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Dünkü yağmur 
Bu yılın ilk onlıalıar ya~muru 

dün yağdı \ e ovanm bir çok pnrçn· 
len da yağmurdan ıslandı . 

AYI 3031 

Dün şarımızda dil bayramını kutladık 
Şar işleri ve seçimi • • 

Oz dili kutlama bayramı l Bir kaç gün onra yeni §&r mec· 
i azalarının seçim işlerine başlana· 
ktır • Bunun ne kadar ıleğerli bir D .. b .. r· d 1 d 
_?ldnğunu şöyl me}e lüzum gör- 1 un u un şar aş anmızın can an 

Soruyoruz 

Alakah olanlar 
cavap versin 

U}oruz · f ki .., • f H 1 k • d ld 
Seçim i i bir Budunun en yük· Or a IQIY e a evın e yapı 1 .. 

Geçen Şubat ayında Tarsusun 
Köyü eski muhtarı Baki Vt: azadan 
Kelleci Ali efendiler bakkmda, yeni 
muhtar Haydar oğlu Duran efendi 
tarafından kaymakamlığa hir ihLar 
ve şikayet yapılmış ... Bu ihbarda 
Baki ve Ali efcndıler; köy sandığı· 
nın parasını zinınwtlerine geçirmek, 
hazineyi izrar etmek, irtikap ve irti
~a yapmak gilJi ağır cüriimlı•rle itti· 
bom eılilmiş ve biiliin bu iuilıomlar 
için de madde H ruiktor gö tf•rilmiş ... 

k hakkıdır • Her Burlun lın bak· 
ın değerini büyük bir titizlikle göz 
nünde tutar • 

Yalnız seçim hakkını lu 'un iyi 
ollanması ve değeri olıuılnra vermesi 
huduuun iya i nnlayışımn bir me· 
nk taşıdır • Gt•lişi glizel , giiuliik 
litikalara, ağız kalohahklorın~ uya· 
k reyini boş yere duğıtan hır şar 
u ,u, işlerinin diizenine irıonmamış, 
•ııi gerçekten tutmamış demektir. 

Yurttaşların kafalarındo ilk önce 
r tutacak şey şar seçim j incJe, hu 
muşa en uygun kimrlir, bunu lml

ak olmalıdır • 
Dört:yılda bir, inanışlarımızın , 

iişüucelerimizin ortaya konulma ına 
rsat buluyoruz , eğer göıümüzü ~ç
aı • düşilncelerinıizde doğru hır 

aça varmazsak bunun \'cbalı dog· 
d.en doğruya kendi boynumuza} ük· 
ııır • 

Biz uzun yıllar i~leri ) üz üstü 
ır.akılmış , bir yıkıntıdan ba~ka bir 
Y olmıyan bir gar içinde yaşamak· 
yız • Bununla beraber işleri hemen 
uzenioe koyllcak para ve nsıta da 
liınizde yok , ancak yumuşuoa bag· 

, ıar işlerini iyi bilir , çalışkan , 
ılınaz ~rlere muhtacız • 

Bundan ötürüdür ki seçimde 
z Önünde en çok bulundııraca· 
IDız şey , değeri olanları , anlo) ışa 

erinde olanları , okumuş , görmüş 
Ygu u yalmz yurt işi olanları hu· 
P çıkarmak uıluluğunu gö tnnıek 

•ze düşen haılıca bir yumuşıur . 
Güç işlcrP. , güclü ., inanışla , bil· 

ıli , görgülü erkişiler bulmak kolay 
eğil , bu uğurda iyi niyetlerimiz 
•bilir. Fakat bu, vebaldan kurtulma· 
•za yetmez • 
Şimdi:en ziyade göz dikip • k~n· 

1rnizi vereceğimiz amaç, Cumhurı~ 
et Ilatk Fırkasının bize göstt>receğı 
0 11ara uymak olacaktır . Yurdumu-
n, budunumuzun iyiliğine, ) iik ek 
~Çim ve ilerlemesinde u taca kla · 
Uzluklar yapan Halk Fırka anın esi 
•nlenecek , uyutacak en güclii ,.e 

u sestir . Baeka , buna aykırı 
U~üncelcr bizi doğru yollardan sap· 
rabilir. 

Halk Fırkasının seçim işlerindeki 
lııvuzluğuna canla , ba~la uymak 
la demokrasi ve halkçılık karnula· 

ıoa aykırı değildir ve bütün bu • 
unda demokrasi , yani halkçılık , 
ır kacılıkla kendini gösterir • Proğ· 
ıınıuı uluıı'uıı iyiliğine , }' iicel 
esine bıağhyan IJir Fırkıının ~rka· 
ıudan yürümek kadar doğru bır yu· 

uı olamaz • 
Şar işlerinde aldanmamak için 

ırkamızıo sesine kulaklarımızı , 
üreklerimizi \'f~rmf'Iİ)'İZ. Bu biçim 
rçiuıde yıınlı~lığa dlişmcyiz · 

Çünkü , Halk Farkaeı bugünedck 
•ptığı işlerde parlak arnnçlora 'ardı. 
'" bndunumuzu durmadan ' şo ma

ve dirlikli kaynııklora ul1tş· 

Fail Cehli ________ .._ ............ ---------
Mebus Rasih bey 
urdur' da belediye intiha
batma dair bir konfe

rans verdi 
-.-

Burdur : 25 ( A.A ) - Bugii~ 
nıalya mebu a Re ib h~)' beled~· 
~ intihabı etrafında aydınlatıcı hır 
ıtaLede demiştir ki : 

Hey vermek tabii hakkınızdır • 
11 hakka riayet eden onu koruyan 
alk fırkasıdır • Her işi muvaffaki· 
etle başaran fırka önciimüzün söy· 
~di~i gibi şimdiden sonra da mille· 
~ile rehberlik etmeyi şiar edinecek· 
1r Eı· · h P . · ınııze geçen anayurt ara ' 
ıtkin bir bırtde idi . Farkarnız yur· 
Uoıuzu imar elmtğe, güzelltştirme· 
e •a:oıetmiştir. Yeni belediye Bur• 
uru, fırka prensipleri dahilinde 
illan ~aye edine,.:ektir , 

Dıin gece içimle ö= dil bayramı kullanan Halkevlmlz 

İlk Türk dilı kurult p açılı· 
şının ikinci yıl diinüuıli dolayı· 
siyle yapılan bayram , arımızda 
dün Lfi) ük SC\ iuç 'e hen imse-
) işle kutlanmıştır . 

Duha önce Halkc' imiz tara 
fındon yapılan kutlama kıla\ u· 
zuna g<:ire ş ı-uımız baştan ha,.a 
bayrak ve murt dnllariyle dc,na 
tılmış, sokak 'e caddelı:rde bü· 
tün şardaşlır , yakalarında hugün 
içiıı Halke\ ince yaptırılan güzel 
rozetleri taşıyarak hu bayramın 
özünü içteo gel en b:r sevinçle 
anlayıp dolaşıyorlardı . 

Bir kaç yere konulan radyo· 
lar ne yazık ki iyi işlemediğin· 
den dolayı şoıdaşlorımız tarafın· 
dan diulcnıımenıiştir . 

Akşam saat yirmide Helke\'İ 
çatısına toplanan yüzlerce şatelaş, 
kutlama işine Cumhuriyet halk ı 
fırkası hoş kanı 'e Halke' i baş· 
kon vekili Aksaray molm u Ah· 
met Süreyya be)İn açım d )işiyle fırka reisimiz Alımel Siircyya l.J, 
başlamış ve ürcyya beyin hu öz 
Tiirkçe açım deyişi, dil hayıamı 
nın özünü ve bütün ioceliklerioi 
oradakilere anlatmıştır . 

üreyyı\ beyden sonra ilk tecl· 
risat müfettişlerinden Ali Hiza 

Halke\ inde dün geceki kutlama top· 
lontı ında açına nutkunu okurken .. 

bey Türk dilinin öz benliği vı:: 
acunayayı lışıııı anlrıton güzel hir 
konuşma ıle hu toplantıyı aydın-

- Gerisi iki,,ci sahifede -

He mi ve alakalı lıir makoına ve· 
rilerı lıu ilıhar üzerine hiç bir mua· 
mele yopılıııo),lll'll muhbir Haydar oğ· 
hı Duran eft udi; 3 j an 9.14 tarihin· 
de miilkiy~ miifettişliğine dı• ayrıca, 
maddt~ tayin ederek hir i tidı1 ile i§i 
anletmağa mechur kalmış .. ihayet 
hu ikinci muracootının da muamele 
me\·kiine konulmadığını gören muh· 
bir, dün gddi, Lize yukorıda yazdı· 
ğımız hadi eyi hikaye etti • 

Bu anlatışa göre biz şöyle diyo· 

ruz: 
Ya bu Haydar o~lıı Duran efen· 

di miifteridir; o halde şimdiy~ kadar 
kanunun &eyin ettiği cezaya çarpıl· 
ması lazımdı • Ya değildir; o halda 
yaptığı ihbar ve gö terdiği madde
ler üzeriurle resmi tahkikata girişile· 
rek milletin ve hazine hakkının mey· 
dana çıkarılma ı ve bunu yapanlorm 
ceza görme i gerekti . Çok tulıof ki; 
hu ~ün~ koılar ue o )Opılınış, ne de 
hu olmu , 

Hir cürümdı•n Lalı ediliyor ve 
cürmü işlediği Ö)lt•ııen adırnılarla, 
ciiriim i lendiğini habet veren adaw 
oa meydanda sopa saglam duruyor· 
larmış. Pek ala, öyle ise ni~iıı bu iş 
neticelcııdirilmemiş diye soruyoruz? 

---- .. ······----
Nafia ve ziraat 

Vekillerimiz lstanbuldan 
Ankaraya döndüler 

Ankara : 25 ( A.A) - ~afia 
Veli ki Ali, Zıraat V ~kili ~lnlılis 
beyler buglin şelırimize dönmüş 
ler ve istosyon<la V ek.aletler er 
kiinı ve hir çok zevıt tarafından 
karşılanmışlardır . 

