 
hunı k b ·· 

~~--------· .... ------~~ 
Ceyhan,Kozan,T arsus gibi uzak yerlerden 
şehrimiz pazanna buğday getirenler var. 

Mevsim başlangıcından şim
diye kadar Ziraat bankası Ada
na ~uh~sioio satın aldığı buğday 
yekfınu 15,000.000 kiloyu bul . 
muştur. Banka onbeş gün evveli
ne gelinciye kadar pazardan gün
de tahminen 150 - 300 araba 
kader buğday almakta idi. Fakat 
soo günlerde hararetli bir şekil · 
de başlıyan koza ve pamuk, bu 
miktarı azaltmıştır. Şimdi günde 
pazara gt'len buğday arabalarının 
adedi 25 - 30 arabayı geçmi · 
yor. Bu ,.·aziyctte pamuk ve koza 

sonuna kadar devanı edeceği 

zannolunuyor . 
Es"sen pamıık haşlamadan 

evvel ele mahsul bo1 oMuğnmlnn 
çiftçi lmğdayını pazara getirmek 
için nakil vasıtasından zorluk çe· 
kiyordu. 

Bankanın buğdaylarından 700 
hin kilosunun da hu ayın yirmi
sine kadar harice gönderilmek 
üzere Mersine gönderileceği du
yulmuştur. İlk parti olan 200 
hin kilo şu biriki gün içinde va 

- Gerisi ikinci sahifede -

İngiliz murahhası M. 
Henderson 

''Konferansı atalete uğratmak millet
ler için darbe olacaktır. ,, diyor . 

~~------~··~------~~ 

Ruslar milletler cemiyetine Japonlar· 
dan korktukları için girmiyorlarmış 1. 

r 
( 

kında M. Bluazı ile görüsmüş 

tür . Bu göruşme esnasında Sov
y~ t Rusyanıo cemiyete girmesi 
ve Sar r.,yiam meselesi mevzuu 
hıhsolmuştur . 

Bundan başka öğrenildiğine 
nazartm M. Henderson evvelce 
dtrpiş edildiği gibi konfeıaus hii 
rosunuo oncak ikinci teşrinde iç· 
timaa davet edilmesine kati ola 
tıık karar vermiştir . Komisyon· 
lar hilhıı ssa bürolarını tcşkille 
meşğul olmuşlardır . 

Büro M. Heryo'aun reisliğin
deki Avrupn komisyoaunun va
zifosini üzatmıştır . Asamble bu
gün umumi müzakereye başlıya-

- Gerisi ikinci ••hifede -

M. M. ueldli Z dıdi bey 
Tekirdağ : 12 (ı\.ı\) - Milli mü· 

dafaa vtkili Zt·kai bey: refakııtlerin· 
deki sevata bu sabah t;orumdan ha· 
rektt ederek şehrimize g~lmiştir . 
Vekil bey Muratlı istasyonunda ve 
tebrin methalinde vali, fırka kuman· 
danı , askeri ve mülki erk.an , bele· 
diye ve C. H. F. reisi , mektep ta· 
lebesi ve kalabahk bir halk kitlcaai 
tarafından hararetle kartılanunş asker 
ve polis müfresel~ri tarafındın ee· 
limlanmıştır . 

Zl'kii bey şehir ıuetbaliude kcn· 
disini istikbal edenlerle haslıihal et· 
tikten sonra doğruca hükumet daire· 
sioe gitmiş ve bir müddet istirahat· 
tan &0nra askeri hastaneyi ve piyade 
alaylanmızı teftiş etmiştir • 

Belediyede vekil bey şerefine 
otıız kitilik bir öğle ziyafeti vt>rilmiş· 
tir . 

Zekai bey öğleden sonra refakat· 
leriodeki zevatla birlikte Malkaroya 
~itmiştir . 

Ceyhanda Belediye 
seçimi 

Ceyhan: 13 l Hususi 1 - Bu 
rada B~lediye seçimi itleri yo 
]unda gitmektedir. Listeler inti
hap encümenince tetkik edile 
rek bugün kasabanın kalabalık 
yerlerine ve Belediye dairesi 
önüne a11lmıştır. 

İntihap hakkım haiz olan ka
dın, erkek vatandışlar •rasında 
hu intihap için büyük bir alaka 
mevcuttur. 

d 1 aııı olan Çukurovada u yıız· 
en rnübiın bir sanat hayatı da do· 

iar ve bundan memleket iktiııadiyatı 
•1Ydalanı r • 

Hemen ak.hmıza geleu bu uy· 
ıın SPbf'pleri, üzf'rinde kafa yormak 

~ııretile daha çoğaltmak ka!Jildir. Ve 
•ştı- lıundan ötürüdür ki hiz, tasar· 
1 ilrııın bu işin Çukurovadıı kurulup 
haşarılmasmı istiyoruz . 

Sonra , Adliye V rkiletioin hu 
tıı"vzıı için ayırabildiği para • ~u 
)'~I .az bile olsa, geniş bir plaola ışe 
Jfüışip her yıl bir yanı tamam· 
1101tıak ımretile bu giizel dii • 
~i.incenin bir kaç yıl içindr tahak· 
kuk ettirilmesi de mönıkttodUr. 

M. Hendersorı 
Cenevre : 12 ( A.A ) - '·Ha 

vas,, ajansı bildiriyor : 
Dün sükunetle geçmiştir. M. 

Bartu akşam üzeri milletlıır ce
miyetinin umumi vaziyeti ve bil
hassa Avusturya meselesi hak-

Vaşhington sefirimiz 
Amerika hükumetinden tahkikat 
komisyonunda Türkiyenin de adı 
geçtiğinden izahatta bulundu 

Ou""ı:ı"" ı· k' dünyanın en .1 "une ım ı , . . . 
1 "ti kanunlarmı kabul ettığımız 
~alde, hapisbaoelerinıiz, maalesef çok 
'Ptidaidir ve bugün insan barınaca~ 
halden ciddt:o uzaktır. Fenni, sıhhı 
"" İn sani bir hapishane kurmak za· 
tııretinin ap açık mt·ydanda dur· 
: 11~11 şu sırada , ölçiisüz bayallt're 
•• 11 Pıl nıadao , bir proğram ve plan 
~~erinde yürüyerek iş~ başlamak 
'<:ıo şinıdilik yüz bin liraa )'eter · 
Gett'cek yıl ve daha gelecek yıll~rda 1 
da Yüzer bin lira harcanması goze 
•ldırılırsa, Adliye Vekaleti bt'Ş on 
Yıl sonra,bugün için mahal sayılan ' 
tıılikemnıel bir hapishaneyi kurmuş 
olur . 

Bu beıı belli tıözü ııöylemt·kten 
IQakeadawı:a " Tabıiıatımız kafi de· 

ğil ! ,, tafmı önlemek içi~dir. .. 
Bir çok lüzumlu ışlere , goz 

kırpmadan milyo'!la~ı. yatıran Cum· 
huriyet hükiimetamlZln , bu. kadar 
gerekli bir iş için p~rayı e~urge~e
ceğine ihtimal vermıyoruz ... Ye· 
terki. ölçüp biçip derhal karar ver· 
meli ve ondan soura da fazla dü
şünme}"" lüzum görmedt>o bn işe 
hemen başlamalı · · 

Yoksa şimdi öğrencli,imiz gibi, 
lıihnenı Mısırlı Jhrabim paşanın ha
rap tabyalarını • yo~ bilm~m. «>ski 
Payas kalesinin gayrı sıbbı ızbelı·-
iui tllmir için etek dolusu para 
~arcamayı düşünmekle lıu düdük 
ötmez .. Her yeni işimizde olduğu 

ibi hunda da cezri ve kati bir 
&amle gerektir· . 

Ve zaten T~r~ i~kJIAbınm şıarı 
da bu dı>ğil mıdtr kı · 

Naci Halwerdi 

~~--------· .... ------~~ 
Meksika reisicumhuru da bir beyan· 

name neşrederek il adeleri tekzip etti. 
Vaıington: 12 (A. A.) - Ya 

pılao silah 1atı§larını tetkika me· 
mur tahkik komisyonundaki 
if ad el eri Arjantin ve Şili hüku. 
metleri protosto etmişlerdir. 
Tlir kiy~nin de ierui bu işlere ka
rıştırıldığından Tür kiyenin Va 
şington Büyük elçisi de tahkikat 
komisyonundan istizahta bulun
muştur. 

Amerikanın eski Londra se 
firi de krza komisyonda bazı 
mülahazalar dermiyan etmiştir. 

Komiı:ıyon reisi beyanatta hn 
lunarak tahkik komisyonunun 

silAh tacirlerinin dosyalarında 
hakikatı bulmağa çalıştığını yok
l!la ecnebi memleketlerdeki 
ajanslar tarafından göı ı deıilen 
mektupların hıkikata mukarin 
olduğuna deliltt edecek ortada 
hi" bir emare huhınmadığını 
söylemiştir. 

Diğer taraf tan Haridye nazırı 
M. Bul ecaebi,hükumetler tar•
fından yapılan yeni protostolar 
üzerine alelacele v aoington• 
dönmBştür. 

Meksika: 12 (A. A.) - R.-isi 
- Gerisi UçUncU sahifede -

Kasturilerin Suriyede iskan edilecek
leri haberi protosto ediliyor .. 

Irak kralı Birinci Gazi bir emirname ile 
Meclisi meb'usanı dağıth .. 

