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TU "IJ' 
Yarın akşam 

Belediye seçimi için hemşeri ad· 
larıoı gösteren defterler , a•ıldıklan 
yerlerden indirilecek ve· artık ondan 
•oora itiraz diolenmiye~ektir . 
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Şehrimizde sebze fiyatlarında ihtikar var 
oza arabalarının gürültüsü 

umhuriyet müddei umumiliği bele-
1 

iP10 iyeden buna tedbir bulmasını istedi 
., .. 
pi 

sP 

Belediyemiz arabaların hangi saatta 
şehre girebileceklerini tesbit edecek. 

af Cumhuriyet müddei umumi 
efl"' ;!'İ ıliirı belediyeye bir miizek 

k· r" yazarak ge<'eleri halkın bu· 
ır '-ıır ve isliralıatını bozan bir ha 

ıl ' ııin önnüne geçm•~ini dile· 
~ıi~tir . 
~ Bu müzekkerenin mevzuu bak· 
İ~ l..ında ~u malllmatı aldık : 

a~ \ı..;amın ileri 8aatından baş 
ol 1.ı~arak sabaha kadar şehriu so· 

kaı.. ı e caddelerinden buğday, 
11 ırnuk ve koza kamyon ve ara· 

ı~ Jıaları büyük gürültüler çıkara· 
arlıaı.. g•çiyor . Halkın tam uyku 

~, dinlenme saatlerine tesNdüf 
1 ılrn hu gürültüler, ~bilhassa so· 

ak ve cadde üzerinde ve yaki· 
lıınıtaki evlerde barınma imka· 
1llnı se lbedecek kadar aşkın ve 
1 •~kın bir hal gösteriyor . 

..ı llallıuki bugünkü ceza kanu· 
IJ" 1 ııııda halkın bu şekilde istira· 
~ lı1ıi11i bozacak fiilleri yapanlar 
~ lıakkında ceza biikümleri de var 
ı 1 ·~ · Cumhuriyet müddei umu 

'."• iği hu hükümlerin tatbik ve 
ı lnfazıııdan mesul bir makam ol-

ak 8Jfatiyle rc'sen kanum t~ki· 

bat yapmağa mecburdur. Ancak. 
bıı yı•lu tutmadan önce, mesele 
nin belediyece hallini daha uy
ğun gören iddia makamı, akşa · 
mm saat 19 undan sabahin altı 
sına k~dar olan müddet içinde 
bu gibi gürültü çıkaran vasıtala. 
rın şehre sokulmaması için bele 
diytı'e bir karar alınmasını iste 
mekteılir . 

Cumhuriyet müddei umumi 
!iği makamımn bu yerinde istegi 
belediy•re ehemmiyetle göz önü 
ue alınmış v. hemşehrilerin cici· 
den rahatım bozan bu işe bir son 
vermek üzere tetkikata girişil 
miştir . 

~ebirlerimizde alel•tlak patır· 
dı, gürültü çıkaran unsurların 
çanlarına ot tıkamak için beledi· 
yeler yeoi bir kanunla zaten tav· 
zif ııdilmiş olduğuna göre bu ba · 
!in yasak edilmesi ele hu yeni va· 
zife çerçevesine girmektedir . 

Biz, her halde bir kaç güne 
kadar bu ve buna Lenzer rabat
sız edici gürültülerden kurtarıla 
cağımızı ummaktayiz . 

Sebze işlerinde ihtikar 

Geçen yıllarda kilosu 20 para olan 
domates şimdi 12,5 kuruştur. 

Alakalı makamlar bu ihtikar 
evzuunu hemen ele almalıdırlar 

r· Bu yıl, bilhassa bu ayda, şeb· 
1 11ıİzde •şi görülmemiş bi• seh· 

?.p J-ıalıalılı~ı var. Vakıa mev8im 
lı~şlangıcında Aoadolunun'.başka 
Y:r1•rine turfanda sebze gönde 
ııld"'- k r· ıgı için biz burada yükse 
lUlarda sebze yemiştik. Fakat 
u sırada her yerde, her türlü 
•ı>bzeler yetişmiş olduğuna ve 
,\ılıoadan da pek 0 kadar sebze 
~lıtacatı yapılmamakta bulundu· 
lfllııa göre adeta hiç sebepsiz, 
~··b . . . 

zeyı haJa pahalı yeoıemızın 
Alt \'e hikmP-tici bir türlii ,.nla
Yaıı:ıadık. 

1 Geçen yılların bu ğüolerinde 
nı l . . ese a domat.sin kilosu yum• 
ll"aya kadar diiştüğü halde bu 
Y~I hala oıı, 00 iki buçuk kuruş 
~•hi. ölçülmez bir fork la satıl· 
~ıktadır. Bu fark, yalnız dom_•· 
esı> de inhisar etmeınektedır: 
Pathcau, bamya. fasulyı, Remiz 
<ıtu k b""t-~ • abak .... gibi diğer u un 
~bzeler de ayni oisbrtte çok 
hhalıdır. 
~ Sebze Y"tiştirenlerin bu yıl 
u §ekilde kendi aralarında anlaş· 

lıkı . h' arı ve sebze piyasasını ıo ısar 
altı d . n • bulundukları şayıası or 
tada dolaştığına göre bu. alakalı 
llıl akaınlar tarafından tahkika 
'e · l gu mahiyette bir mevzu o u 
Ynr ıleın kti" e. r. 

Nılıayeı halkın gıda maddesi 
•a)· 1 k 1 • n im sebze işinde apaçı 

bir ihtikar yapıldığına zaten şüp· 
be de yoktur. Ortada böyle ikti· 
kar yoluna sapanları cezaya çarp 
tıracak bir kanunumuz var· 

Binaen&leub, bir tarai'tan Be 
lediyemizin, diğer yandan Vila
yet makamıum bu ehemıniy.'tli 
mevzııa el koymaları ve hakıka· 
ten halkı zarara sokacak bir ih 
tikar şebekesi kıııulmuş ise on 
lar 1 kanunun pençesine teslim 
etmeleri haklı olarak isteııile · 
bilir. _ ........... -

Morakastel vapuru 

Yangını tahkıkatına devam 
olunuyor. 

Loııdrıı : 15 ( A.A ) - Mora· 
1'asti vopuıu ynnğını bukkıııdaki 
tahkikat bazı rivayetlere bakılıısa 
İngiltereye teşmil edil~c.ektir . 
" Deyli meyi ,, gazetesınıo yaz
dığma nazaran polis müfettışleri 
yangını çıkarmış olmakla maz
nun Amerika znbitasınca arnm
lan şahısların eşkalini öğrenmiş 
bulunmaktodırlar · 

Ç:ınkırıda buğday s:ıtışı 
başladı . 

Çankırı : 15 ( A. A. ) - Ziraat 
bankası bııı-1iioden iıibal'Pll hıııtday 
alınağ• başlaıı11şur · 

Çar~af ve peçe 
Tarsusta'da çarşaf ve peçele

rin kaldırılması hakkında kuv· 
vetlı bir cereyan başlamıştır . Bu 
hususta aldığımız malumat şu
dur : 

Sovyet Rusya Ve Milletler Cemiyeti 
M. Benes ref aka tındaki zevatla Cenevre civarında 

bulunmakta olan M. Litvinofu ziyaretle görüştü .. 
G,çen sene burada kıdınları 

mızıu ellerinde olmayan hızı se
hrpler neticesi kullanmakta ol· 
<lukları çarşaf ve peçelerin kal· 
dırılması için bir hareket başla 
mış fakot esassız yollarda.ı yürün· 
düğü •' e iyi ta kip edilemediği 
için um ulan netice alınamamıştı. 
Bizzat çarşaf giyen kadınlar da 
dahil olduğu halde Tarsus halkı 
ar tık IJu geri kıyafetin yok edil 
mesini istemektedirler . 

Viyana Gazeteleri Lehistanın Son almış Bulunduğu Vaziyetten 
Hitlerci Almanyayı Mesul Tutmaktadırlar .. 

Heber aldığımı:ı:a göre genç 
kaymakamımız Hıfzı Bey bu işe 
lazımgelen ehemmiy~li ve11liği 
gibi Belediye mahafilince de esa
sı kararlaştırılmış v~ yasak ka 
rarının verilmrsi bir formalite 
mtselesi haline gelmiştir. 

Daha şimdiılen park ve 
umumi yerlere çarşaflı kadınların 
girmesi yasak edilmiş ve hu key· 
fiyet hiiyü k sevinçle karşılan

mıştır. 

Öyle umuluyor ki Meısinde 
olduğu gibi kısa bir zaman için
de Tarsustı da artık umacı kıya
fetlerine rostlanmıyacak ve ka
dınlarımız inkilabımızıo kendile 
ıine verdiği haklardan ietifadeye 
koşacaklardır. 

Ml,Jhacir Leylek ... 
Dün, Gerdan köyüodfn Bayram 

oğlu Derviş ağa adında bir yurtta
şımız matbaamıza gelerek bize Alo
mioyom bir lıalka gösterdi . Ağba 
mıntakasıoda Abidin paşa çifligi 
yakınlarında kanadı kırık ve ölüm 
halinde bir Leyleğin ayağından alıp 
getirdiği bu halkanın iizerindr şn 
işaretler vardı : 

Cenevre: 15 (A. A.) - \iillet
ler cemiyati umumi heyetinin 
celsesi hususi bir ehemmiyet 
kesbetmiş bulunuyordu. Bunun 
sebebi Lehistan. Hariciye nazırı 
M. Bekin beyanatına İngiltere, 
Fransa ve İtalya murahha~larının 
cevap vermelerinin mulıarıer ol 
ması idi. Lehistan Hariciye nazırı 
M. Bek hükumetinin akılliyetler 
himayesinin murakabesin<le Mil 
Jetler ı·emiyeti uzviyetleriyle teş· 
riki mesaiden imtina edeceğini 
beyan etmiştir. Bn imtina Lehis· 
tandaki akalliyetlere ait mukave
lenin feshi demektir. 

İngiltere Hariciye nazırı M. 
Simon hükumetinin serbestçe 
akit ve imza edilen bir muahede
sinin bir taraflı olarak feshini 
prensip itibariyle kıbul edecegi
ni ebemmiyetle kaydetmiş ve 
mımafilı akılliyetler muabedele· 
rioin düzeltilmtsi için Devletler 
..asmda müzakereler bulunul· 
masının derpişi sual edilebilece
ğini söylemiştir. 

Fransa ile Lehistın arasında
ki münasebat dolıyısiyle heya· 
nan oldukça merakla hekl<!nen 
Fransa Hariciye nazırı M. Barto 
Fr1nsanın muahedelere riayet 
hususndaki kat'i 1 prensibini tek
rar etmiş, İngiliz Hariciye nazı· 
rının görüşüne iştirak :edecek ve 
icabında yapılması lazımgeldiği
ni ehemmiyetle kaydetmiştir. 