Parlamentolar konferansının ikinci toplanışı 
Fransız murahhası M. Kandas ( Türkiyede insanlar derilerine 

göre değil zeka ve ka iplerine göre ölçülür ) dedi. 

Murahhasımız Necip Ali Bey; hükumetimizin sulh Jlkü
süne sadakat ve fedakarlıklarla çalıştığını anlattı . 

lstnnb ul: 25 (A. A.) - Parla 
mentolar konferansı umumi he
yeti hu sahalı saat 10,30 da Hasan 
beyefendinin riya etinde içtima 
etmiştir. 

Heis evvela umumi katip .M. 
Bua yeye söz 'ermiş 'e muma
ileyh Yugoslavya murahhas he 
yetinin reisi vekilliğine meh'uQan 
reisi .M. Ko ta Kumanudhi ve 
1rlanda heyetinin de ı\) an aza
sından M. Bennetti teklif eyledi
ğini bildirmiş 'e bükii~eti tara 
fından siya i bir memurıytte ta 
yin ohıncluğunJan dolayı koııf e· 

ransa iştirak edemiyen l\lısır he
yetinden Ratip beyin yolladıiı 
bir telgrafı okumuştur. 

Ratip Bey bu telgrafında kon
feraosa iştirak edemediğinden 
mütevellit teessürlerini bildir· 
mekte ve konferanNl muvaffaki· 

yet temenni eylenıtkte icli. 
!uteskibeo H l"İ , sözii Denizli 

1eh'u u ecip Ali heye ver 
miş ve alkışlar arasında kürsiiye 
çıkan Tecip Ali n. 8) rı a tama 
mıııı hıldidiğimiz nutkunu iradet
mi§tir. 

Dundan onra Jngiliz muralı· 
ha htyetindı•n 1\1. Dnvi söz ala 
rak dünkii müzakerahn dört nok
ta üzerinde temerküz ettiğini, 
bunların da sulh ve ilah ızlan 
mı ibtiya<'ı, ticari mübadelenin 
daha ziyade erbe tleıımesi arzu 
su, işsizlik ve kooperatif, devle 
tin müdafaası meselelerinden iba· 
ret Lulunchığunu ta,zih ttmiş ve 
bütün bu me eleleıin birbiriyle 
alakadar olduğunu söylemiştir. 

Hatip, bugünkü bulanık vazi· 
) ette bütün milletlerin mcs'uli
yeti bulunduğunu zikretmif 'e 

demokrasinin islalıındı israr et 
miştir. 

Bundan onra söz alan lJehis 
tan heyeti reisi .M. Lovenherz 
Türk hükumetiyle birliğin Türk 
gurubuna geniş misafirpen·erlik
lerindeo dolayı teşekkür etmiş 

'e Gazi .Mustafa Kemal Hazret 
leriniu eserine derin hayunlık
larını bildirdikten sonra Türkiye 
ile IJtlıi tan arasındaki müuase· 
batın samimiyetini tebarüz ettir
mişiir. 

.Mumaileyhin bu cümleleri 
konf eraos azasının sürekli alkış· 
lar i y le karşılanmıştır. 

Hatip billıasaa demiştir ki: 
Katibi umuminin şıyanı dik

kat raJ>0ru iizerine cereyan eden 
mllzıkeratıo tıemertdar olması 
için şu veyı bu memleketlerin 