Kont Dömartel son za · 
manlarda çıkan rivay1Jtler hila
fına 15 eylülde Anlcıraya :gitme· 
ğe karar vermişlerdir. Muma
ileyh: Milletler c~miyetinin man
dalar komisyonu müzakerelerinde 
bulunduktan ve Pariste Hariciye 
nezaretiyle temas ederek lizı~
gelen talimutı aldıktan sonra 15 
teşrinievvele doğru SuriyP.ye dö· 
necektir. 

Bu seyahat esnasında Ali 
komsere hiç kimse refakat "tmi
yecektir. 

Maliye vezareti merkezde ki 
memurların mHşlaranı ödeye 
bilmek için Halep maliyesinden• 
150 bin lira gönderilmesi için 
telgrafla emir vermiştir. (150) bin 
lira tedarik edilerek Şama gön
derilmittir. 

Türkiyede emlaki olan Snri 
yelilerin, mülklerini geri ~almak 
için yapacakları bütün muamele
lerin damga resminden istisna 
edilmesi hakkında bir kararname 
çıkmıştır. 

* * * 
Geçen Perş,nbe günü akşımı 

yeni hükumet konağlnın arka di 
varına meçhul Ş 'lhıslar taraf1u
dun konuhm bir bomba patlemış 
ve divardan birksç taşı sökmüş

tür. Nüfusça zayiat yoktur. Ec-

nehi müstantıklığı tahkikata hdt · 
lamıştır. 

* * * Türkiye hükuweti nomıua 
Suriye<len asil Arap atı satın al · 
nıağıt memur bir Türk heyeti 
Heruta gelmişti r, 

* * * Bir kısım Suriye arazısıne 
Nasturi iskanı haberi burada asa
biyetle kaışıJanmıştır. Halktan 
müteşekkil hOyük bir heyet reisi 
vüzerayı ziyaret ~derek bu habe
rin sıbhat ı hakkında malumat 
istemirşl~r dir. 

Bu iskanın tahakkuku; Suri
ye için yeni bir felaket oıarak gö
riilmektedir . 

* * * Gümrükler umum müdürlü . 
ğünün neşrettiği bir istatistiğe 

gör~, 934 senesinin ilk altı ayı 
içinde manda altındaki memle · 
ketıer gümrük iratları 4 milyon 
315 bin 34 liraya baliğ olmuıtnr. 

Geçen senenin ayni aylaran
dıki gümrük i radı t milyon 390 
bin 8g0 lira idi. 

Yine ayni aylar içinde ecnebi 
memleketlerden. Suriyeye gelen 
eşya 17 milyon 601 bin 567 lıra
dır. Halbuki geçen senenin ayni 
aylara zarfında Suriyeye 22 mil-

-Gerisi dördUncU sahifftde-

Almanya ve şark misakı 
Hukuk müsavatı; Almonya için bir 
hakkaniyet ve şeref meselesidir 

Berlin : 12 ( A.A ) - " Kor
respondans politik diplomatik ,, 
Almanyanın şark misakı hakkın 

taki ibtirazi kayıtlarından bahse 
derek teklif edilen pilanın sulh
tan ziyade harbi teşkilatlandır

dığını söyliyerek diyor ki : 
Şimdi Alman hükumeti gaye

lerinden birinin sulhun muhafa
zası ve hakimiyet ve mütekabil 
hürmet ruhu içinde beynelmilel 
teıriki mesıinin teşviki olduiu
nu hareketleriyle ishot etmiştir. 
Bunun içindir ki hu hükumet de
rin bir tetkika layık olan muka
bil yapicı teklifler dermeyan et· 
mektedir . Şark misakı kati su
rette harpci tedbirlerin harekete 

gelmesini tazammun ediyor. Al
manya merkezi vaziyeti sebebiy· 
le her türlü harp tehdidinin her· 
tııraf edilmiş o]duğunu görmek
te büyük menfaati vardır. Alman
yanın bazı devletlerin henüz ken
disine VNilmesine itiraz etdik. 
leri muayyen askeri tedbirleri 
şimdiden deruhte etmAsini iste
mekte mümkün değildir • Askeri 
noktai nazardan orduyu modern 
icabatı uydurmak için serbestii 
hareket lazımdır . 

Bundan başka mezkur mem
leketlerde malum olduğu üzere 
hukuk müsavatı Almanya i · 
bir hokkaniyet ve şeref m.ewa...
ıidir . 

r Hemşeri ! 
• itiraz ınilddetlnin bltnıeslne 

dört gün kaldı. 
intihap deflt!rlerl Belediye ve htikdmet salorılarlle polis ka. 

rakollarma asılıdır. Şimdiye kadar defterlerde ismini ve nu ... 
maranı aramadı isen acele et. Ônümıizde anca/~ dört gıin daha 
var. Ondan sonra itiraz dinlenmez . · 

ismini bulamazsan hemen Belediyeye mdracaai et ıana çok 
kolaylık gösterilecektir. · ' 

Belediye intihabında rey atmnk her medeni adamın hakkı 
olduğu kadar (mıi/eıldlr de . Fazla tafsilat ilan ıahlfeslndedlr. 



Sahile: 2 

İtıtilıap etmek Jıakkı 
Aptıd•ki ıartları haiz her 

lıeıqeri belediye intibab•tında 
rey verebilir : 

1 - Türk olm•k . 
2 A İntibep bıtlımadan evvel 

ea az •ltı •ydeoberi beldede ik•
mel etmekte olduğunu vuaik ile 
ilb•t etmek . 

3 - 18 Yaşını bitirmiı olm•k. 
-- Aiır hapis cezasırı• mah

lıllm olmımak . 
S - Hitlemdı ammeden mem 

Pu bulunmım•k . 
6 - Hırsızlık , dolandırıcılılır. 

~mniyeti ıui istim•I , iflis gibi mu· 
billi haysiyet ıuçlarla mablıriım bu 
lıınmamak iizımdır . 

1 - Silib ılımda lurıımazlar. 

lntllwµ olı111nıa şartları 
A, iıdaki prtları haiz her hem. 

ft'f; belediye mecliıine ize intihap 
olunabilir : 

1 - Türk olmak . 
2 -İntihap baılamadan evvel 

en •z altı •ydınheri htldede ik• · 
m"'t etmekte olduiunıı vesaik ıle 
lıb•t etmdk . 

3 - Hidematı immeden malı 
cur olmım•k . 

4 - 25 Y •tını bitirmiı olmalır. 
5 - Türlırçe okur yeıar olmıık. 
S - Aiır bepiı , bidematı 

immedta memnuiyet . bırsJzlık . 

dolandırıcılık , emniyeti sui iıti 
mal , ifıas gıb i muhilli haysiyet 
suçlarla mabküaı bulunmamak . 

1 - Belediyeye ait bir işin 
mukavili, mutemedi veya hunların 
kefil ve şeriki ; ve yahut bu cihet· 
lerden borçlu bulunmamak lazım· 1 

dır . 
8 - Silah •ltında buluna n as

kerler , Jandarmalar , za bitler , 
polisler , ukeıi mrmurlar Beledi 
yeye aza intihap oluoaaıu(., . 
• M•oevrada talim için ihtiyat za· 
bitınıının silah altına alınması müs· 
leınadır . 

9 - Bütün devlet memurları 
ve htlediye memur ve müstahdem· 
leri dairei memuriyetleri dahilinde 
Belediye Meclisince azı intibep 
olunımazlar . 

Cetvellere ltira: lıakkı 

lntibep cetvelinde hüviyetleri 
yazılı olmıyanlır y•hut yııalıı ny• 
milkerrer yazılı olanlar drfterin 
..ıh kaldıtı •hı glln içerisinde 
iutibap encümenine müı acaat ede 
rek yınlışğın düzehilmtsini isteye . 
bilirler . 

intihap encümeninin verdiği 
karnın kendılı-rine tebliği tari 
hinden itibaren üç gün içeriıiııde 

iı:ııtihap encümrni karariyle bera
ber Asliye mahkemesine gidt>bi
lirler . Asliye mııbkemrsinin ka· 
rarı lırıt'idir . 

( Tftrk Sözü ) 

de!i ve bir ikamet mukavelesi ak
li için aylardanberi müzakereler 
cereyan otmektedir . Şimdiye ka
dar im muahcdclerin •ktioe bir 
çok müşlırüller mani oluyordu . 

Evvela . Türkiye bükümetinin 
M sırdı oturan Türk tıbauı için 
diğer ecnebiler gibi kepitülasyon 
lard•n istifade etmek hakkını 
isıibaal etmek iıliyordu . 

Saniyen Türkiyede mütemek
kin bulunın Mısır hanıdenı lırra 
!isine mensup utların tabiiyeti 
meselesi , mlltkülatı mucip oluyor· 
du . Bu mütkülatın en baıiz mi· 
salı Prenı Seyfiddinin geçenlerde 
aktetmiş olduğu izdivacı Mııır 
ban•dıuı saltanat meclisinin tas 
tik etmit olmasıdır . 

Mamefib uzun ve devamlı mü· 
zakerelerden ıonre Mısırdı yııı· 
yan Türk taba111nın tııbi tutulıı· 
calırlırı muamele hakkında iki hil
kümet aruınd• mevcut olan nok· 
t11i naur ferin k•lkmılı llzredir . 
Tiiık konıolosluıua Mısırda ya 
fıyan Tıirk tabanı üze inde kapi 
tülasyoolardao isbfade eden di· 
ğer devletlerle konsolosları gıbi 

hakkı kara verılecek ve pek ya· 
kında bu husoıtı itilif imzalana
caktır . ------·------

Vılayetin her tarafında son 
bahar yol yapma faaliyetine ya 
rındnn itibaren ba~lanacuktır. 