İtalyan murahhası M. Aloizi 
İtalyanın ötedenheri muahedele. 
rin tadiline ve bugünkü §Utlara 
uydurulmasına taraftu olpuğunıı 
hatırlatmış fakat hunun bir dev
let muahedeleri bir taraflı olarak 
feshı-ıiilir demek olmadığını tas· 
rih etmiştir. 

Aloizi her hangi bir tadilin 
alakıdarların muvafakatiyle, bi
naenaleyh müzakere ve itilaflar 
edildikten sonra yapılması !Azım· 
geldiğini ilave etmiştir. 

Cenevre: 15 (A. A.) - Lehis
tandaki akalliyetlere ait muahe· 
de hakkında M. Bekin teşehbü
eüne karşı İngiliz, Fıansız ve İtal· 
yan murahhasları tarafından itti· 
baz olunan müşterek hattı hare
ket Lehistan mıhafilinde iğbi
rarla karşılanmıştır. 

Mezkur mahafilde beyan 
olunduğuna göre M. Bekin hattı 
hareketi gayet sarih ve açıktır. 
Ve Lehistın Hariciye nazırı hü
kumetiyle tam bir mutabakat da· 
iresiııde hareket etmiş oldu~uu
dan teşebbüsünden rücu etmesi 
imkansızdır. 

Cenevre: 15 (A. A.) - l\f. Si
mon, Bartu, Aloizi ve Bek. ögle 
yemeğini hususi olarak beraber 
yemişlerdir. Yemek esnasında 
akalliyetler muahedesi hakkında
ki Polonya hattı hareketinin et 
rafiyle görüşüldüğü muhakkaktır. 

Ilı Ve zanncdildigine göre noktıi 

nezar ihtilaflarını telif için mn· 
tavassıt bir sureti bal aranmak. 
tadır. 

V ırşova: 15 (A. A.) - Yarı 
resmi gazete " Polak ,, Cenevıe

de M. Simon, Butu ve AJoizi ta
rafından ıkalliyetler muahedesi
ne dair yıpılan beyanatı mevzuu 
beh~erlerek akalliyetler ahkamı. 
nın tadili meselesini Lelıistının 
12 senedenheri beyhude yere ill'rİ 
sürdüğünü batrlıttıktan sonra 
diyor ki: 

Frınsa, İugilıere ve İtalya 
tarafından tavsiye edilmiş olan 
hukuki çarelerin tatbik11tta mü
essir olmadığı anlaşılmıştır. 

M. Simon, Bartu ve Aloizinin 
beyanatlarında kaydedilecek bir 
şey varsa o da hunların Lebiıtan 
tarafından tıkibolunan siyasetin 
doğruluğuna itiraz etmiş olmala
rıdır. 

Lehistanın uzun düşünı·eler
den sonra ğirdiği yoldan dönere. 
ğini zannetmek bir hata olur. M. 
Berger beynelmilel teşriki mesa
isinin hu meyanda iktisat ve em. 

niyet sahalarında milletler cemi
!e.ti müzıkerelerinin Avusturya 
ıçın devam edeceği iimidini iz. 
har eylemiştir. 

Cenevre: 15 (A. A.) - " Hı
vıs ,, ajınsı bildiriyor: 

Dün M. Kantele ( Arjantin ) 
- Gerisi dördUncü aahifeda -
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Buna nazaran, Bu Leyleğin; Le

lıistaoırı merkezi olaıı V arşovada hu 
işlerle uğraşan bir ıniiessese tara· 
fından salıverildiği anlaşılmaktadır . 
Zavallı Leylek oradan kalkarak ta 
huralara kadar uçrnnş, gelmiş ve çok 
muhtemeldir ki son aylarda Aııa· 
doluda Kartallarla Leylekler arasro· 
daki muharebeye de iştirak eımiş 1 

ve yine zannedi)'oruz ki o harplerde 
aldığı yarad~u sonra şelırimize lıir 

kaç kilometre uzaktaki Aj!;baya ka· 
dar sürüklenip gelebilmiş ve orada 
kalıbı dinleudirmiştir ! 

Bir Japon gemisi 

Amerık:ın sahil muhafaza 
gemileri tarafından takip 

edildi . 

ISuriyede şoförler grevyapt1 

Yukarıda anlaıtığımız halka mal· 
baamızda saklıdır. Bu işlerle alakalı 

olduğunu saoılığımız baytar ınüdiir· 
lüğü i•terse oraya vereceğiz . 

Siyam kabinesi istifa rtti • 

Bankok : l5 ( A. A. ) - Meclis 
kaoçuk kontenjanım kabul etmedi
ıt;ndrn Siyam hükumeti isti[a et· 
miştir . 

Manil [ Filipin adaları ) : 15 
( A. A. )- Hayurı Maru ismin eki 
Japon balıkçı gemisinde kaçak teş· 
kilaıı tarafından yapılan bir teftiş 
sırasında 24 kişiden miirekkep olan 
gewinio tayfası tarafından iki güm· 
rük memurile bir polis memuru 
denize atılmıştır . İki Amerikan sa· 
lıil muhafaza vapuru Tamıos ada· 
sındaki Takao limanına mensup olan 
hu Japon vapurunu takibe çıkmıştır. 

Güba harbiye nıtzırı 

istifa etti 

llavaoa: 15 ( A. A. )-Harbiye 
nazırı Graoados istifa Nmişıir. Pek 
yakında kabine buhranı nlacojlı zan· 
nedilm ektedir. 

Suriye çifçileri Milletler cemiyetin
den ödünç para istiyecekler. 

Irak Nasturilerinden iki yüz on altı aile
den mürekkep bir kafile Suriyeye yerleşti. 

Bütün Suriyede ve İskeude- 1 

run sancağmdan evvel ilan edi 
len şoförler grevi dün sahih baş
lamıştır. Bütün otomobil ve kam· 
yoıılar garajlara çekilmiş ve hiç 
bir tarafa otomobil çıkmamıştır. 

Hükiimet tekrar garaj sahip· 
!eriyle temasa geçmiş; Şımdan 
gelen bir telgrafı kendilerine teh· 
lig etmiştir . Bu telgrafta, Bcrut 
şoförlerinin mütalehatıoın aynen 

Grev yüzünden hütüııı münı· 
kalat durmuş, bu yüzden meyva 
ve sebzelerde yerinde kal 
f
. 

1 
h mı§ ve 

ıyat nr emen düşmüştür . 

* 
Şamda Suriyenin her tarafıuan 

gelen murahhaslarla umumi b" 
·r ·ı k ır çı çı er ongresi toplanın tı 

K "f ·1 · ış r · ongre çr çı erın haklı istekl . . • erı-
nı ve aşarın indirilmesi ve 

al 
ya ay-

nen ınması için hük' 

ık k ld 
Suriye şoförleri için kabul edil-

r .. ------ i gün a 1 ------ eliği ve grev yapmamak için Şam 
, sendikasından Hal•p sendikasına 

d" d umet nez. 
ın .e teşebhüsatta hnlunmık üze-

re hır heyet seçecektir . · 

Bundın başka kongr.. z" . • • 1111 

lıılllwp cetııeller/11e fliraz etmek isleyeııler/11 ıiç gıin vakit 
kaldı . 

Hemen git, malıalleıılıı eıı yak111 polis karako/ııııda yalırıl 

Belediye Peya lıükı1ıııel saloııunda asılı duran drf!Pr/l'rde l.rnılııl 
ara. lııtilıap ııwnarıı ııı iyice (iğren . 

Yoksa lııti/ıap lıakkım kaybedersiıı . 

Ôrııimıizdeld salı gıimiııe kadar llı'r gılıı saal 11 ile 12 ar:ısııı· 
da Belediyede toplaııaıı lıılilıap eııcümeııi şlld'ıyrlierlııi dinle 
yecekllr . 

Fazla tafsilat i/{ı 11 sa/ı/fl'Sf ııdedi r. 

telgraf verildiği bildirilmiştir . 
Fakat buna rağmen grevden vaz 
geçilmemiş ve Halep ~endikasiy· 
le yopılan muhaberede greve de
vım edilmesi bildirilmiştir . 

Şoförlerin dediklerine göre, 
ceraimden otomobil sahipleri 
maaf tutulmadıkça grevden vaz 
geçmiyeceklerdir . Bunların nok· 
tai nazarına göre, ceraimden doğ· 
rudan doğruya şoför mesul ol· 
malıdır. Hükumetin şah.detna 
me verdiği şoförlerden kefalet 
alması dı knlıul edilebilir. 

vazıyeti tetkik ederek h""k' u umet-
le ve ali komiserlikle t .. mas et· 
me~e ve hu günkü vaziyeti cemi
yetı akvam nezdinde teba . k ruz et· 
tırere şikayette bulu ğ k . . nma a a· 
rar vermıştir . 

~onğre azasından doktor Kml 
dusı hey şunları so""yl . t" " . • "mış ır : 

. Bızım vaziyetimizden remi 
yetı akvam mesuldur Bı" 
1 h . · naeııa . 
ey cemıyete Mr takrir vererek 
v~kt~le Avusturyaya yapıldığı gi· 
bı hıze de borç para verilme~ni 

- Gerisi ikinci ıahifede 



ahlfe : 2 ( Tiirk Sözü ) ... 
(Elmalıda ) ŞEHiR HABERLERi 

~~---------·-.:.----~~~ 
Türk iokiliibı , diğer bütün in 

kılfiplar gibi , faaliyet sabasım ~ 

esasen vasi olan siyasi . iktisadi 
v<' içtimai nizamlara inhisar ettir
memiştir . 

alfabe verildikten sonra , bnzı ke 
linıelerin yeni uygunsuzluğu gö 
ıülmüştür . Bunlar inkiliip aleybtn 

-16-
ı Yolgeçen köyünde 

Asyah bir hükiimdarrn kudre· 

ı·ı telakki ediler k derh ,ı geııç Tür
kiye Cumhuriyeti hudut la rı bari 
cine çıkarılmış , liignt'cr<lcn silin· 
miş ve verleriııe tamamilc! Türk· 1 

çe kdimeler kabul edilmiştir . 

Elmalı , zengin bir kaza .. Bu· 
ranıo bağlıklara , bahçeliklcri , 
bol sulan pek şöhretli .. Kuanıo 
(Kortan - Kaş çiftliği - Gömbe 
yaylası - Nefsi Elmalı) havali
sinıleki cevizcilik ileride ... Bütüo 
du saydığımız kaza ve köylerdeo 
her tarafa , bilhassa Almanya ve 
Avusturyaya sevkiyat yapılmak· 
ta •. 

tine tabi müteaddit ırk ve kabileler· 
den hür , asri ve bir dereceye ko
da r medenileşmiş bir devlet yarat 
mak , çürümüş bir altaoat dev
rini yıkıp yerine zamanın ihtiyaç 
lnrıba göre bir Cumhuriyet kur
mak , geniş bir iktisadiyat planı 
tt•sis etmek , bu planı şimdiye ka· 
dar takip etmek ve bunu Türkiye· 
nio mağlup , yaralı ve fakirleşmiş 

olarak çıkmış olduğu bir hepten 
SOll tatbik eae ilmek, işte Mus 
tafa Kemal ve nrkndaşlarınıo mu
vaffakiyetle m~ydann getiı dik le· 
ri mühim işler ... 