- Gerisi OçUncU eehifede -

Fransız Başvekili 
M. Dumerk'in; hükumetin dahili ve 
harici siyaseti hakkında beyanatı 

~~~------····--------~~-
M. Dumerg; fırkacdardan şahsi hudkam

lık yerine vatanperverlik istiyor. 
Paris : 25 ( A.A ) - 1. Du 

merg saat 20 de bir nutuk söy
lemiş ve bu nutuk tel izle ue:iro
hınmuıtur. Miişariinilcy h bu uut· 
kumla 10 ~ ubawınheri dahili ve 
harici sehalıırda elde rdihniş 
olan hiitün neticeleri izah ve tcs .. 
hir etmiştir . Unnun)n beraber 
\azif esinin henüz lıitamn erme
mi~ olduğuna kani bulunan llaş
Hkil, frangın kıymetler. diişüriil. 
mesi lehinde yapılmakta olan 
propaganda ve mü 'adeledt.n bah-1 
sederek f rnuğın kıymetten düş ı 
mesioin tasarruf sahiplerini ame
leyi mütee ir l-!ttiğini serdet 
miştir. 

İhtilalr.ileriıı umumi harabiyi 
intaç edecek olan frangın hara . 
LiAi gayesini takip dmeleri ga · 
yet mantıki Lir şeydir . Fakat 
başka siyasi akidelere sahip olon 
vatandaşların ayni nazariyelori 
gütmeleri doğrusu hayrcto şayan 
bir ş ·y<lir . 

Yapıl~cak islfihattan bohstden 
başvekil hunların en esaslısı <lcv 
lef otorite ioio tesisi olduğunu 

vo bu otoritenin hiç bir zaman 
pıırlemento ve demokrosı reji
mile gayri kabili telif olmodığı 
nı si>ylodıkten soıırn kanunu esa. 
siye ithal .. dilecek Lir kaç kdi
me ile hükumet reisine bir La§ 
vekil için zaruri olan elahiyetiu 
verilmesi lıiikiimctle mehusan 
meclisinin ek eriyeti orasında 
ihtilaf zuhur ettiği takdirde nyan 
mecli inin reyini almak zarud 
olan uhval müstesna olmak üze. 
re, htmen intih ıhata nıiibaşeret 
hakkının bulı~edilwesi ve lıukli 
metin resen mtsariş teklifinde 
bulunması muvnfık olacağım 
söylemiştir. M. Dumerge göre 
gelecek senenin bütçesi Zlmanm 

Söğüt gölgesinde : 

da m rcli ce kabul edilmediği 
takdirde lılıkfim ·t geçen s ne 
bütçesini kar ırname ile bir f'ııe 
için temdit etmek hakkına ına 

lik olmalıdır . Bund n h ı şka ka· 
ııumı esasiye m'nınrlara ait h 
kanım da ithal cdiJrne i icap 
e<lcr. 1 murl ı r menıuri) t ha
yntıoın <li ıplinleıioı kobul etmek 
mecburiyrtine mukabil oıoa§ln

rındaıı ve tekaut haklnrındon 

tmin olacaklardır . E~usen Baş

vekil memnrlnr namımı yapılan 
talııikiitm gilrültiicii ufok bir 
ekalliyetin eseri olduğu fikrinde 
dir. 

ı. Dumerge gelecek hafta 
zarfında haşveufilt>tte yapılacak 

teşkilat ile orilli iktisadi 'c mes
lek meclisin ve mıntaknyı ikti at 
mecli loriııin te:.killitlarımn ana 
batlorını izah edecegini öyledik
len sonra :Fransızlardan fırkacı 
hğm şalı i hotgfiamlıkları yerine 
vatanperverlik zilıniy ıinı ıkam} 

etmelerini söylemiştir . 

----····· ... ·---
Muğla da 

Bu senn tütün mahsulü va
ziyeti çok iyidir • 

.Muğla : 25 ( A. A. } - \illiyet 
içinde tüılirılerin hirin«'İ )azılışı bit· 
mi~tir. Bu }azıhşa göre umum re· 
kolte iki buçuk mil •ondur. İnhisar 
iclare i ve tiitün kıımpan)aları faa· 
liyete gec;ınişlerdir • Havaların P.yi 
gitme iuden tiiliioler başka senelere 
göre çok giizel ve ha talık ııdır . 
E ki ene mob uliindeıı 1500 balya 
kodar atılmıştır . AnLarlarda f'l!ki 
sene rekolte&iuden hemen hiç bir 
şey kalmamış gibidir . Halihazırda 
tiiccar elinden 6-00 balya kadar 
tiitün vardır . 

Bir gazete nedir ? 
•••• 

Bir rnenılrkette çıkan hir gazeıc, 

0 muhit içinde yaşıyanlaruı malıdır. ı· 
Gazete her zaman balkın ve memle· 
ketin faydasım gi>z önlindP. tutar • 

Viliiyeılerde gaaetecilik: hü iik 
hir mahart't sahihi olmağa miite\•ak· 
kıfftır • ÇünkU her gün okuyucuyla 
yazıcı göz gi>ıedir . En ufak hir ha
vadis , yahut nıulıarrirlerden Liri i
nin ho§a gitıniyt•n harek~ti • dal· 
gınlığı , iltifatta kn uru v hunlara 
hcnzer çeşit .;c>şit , akla hayale gPI· 
miyen §eyler, neşri yatınızın isıika· 
meılcri üzerinde bin türlü zorluk:· 

lar çıkarır • 
Ba§ vurduğunuz yerlf'rdcn bava· 

di alamazsınız , bir gazf'lt><'iyı• a 
pılını ı ve gösterilmesi kap eden ko· 
layhklardan, nü azişlerdı>n mahrum 
kalabilirsiniz .. 

Bir gazeteci , eğer §Uraya , hu· 
raya havadis için gider e hn bir ra
hatsızlık değildir , bilakis faydadır • 
Çünkü : Sokaktan toplanan yanlıı 
havadisler yerine , dotru unu ver· 
mek her halde daha salim bir it· 
tir , 

Şantaj , şuna buna tasalliit , 
Yurddaşın hüriyetine , yüksek şah· 

siyetioe tecavüz , memurun vazift>si
ne karıımak , umuqıun faydaaını 

goz~ten_in ~lı ıaa hn n·tmı k lııç şiıp 
hesız kı ahlak ızlık«ır • Cumhuriyet 
efkarı unıumiyesi ve ne de kanunlar 
bu cins aıağılıklara dayanamaz .. 

Fakat ? Blitiin hundan 8 rı kf"ll· 
dini yıırdun , hudunun fa d: ına 
vermiş hin türlii yok ıılluk ıkıntı 
içinde ~ıeşriyo&ırn yopaa g8 ;,,.,, lt>rf', 
gazetecıler aygı göıilf' lı ıkılıııasını 
oıılorııı lınkkı olan ve hir ınuo ı>ret 

u~ulüne lıağlı Lulıınan ah iyetlt rine 
dıkkat cdilmı>sini bir gazf"tcnin 
b. ' • 
ır gaz tecinin ıucrleni haklarına 

sahip olmoyan kim eler gibi görül
memesini ılilniz . 

e tuhaf ki , lıa kn meınlı kt>t 
le.rde gazete lıir 1111·~1·111!1 t•ıtır . Şım· 
dıyc kadar görülen köıii nıi aller 
bizde buıııın ter ini meydana ge· 
tirnıiştir . 

Pakat şnra ı biliıınıı>li ki omu· 
zunda ağır Lir nıemll'ket likii oldu· 
gnnu takdir ederek çalışanlar llaşka
larının h11klarıno, şah iy .. ılerinr hür 
me_t etmrsini bildiklrri gihi k' ndi 
lcrme de hürmet ettirme ini hilir· 
lcr ... 

Anlaşıldı nn ? O halde işte bu 
günlük Lu kadar • 

K. O. 



Sahife: 2 ( Tflrk S3zfl ) 

1 
Milli 1 

• hikaye Deli Fatma ~·c~". 
-3-

lı ( ŞAR SA VALARI ) 
F1alma önceden o kadar deli 

değildi , onun nasıl azmasına ıe 
bep , birgün Fatma çocuğunu ar· 
kasına bağlamıt dayısına gidiyor
muş . Kızılcagedikten çarşıya dö
nea yolun tam ortaımda İsmaille 
lcarıılaımış , o be) az bir atı o üze.
rinde sartanda gümüıln martini , 
terkisinde de o kantocu kız var-

Elin ağzı torba değil ki bağla 
yasın, Fatmaya oğlunun öldUğünü 
söyleyivermişler .. 

Orta tahsil mektepleri 
O bunun üzerine bir şey ıiSyle · 

yememiş yalnız mezarını görmek 
iıtemit . Oraya götürmüşler . top 
rağın üzerine kapanmış saatlerce ı 
öyle lcalm11 .. 

Yeni binalarına taşınmak • • 
ıçın 

devir muamelesine başladı 

mıı. Fatma yerden koca bir taş par· 
çaaı almıı bunlarrn üzq-iae fırlat 
mıı , lsmıil atıaı özengileyip geç
mek istemiı , bu sefer aha yele -
sine yapıımıf , kantocu kız yuvar 
laGmış . lsma\l kapoan üzeriadt:n 
yaralanmıı .. 

Bunu bize Fatma hem anlatır , 
hem de orada söylediği türküyü 
ıöylerdi . 

Ayıe bacı bir kaç kere öksür 
dü . Kııık , tıkanık bir sesi" Kı 
zılcaıedij'in türküıünü .söylüyor
du ı 

" Senin terkinde kantocu kız .. 
Benim sırbmda altın topu bir oğ· 
lan .• lımail seni bu kadın mı bU 
yühdi ?. Onun soyu soyumuzdan 
dejil , dili dilimizden değil .. Di
ni dinimizden değil .. 

Boynundaki çevreyi kim işledi? 

Fatma buodRn sonra iyiden iyi-j Orta tahsil mektep müdürlerinin 
ye duruldu · Sessiz • kimseye hiç ı evvelki giio Vali vekili Osman 
bir zarar vermez bir hal almıştı" Nuri beyin başkanlığı altıocia top· 
Arhk oe o uki tür kült ri söylüyor, landıklannı ve yeni binalara taşın· 
ne de İsmailia adıoı anıyordu . mak üzere görüştüklerini yazmış 
Yalnız bir ninai tutturmuştu : 

1 

tık . 
"_Bab~ .~ucağını görmeden Bu toplantıda mHrif vekaleti · 

topraga duştuo · Babamn kolları 1 nin emri mucibinec mekteplerin 
başkasııııa boyouoda ' ne S€: n ' ne yeni binalarına ta§ıamaları karar· 
bea o~ua düA"ümlenen yüreğini çö· ı laşhrılmıı ve dünden itibaren mü-
zemedık .. dfüler araıında devjr muamelesine 
.. Uyu yavr~m .. Sevilmiyenler baılaamıthr . 
açın rahat ycrı toprak altı . Buna pre ders ıeneai bışı olan 

Uyu .. ~yu · :.. . birinci teırinde her mektep yeni 
Onun oyle bar uyu· deyııı var- binalarında derslerine başlamıı 

dı ki ea zalim yürekler bile daya· o1ıcaklardır. 
namazdı .. . . . . §Evvelki güolcü toplanhda kız 

Artık luş ıyıden gelıll'fll · Her· I lisesi mUdürü Eover heyin adı ya 