Amelei mükelltfe ile yapıla . 

cak olan kısım Misis ile Ceyhan 
Yt' diö-er kazalar arasındadır . o 

Mükellek amele yarından iti· 
beren yollara gönderilip çalı~
tırılacak ve bu işler iiç ny devam 
edecektir . 

Maarif inzıbat komisyonu 

Maarif inzıbut komiPyonu 
dün öğleden sonrı Vilayette top· 
I.nmı§ ve kararlu vermiştir. 

Bütün kazalarımızda 

Encümenler tPşkıl ve dı>f
terlrr asıldı 

Bütün knzalnrda vilayete en· 
eümenlerin teşkil defterleri ısıl
dığı vilayete gelen haberlerden 
anlaşılmıştır . 

Bozuk para buh
ranı kalmadı . 

Çifçilı•rden fazla çekme üc
reti mi alıyorlar? 

Çııçır makineleri işleteıı fab 
rıkıların çıfçilHden fazla çelırme 

ücreti oldugundın bahsile vilayet 
makamına sikayel vulırubulmuş ve 
bunun stbebinin tahkik ve tetkil.i 
için \ilayetçt bir komi~yon ıeı

kiline karar veıilmiı;tir. 
Bu komisyon önümüzdeki haf

ta içerisiı.de tr tkikatına başlıya

c•k ve neticeyi bir ıaporlA vilaytt 
makamına bildirilecektir. 

iskan evrakı 

Muamelf'IPl'i bitirilenler 
idare hryetine devredildi 

-· İakaa daire1inde mevcut mü
h•dil. muhacir , barikzede ve mül 
ttcilcre ait olup muamelt:lcıi biti 
rilmiı olan dosya evrakları idare 
heyetine devredilmittir . Muame· 
lelui henüz ikmal edilmiyen ev· 
ıak iskan daiıesinde huluomakt11 
olup bunların da ikmaline ç • lı 
şılmaktadır . 

Hava soğudu 

lngiliz murahhas• M. Hendersoıı 

Şehrimiz ziraat 
Bankası 

Birinci sahifeden artan 

Bir k •ıç gün önee, şehrimiz· 

ıle bozuk para buhranının hnş 

gösterdiği ve bazı açık gözlerin 
im fırsatt•n istifade ile biiyük 
paraları bir kaç lira farkla hoz
mığa haşludığını yoı;mış ve hu
nun önü alınmasını alalı.eder ma· 
kamlardan rıcı etmiştik . 

Havalar bir lıraç gündrol)('ri bil 
bassa gec,Jeri oldukça soğuk yap 
maktadır . Bu yüzden bağcılar 

kısım azami şehre güç indıkle, i gi · 
bi damlarda yatanludan bazıları 
dR sofa ve odalarda yalmağa baş · 

lamışlardır . 
Sır kıç gün evveline kad•r 

asgari 25 26 olan hararet derece· 
si otvvellıri gece 18,5 dereceye düı 

\müı;lür . 

- Hiri11cl saltifcde11 artaıı - pare yüklenerektir 

caktır . Bunun saatı henüz teshil 
Pdilmrmiştir . Bazı kulrnr şayi 
alarma güre siyasi ve iktisadi 
Anı~tııryı meselelerinden hahse
dtl'ek olen M. Şu~ııia"in be\·an 1 . " . 
tı m.rakl~ h , kleniyor . 

Paris : ı.~ ( A. ) - ·· Harn~ .. 
ajansı biltliriyor : 

Alman yanın şark misakı lıak · 
kıudalı.i re\ .ılıi miinasehetil~ Pa-

, rİ8teki .\lmau sefiri .M. Rolancl 
kosterin sekiz gün eyve 1 lın \'e 
sikayı Verrnf'k için M. Bortudaıı 
mulakat htediği Vt' miiteJkilırn 1 
bu mülakatı ipt:ıl ettirdiği h u tır· 
latılmaktadır • O zaman her hal 
de Alman notası m.ıvzuu ha lıi~ 
idi . Tevdide nıkııa getiril~n ge
cikme kador hu tevdiin Sovyet 
Rusyııırn millet cemiyetine ka 
holü hakkmdeki miizokeıeler ııt• 
ticelenmck üzere hıılurıduğu bir 
sırada yııpılmış olma~ı kayda ~a
yandır . 

Cenevre 12 ( A.A ) - So\·
yet Rusyeya yapılacak da\·et hak
kında <'rnevndeki murahhaslar 
arasınduki görüşmelere hu u~11ı 
meseleletinin halli için Moskova 
ile Cenevre or.sında müzakere 
ler iazimam etmiştir . İlk notu 
projesi ovyet zimemdarlarını 
tevdi edilmittir . Sovyetler müto 
lıalannı va vermeği dü~ünclük 
ı.d eevuliı bildireceklerdir . Bu 
18 önümüzdeki bir kAç gün 
sarfında konsey azasiyln ovyet 
komherleri arasında Sovyet Rus 
yanın milletler cemiyetine gir. 
mesfnbı anaryosunu tesb te ma· 
ftlf müka em.ter haşlamış ola· 
caktır • Bu usul hakkındaki ih
za lUeui ikint"i derecede ebrm· 
ıılıiyeti haizdir . Asıl miJlıim olan 
dhet Sovyet Rusyanın kabulü 
için lium olan iki sülüs ~kseri
~tin temin edilmiş olmaMdır . 

Cenevre : 12 ( A . A ) - Mil 
letlrr cemiyeti hı-yeti umumiyt· 
eı bugüo saat 16 da toplanmış• 
Ur. Söz istiytnler arasında Avus 
tur a baı,·ekili il.e İtalyan, Ar j•n 
tin Vt" İrlında nuırahhııa)arı ver· 
dar. 

l.enenc : 12 ( A.A ) - Siya 
si ismi varilen altıncı komisyon 
bugün toplanarak heynelmilf'I 
mültecoler ofisinin tarzı idaresi
ni tetkik etmiş ve ilk tedbir ol. 
mık üzere paru yardıminda hu 
lııııulmısıno karar vermistir. Son • 
kararı heyrti umumiye 'erecek 
tir . 

Loııılru : l.'$ ( A.A 1 - ı\lılli 
el..~criyd ıle lihral ~e işı;iler So\ 
yet H usyaııın millıtler <' 'miyeti
ne girmesini tas\İp etmektedir
ler . Fakat muhafazuk:ir fırkenin 
ruüfı itleri hunun ~idıl tlc alev
lıincleclirlcr . ·· \lorning post·,, 
ııazr ıo~i ıliyor ki : 

Rusya Millrtler Cemiyetir.e 
giriyoaa hu J•ponyad•., korktuğu 
içindir . Binaeualeyb Mılletleı Ce
miyeti Sovyd Rusyaııın münazaa· 
sına iştirak edecek demektir . 
Sovyctlerin Çin şark demiryolları 
üzeıiodeki hukukunu müdefaa i
çio eski müttefikimizle ihtilafa mı 
ıürüklentceğiz ? 

Varıova: 12 (AA)- Yaıı rtf 
mi '•İskra., ajansı Cene11rede Sov
yrt Rusyaya karşı gösterılen gü 
zel kabulden dolayı se vi ıımr.kte 

11e Lehiıtanın Sovyetl ı n Millet · 
lar Cemiydioe iltibakma karıı biç 
bir ıbtırazı kayıt de-rmeyan etme 
diğini bildiımektedır . 

Bu ilk satıştan beşka p J.. ya· 
kıuda 3.000.000 kiloluk bir s<ıv· 

kiynı yapılaro~ı söylenmektedir. 
Bıı ~ıırt>tlr banlıramız ' ı.nğdayla 

rını müsait fiyaıh elden çıkHı· 
yc•r demektir. 

Bu ı.ene huğday fiyatları çift
çiniu bekledigi gibi çılırwaılı. Bir 
aydaolıcri tıtbiJ.. rdileıı libre 
uAuliyle alıııaıı buğdayların fiyatı 
en f1Zla ür; kuruştu. 

Pazara gelen buğdaylar ve 
~atı~ vaziyetinde dikkatımızı çe 
keıı t~ıı mühim ser şudur: 

C·ylıan, Kozan ,.e Tan;uRtan 
l(t'IPn lmğrla)larılır. Ev,eke gu· 
Z"tderlı· ilan edildiği iizeıt' huğ· 
ılay komisyonu lın şeıw yer,iden 
hir ı:ok buğday satın alma nıer 
kr zleri te~i~ etmi~ \e lrnnlar ara· 
,ında Ceyhan ve Tarsus ta buğ
day satıu aluı·ı merkezi olmuştu 
halbuki hu yrni ttılimatnnmenin 
iizerinılea bir aydan fazlı zaman 
geı:tiği halde heoiiz bir şey çık
madı . Crylun ve TarSll'S çifçile· 
ri güıılerl'c bu bayırlı haberin 
tahkikini bekledi . 

Aradaki me~afeyi ye çifı;inin 
verdiği kirnyı ve katlandığı zah 
metleri düşün•cek- olursak vazi· 
yet ap açık kendisini gösterir . 
Ve mesela : G'ylıanhlarla gelen 
ve pozurda satılan buğdayların 
kilosu belkide bir kuruşa düşer. 
Tabii çifçi sıkıntı içinde olduğu 
için ne pahasıııa olursa olsun 
buğdayını elinder, çıkarmak mer 
bııriyetinde kalıyor . 

Son günlerde Ş<brimize çok 
miktarda lıiç kullanılmamış tek 
lir.tıklar getirileıek hu hulıranm 
iiniine g··çilruiştir . 