1932 Dil Kurultayı bu sahada· ı 
ki çatışmayı tanzim etmiş , ve ''İn 
kitaba iman ve milliyetperverlik,, 
fikrile yeni lisanı kanuni bir şe kle 
l<oymuştur . Böyle bir yolun üıe · 

rind e artık durmak olamazdı . 

l Bir rivayete göre : Elmalının c~viz 
ağaçları çok yüksele kıymette imiş .. 

1 Çünkü , buranın cevizlerindeki 1 

Fakat asri Türkiyeyi idare e
d enlerin çalışması bu kadarla kal 
madı . Memleketlerinde kültürlü 
büyük bir değişiklik vücude getir· 
diler . 

Türk dili bile oolann cesur 
proğramından kurtulamadı . Ôy 
le ki , bugün , mübalağasız olarak 
Kemalist harekeıiae bağlı hakiki 
bir dil inkilabındao babsedilebi 
lir . 

İlk def• alfabeoın islfihı ol
clu . 

Bazı kimseler , belki biraz ile 
ri giderek alfabenin diai temsil 
eUiiioi , Romalılann Llitin hnrfle .. 

ini, ortodokshrıo Cyrilliqucs veya 
sılaıoliti gebarfleri lutiberienslerio 
ıotbique harfleri tercih ettiklerini ve 
Müslüman ların Arap harflerine sa
dık kaldık farını ileri sürerek iddia 
etmişlerdir . 

Latin alfabe Frausız diline ne 
kadar az uyarsa , Arap alfabesi 
de Türk diline o kadar mugayirdi. 
Bu kadar mugayir olan lıir alfa . 

benin bugüne kadar Türkiyede mu
bafazasın ·• , işte bu gibi dini te· 
lakkiler sebep olmuştur . 

Memleketini laik bir şekle ko
yan Gazi , ona " Laik,, bir alfabe 
vermek istedi . Bu tndiliit 1928 de 
yapıldı . Esas olarak umumile:.mC· 
ğe yüz tutan Latin harflerini 1-
dılar . Bunları bir kaç alameti fa
rika ile değiştirdiler ve soor bu· 
oun suf Türkçe olduğunu k Lml 
ederek " Türk alfabesi,. i miı ı 
verdiler . 

Bu sabada meydana gelen işi11 
mühim olduğunu tasdık etmek ıa 
zımdır . Rusyada a}'ni cesareti gös· 
teren LUnaçnr ski , bu işte muvaf 
fak olmamıştır . IJk gü~lükler ber 
taraf edilerek , Türkçeye hemen 
tamnmile tatbik cdifen lıir sed lı 

HeJe , Dil Cemiyeti Umumi 
Katibi İbrahim Necmi beyin şu 
izahatını dinledikten sonra : ' 'Dil 
inkılabının eskiden müteaddit de 
folu tasavvur olunmuş , fakat ta 
zımgelen inkılap fikrile yapılma· 
dığı için bütün tecrübeler netice
siz kalmıştır .,, Sonra Dil işi ile 
uğraşanlar ecnebi ve Türkleşmiş 

ıstıllahları derin bir aramaya ko · 
yuldular . Avam lisnaıoda , Leh· 
çelerde ve eski kitaplarda bunla
ra yerli bir"' karşılık Rrnadı . Tah· 
kikat rumi dairelerin yardımile 
yapıldı ve nihayet 130,000 kelime 
bulunarak , huıılarrn 18,000 lıini 

resmen ecnebi ıstıllaba karşı ola
rak kabul edildi . 

ı 
aynalar ve damarlar hem daha iyi, 
hem daha güzel surette ttşkil e· 
diyormuş . · Ovada yetişen ceviz -

Kemalistler , daha ileri gitmek 
istediler . Beıki de fazla idi . Fi· 
ziktr, kimyada , tıpda , mekanik· 
te , bütün fenlerde Greco·Lfiıin 
esası olan: beynelmilel ıstılahlar 
buldular , 

Hu mübalağalar dışarda garip 
telakki edilmiştir . Türkiye posta 
ve telgraf idaresini HAnkara,, ve 
"İstaohul,, yerine "Angora" ve 
'·Constaotinople,, isimlerini taşı 
yan mektuplaıı ''Semti nıeçhul,, 

kaydilc iade etmesi ile latife t>dil 
diği gibi bu Kemalizmi anlema · 
mak demektir . 

Yeni, g enç, cesur ve şcvklı 

Kemalist inkılabı Türkiy~yi asri 
bir mc:mlckct , nümune olacak bir 
Cumhuriyet , büı:. müstakıl , canlı j 
ve Avrupai bir bale lcoymıya yemin 
etmiş ve bu yolda pek çok manıle
re tesadüf etmi~lir . 

Mefkurcl"riııi bakık le erdir 
mek istiy o Gazi ve arkadaşlara 
bazan müessir tedbirler almak ve 
l azı karorlnrda ifratR gitmrk mec 
buriyetinde kalmışlardır . 

Kemalist inkılabının bir parça· 
sını t şkil ed Türk dilı inkılabı 
bütün diğer s hal rdü olduğu gi 
bi kültür sahasında d groç Tür· 
kiycniu verimli olduğunu gösteri-
yor. 

Metropol Anvers-

lerde ise bu vasıflar bulunmuyor· 
muş .. Mümkiindür: Sılcı veya gev· 
şek odunlaşma mes~Iesi 1... 

Elmalı ; A11talyaya , 120 140 
Km. mesafede olmakla beraber , 
- yolu o kadar iyi olmadığından 
- , kendisine gidip gelmek epey· 
ce zordur • Sonra , köprüleri de o 
kadar muntazam değil .. Bu ; köp· 
rülerin yapılmamış olması ~üzün

den değil , sadece sel ve taşma 
ların hücum ve tahribatı yüzünden· 
dir 1.. 

Elmalıya doğru uzenıp giden 
yolun iki tarafında sıralano1n d11ğ
lardaki ormanların tahrip edilişi 
yüzünden , büyük masraf ve fedi · 
karlıklarla , yüzlerce iosan tara· 
fındao kafa ve el birliğile y.ıpılan 
bütün bu lcöprüler ; coşkun gelen 
ve çılğın akan sulara karşı gele· 
memiş ve yıkılıp gitmittir !.. Yine 
bu yüzdendir ki , köprülerin bir 
coğunııo iistünden d~ğil de ya , 
altından veyahut yen tnrafındpn 
geçiyorsunuz ... Köprü , sanki , 
üstten değil , alttan geçılmeğe ya
rar bir vac;.ıta imiş gibi !:-'! .•• 

Hep aynidir , ve hep ayni be 
la 1 . Cumhuriyet hükumetimiz , 
ormancılığımızı da. bu kadar feua, 
hu kadar perişan , bu kadar tab 
ribat uğramış bir vaziyette devı 
ve teslim aldı ... Esbiler; Şair Ne · 
dimin no:~zlı ve kıvrak ifadesine gö 
re : (Bir kaşına bütiin Acem mülkü· 
feda edilmek la1ım gelen şehri 
Skımbulu) süslemekten ; \ e aldık· 
lan mityonlarc lirayı yalınız o
memlekette , kısmen Rumel111de, 
kısmen Arabistanda , - fakat mu
bakk k snrf'lttc öz ana toprakla 
rında değil -, muazzam kaşaneler 
snraylar , sabilhaneler , yalalar , 
iıaremlikler , sr lamlıklar yapmak
la yağma etmişler ve israf eylc
mişlt'rdir ! ... Bu israfların ve ilı 

mallerin cczasıoı , - az kalsın-, 
ana vatanımızı da gaybetmek teh
likesile karşılayarak pek acı su 
rette çekmiyecek mi idik ? 

Japon gazeteciliği 
~, Maclrnoğlu Ragıp 

--------·-------
Karaisalı inhisar 

memuru " japan 1934,, ismindeki mu· 1 

vaffakiyetli kitabı ile ç bucak şöh· j 
ret .sahibi olan gazeteci Maurice 
Lacbin, haftalık mecmua olan j e 
suis partoot' da japo gazeteciliği 

b le nda dikkate şayan malumat 
\ermekte ve ezcümle ~ubları yaz · 
maktadır : 

Japonyada gazeteci kÜçük bir 
kıral gibi diledıği tarzda ve kendi 
keyf vr. bevesiqr. tabi olarak. ba
rtket edebilir. O istediği gibi a 
zırlara ve yüksek memurlara kü 
fUT edebilir. O, i~timai kayit ve 
kevaidin fevkına çıkabilir ve her 
yere girebilir. Namuslu ademi · 
rıo yüzlerini kızartaıı ve elleri ile 
başlarım dövdüren ahvale o, yaui 
ııızeteci pervasızca bakabilir. O 
bır nevi gazetecilik muafıyet ve 
maıuniyetinio himayesi altında

dır ve bu himaye onu fanilerin 
bayata fevkına yük!iieltmiştir . O
nun bu kudretinde yalruz bir za· 
yıf nokta vardır. Her kudret sa
hibi hükümdar gibi o da bütçe
sıai mütevazin tutmak mecburi· 

yetindetlir. işte bu mesele, onun 
eo nazik ve c~m alacak: ~ıoktuı

dır. Üniversiteyi yakında ikmal 
etmi~ ve Tokyonun bilyuk gazete· 
1 rinin birinde meslek Hayatına 
başlamış olan bir gazeteci ayda 
50 yen kazanır. Fğer istidadı var· 
s 100 yen kezaoabjlecek vaziyet 
iktisap eder . u miktar maaıla 
o bir kaç sene çalışır. Sonra ayda 
150 yen kazanmıya başlayınca 
mesut kimselerden sayılır. Eğer 
onu tali baş muharrirliğe kadar 
yükseltirse aylık kazancı 250 ye· 
ne kadar çıkabilir . Börokrat'ler 
ile mukayesede o keodisini müm· 
taz addedebilir, zira evvelce Jı
pooyada yaluız istihkar edilen ga 
zdecilik sanati, gazetelerin büyük 
Hcari teıehbüsler sırasına girdiği 
ve sayelerinde Karrier yapılabil
diği gündenberi son derece iti -
barh bir meslektir. Buodım maa
da eğer Japon gezettciai gazete 
abibi tarafı dan muhebirlilc ve 

Enquet için barice gönderilırse 
haddi zatinde hasis ve tamakar 

Karaisah inhisarlar me111uru 
Nurettin bey Konya iobi1arlar 
müdüriyeti anhar numurlu(una 
tayin edilmiştir. 