kes evinde ocağının başıuda gün zılacak yerde ikinci müdür Ne· 
geçiriyordu. Kızlar , kadınlar tez cati Ragıp beyia adı yazılmııtır . 
gahlarda heybelık • ge)•imlik bez- Bu yanlıtlığı dUzeltiriz . 
ler dokuyorlardı · O kıt yamıa § Liaelere alınacak olan p?ra
geldi , kar damları bastırmış , yol s. 'e · · k kt ı de . .. . _ ı .. y yıp ıç~ce ve me ep er 
lırı kapnmııtı . Bar koydeo bır ko 

yatacak kız ve erkek talebelerin 
eylülün 29 uncu cumartesi günü 

erkek lisesinde 111bbi muayenelerı 
ve otuzuncu pazar günü de imti 
hanları y_"8pılacak ve imtihan ka 

ğıtları bir zada koou1arak üzeri mü 
hürlendikteu ıonra vekalete gön 
derilecektir . 

§ Orta tahsil mektep müdiir 
leri ile maarif müdürü Yunus Ka
zım bey ; iSnümUzdeki Cumartt.si 

günil Vali vekili Osman Nuri 
heyia baıkınhğı altında soa 
bir toplantı daha yıpacıklar ve 
mektepler6 ait bazi itler üzerinde 
görllıeceklerdir • 

§ lık mekteplerde ikmal imti
banlanna ve kayıt kabul iılerine 
devam edılmelrtedir . imtihanlara 
ve kayıt itme pazar günü aaat on 
altıya kadar devam edecek ve 
pazartesi günü bitecektir . Sarma saçlar•m boynuna yetmedi 

mi •• Onları ben kesip kapına as· 
tun haberin yok mu ?. Derbe.ntte 
ki boz köpek hile yavrusuna böyle 
bor bakmaz .. Bir kerecik sırtım
da ıu altın topa bak .. ,, 

ye g"jç gidiliyordu . Yıoe öyley 
keo köylü, her sabah Fatmamo 
ninnisiyle uyaıaırdı . Orıa fırtına , 
soğuk , tipi biç geliyordu .. 

Sebze fiatlannda ihtikar 
F1rtıoaoııı karları bir daidan 

Fatma arhk rHt gelene saldı d v d ğ k 1 k" l . aga savur u u , urt aun oy ~-
nyordu . Onu arkımazdıkı ıu yu· . d v. b' b b · · 

v re ın ıgı ar 1ıece, a erıızce evın· 
bak çardaj'ına bagladılar . Tarsus ı d k ·ı · t' A d .. . . . en çı ıp gı mıı ı . ra an gun 
tan okunmuı , adaklı bar zıncır ge· l t' H ft 1 . F t 
. . 

1 
. B . . b . d 1. er geç ı .. a a ar geçh .. a · 

tarmıt erdı . u zıncır angı e ı · t k d 
1 

ı 
maaın sesı ar ı uyu maz o muş 

li• ayağına üç ay vurulursa akh t 

bııahagelirmiı. Üç ay Fatma yunak u .. Tipi dinmiı' artık köylerin 
yerinde ayaiı zincirli kaldı . Üç 

arHında gidip gelm~ başlamıı , 
ay köy onun sesinden ' ayağrnda- yollar açılmıştı Köylü , Fatmayı 
ki zincirlerin şangırtısından uyu· 

günlerce aradılar , izioe bile le 
yamaz olmuttu • sadüf edemediler . 

Bazı gider çardağın kıpıaında Ali dayı, taze akçam fılizlerin · 
isi aralıklardan onı bakardım .. 

den yapılmış ağızlıiıoın ucundaki 
Kapınan aralığından uzatılan ek- ııgarayı tazeledi .• Ayte bacı , bir 
meii gllnlerce yemediği olurdu . kaç yudum su içli . Baıını yu~ara 
Bazea de günlerce köşedeki kere· kaldırdı . Koca çamın yıldırımla 
vetia üzerinde sessiz otururdu . 

yanmıı büyük bir dilaoı göstere-
Onun o menekşe mavisi fıÖZ. rek : 

leri bir kurt gözii gibi halka halka _ Ah .. dedi , bir güo bar-

Komisyon; altı kişinin fiyatlar üze
rinde ihtikar yaptı/arını tespit etti 

-----------~·-------------. Mektupçu Raif Beyin reisliği 
, altında toplanan bir komisyonunun 

sebze fiyatlar1oda ibtilcar yapılıp 
yepılmadığım anlamak lizere tetki 
kat yaphğıoı yrızmııtık . 

Bu komisyon dün ögleden ıon· 
ra vilayett~ toplanmıı ve tespit 

ettiii ıu esasların bir rapor halin· 
de Cumhuriyet müddeiumumiliği 
malcamıaı gönderilmesine lca -
nr verilmiıtir : 

1 - Domates veya patlıcan· 
lara bir oevi bacek musallat o1du
ğundan piyasaya az miktard• gel 
mesi . 

ı 

henüz yetiımemesi ve komıu vili 
yellere fazla ihracat yapalması • 

3 - Adlan komisyoqca teıpit 
edilen altı kitinin sabıbleyin er· 
lcendeo tehire sebze getirenleri 
önliyerek bunları ucuz fiyatla 

saba ılıp piyaaaya yüzde yirmi 
ve daba fazla bir fiy•tla aatmala 
rı ve bunların bu hareketleri ol
masa aebıelerin daha ucuza ııtı· 
labileıceği . 

Komisyonca hazırlanan bura· 
por bugün Cumhuriyet müddeiu-

olmuı dıııaa ta§mııtı · Başı kuru mandan dönüyorduk . Ay iyiden 
bir dıkenliğe benziyordu .. büyümüı , ışığı bel" tarafı gün- faıulya ve buaa bezer sebzelerin 

Üç ay bu zincirde kaldı . Ar düz gibi yapmııtı .. Bu dala bir 

2 - lkinci defa olarak ekilen 
mumiliği makamına g6aderilecek 
ve alta muhtekir hakkında ~anu
ni takibat yapılacaktır . 

t.k bahar gelmişti . Fatmanın da salıncak kurduk , Sallandık .. Sal. 
bıraz ıkla yatışmış gıbiydi , onu landık .. Harmaodakilar bizi evde, 
çardaktan çıkardılar . Bir deri , evdekiler de harmanda ~anıyor 
bir kemik , cansız cansız duvar larmış . Arayan soran olmadı .. O 
diplerinde , ağaç altlarında dola- İımaili sevdiiini burada söyledi • 
ııyordu .. Bir çok ağladı , babasını lımail'le 

Bır akşam hana gelmiıti · evlenmelerine razı olmıyacak sa 
- Anamı söyle .. dedi . Ço- nıyordu . 

cuğumu versinler .. Niçin benden Öğle güneşi hava arahklarmı 
•klıyorlar . Boğarım diye mi kor- yavaş yıvış kımddatıyor , ovadan 
lnıyorlır ? Bak arhk ben alullao· gelen ılık bir rüzgar , etrafa ağır 
dmı .. bir çam kokusu sindiriyordu .. Dağ· 

Fatmaaıa çocuğu o kış bir haf- lar hafif bir duman içinde birbiri· 
ta atte§ler içinde kavrulduktan IOD nia arkasında seyrekleşiyordu .. 
ra ölmOttü .. Arkamızdaki pınarda genç kızlar 

Söıii haıka tarafa çevirmek türkü söylüyorlardı . 
İÇİD bir çok şeyler söyledim . O " - Pıaarlarin suları ay gibi 
blitüa bunlara uslu uslu dinledi .. pırlak .. Fatma kocasmdau , ko 
Gizlerine akşam koranlığının yıl caaı Fatm11andan ırak .. ,, 
aızlıtı çökmüttü .. Eıkiden olduğn - Bitti -

bi tatlı bir boyun kırmasiyle te-
erden plmekte olan ııı~lara 

bıkarak llirkü söylemeye batladı. Kadirli Şakilerlnden 
.. Al , J•til fiyinmiı bütün 

ağaçlar .. Derelerde çağlıyan su· Şöför Mehmt>tte nihayet 
lar k•ra sevda çeken kız yürekleri yakayı ele verdi. 
,tbi t•ııp döldUOyorlar . Güneş Kadirli §akilerinden olup n-
dağlarda karları ılık ılık okıayıp zun müddettenberi kaçak olarak 
eritiyor .. gezdiği halde bir türlü yakalaua-

Pınarların ıuları ay gibi par· mayan Bacı Velinin av~neai.ıde 
lak •. Minimini beyaz çakıl taılan Kadirlili §Öföri .Melımedio Arpalı 
içiae lelce düşmemiı inci gibi .. çiftliğinde saklı bulunduğu Em
Oıtl çiçek dolu ajaçların dalların- ni t müdOrlüğü memurlara ta 
da kuı\ar atız ajıza ıeviıiyorlar . rufından tesbit edilmiş va evvelki 

Hıni benim sevgilim .. Baha gün taharri memurları yanlarına 
rı mı unuttu •. Yolunu mu şa§ardı .. 1 aldıkları jandarmalrJa birlikte 
Batkı bir ydvayı mı tDnedi .. Ne 1 oreya giderek rhmedi yakala-
oldu ODa ? .. ,. 1 mıı ve ıehrimize .getirmiılerdir. 

l<adm yüzünden cinayet 
Katil Hacı ile onu teşvik 

Duran y~kalandılar. 
eden 

--------------~.-..---------E\'velki gün~kşırlı-Egri ağaç 
köyleri arasındaki yol üzerinde bir 
cinayet olmut ve Bekir adind* biri 
lhrahim oğlu Hacı tarafrndan la· 
hanr.a kurşunlarile öldürülmüştür . 

Bu cioay,et bakkında edindiği
miz nıalumau aşağıya yazıyoruz: 

Adalı köyünden koza yüklii on 
araba Adanayı gt>lmek üzerr. yola 
çıkıyor ve lam Çukşırh ile F.gri 11ğaç 
yolu üzerinde iken bir adamın boy
lu boyunca yerde yattığı görülüyor. 
En önde giden arabacı bu adama 
niçin yol üzerinde yamğmı soruyor. 
O da basta oldu~undan dolayı yat
tığ nı söyliyor. Arabalar ilerileyor • 
Be{lnçi arabayı siirnıekıe olın Adalı 
köyünden Müslüm otlu yirmi bet 
yaılınnda Ali de arabasına durdu· 
rarak buna ayni siiali soruyor ve ~u 
cevabı alıyor : 

-"Hasıayim , Adanaya gidece· 
~im, heni arabaoa hindir,, 

Diyor ve ret cevabı alanca he· 
men arabanın üzerint' ııçrayor ve 
tabancasını çektiği gibi bütün kur· 
ıunları buuuo üzerine boııltıyor ve 
can az oluak yere deviriyor ye ara· 
hadan aılayarak o,°adao savufl1P gi· 
diyor . 

Bunun üzerine ikinci mustantık 
Vasfi • jandarma bölük kumındarıı 
yüzba§l Aziz ve hükumet tabibi Ha
mit beyler cinayetin olduğu yere 
giderek lizımgelen tahkikata bıtlı· 
yor ~e verilen e!2kil üzerine bu ci· 