Daimi t•ncilmen 

Daimi encümen diin öğleden 

evvel Vali vekili Osman Nuri beyin 
reiıliği altınd• toplanmış ve eacli 
mene gelen evrak ÜZl'rinde mü· 
zakerelerdc lıulunarak kararlar 
veımiştir . 

Haklı bir şikayet 
Hankurhü maballesiade otu 

rau bir okurumıııdau ıldığımız 
şikayet mektubuadı buudao bir 
müdJet evvel temizlenmek üzere 
lağımların üzerinin açıldığı ve hu 
pisliklerin tışerak kuyu sularına 

karıştığı ve bu yüzden suların kul
l•oılmaz bir hale geldiği bildi
rilmekte ve bunun bir an evvel 
lırııpıtılması husunnda belediyenin 
na:ı:arı dikkatinin celbedilmeııi 

umumun sıbbıti namını rica edil· 
mektedir . 

Ulu camida mavlut 
Milli müc;ıilclcde febit düten 

eziz kahramanların rubluıoa illi· 
haf edilm k üıere bugün Uhı c•
mide öğle namazını müte•kip be 
lediye tarafrndan mevlut okuttu· 
rulacaktır. 

Bu mevlüdü şehrimizde buluo
m•kta me,bur Hahz Burhan bey 
olırııyacaktır. 

İlk mektep muallimleri 
ardsında 

Kozan baş muallimi 1sm8il 
Hıkkı bey Osmaniye orta ruek · 
tep riyuiye muallimliğine ve Cey· 
ban m•ktebi muallimlerinden Sa
labaıtin bey de Hopa melırtebi 
muallimliğine naklen tayhı edil 
mişlerdlr. 

Sıtma enstitüsü 

Derslere 22 Eylulda bıış
lanıyoJ - ..... ~ 

Şehrimizdeki Sıtma enslitü-
ıünde 22 Eylül 934 cumartesi gü

nü deralMe başlaoacağınden ıyın 
yirmiıine kadar korH ittirak ede
cek doktorlu şehrimize g.lmit 
bulunacaklardır . 

Aıne• ikanın pamuk n•koltPsİ 
-----------

Nevyorktan gelen ikinci pa · 
muk tahmin raporuna göre bir· 
!eşik Amerika hiikümetiııin bu 
seııeki pamuk rekoltesi 9,25.000 
balytdir. 

Hulki bey 
Sıirt mebusu Hulki bey Aa· 

karaya gitmek ilzetr~ Siirtten 
ıehrimize gelmiıtir. 

Bir tüccar parasını çarptırmış 
Mezkür ajans Lebistanıu hu 

husustaki vaziyetiain Sovyct Ruı· 
ya ile olan münasebet iyi olduğu 

için müsait olduğunu bey•ndan 
ıonra dı1or ki : 

Lehıstan ; Sovyet Rusyanın 
belillloe bir arkadaş olmeğı bil
diiini ber devletten dıha İJi tak· 
dir etmPk:tedir . 

Buğdaı- mevsimi artık geçmiş r 
demektir . Giin sayan ve h•sret 

1 

le satın alma emrini bekleyen bu ! 
yerler çifçisi şimdi bakikat~n \ 
•Cıklı bir ,·aziyettedir . 1 

-
Hava tarassudatı 

1 - Dün Adanıda zevalden 
sonra ~ıfıra indirilmiş tazyiki
ne~imi 759 milimetre olup en 
çok sıcak 34.5, en azı 13 san· 
tigırattı .Rutubet vaseli o/o 32ola 
rak kıydedilmiştir. 

Yağ tüccarlarınd•n Vakkas e 
ftndi karegolı muracaatla ı•lı· 
kılı yankesicilerden Mebmet otlu 
Nuri ve arkadatı Adil tarafından 
alİmıı ilç lira parasının yankesi· 
cilık suretiyle Çl'lındığını •ilıriiyet 
etmiş ve bunlardan Nuri yakala
narak tıhkikata baol•amııtır. 

Cenevre : 12 (AA) - Macu retlerimi bırakmamağa kıtiyen 
hülıriimeti tarafıııdan hediye edi· azmetmiı bulunuyorum , devlet-
len ve küıad'l milletlar meclısi leri mllsellab kuvvetlerini aıtırm•k· 
koridorund• yapılan M. H~nder · ' t• serbest bırakmamak lazımdır •

1 
sonun bütün büy&k l:iiı •lika u· ' Sulh davaıı her teye tekıddiim 
yandırmıştıı . Küt.t mer•eimi m& etmelidir . Çilnkü koııfer•nsın ni 
nasebetile M. Headıson 'öyledıii ı bai bir ıtalete uirıııııası gerek 
nutukta leş lırlırür elmiş \' e Kont I Mılletler Cemiyeti için gerek y•-
Apooinin hatır.aını yadederek de veş yanı vilcudı ıretiıilen müt 
mişlir ki . 

1 
terek 1t1lb sistemi için •iır bir dH 

Sililt.ııhtnmı yo.lundılri- 2ay- ' be ol•caldır • 

Yangın aletleri 

2-Dün bava tamamile açık Hülırümtl lıronağı içindrki y•n· 
geçmiş, rüzgar sabahleyin timal- gın söndllrm• makinelerine iki 
den saDiyede siirati 17 metre ı m•kine daha ilave edilmek sure· 
olarak rsmiı öğleden sonr• sakin ; tiyle •detleıi beşe çık.,ılmıttır . 
ol.,ıık devam etmjştir. ! Bunlardan baıkı her kattı içe· 

tileri su dolu koğalar hulundurul-

mııktaclır , 
AikPri bava resaı isıaııyonu 

Ş ı nıcliki Ü•ozdiiıak 
ııın bulunduğu yeıde 1 
şından önce ·• afağıki k 
anılan bir Ermeni kilis 
lğtiı;aşt• hır çok yeı ler gİ 
Fse de yanmış ve kilise 
ara. haline girmişti . O 
mroi crmaatinia şahsiye 
yesinc ait oldn bu arsa 
yük bir bina yapılın•s• b 
O ozdibak müesscs••si ile 
kilise idaresı a r asında bit 
olmut ve buna nazaran 
bir değerde yapılacak ol 
yirmi beş yıl müddetle Oı 
tarafından icarsız kulla• 
25 yıl sonunda bunu" Er 
mutiae parasız tlevred

0 

ruloştırılmıştı . 

1925 Yıloncla Büyük 1'f 
lisiııce k•h • .ı edilen mıı 

mumive k~nunu ıoucibİ 
bükmiyeye ait olaa bütii' 

. menkuller muhasehei h 
re intikal ettiği icia , ef 
meni cemn~tile Orozdi 
de yapılan lıu anlaşın• 

de Adaoa muhascbei h 
ııe geçmişti . 

1929 Yılınd• Orozd. 
sı bir yangın ı eıicesinde 
lunca , Mubesebt i hususi' 
cut muk.veleye Jayaoaı• 

nın eski bıliııde yenrdell 
masıııı vevabut beJf'li in' 

J 

sioi Oıozdıbak aıü~• 
iıtemiş ve fakat OrozJibSS 

life yanaşmadığı içiıı iş d 
muhebcreli lıir safb:ıyn 

idarei hususiye Orozdibsk 
si merkezine hiciz koydıı 

İşte yıllardanb-ı ı i uu 
tilif son güolerd~ bir ınl 
neticelenmiş ve Oroz;dibak 
s:9esi , Mubueh·i husul! 
tuz hi" lira tazminat verdi 
men kabul etıiii için , M 
hususiye de evv lce koy 
biczi kaldırmıştı; . 

Bugüokü Orozdibak J 

tabi balen ldatei hususiye 
Jır . Alınan bu otuz bi.ı 
yıl müddeti biterek Mıı 
husuııiyeyr. teslimi iktiza 
leveffa Orozdilıak binuın 
ğıdir. 

Hollanda 
7ürk meyvel 

Lahey elçiliğimizden 
fise gelen bir rapora na11r• 
lıını:lada üzüm ve incir ilıı: 

yüzde 12 adi ve yüzde 4 
gümrük resmi alınmaktadıt 

Ayni ıapora göre incir, 
ve bademin Hollandıya 

s~hze ve meyve cemıyeti 
lisanFı:ıa bağlıdır. Yaş me 
,fen yalnız yüzde 12 giidll 
mi alınmakta.fır. 

Limon ve mandalinaıisO 
ı ük resmi yüzde 13 tür. 