İki hırşızhk vakası 

İskendorunlu Ali oğlu mebmet, 
Karş yakada Bakkal Musa oğlu Ce 
lalın dükkanından on sekiz kalıp 
sabun çalarken ve yine sahıkah 
lardau M~hmet oğlu Ahmd Ham
di , Mehmet oğlu Ahmet efendinia 
dükkaoından ilci kasket çalıp ka 
çarkeo yayalanmış ve haklarında 
tutulan tahkikat evraklarile birlik
te Cumhuriyet müddeiumumilğiııe 
teslim edilmişlerdir . 

olan gazete ınhibi hemen hemen 
müsrif denecek bir miras yedı ha· 
lini alır. Bunun içio hariçte bulu 
nan Japonyalı bir ga~cte muhabi· 
rioio memlekete gl':ri çağmlması 
her ne kadar terfian dahi olsa -
bir nevi sukut saydır. 

-Pariser Tageblal -

İhtiyar· lıeyeti köy ÇO('ukla
nnın okutturulmasına 

çalışıyor 

Yolgeçen köyü ihtiyar heyeti 
çocukların okuma hevrslerini teş
vik ve bunların mektepsiz kalma· 
malarını temin için köy camiinio 
mektep olarak kullaoılmasına ka 
rar vermiş ve bu kararını yerine 
getirmek için de alakalı makamlar 
nezdinde teşebbüsata girişmiştir . 

Köy ihtiyar heyetinin bu çok 
yerindeki kararını takdirle lıarşı

laT ve mektepleri oJmıyan veya 
dershaneleri küçük olan diğer köy 
ihtiyar heyetlerinin de ayni suret· 
le okuma çağında bulunan yavru
larımızı mektepsiz • lmakmıyacak· 
lannı umarız . 

İlk mrkteplerde kayıt 
ve kabul 

Cumartesi günüııderı itiharen 
hütün ilk mektrplerde kayıt ve ka· 
bul muamelesi b!ılaodığını yaz -
mıştık . 

Bu seoe talebe müracaatı ge · 
çen senekinden çok fazladır . Mek· 
tep idareleri müracaat eden bütün 
talebeyi kayıt etmektedir . Bu le· 

bacüm lcarşısıuda kadro bir iki gü · 
ııe kadar dolmuş bulunacağından 
maarif idaresi laztmgeleo tedbir· 
leri almakla meşgul bulunmakta· 
dır . 

İdare heyeti 

İdare heyeti dün ögledrn son
ra Vali vekili Osman Nuri beyin 
reisliği altında toplanmıştır . 

Koşu hazırlıkları 

12 ve 19 Teşrinievvel cuwa 
günleri şehrimizde yapılacak o· 
lan Son bahar at koşuları hazır· 

lıklarıoa devam olunmaktadır . 
Koşulara ğirmek için civar viliiyet · 
lerdco baytar müdürlüğüne. şimdi · 

den müracaatlar vukubulmakta 
ve Şt>hrimizdcki hayvan sahipleri 
idmanlarına devam etmektedirler. 
Bu koşunun çok iyi olmasına çalı
şılmaktadır . 

Sıhhiye müdürlüğü 
Çocukların fabrikalarda ça

lıştınlmamalarını isttıdi . .. ,, ___ 

Sıhhiye müdürlüğü on iki ya
şına kadar olon çocukların fabri 
kalara kabul edilmemelerini ve on 
sekiz yaşına kadar olanların da 
makine dairelerinde çalıştırılma
maları hususunda fabrika müdür· 
lüklerinc tebJig~tta bulunmuş 
tur. 

Ziraat vekaleti 
müfettişi 

Bozantıda tr.hkikat yapıyor 
__.......,.,.._ 

Ziraat vekalati müfettişlerin 
den Ali Rıza hey : Bozantıda or
man uiistimali tabkikatiyle meş 

gul olmaktadır. 

Bundan üç gün evvel Niğdf'I 
valisi Ziya ve Ulukışla kaymakamı 
beyler Bozaotıya gelerek müfettiş 
Ali Rıza beyle bazı huıusat hak
kında görüşüp yerlerine dönmü~· 
lerdir. 

Hükumet tabibi 
Şükrü bey 

Şehrimiz Hük6met doktorluk 
!arından ikincisine tayin t"dilmiş 
olan Bor kazası belediye tabibi 
Şükrü beyin tayin emri Sıhhiye 
müdürlüğJne bildirilmiıtir . Mu · 
maileyh Borda harcırahrnı bekl~
mektedir . Alır almaz şehrimize 
gelerek yeni vazifesine başlaya 

cakhr . 

SovyetRusya,Avrupa 
ve sulh 

" Prager Pressr,, den : 
Bir devl,.tin yalnız başrna ken- 1 

disioi idare edebildiği ve ancak 
iki memleket arasında muharebe 
yapıldığı devitler artık geçm·ştir. 

Eğer bugün bir büyük devlet har· 
be girerse diğerlerini de çekip 
sürükler. Sovyet Rusya, rniitrca · 
vizi tarif rdetek iki tarafla ademi 
tecavüz paktları akti sureti le ken · 
disini emniyet altını almakla iyi 
yaph. Bu Paktlar, diğer mill .. tle· 
rin, yani Almanya, İtalya ve ln
giltcrenin de Avrupada girişme· 
!eri lazım gelen yolu gö tcrmek · 
tedir. 

Sovyet Rusyanıo , dahili siya· 
set mülahazalara vo jAponya ile 
arasındaki zıddiyet ve ihtilafın 
S"'Vk ve ilcasil ... bu si)asCte giriş 
miş olması ihtimal <lalıiliodedir . 
Fakat her oe saikle olursa olsun 
Rus diplomasisinin vaziyeti, bir 
iktidar ve kiyasetin ve hakiki bir 
hedefin mevcudiyetini göstermek· 
tedir. 

--~------... ·.-----~---
Suriyede şöf Jrler 

grev yaptı 
Birinci sahifeden artan 

isteyeceğiz. ,, 

* 
lrak j J. asturilerindeıı biri ka· 

file 2 EylUlde Suriye topraklarına 
girwi:,tir . Bu kıı file 216 oilecleıı 
miirekkeptir. 204 aileden miiTek 
kep ikioci kofılc ı Eyhilde, ve 
220 aileden mlirekkep üçüncii 

kafile de 7 Eylfılcle Suriye toprak 
lı:ırına girmiştir . · 

* 
Suriye - ltı:ılya lıüklımeti.nin 

davetiyle ltalyadn hir eynhate 
giden Surycli Fa~ist gençleri Be· 
rute dönmeğo başlamışlardır. İlk 
kafile <lün gelmi::tir . İkinci ka
file de l i Eylfilde gelecektir . 

• 
Ali komi er Domartcl ~ama 

gelmi~ ve hiikumet erkanı ile 
uzun uzadıya göriişmü:.tür . Ko 
miserin 15 Eyliilıle Fran~aya azi· 

met doluyısiyle Suriye hükumet 
adamlariyle miidaveleiefkarcla hu 
lunduğu anlaşılmaktadır . 

Kont Domartcl tekrar lleruta 
dönmii~tür . Cuma günü bütün 
clelegl" lerin iştirakiyle Ali komi 
serlikte hir toplantı yapılacaktır. 

* 
Vatani fırka umumi kongre· 

.,i Şamda Fars Huri beyin evin
dr. toplanmıştır . Konğre bir kaç 
gün devam edecektir . 

SÖf lendiğine gfüe, kongredtı 
birinci derecede konuşulacak me· 
self'ler arasında, fırkanın dahilde 
ve hariçte hüyük Arap amaliui 
tahakkuk ettirmek için bir cephe 
halinde harekl"te geçme~i mese
l eı:ıidir . 

* 
.Merhum Kral Faysalın rena· 

zesinin .Bağllatta mezarn kondu
ğu güu olan 17 Eyliiltle ~amda 
büyük ihtifal yapılma ı için ha. 
:zırhklar devam etmektedir . Ko· 
misyon , mı>rlnımua hetırıısını 

tazi7. ve Arap milletine yaptığı 

iyilikleri yad~tmek üzere bir çok 
konf er as ve nutuklar lıezıt lamış 
tır . Yapılacak mcrtısime rniisn · 
ade edilmesi için ele hükumete • 
morar.sat edilmi:.tir . 

Kaşif Ömer bey 

Şebıimiz trabum hastanesi baş 
hekimliğine tayin ı-dil t' 1ı Doic or 
Kaşif Ömer bey tebrimize grlmiş 
ve vazifesine başlnmııtır . 

Doktor Cemil bey 

Bir hafta ınc-zuliiyetlc Bor , 
Niğde ve Kayscriye gitmiş olan 
Belediye dektoru Cemil hey şeb 
rimize döumütlür • 

ikih 

~ 

Falilı Rifkı belitı '' // 
li yede .. ') 111.«mki başlıkla Yaz 
yrızısı çıkmışltr . lktibaç et ıi gib; 
11111dıık l'e fi Idık : ~ tft rdi. V 

Türk milletiuiu abl•.
1 

hrbir le 
ter bususiyetledni tabı•pllaöl ıp 
zaman. onlar arasında f ttJf• r 8 vasıflaranrn hep ini bulu/, on 

genci asil , gözü pek • ~e Onl 
yanıklı , atılgan , ıekı 'ı.liltnla d 
sever bir delikanlı dedi~ 

1
'kla 

b 
.. .,. 81 1 

bu hassalarddo biç ırı ~· . 
yaratmağe muhtaç olanl;;. 

1110~ ' 

ğiliz . Yalnız Türk gen _._erıo ıs 
hassalartn dejenere olr'"• ırçıolı 
dört gözle dikkat eımek ,j:. ağl~ 
riyetindcyiz·. Bunoo da ltil yşeoı 
onları işletmekteu ibaret~tuada < 

Al" Bu bassalar aocnk 5 1 vr. 
nebilır . Fakat bntiia -'tirnwd 
lcaç seoedenberi şaşkırıB t ı ra k,, 
sporda hemen biç bit ~1 

11 · muı 
ölçüş•miyoruz ! Ma~d~ St•ı 
kuvvetlerimiı:io hiç bı~:,,.. dı. Bir 
lamış olduğunu biç kı r}_t güh 
edt-mez . Hayır , se~tP ıki gö 
Biz spor işlerinde tek 111~amuı 
kilit bilmiyoruz . Bize t bl L:ur<l ul 
treoörlerden fazla , ren• Ilı Alı 
nizaförler Jazım olduğuoıl len' 

1. • meı 
me ıyız. 