oayeti yapıp kaçan Niğde mınıaka· 
sıuda iskan edilmit olan ve çahımak 
üzere İncirlik köyüne g"lmit olan 
B&bfit •tiretioden İbrahim oğlu 
Hacı ile bu c1damı cinayete teıvik 
eden ayni köyden Dervit oğlu Du· 
ram yakalayor ve ıehr" gt>tiriyorlar. 

Cinayete müsebbip Bekirin Du· 
ranın karısı aleyhinde söylemit ol· 
dugu bir sözdt:n ileri geldiği göı· 
terilmektedir . Bekir göksünden ve 
sağ kolundan aldığı Jaraların teei· 
rile ölmüttlir . 

Duranla Hacı ikinci istintak ha· 
kimliğince sorguya çekildikten sonra 
tevkif edilmielerdir. 

--
.-... Agfa filimlerinin --;:-

Her çeşitten , an ta
zelerini çok ucuz fi· 
yatla; 

Foto Coıkundan tedarik 
EDEBİLİRSİNiZ . 

Arabalardan bir kısmı orada ka· 
hyor ve diğerleri de en yakm jan
darma brak<>luna gel.,rek hadiseyi 

1 haber veriyorlar. ı _______________ _. 

Fırtınadan sonra 
Yağmur 

Evvelki gece şehrimize ve 
yakınlarına yağmur yağdı •. 

Evvf'lki 'giin başhyan fırtına 
kısa nralıklarla gece geç~vakta 
kader ürmüş ve şehrin her tarafı 
toz ve toprak içerisinde kalmış 
tır. Gece gök yü:t.ünü bulutlar 
kaplamış, şimşekler çakmı§ ve 
saat birde başhyaa yağmur hizıoı 
artırmış ve yarım saat kadar yağ
mıştır. 

Yağmur dağ ve yayla kısımla· 
riyle Tarsus ovasına, bağ ve bah
çe cihetlerine daha fazla yağını§ 
t1r. YOr•ğir ovasına yığmamıştar. 

Kazaları yağmur yağdığına 
dair Vilayete, düne kadar bir sa. 
va gelmemekle beraber ~buralara 
da yığdığı umuluyor. 

Yağın son yağmurdan irma· 
ğın suyu bir miktar yükselmiş ve 
suyun rengi çok bulanmıştır. 

Don hava kısmen açık ve çok 
ca bulutlu geçmit ve öğleden 
evvel hafif miktarda çiselemi§tir. 

Yğmurun yağması Jzeriee bir 
kaç gündenberi devam eden yakı
,., ve bunaltıcı havadan dOn «-ser 
kılmamıştır. 

Bir okurumuzun vilayet 
makamından bir dileği 

llir okurumuzdan aldığımız 
mektupta tıpu ve nüfus dairele· 
rindr: işlerini takip eden halkın, 
bilhassa kadınların itleri bitin· 
ceye kadar saatlerce ayak üzerin 
de bekledikleri bildirilmekte ve 
hiç olmazsa adliyede olduğu gibi 
buraya da bir kaç tahta lrunulma· 
sı vilayet makamından ehemmi· 
yede rica edilmektedir. 

Vali vekili Osmaa Nuri beyin 
okurumuzun bu çok yerindeki 
dileğini nazarı dikkate alarak 
hükumet konağının birinci kat 
koridorlarına kanapeler kodor
tacağını umuyoruz . 

iktisat Vekal.ehnin 
Bir Tamimi 

Belediyelerce verilecek v-;&ç 
kalara istinaden Deniz yolları iş· 
letmesi inhisarı vapuru ile parasız 
veya yaram navlınla sayabat edecek 
fukaranın cidden yoksul ve mo
avenete muhtaç olması icabeder 
ken belediyeler tarafından mec 
canea veya teazılitlı biletle eeya
hatleri t•lep edilenlerin vesika· 
)arandaki fotoğrafiylerinin fakrll 
hale delalet etmediği ve ihtiyaç 
er babı adan bulunduklarını göe
termedıği cihetle bu vesikaların 
hakikaten muhtaç halde olanlara 
inhisar ettirilmeleri hususunun 
temini İktisat Vekaletinden Vila
yete bildirilmiştir. 

Koza pazarı yeri 

Eskiden hayvan puan olaa yerin 
lcoza yeri olarak yapıldıtını JH· 

mıtbk. 
Burasının fasla tozlu ve ileride 

de çamurlu olacatını nazari dik
kata alan beltdiyf' bu mabıuruo 
anilne ı•çmek için buraya çakıl 
ve kum diSktllrecek ve bir de bay 
vıoların ıu içmesi için tulumbı 
çaktJnp yalak koydu•Pca\\tar . 

asıl iklisatça yan müstemleke· 
likten kurtulup erki o budun i~liıa· 
diyıtına geçiyorsak, Dil savaıiyle d11 
kültür milstemlekeliJinden çıbp 
budun bütüolütöne gidiyonıı. 

.. 
Oz dilik 

)atmıştır . 
Bu arada Askeri 

havalar çalmış, İsti 
riyet ve kurult•y 
lenmiş, er kek mu 
talebeleri cana yakıD 
oradakilerin içlerin• 
meler saçmışlard1r . 

Bundan sonra 
rımJan Ali ağa iJe 
kı ~fendi de güzel 
lemi§ler ve alkışlan 

Kutlama toplantı 
konuklara ayranla 
geç vakıt bayramı ~ 
tir . 

Ahmet Süreyya be 
çe güzel dtyişioi a 
ruz: 

Hanımlar, Beğle 

Bugüa kötll NJ.,. 
siz din baskılın al 
ğmdan çıkarıl mı§ 
yeni bqtan düzene k 
ba§tan onarmak, dil 
ratmak için iki yıl 6 
Dil Kurultayının il 
girdiği mutlu giinD 1 

Onua için; bu~ 
Tiitk budunuaun 
günüdür. 

Bayramınız kutla 
ayg~ rleter Hanıal 
Bilindiği 1ıibi Dft 

de yalnız budun bC' 
ması demektir. 

Budunları tutaa, 
Jik, diriklik içinde 
tür itinia ea sağlalll 

dildir. 
Budun ve ülkü kor 

ğumuzua biri öbürü 
sayHız eyilikleriad 
Türk dıli korumunun 
leri ve yüce -buyra 
rolması da bundandJr. 

Türk çocukları..
konuıup anlaşma11nı 
tiren bozuk, dar, ka 
yüzlerce yıl baıım 
çor fibi tıııtanları 
ken bize yalnız iki fıl 
az bir çaja içinde 
Türk sözü derleme 
ve kolay yoluou 
öodeirimize sonsuz 
snnırım. 

Bütlln acunu ilk 
ı§ığiyle aydınlatan, bl 
ların dillerinde öz 
söz kökleri huglln 
büyük ve üstün bud 
ni anzene ye tü~ 
sava§ı kamumuıwı 
yükllmUdür. 

Her birimiz için ~ 
biikümüaü olusu i · 
ve en önce letlerillfJ 
dil bilgiolerimizi cif! 
gı ve sevgi duygubrt 
sek kıtınanızda andll~ 
ıcrekli bir yumuı Nf 

Büyük Tilrk kalkP 
ongun bir ıeçimidir kf: 
ramımızı ilk kutlulı 
gDn bile konuıtuıo 
dili wraetn4a ayrılık 
olan budunlar i .. ,· ....... -
çıkmıı aayrlabilecek 
yiz .. 

iki yıllık bir ç• 
dığımaz bu dinekteo il 
ve gücü artan bir e-' 
ve güvenli adımlar 
leyip ı ... cım~a 
bayıktır. 

TOrkün soysal 
ptao bu bay inanç i1' 

Sözlerimi biti-·,_,. .... 

gönü de yaratan, ..... 
yükselten ve geoitl 
koruyucu ve kurta 
adını temiz yürekleı 
ran SODIU~ kulduk 
de birkez daha aoırd 

y 8§81ın Onla V 

. 
J 



SON SAVA Jar--------
Trabzonda 

1
,,-Memur ve halk tayyare 

c~miyetine aza kay· 
dedıliyor. 

--
Trabzon : 26 ( A.A ) - llün 

ali Hifat lıeyin riyaseti altıntla 
J ılediye ve tayynre nıüfetti~leri-
tb i~tirakiyl~ fevkahide bir top 

a lntı yapıldı . Bu toplantıda hü· 
n Karademiz mıutakasında ce· 

~ . 
. ~ l}Ct varidatının artımına Y.ar_-
iil'ım "dr.cek nıühiuı karorlar ııtı· 

1' az ediMi . 
1;;.,tisat Vekilim iz lzmirt~ gitti 

Ankara : 26 ( A. A. ) - iktisat 
kili ccıaı hey hugi.io ögle trcnilc 

nıire nituıi'" ve istasyonda Aılliye 
" ;o kili Saracoğlu Şükrii hey, oıebuQ· 

r v~ v ,.kfılet erkim tarafıo<lan 
Y8 urlanmı~tır . 
il 

alevik köyünde 
jeoloji ilim ı c1yeti tet

kikut yaptı . 

KaysPrİ : 26 ( A. A. ) - 'f'ran· 
ın Oijon Onivcrıiitcsi Jeoloji pro· 
Örii M. Şapo ve lsıanLul Üniver· 

a leı1i j<'oloji cnsıitüsii müdiirü pro
ot"_Bör Hamit Nnfiz hey , Pın~r~aşı 
'};6 zasımn Halevik köyünde ı~ı a.y 
bı(."~ı bulunan iiçüocü ıh~~·re ?'t b~~ 

) vanın buhıuduğu yerde ıeoloJI 
•ki~aıı yapmak 'izıue ~ı.>h~imiz~. J- lını~ ve lıeruberleriude Maarıf mu· 
rU Iliisni.i bey bulunduğu halde 
halline gi<luek ilUli araştırmalar 
ııuıışlordır . 

~uğlada Ergani tahvilleri 
sahşı . 

Muğla : 26 ( A. A. ) - Ergani 
hili istikraz tahvillerinin bütün 
lityet dahilinde hararetle satışı 
Vanı etml'ktedir . Şimdiye kadar 

1
1ruij olan biletinin lıepisioin sa· 
acağı nnlaşılınaktadır. 

Uşakta belediye intıhabatl 
hakkında görüşmeler . 

U§ak : 26 ( A. A. )-Gecı" Hııl
vi salonunda toplanan fırka kaza 
Yetiyle nahiye heyetleri ve ocak 
Yetleri belediye intihabatı etrafın· 
. gflrüşmüşler ve belediye namzet· 

ı 1 li tesini tesbit etıni§lerdir. 

~ Milletler cemiyeti 

fgan hükOmeti de cemiye
te kabulünü istedi 

-
Ccnl.'vre : 26 (A.A) - Mi.llrt~l'~ 

nıiyı ti tarafnıdon Irak Asurılerıoın 
aaı meSP1e ini tetkık etmek için 
kil e<lilmi olun komite bunların 
giliz güya~ı v~yo Fransız µ;arp Af· 

ka ında iskanları inıkii.nı lıukkında 
ı rapor almıştır. Koıuite yarın top· 
llarak kooseyt' vf"receği raporun ve 

husustaki tavsiyelerini hazırlı ya 
ktır . 

C nı'vre : 25 (A.A) - M. Bartu 
l"itn ()ıtle vaktı şark misakı hak· 
" .. rı ·· ııda uzun müddet 1\1. Litvino o gu· 
mii ıiir . Ji'ransız nıalıafili nıiiz~

tdndeki uıü~kiillere rngrııf'n mu· 
ıt neticelere vusul ünı!dinin ka}'b· 
ınnrlığırıı bildirnıekteıhr · 

C 2ı::;: ( \. A) - Milletler enevre : v ı · . 