Yukarıda zikrolunan 
ler için kontenjan takyidtıtl 
tur. Esasen Hollandıdnll 

ihracı serbesttir, 
Bu memlekette 7 11 fi 

kuru üzüm aranm•ktaılıt• 

Ah bu mazbeh• ---
Sey/ıaıılrları Reisi Belde 
Bı~ Mezbelıa yaptı soktu ,prıll 
/Jir Mnbalıa kim köriilmemi 
Var başka bir iııcelık P.serde 
lspwıyada bir .<arayn /.e11:er 
Hiç et kesilir mi böyle yerıP 
Elbet ke•İlir şelıircilık lıu 
lynıcırcı gözü rıluıırn serde 
.-4/?Hıra ı-e y11rıı kar§ı Tur/ıa" 
Bir Mezbalıa ıııısıı çok mıı e 

Arların : l:l · 

Nt' ıizıımarı 



( TUrkSöü ) 

oybuncular faaliyete geçtiler 

uriyenin Cezire Livasında 
ükumet kurmak sevdasına 

mütakil bir 
düşmüşler 

oybunculara göre Kürtlerin aslı 
slamiyetlen evvel Ermeni imiş! •.. 
Şamdll çıkan valani Organı şarki ceoubideo Irak iıududu . ce
lkılos,. gazetesi , Hoybuncula· nubu gırbiden Fırat ve garbi şima 
Suriyedeki fJaliyctleıi hakkın· liılen mütebaki Suriye araziıi o 
lraktan ııldığı bir mektubu oeş· lacak , Tıılen 28 , arıen 145 ki· 

tmektedir . Hoybunuu teşekkü· lometre bir arazi işgal edeıek lou· 
ndt'n haşlayarak bu güne kadar rada ekseriyeti Kürt olmak üzere 
Çen vckayii uıun boylu anlat· Huybonun aslan Kürt olduğunu 
ıkıa olan un mektubun hulasa· iddia eylediği diğer Aınasır is-

!•:.ı Judur : kan edılecektir ,. 

l Ziraat Ve 
ı Orduda daire ve 
1 

seleri ziyaret 

kili ı 
1 

mü esse-

etti 
1 - - Zıra~t 

kati erinde 
·Atuf bey 

uriyle ~oh-
şturlar ve 1 

in ve bi.ı- ı 
alkışlnrla 

ğruca hele· 
bir mürldeı 
m devair 
et hastane 

' "Hoybun cemiyeti Kürtlerle Hu hususta verilen mıılümat· 
aıl menileıi bir birine yaklaştırma lıra göre , Süreyya Bedirbau Nas 

Ordu : 13 ( A A ) 
Vekili Muhlis hey refo 
Erzurum melıusıı Nafı 
olduğu halde Vatan vap 
rimizi teşrif huyurmu 
mebuslarımız, memur 
leıce lıalk tarafından 

istikbal edilmiştir. Do 
diye dairesine giderek 
istiralıo iten sonra umu 
ve miie5sesatı, memlek 
si ve fındık fuhrikalar ıoı gezerek 
tetkik etti . 

-

Ankara Halkevi 
Gençleri lzmirde bir tem- 1 

sil verdi • 1 

İzmir : 13 ( A. A. ) - İzmirin 
misafiri olarak halııonıakta olan 
Ankara Jlalkevi garubu dün gece 1 
Halkevi saloııanda IHimmeıin oğlu) 
piyesini muvaffakıyeıle temsil et· 
mi~lerdir, Temsilde burada hazırla-
nan ve Ankaradan Koro hryeti ve 
baş rolleri yapan Handan hanımla 
lhnurrefik Ahmet uri bry sık sık 
alkışlanmışlardır . Ankara llalkevi 
gurubu gerek evvelki gec• verdiği 
konser gerek dün geet>ki tt>msil ile 
İzmirlilere iki güzel gece yaşatmış-
!ardır . 

İzmir Halkevi lt>msil kolu da . r':c; Ç alı~maktadır . Bunların id- turi şeyhi Muşemun ile bir ittifak 
ıl sına göre , Kürtler islamiyet- akdetmiştir . Bu itlifaka göre yeni 

ediye tara· Akşam, şerefin bel 
fından halkevi salonun 

1 Ankaralı arkadaılarıoa kar~ı bir ce· 

ıla bir zi-
n evvel Ermeni idiler . Nastu· Kürt hülıiımetinin rfisi Süreyya yafet verildi . 

r ve Cebeli Seccarede mes olacak , Şeyh ise bu hükiımeti-
q v ... zidilcr de aralarında din nin ruhani riyasotiai alacaktır. Maarit Vekilimiz b e)·anatta 
lu olmasına rağmen aslan Kürt- Fakat FrınsR bükiımetinin bu 

ltr. 
bulunmamış • 

Veıaikle sabit olmuştur ki , 
vttıl uyboncıılar daima ecnebi aletı 
ılı rk hareket etmişltr ve bu hare· 
h llPrinden 0 ecnebi bir devlet 

•ksadına vasıl olmuş , burada 
nl~rc~ insan kanı dökülmüştür. 
olunduğuna göıe Huyhon cemİ· 

linın ihtilal merkezi Şamdadır 
reisi J•riyıpdurbandır . 
Öyle anlaşılıyor ki , Hoybun 

illiyeti Fransız hükiımetini iknı 
trek Suriyede Cezire ovasın· 
ınustakil bir hükumet kurmak 

11 çalışmaktadır · Bu bükiımelin 
ıl.udu şimali şarkiden Cezirei \ 

ı Ömer (yani Türkiye hududu) 

baptaki noktai nazarına gelince 
bir kısım Nesturilerin Cezirede 

yerleşmesine müsaade etmit olmak
la beraber , c~zirenio Suriyeden 
ayrılmasına muvafakat etmiyecek· 
tir. DiğH taraftan Cezirede bulu
nan Arap aşirrtleri reısleri de böy
le bir şeye rıza göstermiyecekler· 

dir. 
Diğer taraftan Irak ve Türkiye 

bukiımetleri de böyle bir bükiımet 
teşekkülüne müsade etmiyecekler· 

dir . 
Bilhassa Türkiye ile Fıanıa 

arasoodıki dostluk buna şiddetli 
bir mani teşkil etmektedir . 

Ankara : 13 ( A. A. 
nabmrı camiiııin kütiip 
olmaması hakkında Akş 

sinin l 1-9-93.ı 8alı giin 
sıoda \laarif Vekili b"y 
lı~yanaı doğru dP~ildir. 

) - Sulta-
han~ olup 
am gazelf'· 
kii niiılıa-

t atfrdilen 

Kaysf'riye yağın 

kar yağdı . 
ur ve 

)-Son gün-Kay@rri : 13 ( A. A. 
lrrde devam eden !(ay 
bıınalııcı sıcaklardan son 
lar yağmağa ba§latnı§ ve 

ri tabii ve 
ra yaj\mur· 
Erçist kar 

düşmüşıiir . 

Muğlada yol yapma faaliyeti 

- Vilaye-
rında mü-

stonya -Litvaoya ı Ücdevlet arasında 

Muğla : 13 ( A.A ) 
tin muhtelif mıotakala 
kellef amele çalışması 
Halen Tavas, Bodrum 
Korkuteli yollarındı ç 
tadır. Şimdiye kRdar 
çalışmış ve 700 amele 
aliyettedir . Birinci t 
rinde Milasta, üçünde 
de, 11\faı ita Datça, Fe 
ceğiz yollanndo müke 
çalışması haşlıyacaktır 

hışladı . 
Fethiyf, 

Ukumetleri arasında bal

lık misakı imza ediliyor 

V1rşova: 13(U) - Gaze· 
1•rio Ceııe.,edeki husuıi mu· 
birleri tarıfmdan bildirildigine 
re E:stonya-Litvanyı arasırıda 
hık mhakının imzasına iııtizar 
•l1ıektedir. Misakta bu devlet· 
irı ~aık misalıı ve mütekabıl 

11•1V•net mueleleri muvacehe 
deki vaziyetl.rinden hahsedil
llıektedir. 

orrıanyada Harbiye 

Nazırı 

skPrler :ır;ısında kul.ıra 
lı~ı haberi tekzip ediyor. 

,?~kıeş : 13 (AA) - Mabisa 

1 
11 kapaıında kolera mikrobu 

tındu1. d'" · Ilı .. gıınun teeyyüt etme ı~ı 
ınudafaa nezaretinden hildı-

1 ekt dir , Yeni biç bir vaka 
Ydcdilınemit ve bııRtalarda iyi· 
111

' bıoşlamı~tıştır . 

Belgi-atta 
. 
ı 1 ın aleyhinde bulunan· 

~ r hapsH mahkum oldular 

dl Belırat ~ 'i3''('AA) - rejiıu 
}hiııde propagandada bulun

ol n köylii fırkası ınebu~I•· 
n~ Ve eski müsteşarlardan Per
r, İki buçuk sene hapse mıh 
111 0 1 rnu tur. 
Diğer yedi maznun oo aydan 
•·ne arasında muhtelif bıpis 
-·ı y • • Pmıştır. 

tıa köprüsünün yeri 

değiştirildi 

~'Yana : 13 ( A. A ) - Tııoa 
I tıııdı•lti büyük kiiprii yerindrn 
ldırılnak 26 metre öteye ko 
•nııştur. 340 m•tre uzunluğun· 

~~ 2 ~3~ ıon ~ğırlığıurl• olan 
P•unun nııklı aocııL hef ~ut 

tıııij ,-Ur, 

• 
Cenı•vrı•de bir tf>şriki me• 

sai anlaşma muaht'd+•si 

• İmzalandı 

Cenevıe: 13 (AA) Lltvan· 
ya, Esıooy• ve Letooya arasında 
anlaşma ve teşriki mesai muabt· 
desi bugüo saat 16 buçukta mil· 
!etler ceıuiyeti umumi kiıiplik dai· 
resinde imzalanmıştır. 

Birinci maılde de alakadar üç 
devletle harici siyasete ait mi'şte· 
rek mesclrleıi de aralarır>da gö· 
rüşerek itilaf edecekleri ve bey 
nelmild münasebatların da hır· 
birlerine yardım edecekleri tas· 
rib edılmektedir. 