1 ·· k' ; o nıac Oyle zannederiz 1 - .J" 
1 T rı' Jıtva 8 

ürk devlet adamları • f verdi 
ru en çok himaye edeo Jk 
muhterem İsmd Paşadır' , 1 1

' 
k ·ı ı· d k' b . bl ı er f· ı , e ıo e ı ütç~oın t•' d 
kanlarını , hu uğurda k" •• u· •el 
Y · ·· k T" k 0'"' gu ' enı oz an ur atıaı 1, 
luyuz . En modern srad1 S 
birini Ankarada o yap11°' ı 1 

" Uvve 
aın bütün lrniları . spor f Ort I 
ite aliikalandırılmıştar ~ 6' Erk:~ 
kımlarımız Rusyaoıo b11'. kad 
!erinden yeııile dönüyot ', a 

.ı ı•lleri 
lar olimpiyatlarında iki•"' 

sır brı 
ki sonunculuğu alıyoruı J A 

Ankara Muhafız alıt~1 lf l<afk ı 
danuno bir iki sr.ne içıo _.it 
rilerini ne kadar ilerltl.:I t~vu~ 
.. iP"' , ın ı:ı 
gunden bahseden Başv• ·d 
gün: C} f 

·ı ı ag" 8 - Alaya bunun jçı _J 
lıJI"'~ İl maddi yardımda bu 

Demek ki her şey para ilt larda 
mazmışl dediğini h:ıtulıY da, b 

En yüksek spor vası~ 
disinin tabii baıs•I" 
bir milletin genç liği, eo ~ 
neticeleri elde ettiği ı 
rıu milli bir dava olarak 
tüne koymak ve üüeriode 
mak mecburiyetiodryiJ. 
moseloyi vazedelim: 

Eu yakıa Balkan oli 1 
r ı oda en iyi neticeleri aldt 
rar vereceğiz ve bunuo ıl 

ve kolay olduğunu itir•t5 

(ı deceğiz. 

Mesele böyle koould~ 
ra, tckoik ve teşkilat işio;,, 
re düzeltip tamamlamalı 
düşünelecek şey yokt~'~ 
hami R,-.isicümbur, bil~ 
İsmet Paşra gibi kudreti lı' 
oın bir toşebbüı muti• 

handa muvaffak olur. Şo~ 
türlü de:iıkodulara ebedi 

vermek istemeyiz. Sp~~~ 
eşk, teknik ve teşkilat 1 dı' 

Sporculuk vasıflatıO ı~ 
şeref, amatörlük gibi sıf• 
idare etmeğe kafi geln1e•" 
dan başka ayni zaınaods 
terbiyesi işi olan sporuf ;;.ı hl 1 

aııcak bu terbiyenin ~-' l)tl 
ve tekniğioi kavramış 0 eİI 
tehı sular tarafıııJnıı te t~ RÜtı 
bilir. Bu rlisiplin , bizde bir 
limesi kullamlabilcce" 

1
, lı .. , 

yoktur: yani manası ıı 11~ •lı 
mıştır. Gr~erılerde J .. tıı~ ~· &rın 

•• tıl;.w n · len bir ecnebi : - :;ıı .11.., sı1 

teşkilatının hakiki iz~:ı• bu) 
takını kınfct lı nıe}"> ~ l"b 
başka hiç bir miinnstbt aiı 
tur, demiştı . , "'cı 

Hiç bir millet için sıJD ~ d1 j 

ce değildir: bütün .rn11Y11 tf' oı( 
gençliğini sıtlh için ,.o bll ..._ 
spor meydaolarında yctJ 
tedir. ~ 

.Meseleyi Cumhuriyet. tı 
kasının ınkılapçı nzıJ1 1111; 
irade ve kararı He ele al• 



Teberik 

Y nıda aç.an ilk bahar çiçek· 
ri gibi kiiyümde <le iki giioül )C 

rdi. Ve çapkm sarmaşıklar gibi 
rbirlerine aıina olu\erdiler.Tcz 
laşıp Çllbuk sevitlilcr . Fakat, 
r ıon hahıır çiçeği gibi ... 

* • * 
Onları çamurdan e\ Vf' paçav· 

lardau bebek yaparak evcik oy· 
aclıklaıındanberi tanır<lım. Bir
İrioe lişık iki çocuktular . On
rın iıteklerin:rı yerine gelmesi, 
ırçınlıklarınu üniinc grçilmt>Sİ 
ağlnınalaranm susturulması için 

YŞenin yanında Aliyi , Alinin ya 
•ada da Ayşeyi anmak t.ifıydi . 
li ve Ayte giLi kalplerine hir kir 

• 1 meden, içlerini yalancı bir ih
rıı kcmirmcdrn seviş~bilenlcre 
• mutlu 1.. 

Seneler gönlilleri olgunlaştır
ı. Biri bir gül kadar cazip; biri 
f' gülün bUlbül ·i kadar cezbeli 
i gönül aıklartnı c1Vıldı1tılar . 
arnıırdan evcik yerine bir yuva 
urdular. Fakat ıeferberliğin ili
ı, Aliain güveğilik elbiıesi kir
noıederı, AYtenin elinin kınası 
hnadaa onları iki günlDk mesut 
ll~alarında. birbirinden ayarı -
~rdi . 

Jlci günlük güv~yi,savışa yolcu 
lerlerktn. iki güolük gelin Ay 
de arlca11ndan ayna tutuyor • 

turlu yolculuk diliyordu. 

* • • 
Sanu lar, her ynndan sarsıhyor, 

Uvvetlrr her t.rafta bozuluyordu. 
rtalık karma karıtık olmuştu . 
rkelcler cephede çahıırkea ar
ad. 1c.ı.n taze relinlerin lcınalı 
ileri tarlada , saban peıinde oa-
ır bailıyordu. 

Ali takviyeci kuvvetler içinde 
afkaılara gönderilmiş: ıçlıtıu, 
~vutun verditi azaba , haare
IQ •Zhrabına katlaomıf, hiç bir 
eyden yılmımıf. her şeyi yıldır· 
•~a uğraımııtı. 

ihtiyar •nnesiae karşı KafkH· 
•rdan " elleri bavadı, dilleri dua

~· bağu tı§lı, a6zü yıılı valideci
lQI " bıılağiyle yazdığı mektup
•rdı gelin Aytesine de sevgi his 
••ini bildirirken göğsflnO ıeçirir, 
•th bir hayale dalar, iki gOalOk 
-4•tiaio bir kör kurfunı kur -

1 • gitmemesi için a llaba yalva 
ltdı. 

Bir gün "Kanaldaki oıdoyu 
•kviyt! liaımmıf,, dediler. Aliyi 
e oraya gidecek kuvvetlerle gön 
erdiler. 

A,.abistın çölü zaten adiyle 
•nalan bir yer. Tali iıte bu sefer 
~.Ali)i kıım eo ıoğuk bir mu· 
•ta1adeo yaıın en yakıcı bir diya 

J '0 • .attl. Fakat Ali 11 katlanmak 
iınn,, dedi. Ve ıeae katlandı 
.. Arabistan çöllerinde bir kaç 

lluod~, bir matara ıu bulabilmek; 

~' •evioç veıici bir ıey ; bel~ bir 
ur111a aiıcı bulup g61gesınde 

1 eı dl'ldka dinlenebilmek ; bu 
._,,ınıy•cık ıeylerdeo biriei . Böy
t Cc bu çöllerde bir günO ıenelere 
~:ırııık olan 6züotülit ,.,ıyııa üs-
1"lik biı· harp katıtır ; gökten tav
"'e , yerden de ga1la , ma"ineli 

,.edeniyet •jderhat1 ıllrD sliTÜ 

J>'8"&rürff .. 
.. Güalemit tulum suyun• b~le 

IU1alerce bHret gidea ve buldugu 
~ir kuru pekıimeti aj'zını yara , 
11"rt içinde bırakarak yemeğe 
1•§an ve vatan müdafaaııua çalı-

11 Alenin lr6tü k•deri onu , kıt
'•iyle, nbit ve kumanda11 daha 
~İiYlik bir belaya ~ttı : Orduaqo 
t•baQlaıDlıüz ve geferlerifı f.ab.l
•ıı düıUp düımıtoın bUtü.ıı kuvvf'l 
~e •teıioi d61ct0iü son kanıl mü 
tllfı111nm n.-tic~Iİ çıreıiı e1aret 
Olci11 • 

( TftrkSöfl ) Sahife : ~ 
1 -

[ ] 
Yazan· cotı:ı -,...., Adana Borsası Muameleleri 
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Lakin cepbede bir kör kurşun· 1 K k 1 f d 1 Kilo 
la iilmek, esarette her gün izzeti 1 üçü iti a aimi mec isi A: S. = IC==. =

5

·=-t=-===-=S::C::::=:.o:oı====s==---I 
nefisten bir parça f ~da edf rek 
tznıtktea d•ha kolay ve daba 
şereflidir . 

...... -· 
' Sovyet Rusyanın M. ler cemiyetine 
kabulü için rey vereceğini bildirdi. 

Konseyin bu . toplantısında daha bir çok 
meseleler görüşüidü ve kararlar verildi 

Cf'nevre: 16 ( A.A) - Kü
çük iti laf daimi meclisi diin ötle 

den soo ra tekrar topl11nmı~ ve slln

ra hır it hliğ neşretmiştir . Trbliğ 
de ez.:\lmle deniliyor ki : 

YAPA~I 

1,75,5 

HUBUBAT 

Göoül öyle isterdi ama ne fai . 
de ki felek bilJiğl gibi yaptı. « üse
ra g.roizonu » aun etrafını çe\·
reliyen te)örgüler , bir insanın 
kaçmasına değil , bir kutun uç 
maaıon bile meydıu "ermiyccek 
drre"ct-de meharetle yappılmış ve 
~anki t esire ıulum , bır lngiliz 
göoliioün zevki ve isteği için ve· 
rilmişli . Hava sıcak olur , yer ya
nar i Jogılizio kulağı hile duymaz 
Ve duımadan emreder. Ve " dur
ma yok , çalıt 1 • der . Biraz ev
' el ıuraya yığdırdıiı bot gaz te · 
nekelerini ve kum torbalarım bi
raz ıonra öteye , daha ıonra daha 
başka bir yere tafıtır . Maksat , 
esirler o sıcakta bile beş dalcika 
dinlenip te lceudi iıtiraplarıyle baı 
baıa kalamutnlar diye .. 

Konsey evvellri gün ve dün 
toplanarak .uznamuine dahil bü
tün meseleleri ve bu mcy•nda Sov 

yet Rusyanın Mılletler Cemiyeti 
ne girmesi tule misakı , akalliyt"t
ler , o ta Avrupa ve:lıoçük itilifm 
halya i le mUnHehetleri meselele
rini dt-rin bir surette tetkik eyle . 
mittir. 

delerine· gelince ; kDçllk itilaf olan 
ve geçen •eneler müıake-releriae 

muhtelif vesilelerle t•ırih edilmit 
bulunan barelcetiai mubıfıza et 
mektedir . Orta Avrupa mesele. 
ıinde Konsey Tuaı bıvzasındıki 
hiltüa devlctlerla tam ~ttlclili bun· ı~~A~~=~~~~e~n~~~e~~ıı~z~7~5~~-~-~~~~~~~--~~~~~~~ 
lara iktiaadi Hbada yaklaımaları Faıulya 

iki güolük gelinin koynundan 
alınıp m11kaddrratan üsera garni· 
zoouıu kadar allığı Aliye , gön -
lündtlci ooulmuz huret , ııcalc 
kumlud• yana yana kabaran ved 
ıuyu:&oııldılcça u·tura ile dilinmiı 
bir manzar. ırzedr.o yualardın 

daha çolc ve daba derin bir acı 

veriyordu Gelin Arşesini dütü 
rıüyor , ak saçlı annesı gözünün 
önüne geliyor bu h•yale hile do 
yamadan bir lngıliı ça\ uşu sert 
sert 11 durma yok , ç~lış 1 " diyor. 