ıniy~ti Afgııniııtanın ı·eoıİ} ete gır· 
~ hok'kınduki taleuini alıııı~tır . 
.. 1 • • •l"V"'t c•dilen Asamble •· e ıçtımaa , u •c • • 

gün ö~ledeo sonra bn talebı tetkık 
~ 

cektir . B" k 
C 2,. ( l A) - ııtçc O• eoevre : .> n. . . 

ai Yonu tedııhulde kalcnış Ceınıyen· 
Vaın taablrndatı tali koınisyonunı:J° 
rıorunu tetkik etmiştir· Bu rapor 8 

Ofiıııuzdeki sene içtiına edecek olan 
•ahdut komitenin geri kalmış ~aalı: 

1' ltıdatın oisbet dairesinde t~ayıyeıı 
111 clc,·letlerle müzakerata f?1_rışm~k 
Pre va i seliibiyetlcrlc teçbız edıl· 
" i iltizam olunmaktadır · Uzun 
" · k bul ıd~nakaşadao sonra bu pro)e a 
ılnıiştir . . 
Bt~rn : 25 (A.A) - Alman ietıh· 

•rat büro"u bildiriyor : 
. Federal meclisi ; Sar polisi için 

\'ı~rf'den meınl.lr celbini bitaraflıkl.a, 
•4ıliır.lif ırörıniyerek. Milletler ceoıı· 
"ti. umumi katipliğine yaptığı ~ir 
t)~1MP Sar lıü kii met komisyonu.o~ 
Y•ııırı nlüddeti zarfında Sar polıet-
11 tak.,·iyeı:;i i"io kaydedeceği kim· 
le · • · rı <ıramaktan sarf111azar etmeıu 

rau unda :bulunduğunu bildirmi~
r , 

( TürkSöü ) 

Parlamentolar konferansının ikinci toplanışı 

umumi teşkilatını tenkit etmek 
tense her heyeti murahhasanın 
kendi memleketinde yapılan ir.
r aat ve gayıetleri ifa<le etmesi 
daha iyi olacaktır. 

- Birinci Sa/ıift•den Artan -

1 Amerika Birleşik devletleri murah 
1 haslarından M. Robinsoo söz almış 

1 
ve Amerikada tatbik olunan ve 

Devletler harbe girişmemek 
üzere bu sahada hirhiıJ,.riyle r.e 
kabe-te devam ı•debilirler. 

M. Lovenlıeız bundan sonra 
sulhun ta,sini için manevi eilah· 
91zlannıanın t hemmiyetioi telıa· 
rüz ettirmiş ve sulh aızusunun ve 
sulha itimadın halk kütleleri ara· 
sıncla inki~afına çalışmak birliğin 
her ezasının manevi bir vazifeei· 

dic; demiştir. 
Hatip nutkunu .Lebistanın ge· 

rek daht]de gerek hariçte bütüp. 
<levlrtlerle en eyi müoasebat tesi
sini temin edecek bir siyaset ta 
kip etmekte olduğunu söylemek. 
l\! nihay,.tlendirmiştir. 

İstanbul: 25 (A. A.) - Pıarla 
mentolar birliğinin silahsızlanma 
ve cemiyet muütel komisyonu 
bn sahalı saat dokczda içtima 

etmıştir. 

llirliğin, T'Jık gurubunun Edir
ne meb'usu ve grup umumi katıhi 
Zeki Mes"ut B. temsil eylemi§tir. 

Komisyon, geçen nisanda Ce 

nevrede hazırlanan mukarreratın 
ilk proje~doi son.bir telkika tabi 
tutmuş ,.e hazı ufak tadilatla ni
hai projclirioi kahul eylemiJtir. 

MulıJelit komisyonca .bugün 
son şekil kararlaştırılan nihai 

projeler yarınki umumi içtima
ların me\'zuunu teşkil tdet·ektir. 

İstanbul: 2l1 (A. A.) - Birçok 
murahhas heyetlerinin talebi iize· 
rine konferans programınıla bazı 
tadilfit :yapılmış ~e 30 eyhll Pazar 
günü toplanması mukarrer ko
mis) oıılann içtimaları Çarşanba 
ve Peışenbe.ye kalmıştır. 

Bu suretle j mali ve iktisadi 
meseltler komisyonu Çarşanba 
sabahı saat 9,30 da Adli 
kemi.syonla ırklar ve miistemle· 
keler komisyonu ayni gün saat 
18 de, siyasi komisyonla içtimai 
komisyon Peqenbe günü saat 18 
de · tokla~acıktır. 

İstanbul: 25 (A. A.) - Dün 
umumi içtimadan sonra parlamen· 
tolar birliği konst.yi toplanmıştır. 
Bu içtimada İstanLnl konferansı 
ile 1935 te Brüksclde toplanacak 
31 inci konferaoe arasınfütki 
müddet için konsey ıeisl ği ioti 

haLı yapılmı~ ve §İmdiki rds l\I. 
Boussonun yerine Belçika gııru 
bu reisi ;\I. Car ton de Wiaı t reis· 
liğe seçilmiştir. 

Konsey, ayni zamanda nizam· 
name mudlıince yapılacak icra 
komitt!si azalığı intihabt lınkkın 
da da preavi olarak müdd ti hi· 
ten Romaoya Me'busan re:si 1\1. 
Saveaııo'nun yerine birliğe Lehis
tan gurubu reisi Doktor Soenlıer· 
zin uamutliğioi teklife karar ver· 
miştir. 

İstanbul: 25 (AA)- Par lemeato 
müzakerelerinin nihayetine doğru 

.... ---------------------~--
Pertek kazasında 

Nüfus sayımı işi muvaf
fakıyetle yapıldı 

yeni sistem tesmiye edilen usul· 
ler hakkında izahat varmiş ve ay· 
ni zamanda milli kalkınma işindeb 
bahsetmiştir . Reisicumhur M. 
Ruıvelt tarafından altnan iktiaa 
di tedbirlerden bahsede- ken ha· 
tip ıyoi zam~uda mazi ile hal a

rasında mükayeselerde de bulqn
muştur . M. Robinson bütün bu 
harckalıoda ıeşkilatt esasiye kı· 

ouou dainsinde kalmış olduğu 
nu ve halkın büyük ekseriyetin 

tasvip ve itimadına dayanatak it 
gördüğünü tebarüz ettirmiştir . 
Hatip ı:;özünü §Öyle bitirmiştir . 

Amerika Birleşik devletleri 
saadetinin diğer milletler ile sulh· 
perverane ve dürüst bir teşriki 

mesai ile devam olduğuna tama
men kanidir . [Alk•şlar) 

Bundan sonra kürsüye Fran 
ıız heyetinden Guadelııp mebuıu 
M. Kaııadas çıkmış ve rapoıun 
sarahat ve vuzuhundan dolayı ki 
libi umumiyi tebrik eyemiştir . 

Bundan sonra liiyik ve Cum
huriyetçi Türkiyeyi selamlamış 

ve G~.zi Mustafa kemal Hazretle ı 
rioio yüksek idert'leri !tında son l 
ıendt r vücude gelen büyük inki
şaf ve terakki eserlerinin methü 

senasmı .yapmıştır. (Alkıılar] 
Türkiv ite Fıarısa arasında 

müna!lebatıo ananevj samimiyetini 
tebarüz eUirdikten soora M. Kana

das, Türkiye; içio çok şayanı ifti 
har olan ırk ve renk milsavatını 
tazim ve hürmetle anmış ve de

miştir ki : 
Bu memlekette insanlar 

rilcrioin renklerine göre değil, fa · 
kat zeka ve kabiliyetlerine göre 

ölçulür • [Alkışlar) 
Hatip P.arlameotarizm rejimi· 

nİD halen geçirmekte olduğu ka
rarsızlıklardan mülcedder bir ıeıle 
bahsetmiş, fakat bazı mahzurları
na rağmen hakikaten kuvvetli hil
kümlerio ancak parlamentarizm 
rejimi ile vücut bulabileceklerini 
izah eylemiştir . 

M. Kanatlas, beyanatının ikti 
sadi kısmıoda eski libetal m~k
tebioden olduğunu söylemiş bun· 

dan sonra söz alao Macar beye· 
tinden M Lutacs Assstau ekeli 
yet fer meıeleıioi mevzuubahsot 
mis ve Avrupada ve bassatan mer
kezi Avrupada sulhun tesisi 
işinde bu meselenin mllhim ye· 
ri olduğunu söylemiştir . 

lsvcç murabbaslarından · Dok· 
tor M. Pauli bazı memleketlerde 
parlamentarizm rejimini yıkau, <li· 
ğer bazılarır.da halkın intihap u· 
sulüne olan itimadmı sarsan siya 
si buhrandan bahsetmiş ve ken 
dinin buna rağmen parlameota 
rizm rejiminin daima yaşıyacağı 
na emin oldu~unu sqylemişti . 

BundÇ\o sonra M. Paul eskiden 
paı lemeotolar konft-rıu:ııına ittir ak 
ederken bugün hapiste olaukl" -
rıodan dolayı bunu yapamıyan me 

buılardan hahsetletmiş ve Leton· 

Y• mebuslarından M. Kaliııı ile 
refiklarının sı-rbct bırakılacakları 
ümidini izhar eylemiştir . 

Bu eıoada ıöz alan katibi u· 
mumi; M. Kaloins ile retildarınm 

diğer milletlerin inkişafına bağ 
larsa bu inki~afı vücude gelire· 
ınez demiştir . Hatip aynizeman
da L'"hiıtnaın biç bir zaman doviz 
serbestisi prensibinden inhiraf et 
mediğini kait ve Lehistaoın Al
manya ve Sovyet Rusya ile yap · 
tığı gibi diğer devletıer ile maıi ve 

ticari mukaveloler yapmağa hazır 
olduğunu beyan eylemiştir . 

Reis Hasan B. ef. ögleden son
ra murahhasların emirlerine ama 
de tutulacak oıobüslerlt şehirde 
bir gezinti yapllacağını hatırlat

mış ve 1aat 12,50 de Cels\"yi tati 

. 
1 

etmiştır . 
lstaobul : 15 (AA) - İıtaobu 

Belediye reisi Muhittin Bey bu ak 
şam Toktlıyao otelinde parlemen
tolar konferası azalan şerefine bii
yük pir ziyafet vermiş ve ziyafetin 
ıonouda aşağıdaki nutku .söyle

1 
. 
' 

miştir : 

. 

r 
1 

< 

1 . 

" 
1 

•
1Parlemeatolar birliğ;nio otu

zuncu konferaoae münasebetiyle 
ıize kollarını ümit ve sevgi ile a
çan İstanbul şehrinin selam ve 
saygılarını arıetmekle bahtiyarım 
İnsanlara verilecek ~n gü ·el tek 
eser olduğuna şüphe bulunmıyan 
sulhun davası uğrunda asilane 
gayretioiıin dünya medeniyeti 
muvacehesindeki kıymet ve ebem 
miyetioi huzurunuzda uzun boylu 
izah etmeyi yeıio.ue olmlyan bir 
cesaret sayıyorum . Mümessilleri 
sıfatiyle milletlerin mukaddntlna 
istikamet vtrmek busüsuodıı haiz 
olduğunuz çok geniş selabi
yetleri mi leller arasında aki
beti vahim olabilecek ihtilaf· 