Bir italyan grubu 
al-

. 
alışılmak 

600 amele 
de hali fa· 
eşriniu bi· 
Marmaris-
thiye, Köy· 
1Ie{ amele 

Kubilay abidesini ziyaret 

- Şehri 
n Ankara 

lımir: 13 ( AA ) 
mizde bulunmakta ola 
H~lkevi grubu Kubilay 
ziyaret için bu .. bab 

Abidesini 
Menemene 

gilmişlir . 

lyan Fransız • ita 
mukarene 

Gazeteler hararet 

leler nf>şrf'diy 

-

ti 

li maka-

orlar Safrada tütilnlerimizi 

mak istiyor 
__. Roma : 13 ( A A ) 

B•fr" : 13 (A.A) - Tücc•rla ajansı bildiriyor : 
-« Hav11• 

rımızın elinde bulunan 933 tütün Bir kaç gündenbe ri lıalyan 
mahsulünü salın almak üzere bir matbuatı Fransız - İta 
ltalyaıı gurubu buraya gelmiş Hic renetine uzun sütunlar 
cari ırla temu ve müzakereye baş mektedir . Gazeteler b 

lyan muka 
tahsis et· 

öyle bir tar· 
lamıştır · zı hallin dUnya sulhunu 
Alman vaporu lzmirl leomelindeki menfaati 

q kuvvet-
erini kay-
sa Frarısız, ziyaret etti. deden ecnebi ve bllhu 

İngiliz ve AlmaQ matbu atının ıre 
tıdirler . İzmir : 13 (AA) - Yeni yapı· ni11 hulasalarırıı vermek 

lan ve lımanımıza ilk seferini ya • Lavoro F asista » g azeteainin 
: 

n ve burada 
pın Alman bandıralı Sofya vapu· Paris muhabiri yazıyor 
runda dün gece verilen ziyafet pek Frensız gazetelerini 
par-ak Cgrçmiştir . Ziyafette Vali geniş bir surette iıtint ır edilen 
Kazım Paşa ile mebusluımız , Çekoslovak ve Romany a gazete-

siyesetinin bütün devair rüesası , Ofis erkanı, lerioin olı:urken Roma' 
ticaret odası azaları ve Alman kon- küçük itiliifa,;vı>.Fransa ya muhı· 

hniyetintn solosu hazır bnluıımuşlardır lif)elakki edilnıe•iJ zi 

Barseıon temyir reisi ıerkedilmekte oıduiıu intibaı ha 

hakarete uğradı 111 oluyor. 
Tun usu ziyaret ede n ecnebi 

l\fadrit : 12 ( A.A l - Adliye tay) areleri 
nazırı: nazırlar nıecliRinin içtima 
ınılon sonra Barsolon trmyiz r•i· 1 V arşova : 13 ( A A 
~ıne hürmetkiiraııe bir telgraf çe· ~aııt 11 den 13 e kadar 

)- Dün 
23 tayyare 

Bunlarrn kertk Katnlonya asayiş hizıueti Tunusta yere inmietir. 
riiesosı taufıntlan evk ıohrik ıekızi Lehialaolı , sekiz i Alman, 

ü de İtal 
oya bare· 

edilen gurupların molıkrmeye üçü Çekoslovak ve üç 
kaışı yaptıkları lınk~ız tnarıızıı yaııdır . Bu gün Palerm 
protesto etmi§tir . ~et ~decnklerd!r • 

mile olmak illere [ Tirıiller J ope· 
retini temsil edecektir . 

Almanya hükumeti 
Harici ticaret için mühim 

tedbirlf>r :ılıyoJ .. --
Berlin: 13 (A. A.) - Havas 

ajansı bildiriyor: 
Tedbirleri mumaileyh namı 

na müdür.Zarnow matbuata res 
men bildirmiştir. 

Tedbirlerin heyeti me,.muası 
beş ka,arnameyi ltşkil etmekte· 
dir ki bunlardan ikisi halen mer 
iyettedir. Ham maddeler için 
kontrol ofislerinin adedi 25 e 
çıkarılarak istisn.sız bütün malı-
suller hükumetin mürakabesine 
tabi tutulmuştur. 

Eski ofısler tarafından döviz 
tevzii için verilen ruhsatlar bü-
kümsüz kalmaktadır. Döviz ruh-
satı almadan ecnebi malı sok-
mak meneıHlmektedir. Fakat hu 
takdirde ithal eden yakın bir 
atide hunların purasını almağa 
gUveunıiyecektir. Ruhsat tediye 
ve tekas itilaflarına tevfikan 
mark olarak yapılacak ithaliit te· 
diyeleri için d~ lazımdır. 

Ecnebi memleketlere kar§ı 
mukaveleler le taahhüt edilmiı 
vecibelerin nazarı dikkata alın· 
maeı için tedbirler ittihaz eclıl· 
miııtir. 

Ecnebi memleketlerle takas 
iıilaF!arı ak tini kolaylaştırmak 
için tedbirler alınacaktır. 

Ma Mussolini 
Faşist gençleri önünde bir 

nutuk söyledi • 

----
Roma : 13 ( /\. A. )-M. Musso· 

!ini 21 bin genç Faşietile 7 bin za· 
bit ve Faşist beden terbiyesi aka· 
demisinin (ıO() talebesi tarafından 1 
yapılan bir geçiı resminde hazır bu· 
lııomuştur. 

Duçe iradeııiği kıea bir nutukta 
millrıin çocuklarile iftihar ~debile· 
cegini ııira bunların Faşist inkılabı· 

nın müdafileri ve vatanııı istikbali 
olduklarını söylemiştir. 

Orugvay - Paragvay hü-

kOmetleri arasında 

Lopaz : 13 ( A.A ) - Re mi 
tehlig : 

Pütmanın mukavemetini kı· 
rarak İziporendayı Pargvaylılar· 
dan tekrar aldık . 

Avusturya R • cumhuru 

" 
Bir yııdönUmU mUnas~betıy-

le bir nutuk söyledi 
-

Viyana : ( A.A ) ... Viyınının 
Türklerden kurtalıtının yıldönamü 
münaaehetiyle reiıicumhur M. Mik 
laa ıöyledıği bir nutukta 1684 de 
hıristiyanlı~ı miidafaa etmiş olan 
Avuıtnryanın o zamanki vaziyeti 
ile 1934 deki vaziyeti afa~ında bir 
müşabehet nlduiunu ehemmiyetle 
kıydctmıtllr , 

ahife : 3 

Adana Borsası Nidtawl!eJtg9fs H 
PAMUK ve K''.bi ı+~n ~d •. ~. ~ 

Kilo Fiyatı a 

C 1NS1 En az 1 En çok SaıJa9 l\filüfer.
8 •• ı:>n111 

- K s. K s. - -- Kil.o _!-•' 
Kupımalı pamai< 

.,~ . ' . 
Piyasa parla~ı ,, - { 

Piyasa temizi .. 
lane l 33,2.) 34,75 
iane il 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 
Sinh 1 

ç 1C.1 T 
Ekseres 

1 1 

Iane 
Ierli "Iemlik,. 

"Tohumluk,. -
" 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 2,'15 3 .. Ierli 2,12,5 3 .. Mentane 
Area 2,62,5 275, 
F'asulya -
Iulaf 2,17,5 
Velice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Siııam 

UN 

1 .... Salih Efenai .\2() - .380 .. .. 
;c ~ 
..!ıd~ 

ııüz kırma .. 250 
::J Simit 

" 
550 

~1 ... i Cumhuriyet -"' ::J " ..... .,. Düz kırma ., ---
Alla -

" 
Liverpul Telgrafları Kambiyo v~ Para 

13 I 9 / 1934 1~ Banka•ından alınmı ur. 
Sanıi.nt Ptn~ K. SY 

Vadeli 6 90 Liret " Italya ,, ı-ıo- 79 

Vadeli 6 85 Rayşmark "Alman., .)0 06 
.lt"'rank"Franııı.ız,, - -8- 30 

Hazır 7 08 sı .. rlin "logiliz .. 622 50 
Hint hazır 5 14 Dolar "Amerikan., 12L 22 
Nevyork 13 05 .lt"'rank ~'IB\'İçrt- ... 

-- ,_ 
·10 90 

Almanyada Vaşington sefirimiz 

- - Birinci Sahifeden artan-
Yangınlara karşı tedbirh•r <'ıımlıuı M. Podrinuz bir beyan 

alınıyor. name ne~rederek V a~ingtonda 

-- 1 
silah satı~ı tahkikatına Reiıicuın-

Berlıo: 13 ( A.A) - 7/9/934 

1 

hurun ve rligt•r Meksika memur· 

tarihinden 23/9/934 tarihine ka lanmn karı~tırılmasının mantık· 

dar Almaoyıda yanğma karşı sız olduğunu bilılirmi~ ve )fek· 
muhafaza haftası olacak ve yan· 8ikamn ani' ak lıi J defa Ameri 
gınları men için müesair vasıtalar kadan tayyare satın aldığını w 
bulmak gayesiyle müsabaka yapı bunun da 1920 tarihinde yapıldı· 
lacaktır . ğını ehemmiyetle kayıletmi~tir. 

Yangın Alman yada senede O zamandanberi Meksika, 
1400 kişinin ölümüne v~ 500 mil. Am~rikadan hiç lıir tayyar~ atın 

yon mark ziyana sebep olmakta- almamıştır. Çünkü Mek~ikanın 

dır . En iyi t klıflerc tevzi edilmek askeri fabrikaları tayyare ihtıya-

üzere 5000 muk mükafat tah~is ı·ım fazlasiyle temin etmektedir. 
edilmiştir . 