"' 4 

Koosey Sovyet Ruıyaaın ka· 
bulii l ı hinde rey vermeye karar 
vermitlır . Koaıey ıark miıakmı 
ıulbun mubafaıaıu teminatlaranın 
takviye i olarak telakki ve bucıun 
lcıaa bir müddet zadıada akdini 
temerıoi t-der . Ekalliyd muabe· 

Harp sanayiinin 
miltileştirilmesi 

K6yde , Aliıiad~n ilci senedir Meselesi Ayan tahkikat ko
baber alamayan ihtiyar anne , 
Ali ıioin hasretini dindirebilmek 
içio torununu bağruıa b1Sıyor . 
Tombul gelinine hıkıyot . Göz · 
Jeri yaıarıyor · Ve baş örtürünün 
bir ucunu gözüne ba11yor. içinden 
hıçkarıyar . Gece yatağuıda • aj'la 
yan çocutuaa nlaai aöylerkea •i· 
laya• , darma•n •ik1a• pli•iae 
göı yaılarlDı glSıtrrip birde kendi 
yanında ağlıhnamak için çocuj'u 
bir daha bağrına basıyor ve kıl· 
binden içine s6ylüyor : " Alim , 
yavrum Alim 1 ,, 

Gel n Ayıc , sesini çıkrıjın 
yanık sesine uydurarak taze güve
ğioia bahtana yaktıga türküyü mı 
rıldanıyor . 

ip sahncakta Toaan ağlıyor . 
Anrıelİ indirip kucağ .. a ba11yor . 
Keadirıin de inanacağı bir vazi 
yette tek elini uuklara doğru uza 

tarak gel ıel 1 iıareti yapı) or : 
_ Gel , Tosunumun babası , 

gel gel gel f ••• 
Salıncaktan niıu: aevgılıııyle 

uyarılan Toıun , yataiına anoe 
ırfkatiyle yıtmhyor . Ondan lcay-
guauzu yok. fakat ne çare ~.i felek 
boynunu küçOk yafında bukmlit 
oım11a r 

- Sonu yarın -

------------·-------~~-Karaisah orman mua
melat memurluOu 

K11ıaisalı orıqın muamelat mc
murlu-un• Bı!ıçe kazasr ormıa 
muhafaza memuru ibrabim bey 

tayin edilmittir. 

66 Yaşındaki bJr ihti· 
yar1n mahkOmiyeti 
Bir çocujl.l kirletq1ekten suçlu 

ve m•vkuf Dareııd .. Ji altmıt bPş 
yatlauada bakkal Sıkip aia111n 
devalll od~• duruım111 bitmit ve 
bir ıene k•pıe mahkOm olmuı· 
tur. 

Amatör işleri 
------~ 

En Kısa Bir Z«lluarıda Ha 
;ırlmur . 

misyonunun ruznamcsine 
konmuş. 

Vaşiogıon : 16 ( A. A. )-Ayan 
ilah ıahkikau kpmlayonu harp sa

nayiiniu milliletdrilmesi meselealnl 
ruznameye koymoıtur . Bunu teklif 
edenler4en biri olan Cumbariyf't· 
pe.l'\'er Ayan uat1ndan M. V anda
hurıc hunun Amerikayı mağlôp edil· 
mez hale geıireceğini beyap eylemiı
ti r . 

Vaıiagloo : 16 ( A. A. ) - Bet 
ı hükumetin protestosu üzerine ailah 

ve mübimnu•t satııı baklanda tah· 
itikat yapan Ayan komiıyonuoun 
y•ptığı tahkikaun bazı kı81mlarma 
an or kooulmuııur. 

Va§ington : 16 ( A. A. )- Nt-m· 
coure firmalarmdan Dupont Alman
y•nm muahede hilafma olarak bü· 
yük mikyasta patlayıcı maddeler 
imal euiğini haber almrıtar. Bu sözl 
lt'ri Ayan tahkikat komisyonunda 
şehadet edep bg firma mümessille· 
rinden M. Lamıqet söylemiııir . 

Amerikada amele grevi 

Polls amelenin Uzerlne 
sUngU ile hUcum etti 

tvyork : 16 ( A.A ) - Rod 
Ayland kanııklıkları durdurmak 
üzeredir. Fakat cenubi Karolina· 
da, Bur lingtenda kar&§ıklıklar vu 
ku bulduğu bildirilmektedir . 
M\lli mubafırdar bir fabrikanın 
açılmasına mani olmak istiyen 
yüzlerce grcvciyi oğlı~,cı boıuha 
lar ve süuiülerle püskürtmüşler
dir . Beş yaralı vardır. Dört kişi 
tevkif edilmittir . 

evyork : 16 ( A.A ) - Men· 
sucıtt grevi butün tiddeti)le de
vam etmektedir . Burlingtonda 
kavgalar olmut ve beı kiti yara 
lanmıştır . MaiDe de vaziyet 88 
kin iee d4! gerginlik mevcuttur . 
Zah.ta her an .._it«la.haleye hazır 
hulqnu;aaktıdır . r~ı,o~ar ile a
~~•e arowındaki mü.-kereler dur
muştur . 

Siirt gençlerinin gezinti•i· 

ve alikadar bütUn devlet 1eıle teı- ı~~u~ •• ~~~~~~~ı~9n32~5~~1~~--~~~~~~~~~~~ 
"" t riki meuilelrri bakkıada kararını 

yeniclen ıulban ve muabedelerle 
ibdaı edilmit olan nizamın muha · 
f az111 için en uypa teminattır . 

Nıba)et tebliide aiyaseti bi
li tefrik bütüa devletlerle doıtaae 
miln1Sebetler tatbikı olan Konae · 
yia Fraoııı - ltalyaD' yaklaşma · 
aıntn blltün noktai aaıarlardan 

ıayaaı t1:1atıtnDi olan k~k itilaf 
yaklaımasım intaç edecek mahi
yette olduiunulmüıabede etmek· 
te olduğu bildirilm.-ktedir . 

Avusturya' da 
Temmuz isyanına dair bir 

kitap çıkarılacak ---
Viyana : 16 ( A.A ) - Pro

paganda komiserliji tarafından 
bildirildiğine göre Avuıtorya hl· 
kümeli Temmuz 1934 1syaeınıu 
terihçeeini bir kitap holind~ ne§ 
redecektir . 

Villyatlerde Beledly a 
intihabı hazırhkl•rı 

Çankırı : 16 ( A. ı\. ~-Belediye 
intihabatı ilerlemektedir. Mülhakat· 
tan seçilen azalar arasın~a kura çe· 
kilerf'k oo kişilik intihap heytoti ay· 
rılmı,ur. Jıuibabıo keç gün ıöreceli 
yarm anl•ttlacakt1r. 

Antalya : 16 f A. A. )-&tediye 
mtih•bı için hazırlanın d,.flerler 
huglhı aeılmııt1r . 

Muğlada bir kaçakç• mah
kam oldu. 

Mutia : 16 ( A. A. ) - Cenup 
adalar1Ddan aldığı Konyalı kaçak 
ııuretilrı memleketimize sokmaktan 
auçlu gümrük mubıfHa motoru 
kaptana Mebmt t ,.ft!ndi sekiz ay 
hapia ve paH ceu11na mıbküm ol
muııur. 

Bir baytarımız 
Parlsta öldU 

Cenaze merasimi Paris 
camiindc yapıldı -Parıs : 16 ( A.A ) - Dün P•ris 

camiinde:haytar yüabaı• Krmal Ce
mil beyiu cenue meraıimi yapılmıı· 
tu . Mumaileyh dört senedf'nberi 
Paris Pastör enstitü11ündt1 çahımakıa 
idi Türkiye büyük: t•lçisi cenaze me· 
r11lminde bas1r bulunmuıtur. Enstitü 
müdür ınuavini profeaör Ramon mil
teveffayı ölümünd~n sonra takdir 
ni§aneıi olarak ecnebil,.r için olan 
biiyük m•dalyayı vermittir . Kem•I 
Cemil bey ruım bHili h•kkında -ıa
boratlinr lt"crübeleri:yaparlı;en y~kı· 
landııı b•talıktao ijlm\4tti4r. Cenue
si muvalkaıen f11iıe gömölmütıUr. 
llQnr• lıtanbula pakledilece~tir . 

Protestan kilisesi 

Reişi prote4taolan Hitl~re 
sadakata davet etti .. _....._ 

UN 

., 
Liverpul TelgraOarı 

16 I 9 / 1934 
Soı.ıia 

Vadeli 6 
Vadeli 6 
Ham 7 
Hint hazır 5 
Ne• ork 12 

Kambiyo ve Para 
lı Bıak111ndao abnm1tbr. 

PeM ~. 

En güvençli kazanç 
. 

iç borçlanmanın son ( C) •erİ• · 
de aatlığa çıktı 

akıra kavuşm~ ve zeıagbı ol 
mak için bu tahviller~en alııpz 

% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi olan bu lsllkra:Jn son tertibi d~ 
evueicc ihrac olunan A ve B ıerllerl gtltl ayni hak ve tmtl azları 
avl behı•rl 20 lira itibari kıymelte , hamlllne mnharrer ioo bin 
tahvildtm ibaret olup , tam tahulll 11 J te blrlRI temall etmektedir . 

Bu tahviller . kanun mucibince umumi ve mülhak bülçtlerle 
idare oluman daire ve müesseselerce , vUdyetler hususi ldartlerl 
ve b~ledlyelerce yapılacak müzayede. mllnakaıa ue mukanelnerd 
lemınat olarak ve hazinece satılmıı ve satılacak otan milli emldk 
bedellerinin tediyesinde itibari kıymetl~rl ıizerlnden baıabaı ka 
olunur . Tahvil ne kuponları ile lediyelerlne müteallik ~vr(lk Dt 

senetler, faiz ue ikramiyeler ve diğer muameleler istlkrazm lama 
men lif aıına kadar her tı1rlıi rüsum ve vergiden muafl 

% 5 faizden baıka • senede iki defa yapılacak keıl~~lerde de 
kazanan numaralara ayrıca ikramiye 11erUecektlr . 

Çankrrıda zelzele oldu. 

Çınlnn : 15 ( A. A. )- Bugftn 
saat beşi yirmide poyr1adan Doruy• 
dotru yer ıarsınt11ı oldu . Zıyiat 
yoktur. 

Almanya - Fransa 
arasında 

Pariı : 16 ( A . A ) - Daves 
ve Yung iatikraalarına ait tedlya 
tın K.lerieg uınliyle tekrar bati• 
qıuı için Fransa ile Almanyı ara· 
ıında imzalaaan itilaf bugfln me 1 
riyete girmlıtir . 

lnglllz amale fırkaeı 

Rus amelesinin vaziyetini 
tetkik ettiriyor -

lnglltered• "1• .Vr • 
d•n ahnen ne oeı.-r 

Lo~r• : 16 ( A.A) _ Hava· 
ya helim bir tin;lal cle.leti.,ın İn
giltere eahillerine a,ker çıkarmak 
mevzuu etrafında cereyan eden 

ı,ınz ~•nenelerinden •ba1pp, a 
ticeye göre İngiltere ~ il 
illa tartlan içiadc böyle bir 
letia i11tiliıını IÇlk bUa.ın•tta 
dır. 