larla tanışını , fikir teatisi ve an 
laıma yolu ıle doıtıoe bir hal 

çaresi olaraL. kullanmak beteri a
Hletin :en yillcıek misali olarak 
tecelli elmektetJir . Bugüo sulh 
uğrunda çalışan lahey hakem mah 
kemesi ile milletler cenmiyeti gib 
müesseseler yük,.ok İleyetioiı.in bu 
uıun mesaisinden doğan ve beşe 
rio vicdaıunı tahrik ve ikaz eden 
asil fikirlerin mıb.sulü olduğuna 
§iiphe yoktur • İki büyük cihıoıo 
birleştiği noktada muhtelif mede 

niyetlerin inkiıaf.toı badicn olın 
İstanoul şehri bu liaaar insani 
ve tarihi hi~meti kendine gaye e 
dinen bu yüksek lıeyctinizio mn 
z.akerıaleriue saline olmakla derin 

~ır iftihar duymaldachr. Du şe· 
refli vazihyi sizio yük.s k üolü 
ve değerlerinize layık olacak su
rette ifa edebilmek i~in tabiatın 

: 1 
1 

. 

? 

r 

-
n lıllyük dikkat ve itina ile he 

zenmekte bütün comcrtliğinia bah 
şettiği bu güzel şehiT Uıkılipçı 
ve lay•k :fürkiyeuia bütün umde 
lerine tamamen uygun olan mcaa· 
i izin muhtaç o duğu en müsait 
muhiti temin ve en samimi heyeti 
y~r,,atoıak husm~uodaki gayreti 
hissettireceğini ve bu suretle mü· 
him vaaifenizi kol• tııtıracafıaı 
ümit etmekteyım . Müşkül mesai
niıden be§eriyt-t için ve beynel
mılel mf'deniyet için yeni abide
ler ve müesseselrr doğmasıııı te 
menni ed~rlı~n lıadebimi yüksek 
heyetinizin büyük ştrt-fioe kaldı 
rır ve muhterem' şabııluında 
t:ncosup olduiuouz milletleri bir 
kerr~ daha Hellmhırım . 

; 

< 

,_ 

·;: 
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. 
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Elaziz ; 26 ( A.A ) - Vilaye· tabliye-si zımmıoda Doktor M. p ... 
tin Pertek kazasında nüfus sayı uli tarafından izbaredilen ümitle-' 
mı tecrübeleri yapılmıştır. Ka- lerc parlementolar .birliği konıe· 

İstanbul : 25 (A.A) - Parle 
hıeotolar birliği konferan11nın b 
aahahki ~elaeslnde~ecip f Ali be 
tarafından söylene nutkun metni 

y 

zada istatistik umum müdürü yioin de tamımtn i~tir4k Umek-
Gelal bey. Vali Tevfik Sırrı bey, le olduiunu heyeti umumiye.Ye 
on kazamızm kaymakamları ve bildirmeğe mezun olduğunu he-
nahiye müdürleri hazır bnlun yan r:ylemiştir · 
muşlardır. Celal bey Sayım hak: Son olarak söz alan ~~bi!ltan 
kında bir de konferans verm~ş- , murabbası l\t. Şuaoıki Zie Dusis· . l ki bazi memleketlerde görü· 
tır · fon iktisadi eyileşmo alaimin 

B d n yapısının har-ı · rağ~en bi~ _mi~li hodbinliğin d~v-
u U resme ğırılm•~ bulunduğunu teş-

CI dildir , rih etmiı vt= d;ğer bir insan kendi 
memleketinin ~ktiıadi inkiı•fını 

udur : 

Sahife : 3 

Adana Borsası Muameleleri 
PAM K ve KOZA 

CİNS t 
Kilo Fiyatı 

Satılan Mikdar 
En az Eo çok 
K. s'---- __ ..fi. s. Kilo - --Kapımah pamuk -

Piyasa parlat,tı ,. 
Piyasa tr:mizi 

" laM J 31 32,50 
iane 11 29 30 
[ane &urı 

Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 Si vah 
1 

Ç 1 G t T 
1Ekspres 

. 1 

1 

lıme l,'75,5 
Yerli ••Yt•mlik., 

1 r .. "Tohuınluk,. 

HUBUBAT 
Bujtday Kıhrıs 2,75 3 

•• Yerli 2 2,67,5 
Mentane 

-., - -Arpa -Fasulya 
Yulaf 
Delice J 

1 Kuş yemi 
Keten tohumu 

' 1 Bakla - -
Si sam 

-
UN ' .... Salih l!.fcndi 420 ... 380 -·= .c 

.. 
,.Q !IS -Düz kırma ,. 250 
...1.( >. 
=' ıı= Simit " 

550 
-c - ....... Cumhndpt o_ 
~~· ... 
CN B. ., -
ı-.. Düz kırma ., 

Alfa , .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

26 I 9 I 1934 t, Bankasından ahnlilı§tır. 
Sanlinı Pene K. SA 

Vadeli 6 72 Liret 
\ Raymark Vadeli 6 69 

1''rank .. Fransız,, 
Hazır 6 96 -Sınlin ••Jngiliz., 

5 01 Hint hazır Dolar .. Amerikan., ı= Nevvork: 12 68 Frank "lsviçrl',. 

~ --
mı 

En güvençli kazanç 
1 . 

ic borclanmanın (C) • • son ser ısı • ' 
de sat lığa cıktı • 

····~··· 
bakıra kavuşmak • ol-ve zengın 
-mak • • bu tahvillerden alınız ıçın 

% 5 fcılzll ve % 2 ikramiyesi olan bu lsllkra-:./n son tertibi dt> 
evvelce ilırac olunan A ur. B sı•r1lerl gınt cııırıi hnk 111• im tlua:.1.-:rı 

havi belıai::.20 Ura ilibart luymeite , lıamil/ne mnlıarrı>r 200 /ıin 
tahvilden ibaret olup , lam tahvilin 3 le birini temsil ctmekledir . 

Bu talwWer . kanun mucibince rmmmf ve ımi.llıak bütçelerle 
idare olwnaıı daire ve nııiessesclerce , vilayetler hususi idareleri 
VC befodfyelcrc.e !Japıiucak mıizayede, llllİ.llafrnsa IJC nıukatJt•/r/ı>rdr 

lem/nal olarak ve hazinece saltlımş ve satılacak oları milli em/tik 
bedellerinin tediyesinde ilibari /\lymell!:rl ı1zerlnden başabaş lrnbul 
olunur . Tahvil ae lwporılcırz ile tediyclerlne mlitcallik evrak ve 
senetler, fcıiz ve ikramiyeler ve di!/er mtıamelrler isllkrazın tama· 
men llfaswa kadar lıer lıirlri. rrisum ve vergldı n muaftır. 

°/o 5 faizden başlrn • serıede iki defa yapılacak keş/delerde de 
kazanan uumaralara aynca ikramiye tJerilecektlr . 

'd11n kalkması mAAlesef \-H•yaı-lmilel ilP kab 1 o) ,hilec ~inrl n iim '""' 

' 

ikti111di vaziyetin g6ndeo gOııe 

selaba doğru gittiğini görmekten 

çok uzaktır . Daha açıkçı ıöyle • 
mek isterim ki ittihaz edilen bütün 

tedbirler nihayet mevkii bir m•hi· 
yeti haizdir . Ve bu güne kadar 

:ıavalh beıeriyetin baştan bata 

muıtarip olduğu bu beynelmilel 

buhran hastalığını ortadın kaldı· 
rabilmek için şimdiye k•dar baki· 

ki bir formül buluaamnmııtır. 

bunun en bariz delili honuı birçok 
memleketlerin bu buhran iztira· 

pları içinde çırpınmakta ofdukla-- . ndır. bırçok kooferaslarda mute 
addit müt•hssıslar umumt buhra · 
nı izale için birçok tedbirlı•r t~k 
lif ottiler. Fakat her tdbir 8nilae 
geçilemiyecek mOşkülat ile k•r
rı•landı. l.londra konferansı bu 
bueuıta pulak bir misal addolu 
nabil!r. ~imdiki vaziyete beka· 
rak ıktiıadi kalkınmanın yeniden 

serbeıt mllb adelc usuluna rucu 

değılim milletleria 91.4 ten 
evvelki vaziyetinde bulunmadık 
}arından ~üpbe yoktıı.ı ve o tarih-
tenberi Je milletlerin iktisadi ve 
hukuki münasebetlerine dair bir 
çok nazariyeler meydana çıkmış 

tır. Şunu iıtiyorumki bu mü ta 
lalıtr istikbalen milletlerin h11ya 
tında birer yer tutacaktır. Meıelii 
Türk hüküıneti müteaddit va acı 

tecrübelerdeo ıoura k~ndi ihti 

yaçlarımıza lekab\il edecek mille· 
timizin beynelmilel vaziyetine 
uyabilacak ve memleketin umumi 
rt- e ı evi i f h s yes nı yilkıeltecek sure
tte hir sanayicilik ittihıız etmiştir 
Bugün hiçbir memlek .. ıi11 yalnız 

- Lııtf en sahi{ eyi çt·vlriniz-

Yazan .. 
Öz dil snvaşinda yerini al .. 
Öz dilin yaradır.ısı , yapıcısı 

ve sevdiricisi een olacaksın ,. 



(Ttlrlr Sözii) 

zirai bir memleket gibi kalarek il ı 
azçok refah içinde yaşamHl ibti· B e 1 e d i y e i 1 i n 1 a r ı 
mali mevcut değil gibidi~ Bu ~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~·~~- ! 

ıerait altında bizim gibi sanayii j Ulucami yakıamda dört oda-
yeoi tesis ile meıguı oıan millet- Belediye riyasetind~n : , 1ı önü geniş, sufaıı içerisinde 
)erin hiçbir tahdide tabi bir !' elektirik tesisatı bulunan hava-
ıerbı-t mübadele usulnna taraftar fl h l k R dar bir ev altındaki koza mağa- · 
olmalarıaa ihtimal yoktur· Emi- O)'Van Sa İp eri O USUn uam j zalariyle birlikte kiraya verile· 

nimki münasebetleri günden güne mücadelesi baı;:fadı : cektir. Sioğer Dikiş makineleri 
tezayüt atmekte olan milletler içi o y 1 mağazasında Fasih beyi görünüz. 
iktisadi vaziyetlerini hususi mu· f - ( Beygir, Eşok, Katır ) ları öldüren ve bu hayvanlardan insan· 
kavelelerle tanzim etmek bugü· lara bulaşan Ruam hastalığile mücadeleye başlanmıştır . 
nün ihtiyaçlarına ve hakikate en 2 - Bütün hayvan sahipleri kendileri için ayrılan günlerde-Hay-
ziyade tevafuk edecek bir tedbir· vanlarını saat üçten sekize kadar hükumet civarında eski duyunu umu-
dir. Soa umanlarda kendini gös- miye binası karşısındaki eski belediye ahırına getireceklerJir. 
ren milli ceryanlar geçmiı zeman· 3 -Hayvanlarını muayeneye getirmeyenler hayvan sağlık zabitası 