Amerikada Lehistanın ilk vapuru 

denize indirildi 

Milli kalkınma için yeni ted- Gdinia 13 (AA) - Temamen 
birler alınıyor. Lehiıta11 tezgahlarında ve Lebiı· 

- tan malzeme1i ile yapılınıı olan 
Hıyitpark: 13 ( A.A) - Ce· ilk vapın dOn denize indirilmiı· 

neral Johnıon - •Milli kalkınma tir . 
mücueıesinin derhal yapılacak 

Kars dağlarına kar ya~dt dahili tenaikatına ait ana hatları· 
nıu tubit ettikten ıonra M. Ruz- Kars : 13 ( A A ) - Din ya· 
velt uzun müddet görUımUştür . gan yatmurlula beraber ıebria 
Miiesa 1enin dahili hizmetleri üç tarkındo bulunan dığların tepesi· 
gruba indirilecektir . lcrai tesrii oe kar dütmüştUr . Bir aydanberi 
ve hukuki şubesi amele itiliflarile devam eden sıcaklar dünkü yai· 
ve nizamnamelere riayetıizlik bal· murdan ıonra nihayet bulmuıtur • 
!eriyle mefırul olacaktır . 

Almanyada affedilen-
Romanya'da 

larin y&kunu 

Örfi idare uzatılacak Berlio : 13 ( A.A ) _ Reiai. 

Blikrcş 13 ( A.A ) - Dukanın 
cumhur Fon Hindcnburgun vefa-

katli üzerine ilan edilen ve miid 
tından biraz sonre ilan ~dllmit 

deti 16 - 9 · 934 tarihinde bitecek 
ol•n umumi ıf mucibince yalnız 
Berlinde şimdiye kadar bin 72 kiti 

olan örfi idarenin altı ay uzatıJ. affedilmiştir • 
ması muhtemeldir . 

Askeri heyetimiz • 

Sivastopolda Agfa filimlerinin 

Her çeşitten, en ta-
Moskou: 13 r AA)- Fah 

rettin Patanın r~yaatıtindeki Türk zelerini çok ucuz fi-
a•keri heyeti murahba1111 ıere· yatla; 
fine Sinstopolda Kncanof ile Fah·i Fo/o Coşkundan ledarlh 

1 r~ttin Paıı arHında doıtça nu . 
1 EDEB1LlRS1, lZ. 

lııklar taatı edılmiftu . 
ıı..__ ___ _ 



(Türk Sözü ) 

Halepte yine birı 
bomba patladı 
- Birinci aahifeden artan -

yon 97 bin 282 lira değerinde 
eşya girmişti. 

E 
Azazu 

• 
ı ye 

Belediye riyasetinden : 

Belediye intihabı başhyor. Bütün hemşeh 
dikkatli okusun. 

Buna karşılık Suriyedeo son 
altı ay içinda er.nebi memleket
krP g<>ndrilen rşyanın kıymı-ti 

6milyon 80~ bin 934 lirıılır Geçe11 
i!enuıin aynı müddet içinde ihracat 
7 ı iJ ·on 45 bin sekiz yüz yetmiş 

İl;:İNİZ ~~~--.,~~ 

Jir" detierinde idi. 

* Yahudiler son günlerde göze 

ve: 

HER YERDE ARAYINIZ 

. 

1 - 934 yılı Beleıliye İnlılıalıınıln rey vermeye vı> lıf'lllliy 
olmoğl.l lınkkı olanların i8İıııl .. ri W' lıiiviyetleri nyrı . oyrı lıiret 
ynzılmışlır. Bu defterler 12 -Eylı'il-934 ~·orş::ıml•l't criinli sab& 
itib::ı.ren tatil günleri hariç olmok iizMo altı giin ınüdıletle JııikU 
belediye salonlarına ve ayrıca <l::ı. polis karakollnrınn Yo hPleıli1 
kilerine osılacaktır. 

çarpacak derecede faaliyete ve 
propagandaya ba,Ianuşlardar, 

Hususi bir teşkilat Yahudi 
mallaraın Suriyede revaçlandnmak 
için azami faaliyet sarfetmekte ve 
Yahudi çocukları vastasiyle so 
kak, caddelerde Yahudi malları 
sathrmaktadır. 

SIC!IKL!IRD!/ MiDE ae 

2 - Cemal paşa ve kurtuluş ınahallelerinin defterleri Yeni 
yon polis karakoluna, Döşeme istik ltl 1 ve 1 lanetlon mn ha ıı~ıcriııi' 
terleri <ski istasyon polis karnkohına, Kuru köprii ve J(o<'ll ,. 11 

lıallelerinin defterleri ilacı bayrum polis karakolune,Reşat beY 
'J'rpebıığ,Kuyalı bağ mahallelerinin defterleri yarlııışıfpolis kM11 

Kıırnsoku, Ali Jedı>, llürri,·et. Sucuz:.ıde 'ııınhallolı•riııin Ji'ftcrle 

~ 

BfJ6/RS!IHlllRllVIZ!l ÇOK 
"" J '• 

Dll(l(flT EiJIEI( f,11Zl/JlfJ!R. muk pnzorı kMakolun:ı, Sarı Yakup, Ulucnmi, 'l'ürkocnğı meslııll 
ınohnllelorinin defterleri merkez karakoluna, Kan;pyokn Seyh0 

huriyet. Köpriilü mahnlleleriııin Jefterlori Korşıyakaıla köpriı be 
. .. 

Şam Yahudileri hükumete mu · 
racaat ederek ibranicc bir Yahu· 
di gazetesinin imtiyazını istemiş
le-rdir. Bu suretle Suriye Yahudi
leı i arasında milliyet ceryınları 
doiurmak için propaganda yapı
lacaktır. 

BUNUN /Cl/N HORlf 141/0!JN 
{( l(IJ"TRDEİ..EN l;AzOZlJ J) iritl.IZ LeJetliye movkıin~, Mirznçclobi Mıdık, Akkopı ~alıaltelerinin ıl 

.. • ' t 

;.....;.,F'~-_./ l/E/'1 Sf'RllVlilr' l:t:/?'ll? /·/_ ~l•!-
DE:.- J,;. '=.- C• 1 ı- • 

ılc siptilliJeki belediye mevkiino, asılacaklar iır . 
3 - Defterier 18-Eyhll-934. 'nlı o•iinü saat 18 c k11J'1 

~ /.,;. ,_. -.. t.. ; • " ~ 

ılurecaktır. 

4 -- Bu dofterltirde iaiı•ıleri yazılmamış olonlur yahut fll 

veya yanlış yuzılnıı~ olanlar t 2-EylOl-934 <;arşnmha O"iinıio 
Eyh11 - 934 Salı gününe kadar lıer giiıı saat on bir i~ on 1 

sındu btılediyede toplanacak olan intihnp oııcümcninP. h.zznl fll 

cılerek ıtirazlarını söy leıııelll.lirler . Bu tari lı ton sonra iti roz ıJiııl 
Şam Arap gençleri, mukabil 

propaiandaya bıtlıyank, Filistin 
ınallırı satın almamaları için halk 
arasında teşvikath huluomnkta
dırlar. B• k' cJ'k' d \ Adana Erkeklisesi 

iÇ 1 ve 1 iŞ yur u -----·, müdürlüğünden : 

itiraz etmeyenler intihap hoklurını knybı:ıderlor. 
5 - iter hem~elırinin intı lı:ıp dcftcrlerıni al~ko ile tetkik 

isıııiııi _lıulması ve isminin lıiznsıntlaki sırn numnrE1sı ıı ı öğrenıtl 

zınıtlır. lııtihııp güniiutlc mahallesinin ism\le defterdeki sıra nuıtl * 
Filistinc geçmek i~tiyen Ya

hudi Sf'yyahlnrın ekseriyetle Su 
riye tarikiyle ve Suriyedtki logi· 
liz koosolosunun vizuini almak 
suretiyle geçmelerinio sebebi an· 
laıılmıştır. 

lngiliz hükfımclioin emriyle 

Filistioe iİdecek Yahudi seyyah
lara bulundukları memleketteki 
İngiliz koosoloıuna 50 İngiliz li
rası teminat gö termeden vıze ve· 
rilemez. Halbuki Suıiyedeki İogi· 
liz kooıolosu hu emrİü hilafına 
olarak Suriyedcn Filistine geçmek 
isteyen Y 11hudiluden yalnız kırk 
Suri lirası teminat almakla iktifa 
eylemektedir. Bu sebeple filisti
oe girmek isteyen Yahudiler Su-
r İ) e yolunu tercih eylemektedir
ler. 

* 
Irak kıralı bir emirnameaiyle 

mebusaıı mecliıioi feıbctmiştir . 
Yeni intihabatın ae zamın yapı

lacağı beoüz belli değildir. 

* Merhum kıral Faysalın beyke· 
linin in111tı bitmiştir . Hr-ykelin 
küşat resmi bu ayın sonunda Hay· 
fada yapılacak ve merasimde mer
~umua kardeıleri Emir Ali ve E
mir Ab,f ullab ,Ja hazır bulunacak· 

tır. 

* 
Kıral b: inci Gazinin lıhta çık 

tığtn yıld&aümü büyük mera· 
sio_. kutlulanmıştır. 

Kıral, Irak ordusuna bir geçit 
reımi yıptırmtş; lrakıo yeni satan 
aldığı tayyareler de bu merasime 
itıirak etmişlerdir. Geçit resmi 
çok parlak olmuştur. 

* lbnisauudmı hariciye nazırı 
Fuat Hamza b~y Parisı: gitmiş ve 
Fransız hariciye eıkaniyle görüş 
mUştllr. Fuıt hey buradan Roma· 1 

ya giderek İtalyan hükumet adım· 
Jariyle görü~dükten sonra "lngil 
tereyi ziyaret edecektir. 

llt 

Orta şarkta bir iktisadi tetlCik 

Refika ~ ecep 
On scnedenberi ınenılekı1te lıir ~·ok kıymetli talebeler yetiştiren 

Adananın bu ea eski nıiiesse::;e::ıi bu kcrre biçki vo ılıkiş işlerine ilA· 
veton Belçika ve Laılövez metotları, yopıun çi~·ok ve yn:rlı boya şube
lerini de e~·ınıştır. Fiyotlı:mla geçen seneye ıınzarnn yüzıle yirmi ten 
zilılt varılır. Kayit v" kabul muamel~si kapanmak iizerı•ılir . Kaılro pek 
ılor olduf<undnn bu yurıln gir~ceklorin hir an evvel miiracaot etmnJeri 
ldzımdır . 