Davet 

Seyhan muılki ynrdu idare he 
yeti relıllhlnden : 

Mll~m bir meaele hrklamda b
rar nnlmek 08flre nba ... IHll8e 

1 ( • ) KöyJ,.rd~ ana4au ök {İZ k•· Foto Coşkun 
11111•ra tf"hrrık drrJ,.r. Y adigir mı· L-...-..... -----.,... ___ .. 

. Siirt : 15 ( A. A. )-Halk,evj te· 
hare 21 lulome&rfl mesafedeki kıp· 
hcalarda bir gezinti ı,.rıip f'lmitıir . 
Civar köylfllf'rin de ittirik ruiği bu 
geıinıi çok "'"t,.li Vf! eamimi olmuı
wr. 

Berlin : 16 ( A.A ) - Prolel&an 
kil~e.:ıi peıkop09u Mullr.r bir emir· 
oame nqrederf'k bütün kiJiee m~n
ıoplaranı 20 ııustOI 1934 ta.rihli b· 
nun mucibince M. Hidere sadakat 
yemİllİlllM bal11••• da•e& etJalt&ir. 

Loadra : 16 ( A . A ) - Bir 
Jngilb mebusunun tqebböıfl 6ze
rine tlç amele Sovyet Roıyaya gi
derek amele ıımfının hayat ıera
iti hakkında tetkikatta buluna· 
caktar. 

tedikan heyeıi umumiyenhi ~ 
mnracaat zaruri bulaadataadaa J* 
aa kayaah büdln arkadatlana 2S ., 
16~ 934 pua, KUnO akpmı a..a Jir
mı bpçukıa yun hİIMllUal tetrlfl•ı 
rica olunur. 

''"'•nıuJır. l-3 



Suvyet Rusya ve · 
milletler cemiyeti 

Birinci sahifeden artan -

vP fayard Haytiden orıra mil 
l...rler ~emiyeti Amhle i 1. Kııii
radamatteyı clinlrmiştir. 

luırınilcylı milletler cemi) e

t ine olnn itim a<lını bildir ,ı i k tt·n 
sonra 1. irnon 'e \1. B:u 111111111 

ıo.üzlerinc tcmanıen i tirfil etti~·rıi 

lıildirmİı;tir. 

1iiteakiben öz alan T"' fik 
ırn W He Tiirlci)enin h "al 
milel te~nki me aiyr· ı t rat iııi 
hatırlathktarı onra lıe I""'"' kar"'ı 
l •ık do tan.- hı le le nrnlt ıf lın 
1 un,luğumı. bu ) ol•I ,f(., mı a ı 

:1.11 ettigini \<' 'm)Ct Rn ~·::tmn 
kıpnettar miistakb 1 t :ı: iki mt 
ai ind"n dolayı Tiirkiyenio lıalı 

thar bulunduğunu bildirmiştir. 
ihayet M. B rger Veldenez 

'u turyanın beyrıelınil .. l mümı-
rhetlere atf ttiği } iiksek kı} · 

nH·ti gö tererek bu memleketin 
\::tıife i ulh için t f'şriki me ai 
olchıgu kanaatınrla bulunduğunu 

!oo(iy lem işli r. 
M. Bt>ı~er son lıt1di efo, c ııa· 

ında kıymetli miiz ı.ı lıcıctlerin 
den 'e hillıa a mali ınüzaheret 
tco dolayı dC\ Jetlere te:.ekkiir 
ettikten oııra M. 'nşniğ gibi 

'u turyanın k mnıu on demln
ına kndar tcnınmiyetini müdafaa 

azminde oldnğnııu bildirmi~tir. 
1. Bcrger Leymıclnıil~I te~

riki me ainiıı bu meyanda ikti 
at ve emniyet ahalnrında millet· 

lcr cemiyeti mü:t.ahert>tinin Avu" 
turya için devam edece~i iimidi
ni izhar eylrmiştir. 

Cenevre : 15 (A.A) - " Ha
vas,, ajausıoıo,sureti mabı-usada 
gönderdiği muhabiri Sovyet Rus
yaya yazılacak davetname ile Sov 
yet Rusya tarafından verilecek ce· 
vahın metinleri hakkında tam bir 
itilaf mevcut olduğunu bildirecek 
vaziyettedir. M. Beoesle Massigli 
M. Litvinofla tekrar görü müş ve 

bu görüımeler anlaşma ile netice· 
lenmiştir. 

Mumıileybin müteakiben Cc
ııevreye dönerek M. Edrn, Sand
ler ve diğer şahsiyetlerle goruş· 
müılerdı . Yarın teknik tanlar 
tespit edilecektir. Çünkü pazar 
t -· günü Sovyet oamzetliğinin 
Asambleye arzı ve o akşam veya 
ertesi gün alımcı komisyonun key· 
fiyetten haberdar edilmesi isten
mektedir. Asamblenin kabul cel · 
sesi bu suretle çarşanba günii ak
tedilecektir. 

Cenevre : 15 ( A) - Millet· 
ler cemiyeti konseyiqin reisi M. 
Beoes yanında Fransız murahhası 
M.~Ma sigli olduğu bnlde Cenev 
re civarında M. Litvinofun nezdi
ne giderek kendisine Sovyet Rus 
yanm cemiyete girmesi hakk1nd 
görüımüştür. 

Ôğrenildigine nazaran mükfi 
lemrler mü ait sur tt iukişaf et
miştir. Uıule ait baz.ı tef er ru t Ce
nevr ede halle muhtaç olmnkl be
raber itilafo kat'i olarak tahakkuk 
etmiı nazariyle bakılabilır. 

LondrR : 15 (A.A) - Selabi
yettar mahafil Lebist nın ekallı
yetler hakkındaki hattı b ~elseti 
mU011ebetiyle meselenin orta} a 
sürülmesi tarzı ile bizzat me.sele 
arasında pek açık bir fark oldu
ğunu söylemekt dirler. M. Say · 
men birinci mesele hakkında Ce 
ncvrcde yegane cevabı vermiştir. 
logiltere bir muebedenin Lır ta
raflı olarak nükul edılmesioe mu 
balif bulunmuş 'e bulunmaktadır. 
Buna mukabil, muntazam bir şc· 
kilde ortaya konulmak şarliyle 
her türlli beynelmilel mrselenin 
müştereken tetkikine amade hu· 
luomaktadar. 

Varıova: 15 ( A.A) - c Ha 
vas • ajıosı bildiriyor : 

Gaıetcler·Lebiıtanrn şark mi
Hluaa iltihak ettirmiyeceğioe da · 

( 'l'Urk Sözü ) 

Yıldız parkmda 

llikmcl be!J Ct'mil bey 
lstarıhul Ankor..ı lzmir Bursa Vilfiyotlerinıl o takdir ve alkış

lara mazhar olan Turk sannıkarlnrındon baş canıhoz Hikmet ve Cemil 

beylerin dehşet ve heyecan verecek pek kıymettar numoralorını görmek 
isteyen muhterem Adana halkımızın 21 _ 9-934 per eınbo günii ak · 

·a mı hehemelıol te ·rıfleri hürmetlrrimizle rica olunur . 

Yiiniş 
Kostümlük- Pardösülük Kumafları 

Güzel Adana Pazarında 

BiR Y l()J>DETLE 

FABRiKA FİYATINA SATILIYOR 

İ s t i f a d o o tl i n i z 

-------------------------------------------------------
Yeni istasyon caddesindeki biçki dikış ve 

şapkacıhk yurdunda. 

Moo.rif Vckiilotinin resmen kabul ettiği Belçika m todu öğretiliyor. 
Umuma koy it boşlomıştır. 

Ayrıca Jo Belçika metodu üzerinden mokosta rlık dersleri öğrc•tmck 
üzere 3 aylık 6 aylık kur~ları için de kayit muamelesi yopılmağa baş
lanmıştır. Ş roitımız pek ehvendir. Kuyıt zomnnı ahoh 8 den 4 de 
kadardır . 451 1 8-10 

ir " Deyli telgraf .. dan ş elt k 
leri hob r b kkırıd t fsı att bu· 
lurınıakt n imtio tmcktedi le 

Cencvr(' : 15 ( A A ) - S a 
24/15 te öğr oi 
Sovyet R J ay y 
nama v~ Ru ya 1 v c 

metın 1eri b kkı tlR Sov 
ıleriyl b y tı ur.1bh s 1 ı a -
sındn t m ıtilaf hasıl olmuştur 

Londra : 15 ( A A ) - M n 
cestcr gu rdieo gazet s' L bi tanın 
beyn lmilel siya e\ı v•' lıilb ssn 
Almany ile aktettiğ ad mi te 
cavüz mu hede ı ile b thabt lari· 
bıoin tekrarını ıbdas etmek üzere 
o up olmadığını oruyor 

Prağ : 15 ( AA ) IJ.ntbuat 
umumiyet ıtıJ1arıyle M Beck'ın 
uutkunda ekalliyet vecibelerinden 
kurtulmuş büyük bir devlet gibi 
telakki edilmesini temine matuf 
bir terbiye man vrası görmckte
dır . 

Viyana: 15 ( A.A) - Matbu 
al umumiyetle Lebistaoın teşebbli· 

üne gayri müsaitlır . Gazeteler 
bunun mevcut muabed~leria meri 
yeti için tehlikeli olduğu kauaa· 
tiodedir . Gueteler Lehistaoın 

liıttı hareketinden Hitlerci Alman-
yayı mesul tutuyorlar . 1 

Posta-Telgraf ve Telefon Adana baş 
müdürlüğünden : 

l - Yi mi gün müddetle mii-
ıkas yü konulan ve bir hnftn 

l mclıt ~dilen 250 kilo sicim, 250 

kutu k:rmızı mum, 500 kilo am
hnlaj kilğıdile 500 kilo kurşuna 

hu giıne kador talip zuhur etmo
ıliğ nılon nıiinakasn konunuııun 

moddoi mnlısusası nıucil>ince Lir 
ay miıd<letle ve pazarlık suretilo 
mevcut nuınun sine göre satın 

nlınacegı·.don talip olanların u 

müddet zarfındn Adana posta 'l'el
grof Başmüdüriyetinc , başka yer
lordo Posto Telgraf miidiirliikle
rıne ınüracoatları .4524 

• 
13-17-21-25- Eylill 

Tarsus belediye riyasetinden. 
934 Senesi Eylillun 12 inci gü · 

nü ihale8İ takarrür eden canavar 

düdüğüne ( Siren ) e talip zuhur 
etmediğinden bu kerre ihalesi 23 
Eyini 934 pazar günü saat 15 de 
yapılacağı ilıın olunur. 4536 .. 