larm cebren kabul ettirdiği şera- kanununun 63 üucü maddesi mucibince iki aydan altı aya kadar hapis 
ite tetabuk etmiyor. bütün millet- veya yetmiş liradan dört yüz liraya kadar ağır cezayi nakti ile tecziye 
lerin en sabit ve en normal esaa· edileceklerdir 
lar ve vasıtalar üzerinde mütebık 
kalmaları her milletin beynelmi

lel münaıebatı aoktai nazar.adan 
ahenktar ve normal bir tazda ikti· 
saden inkiııf edebilmesi için bil· 
tlin milletlerin en sadık ve normal 
esaalar ve vasıtalar üzerinde mu-
tabık kalmalarına vabeatedir. Bu 
huşusta en salahiyettar zevatın 
yapdıkları tetkikat şu neticeye 
vırmııtar, 

lsıtikbalde beynelmilel iktsadi 
münaıdbetlerin sabit ve normal 
rejimi tahdidi ıeraite tabi olma 
yan bir serbest mübadele olmı· 
yacaktır. Milletl9rin iktisaden ia· 
kişaf ederek sulhun ve bevnelmi 
Jel emniyetin reıanet bulması ile 
tabii macerasına girecegi mu-
hakkaktır, Milletler ccmiyei:i mü-
e11eacıi, milletlerin ıunı haklnn-! 

4 Te§rioi evvelin birinci gününden 3 üncü günün~ kadar : Türkocağı , 
Mestan zade, 
Hürriyet,Sa
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• • On dokuzuncu » 23 

• Yirmi dördüncü • 27 )) 

» sekizinci • 31 • 

Teşrini saninirı birinci gününden 5 )) 

• altıncı • 11 » 

ı) « 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) 

• 

" , 

)) 

» 
rı Yııkup , 
Ali dede,Su
cu zade,Ka· 
ra soku,Mir
za çelebi. 

» : Koca vezir, 
Kuru köprü, 
Hanedan 

» : lstikl41,Dö-
şeme 

,, : Tepe bağ, 

Kayalı bağ, 

Ulu cami 
Çınarlı, Kur
tuluş, Cemal 
paşa,Reşa t B. 

Cumhuriyet , 
Karşı yaka, 
Köprülü 

• : Seyhan, 

, 

Erkek Lisesi mUdUrlü
ğUndan: 

25-9-934 Turihinde ihale 
edilmek üzere münak asaya konu 
lan Erkek Lisesi pansiyonunun 

1 
aşağıda müfredatı yazılı sekiz aylık 
erzak ve saire ihtiyacına bir talip 
zuhur etmediğinden 3-10-934 
te ihale edilmek üzere bir hafta 
müddetle temdit edildiği .4560 
Ekmek 18,000 Kilo 
Et 6,500 • 
Sadeyağı 1,400 • 
Kesme şeker 3,200 ,, 
Pirioc 2.400 " 
Un 1,600 • 
Zeytinyağı 450 » 
Sabun 560 • 
Odun 85,000 • 
Maden kömürü 10,000 • 
Kuru fasulya 1 ,600 » 

Tarsus Belediye riya
setinden : 

Şehirde yapılacak ve yakında 
başlayacak olan numarataj için 
bu işlerden anlıyacak bir fen me
muruna lüzum vardır. Talip olan
ların evrakı müsbitelerile birlikte 
Tarsus Belediye riyasetine müra. 
caaıları ilAn olunur .4561 

Müjde. • 

Yakında • • 

Asri Sinema açılıyor 

FOTO 
COŞKUt-! 

• 

"Agf a,, filmlerinin her 
====~:=iiiii .... Elilllli!il!iii!liiC:::----::::;:::::. 

Diinyaca meşhur ( A G FA ) fllmleritıl 
zesl bulunur . Fiyatlar. di!ler bıillin markala 
dur . 

Amatör işleri an kısa zal11 

Atölye fotografları, vesika resiınl 
dismanlar. 

Talebeden tenzilatlı la · 
rlf e ile ücret altmr . 

a•a 
FOTO COŞKUN: 

Yağ Cami Civan 

------
- - - -- - --- - -~ -- --daki umumi arzularmdan doğan 

maddeten ve manen büyük bir 
es<'r olmakla beraber kendiıin 
den beklenen, ümit edilen netice
leri daba vermemiıtir. 

Milletler cemiyetini kuvvet 
lendirmek için yıpılan teşebbüs 
leria akım kalması sıibi vuiyctlcr 

• )) on ikinci » 15 .,, )) • 
: Aakkapı 

: Mıdık 

Mııhııllelerinde oturanların hayvanları muayene edilectııktir. 4560 
27-28-30-5 

Kokinaki fabrikasi mu- Mektep kooperatif/erile 

sulh taraftarlarını mükedder 
etmekle b~raber bu büyllk ııılb 
müessesesinin beynelmile bir 
müe11ese olarak mevçudiyetin 
geçen asra nisbetle ileriye doğru 
ehemmiyetli bir adım olduğuua 

kaniiz batta yakında karırlannı 

mevkii icraya koyacak va11talara 
malik olacağını da ümif ediyoruz. 
Millotler cemiyetine memmp 
miletler bu yüksek müesseyi ten · 
kit etmekten ite islib vemuvaff a 
kiyeti için ae mümkünse yapma
lıdırlar. Memleketimizi idare 
eden büyük liderlerimiz muhte· r 
lif vesilelerle söyledikleri nutuk· 
larında Türkiyenia sulh ve müsa-
lemet ülküsüne ne kadar taraftar 
olduğnu ifade etmişlerdir. Mem
lekette sulh, dünyada sulh işte 
Türkiye Cumhuriyetinin en azız 

düstüru Türkiye milletler cemi· 
yetinin muvaffkiyetioe böyle bir 
baleli ruhiye ile çalıııyor· Türki
yenin en aziz arzusu hudutları 
dahilinde yeni inkiıafı için ve diln· 
yada daima yürüyen terakki ve 
medeniyetin unsurlarından birisi 

"Elektrikle işler Siren satın ahnacak,, 
Vnkıt tayini için Adana saat kulesine konulmak üzere bir siren 

satın alınması kararlaştmlmıştır. 

Satın alınma münakasa talimatnamesi mucibince kapalı zarf usulile 
olacaktır. 

fsteycnler Belediye yazı işleri müdürlüğünden şartnameyi alabilirler. 
Teşrini evvelin on altıncı Salı günü saat on beşte ihalesi icra edile

ceginclen taliplerin teminat ve tekliflerile birlikte Belediye encümenine 
müracaatları ilAn olunur· 4538 17-21 - 25-30 

Biçki ve dikiş yurdu 
Refika Recep 

On senedenberi memlekete bir çok kıymetli talebeler yetiştiren 
Adananın bu en eski müessesesi bu kerre biçki ve dikit işlerine ilA· 
veten Belçika ve LaJ.övez metotları, yapma çiçek ve yağla boya şube
lerini de açmıştır. Fiyatlarda geçen seneye nazaran yüzde yirmi ten
zil4t vardır. Kayit ve kabul muamelesi kapanmak üzeredir . Kadro pe 
dar olduğundan bu yurda gireceklerin bir ao evvel müracaat etmeleri 
IAzımdır . 

Adres : Bebekli Kilise civarında Biçki ve Dikiş yurdu . 

1 

olmak için:çalışabilmektedir Bal, Gazetemizin 
kan misakı ise böyle bir emel ve ' 1--: 
böle proğramıo muhassalasıdır. 

Milletler cemiyetinin rehberliği Abone ve ilan şartları 
altında imza edilecek bu gibi mi· 1 
sıklarm milletler cemiy~tine dün
yadaki vazifesini teshil etmesini 
hiltlla kuvvetimizle ümit etmekte· ı 
yiz 

İstanbul : 25 (A.A) - : Parle
meatolar &birliği koferanıındı ki 
murahh11 heyetle azası bugün 
öğleden sonra mihmandarlarının • 
refakatanda olarak müzeleri Aya· 
ıofyayı ve diğer bazı camileri zi
yaret etmişler ve vebirda bir ge· 
zinti yıpmıılardır· 

Amatör işleri 
En Kısa Bir Z tımanda Ha -

zırlamr . 
. Foto Coşkun 

1 

1 

1 
' l 

3 Aylığı Uç , 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi miivezzilerimizle her giin sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

• • • 
Birde fa konacak illnların UçUncU ve dör-

düncü s ahifelerda har satırı on kuruftur. Rek 
r 

ıam nıc.. ıiyatindekl davamh ilAnlar için ayrıca 
pazarhk yapıhr ve an ucuz bir fiyat istenir • 

dUrlUGUndan : dikkat nazarlarına : 
Muhterem müşterilerimizin ehem

miyetle nazarı dikkatlerine : 

Fabrikamız çığit Anbarlorı kA
milen dolmuştur. Çırçır makineleri 
hu yüzden işloyomiyocek vaziyete 
geldiğinden 2-10-934 tarihine 

kadar Fabrikamızdaki mevcut iane 
çiğitlerinio sahipleri tarafından 

kaldırılmasını rica eyleriz.Bu müd
det zarfında çiğitlerini kaldırma· 

yanlara beher kilo için bir buçuk 
kuruş hcsabile alocaldarı çi~itlerio 

bedeli tediye edilecektir. Fabrika · 

mızın bu hususta hiç bir mesuliyet 
kubul e~emiyeceğini muhterem 

müşterilerimizin malftmu olmak 
üzere ilAo eyleriz .4552 

25-27-30 
~ ... ' ~ 

·-

·~ .. ~ 

Mektep defterlerinin ve mekteplerin sair eşyasının en eyil 
ucuza mal~tmek istiyorsanız doğru Hildl Kırtasiye ms 
ucuzluk sergisine buyurunuz . C. 

Davet 
Seyhan musiki yurdu reisliğin· 

den : 
23 Eyini akıamı yapılın heyeti 

umumiye toplantısında ekseriyet bu· 
lunamaması dolayısile içtimaın 30 
Eylôl pazar günü akşamı saat yirmi 
buçukta yapılmasıoa karar verilrniı· 
tir. O gün ve saatte Yurtlu ark~daı· 
hll'ın Yurt binasını teırifleri ehem·• 
miyetle rica olunur. 3-3 11 • 

Satılık 
Hükumet konağı 

Soyhan sokağında HAik~ 
yan kapısı karşısında 
mağazu üstii katında 3 
mutbah ve büyük b:r 
taş hane satılıktır . 'faJIP 
yenmdaki eve müraoa• 

- • 
S/C!JffLnRD!I MiDE tJI 

BIJGIRS!JKlllRINIZll ~ 
OIKKFIT ETllEK LİIZ!lf/) 

BUNUN İÇÜN KORK!lflı 
(( KRYRDElEN GRzoıt!" 

~~ HEM SERiNLİK llERl"fl 
DE BESLER. 

.. 
Umumi n•ıriy•l Ol 

Mehmet Nuretlin -~ 
Adana Türk tözü 111•~ 