Adres : Bebekli Kilise civarır.tla Biçki ve Dikiş yurılıı . 

-----------------------~-----------------------------

Reçetelerinizi mutlak Yeni 
Eczaneden yaptırınız 

Kolunya , lavanta , podra ve sair eşyanızı 

Yeni Eczaneden tedarik ediniz . 
Yıını ~:czane : Saf. tarniz ve ucıız ilA~· satar. 

4468 15 

Yiiniş 
Kostümlük- Pardösülük Kumaşları 

Güzel Adana Pazarında 

UİR AY .MÜDJJETLE 

FABRiKA .FIYATINA SATILIYOR 

İ s t i f a ıl o ı• ıl i n i z 

... llİllıİıııi ..... iiııılıiıiıııiııııİıii-...ıiııııım ... -------------------------------------

Sünnet düğünü 
7 inci Fırka kumandanı Fahri beyefendi 

hazretlerinin himayelerinde 

sryı bati ne çıkmış ol'n lsveç ve 
2 

.. .. 
liabti ile zevcesi teşrini,vvcl ipti- 1- 9 - 934 perşembe gunu akşamı 
dalarında Suriyeye gel~cfl:k vt bu· IS h k d ş M k . f b . k 
ra,fan lrıka gidtcektir. 1 ey an par ın a ar a arna a rl ası 

"'re mııııı 1 il ınıııııuııaıııını.ıMIUtffUl••ııı ıınııııııımııııuıı n\ 
1 sahibı ve Seyhan parkı müstecın Fadıl 

I
~ bu gece nöbetçi 1 bey tarahndan 

eczane G ~ Bir miktar fakir vo yetim çocuklar sünnet edileceğinden kayit mu-
Postana ('İ, arı uda '!! orneJesini yaptırınak ü:c re bugünden itibaren her giin saat 10- 12 ye 

1 y . I ~ kadar Abidin pa~a caddesi 47 numaralı Fadıl beyin makarıın faurika 

1 
eni eczanP.~H ir ; 1 17 1 ,.. I sırll o,soot c en sonra ::>eyhıuı parkında koyit muamelesi yapılaca~ın-

mı uııııı ıumııw11111r1ııwııımı ıııııı.'lllillwn- J,,n AIAkndarlatm iki_fotoğrafln müracaatları iltln olunur.4515 3 - 3 

Ekmek 18.000 Kilo 
Koyun eti 6,500 » 
Sadeyağı 1 .400 • 
KPsrııe şekı•r 3,200 » 
Pirin~· 2,400 » 
Un 1 ,600 » 
Zeytinyıığı 450 » 
So huıı 560 » 
Uıluıı 85,000 » 
Maılcn kömürü 10,000 )) 
Kuru lasulva 1,600 » 

" 
~lektebimiz pansiyonunun sekiz 

aylık ihtiyacı olon yukarıda müf
redatı yazılı 1 1 knleınJen ibaret 
erzak ve ~oiro 25-Eylül - 1934 
salı giinü fiatlorı haddi Iayik gö
riildüğii tu kdirde - ihale edilmek 
üzoro 20 gün müdJetlo miinokasn
ya konulmuştur . 

1'ulip olanların yüzde 7,5 tc· 
minnL ak~~osmın maliye veznesine 
yatırıldığına ıloir vezne makbuzu 
ilo horalıer mezkur tarihte tam 
sno t 16 dn ınoktebimizJe toplana
cak olan komisyona ve ŞAraiti öğ
renmı>k istiyenlerin de hor gün 
öğleden evvel mektep idaresine 
ıniiracaatlnrı . 4502 

5 - 10-15-20 

bılenler reylerini kolayca atabilirler. 
6 - Rey otnıaııın hnngi gün haşl ıyneoğı koç gün stireccğ1: 

sandıklı\rının nerı>Jere konıılacnğı ayrıca ilılrı cılilccektir. 4516 

Bclediy<.· inlllrnp erıctimeni Reisliği 
11-12 - 13 14-lb- 17-18 

~lu cami mahallesinde üç dükkan satıl 
Belediyeye tanzifı:ıt ve tenvirot vorgisinılnn dolayı borçlu 

Ulu cami mahallesinden ~uri cfcnıli vcresesine ait m3hallci me 
sağı tarik solu ve arkası sahihi s'lnet, önü tnrikinm il•ı mnıı,ıu' 
arşın murahbaın<laki arsa üzerine m imi üç bnp dükkdnın nıef 
emvol kanununun 9 ve J 3 iincü madılelorine tcvfıkan B•!lelliye 
vu a~·ık artırnrn suretilo sal şa çıkarılmıştır. 

Kati ihalesi Tc·~ıini evvelin on üçüncü cunuırlcsi gürü soot 
!cra etlileccğinJon taliplerin o <riin belrJiyc encümenine ınür 

ilı1n olunur. 4516 10-14-19-23 

Yeni istasyon caddesindeki biçki di 
şapkacdık yurdunda . 

~Ioarif Vekdletinin resmen knhul ettiği Belçika metotlu ö~ 
Umuma k::ı.yit başlamıştır. 

Ayrıca da Belçika. metodu üzeriııtleıı ınakastarlık dersleri o 
üzere 3 aylık 6 aylık kursları için do kayit muamelesi yopıloı 
lanmıştır. Şereitimiz pek ehvendir. Koyit zamanı sabah 8 detl 
kaılnrılı r . 451 1 6-1 O 

• 
Seyhan muhasebei hususiye müdür- Seyhan maarif müdürlüğünden · Çifçi fabrikasın 
lüğünden : 510 Lira 84 kuruş boılııli keşifli i Fubriknnıızda paınu" 

Siptilli mevkiinde kdin iılarei Pozantı Nahiyesi mektebi tnmiratı I mü terilerle mutabık kol1 

llususiycye oit ılükkdnlnra , ı 23 27- Eyh11- 934 perşembe günü , hile yukorıılan aynen ''.e 
l ı ra 62 kuruş muhammen bedel ihale edilmek üzttre 20 gi~n miiJ. bire iki hisabile çiğitlorı" ni aq 

üzPr·indcn yaptırılacak olan saçak- detle ınünokasuya konulmu~tur . ı kadar almaktadırlar. Bu ıoıııy• 
lar aleni münukıısayıı vazedilmiş ·ı oJiplerin keşifnome ve şartnameyi lede müşterilerin arzusıJ urrıu 
olıluğıuulan talip olanların şartna- görmek için hor güo Maarif daire. yukanlan veya aşağıdan ki b 
mnyi görmek üzere her gün Muha· sine, ilıole günü vo saatınıla da vi- kilde çiğitlerini alahılec8 11de d 

b · il · lA et l · ~ .. · t ol tı 4522 1 ••euıe~ se EH ususıyo dairesine ve yevmi uy < aımı oncumenıne rnnracaa ıın r. c 

ihale olan 27-9-934 perşembo otm11leri ilfin olunur . 4509 ti,, gi 

giinü saat dokuzda °lo 7,5 dipozito 7-10- 14 19 ı ·~~· 
ak~:olarile l>irlikte mezkfır gün vo j L. ge:~ 
81\f\lte Encümeni Vihlyete nıiira- ı ----------------·---- 1 Rontken müteı• I, !: 
cııatıarı ildn oıunur.4514 , Kaçakçılar vatan doktor Nad .~Qı·ao,en 

10-15-20-26 1 v 

Adana inhisarlar baş müdürlüğünden 
1 - Barut nccntoliklori lôğvo 

dilmiştir. Bayiler ihtiyaçlarını İn
hisnrlnr depolurından almaları. 

2 - Barut lıayiJerinin yelli~ · 
rinJeki teıkoreler tebdil eılilece
ğinden isteyenleı in müracaatları. 

3 - Ruhsatsız barut ve tefer-

ruatını satanlar hakkında takibatı 
kanuniya yapılacağı gibi ellerin
deki mallarda müsadere edileceği 
illln olunur . 4521 l 2- 15 

hainidir Seyyahattcn aydet ed · ttirı 
ııat c 

Yitirilı:aiş cüzdan 
içinde 17983 ııumaralı hir tay 

yure piynngosu hilPtİ iln ye nüfus 
kt1ğ11lı vo şııhsıına ni1 lı ap d· (
terimi havi ::;iyalı eüz<laııımı Kuru 
köprii ilo Yeni istasyon caıldesi 

orasında yitirdim. Bulup 'l'ürksözü 
metbaosınn getirenler memnun 
eılileceklerdir .4525 

Hıdıroğlu hanında otu· 
ran Recep oğlu 

Mıimln 

talarını her gün sahaht 11 ınurıd 
kndar Abi<lin poşu coJ •ştırrıı 
m uoycnehanesinlle kab\l lltııbur 
tlir . 4501 6_..1 onu 

hizmetci k 
• 

Evde iş görec ık hİf 
kadın aranıyor . Matbotı 
rncaatları . 

Umumi neşriyat dl 

Mehmet Nurellifl 
Adana Türk sözü uı• 

•nı d 
levvuı 

Arlat 
tı iıık· 

al etr 
~u iç: 
k .. ıc b 
Uyarak 
Olıg1 

lltarlar 
it, • 