·Gayri menkul malların 1 
artt.rma ilanı Belediye ilanla~ 

Dosya numarn-.ı : 2174 

Atlana 2 inci icra mPnıurluğun· 
ılon : 

Belediye riyasetinden : 5K 

Miino\'ver hanımın Osnıaıı lu~y 
knrinıı~~i Nııriye lı:ınıınıl:ı olaen
ğınılnn doluyı hnczPılil cn . 

A\•ık nı ltırnın ilo paraya ~·ev

rilcct k goyri menkuliin ne olduğu: • 
:)rı. h<! lı>ıliye tarlası Go. İrfon 

lwy Şi torik Ue. Nuriye il. .ve kıs · 
ınen hP.lcdiyc tarln .. iie mahdut 617 
nrşın ve Şı. belediye tnrlası Go. 
tarik Şi. Nuriye H. Ue. beletliye 
t:ır]asıle mahdut 799 or ın indol
ııı cısolııı hor i~ isinin birleşerek hir 
kıtadn olup 1052 metre çıkan mfif_ 
H'7. ttırlo iken şiınıli orsa. 

Gayri menkulün bulunduğu 
nı~vki , rnohnllesi,soknğı,numarası. 

Bah<·e llay mevkiinıle ve topunun 
K Snni-932 tarih ve 9 vP. 10 nu
morAlarında kayıtlıdır. 

Tokt;r olunan kıymet : Beher 
metro murabbaı yetıni beş kuru · 

Belediye intihabı başhyor. Bütün hemşe 
dikkatli okusun. 

1 - 934 yılı 8e l ı>tliye intilıolmıdn rey vormoye 
olııııığn lınkkı olıırılarııı i imlHi \'C hüviyetleri ayrı , n rı lrtı r 
yozılmıştı r. Bu defterler 12 EylUl-934 çurşomlıl'ı giııın ~11 

itihnren tnlıl giinleri hori~· olm:ık üzere altı giirı mıidılutlo 1ıuk 
belediye solonlarıno ve oyrıcıı ıln polıs korokoll:ırınn ve bPleıl 
kilerine osılocoktır . 

2 - nema} paşa \'O kurtıılu malınllclerİnİn defterleri '/ ." 
yon polis karokoltına, Döş•'mc İstikll\I ve llnnednn mnhall 1lcrıP 
terini rski istasyon polis knrakolono, Kuru köprü ve l(oNl ,. 

lıollelorinin ılt•f\erlori ! lacı hayranı polis knrnkoluna,Reşat_beY 
Tepehnğ ,l\ayalı boğ malıollt,Jer inin defterleri yarLoşıfpolis kor• 
Knrasokıı, Ali Jeılf' , llürriyet, Sucuzn~le, · mahallelerin in drfterle 
muk poznrı knokoluna, Sarı Yakup, Ulucnmi, Türkocnğı mest•" 
mahallelerinin defterleri merkoz karakoluna, Karşıyaka Seyh•• 
huriyeı, Köprülü mahallelerinin defterleri Korşıynknıla köpru 
eletliye mevkıinP, Mirzaçelebi Mıdık , Akkapı mahallelerinin el 
ıle siptillitleki belediye mevkiine, osılacaklarJır . 

3 - Defterler 18-Eyhll-934 ,'olı günü saot 18 c kaıtat · 
ılurocaktır. 

tı 

Artırmanın yapılacağı yer.gün, 
soul : Adann icra tlairesinllfı 2004 
numaralı kanun mucibince 30 gün 
i~· inıle hedeli ve kıymeti muham· 
menonin yiitde 75 iııi lıultluğu 

taktlırılo 20 10- 934 cumartesi 
günü saat 14-15 to hulmaılığı 

holde ar tırmanın l 5!gün;tı:ınulillilo. 
5-11-934 pazartesi günü saat 
14-15 le ihalesi icra kılınacağı. 

4 - - Bu Jefterltmle ioimleri yazılmnmış olanlar yahut NJ u ö 
veya yanl ı 'J yozılmıfolanlor 12-Eylul-934 Çar amha gliııtıfl ~ ti 
Eylill - 934 Salt giinüne kndor lıer gün saat on bir ile oıt eç 

1 -) bu gayri menkulün art
tırmu şartnamesi 17-9-934 tarilıin
Jen:itibaron 217 4 numara ile Cey · 

han icra dairesinin muayyen numa
rasın<la herkesin görebilmesi için 
açıktır. lldnda yazılı olanlar<lan fnz· 
la malumat almak isteyenler, işbu 
şartnameye ve 2174 dosya numa
rasiyle nıemurıyetimizc müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya i~tirak kin yu · 
karıda yazılı~! kıymetin yüzde 7 ,5 
nisbetinde pey akçesiyle veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir (124) 

3 - ipotek suhibi alacaklılnrla 
ıliğer altlko.darların \'e irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını husu~iyle faiz \'O 

rnasrafıı tluir olan iıltlialnrını işbu 

iltln tarihinden itibaren 20 gün için
de evrakı müsbıtelcriyle birlikte 
mcınuriyetimize biltlirmeleri iyca
bedcr. Aksi hnltle hakları tapu si
cıliyle sabit olmadıkça satış bede· 
lının puylaşmasından hnri~· kalırlar 

4 - Göiterilen giind nrltırma-

sıııda belediyeıle toplanıl<'ak olan iııtihnp encümenin~ hizzııl 111 dev 
nılıırek itirazlarını söyleınol11lirl or. Bu tnrilıton sonra itiraz JiP iy~ 

İtiraz otınoyeııler intihap hoklurıııı koybuderler. §ıik" 
5 - iter hem~ehr inin ir\tihup ılofterlerıni altlkn ile tetkik Ü al 

İ!'ınini L>ulması ve isminin lıizoı:ıındnki sıra numarasını öğrcoıJJ 
zım<lır. İntihap gününde mahallesinin ismile defterdeki sıra nuf11• 

bilenler reylerini kolayca atabilirler. , 
6 - Rey atmanın hangi gün başlayacağı koç gün üreceğ1ı 

samlıklnrının nerelere konulacağı ayrıca iltln edilecektir. 4516 

Belediye irılilıap cnclimerıi Reisliği 
11-12-13-14-lb-17-18 

"Elektrikle işler Siren safin ahnaca"-' 
Vakıt tayini kin Adana saat kulesine konulmak üzore bıt 

satın nlınmosı kornrloştırılmıştır. 

Satın alınma münakasa talimatnamesi mucibince kapnlı zorf 
olacaktır. 

İsteyenler Belediye yazı işleri müdürlüğünden sarlnnmeyi al• 
Teşrini evvelin on altıncı Snlı giinii snal on beşte iholosi irr• 

ceginden taliplerin teminat ve toklıfler ılc hirlikte Beletliyc c n('ıl 
müracaatları ilAn olunur· 4538 17-21 - 25-30 

lstanhulılan ölçüler kanununa uygun her nevi ölçii , tortı ~ 
getirip kullanacak veya salacak olaıı eşhas ve müessesolorin. 1 
mıntoknsı ölçüler ve ayar baş müfettişliğino - Üzerinde dAıııg'3 

olsa bile - ilerido z 1rıır görmemok i~·in aldıkları öküleri gö9
' 

muayene ettirip muayene kAğıılı almaları IAzımJır . 4535 

y n iştirak edenler nıttırmo şartna- r 
mesini okumuş ve lüzumlu molOmn-

Biçki ve dikiş yurdu 
tı almış ve bunları tamamen kabul 
et nıiş od vo iti har olunurlar. ·Refika Recep 

5 'l'oyin edilen zamnntla gay
ri menkul üç defa bağırıldıktan son
ra en çok arltırona ihale oJilir . 
Ancak arttırma heıloli muham
men kıymetin yüzde yetmiş ho
şım bulmnz veya satış isteye
nin nlncağınn rüçhanı olan di 
ğer nlacaklılar bulunup ta betlol 
hunların o gayri menkul ile tnmin 
edilmiş nlucaklorının ınecmuundan 

fnzlayn çıkmazsa en çok artıranın 
lnalıhüclü haki kalmak üzere orttır-

On senedenheri memlekete lıir çok kıymetli taloholer 1 
Atlıınanın hu en f'ski mücssosesi bu korrc biçki vo tlıkiş işle' r 
vatan Bekika vo Loılövez ınctotlorı, yopnıo dçek ve yoğlı h~11 

}erini ıle oçmı~tır. f?iyotlardn geç"n seneyo nnzaron yüzde yır,
zildt vardır. l(ayit vo kaLul muamelesi kapnnmak iizeretlir · )\Ilı 
dar olduğundan bu yurda girl!ceklerin bir an evvel miiracuot t 

lt\zımtlır . 
Adres : Bebekli Kilise civormtln Biçki ve Dikiş yurdu . 

------------------------------------------------

ıııa on beş gün dulıo temdit edile- Teşekkür 
rek 5 · 1 1 · 934 gunu nyni Oç senedonheri mC'sonosinde 

soottn yapılacak arttırmo.tln bedeli hulunan Taş lıostalığınılan iztirap 
satış istt)yenin nlacnğınu rüçhanı ~·ekmekte olan kızımın pek az bir 
olan tliğor o.laı·aklılnrın o gayri müddet zarlınJo mahirane bir su-
nıonkul ile temin edilmiş alacakları rotto nmeliyat ve tedavi eden Mem-

ınecnıuundan fazlaya \·ıkmak şnrtile, lrkel hastanesi oporatörii Mehmet 
6 - Goyri menkul kendisine Nuri heyefonıliye teşekkürler ede. 

iholc olunan kimse derhnl veya ve- rıın. 4534 Osmaniyenin Ra-
rilen mühlet içinde parayı vormozse • ziye mahallesin-
ihole karım fc8bolunnrak kendisin- tlcn lokantacı 
den evol en yüksek teklifte hulunan l lucı Turdu 
kimse arzetmiş olduğu hedcllc al - Ef. refikası 
mnğo. razı olursa ona, razı olmaz 
veya hulunmazsa lıemen 15 gün 
mii<ltletlc orttırmayu ~·ıkarılıp en 
çok aıttırana ihale eılilir. iki ihale 

Ful mcı 

nrosınJoki fark ve ge~·en günlor 
kin yiizıle 5 ten hesap olunarak gösterilen 20- 10-934 tarihinde Ada· 

faiz ve lliğor mıısraflar ayrıca hükme na 2 inci icra memurluğu odasında 
hacet kalmaksızın memuriyetimizce işhu ildn ve göıttcrilen arttırma. 
olıcHlan tahsil olunur. Madde ( 133) şartnamesi dairesinde satılacağı 
Emvali Gayri menkulenin yuknrıda 1 ilAn olunur . 4537 

' uı ı ı ımnmım mıın llill 111 tf g 
bu gece nöb1 k 

ecza rıB 
· ur'' Kaleka Pısı t•ı ıv • rr 

M. Rifat t)cıauesıt 1 

ınmımnnııunmmuııı aııınııımı n 1m1111& ııııı 

Umumi neşriyat 

Melımel Nurellltı .;' 

A 1 'J'•• k .. .. p111tl c ana ıır • sozu 


