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Dün borsada fazla pamuk satıldı 
Dünkü borsa hareketleri \ ikinci dil bayramı Sivas kongresi Heyetimiz Okranyada 

J Türkiyenin her tarafında 26 
eylulda kutlanacak Heyetin reisi F ah rettin Pş. Hz. '' Tas,, 

Yıl dönümü coşkun teza

huratla kutlandı Dün borsada tahıninen 200,000 
kilo pamuk satıldı 

Bu sene havaların normal gi- 1 

ıli~i Çukurovanın gerek hububat 
Ve gerekse pamuk ve koza rekol
ltsinin mikdar itibariyle geçen 
Rtnelerden iyi olacağını işaret 
ediyordu . 

Filhakika hububat çok bere· 
kt>tli olmuş, fakat fiyatça düş 
nıüştür. Pamuk ve kozaya ge
lince : 

Çukurovaııın en esaslı mah
ttlleri bu sene geçen ~eneye na

zaran üç misli ka.Jar fazla tılımin 
•·• lilmektedir. 

Bu hususta Adana zirai tah 
ınin btirosunun birinci ve ikinci 
l••ınuk tahmin raporu l,ize iyi 
lıir fikir v-:rmektedir. Birinci 
t:ıbminde 153,096 balya olarak 
t ·shit edilen rekolte, ikinci talı 
mininde 136,000 balyaya düşmüş
nıüştür. Bunun sebebi rle beklen
ıniyen sıcaklar ve Ceyhan mınta · 
J..a~ındaki kurt tahribatıdır. 

Rekoltenin fazla oluşu bir l 
taraftan müstahsili sevindirmekle 

beraber diğer taraftan da fiyatla 
rın ne olacağı hakkında pamu
ğun piyasaya çıkarılması günle
rinde bir tereddüt uyandırmıştır. 

Fakat son günlerin borsı ha
reketleri pamuğa verilen fiyatlar, 
alıcıların vaziyeti memnuniyeti 
mucip bir hal almıştır. 

Üç dört günden beri borsada 
pamuk bir iki kuruş arasında 

inip çıkmışıır. Evvelki gün kilo
eu 33 kuruşa yükseldi. 

Dün borsada şayanı memnn
niyet ve dikkat bir faaliyet vardı. 
Sabahleyin 31 le başlayan alış ve
riş durmadan akşama kadar aynı 
vaziyetle ılevam etmi~tir. Dün 
borsada dört ihracatçı tüccar ve 
fabrikacı pamak almıştır. 

Tahmin edildiğine göre dün 
satılan pamuk mikdarı 200,000 
kiloya ulaşmıştır. 

Hakiki mikdarı bor~a idare
sinden öğ"nmek imkanı hasıl 
olamadı. 

Japonya hariciye nazırı 

Hükumetinin cevabı notasını Sovyet 
sefiri M. Yurenevine verdi. 

Tevkifat, askeri trenlere yapılan 
sui kasıtlerden ileri gelmiş .. 

TOKYO : 5 ( A.A )- Sovyet 
sefiri M, Yurenevim Şark Çin 
denıiryolları Sovyet memurları 
nın tevkifine dair 22 Ağustosta 
Yaptığı muracaatlara kıı~şı J.p~n
Yn hariciye nazırı 1\1. Hırota d~n 
1\1. Yüreneve bir nota göndermış 
tir . 

Notada tevkifatın Mançuko 
ınemurları tarafından askeri tren
lere sui kast hakkındaki kanun· 
lara istinaden yapılmış olduğu 
Lildirilmektedir . 

.M. Hirota bu tevkifatla şark 
IÇin denıiryollarını satın alma 

müzakerelerinin durması arasıo· 
da hiç bir münasebet olmadığı
nı ıliive etmektedir · 

Notada bu suikastlcri teşvik 
"tmek ihtimalleri ola.ılar hak
kında endişeler izhar cdilmekt~ 
ve sui kıstlerin billıassn askerı 
tı enlere tevcih edildiği ve kur 
lıauiarın başlica Japon ve ma~
~Hrilılerden oldukları kaydedıl· 
nırktedir . 

otoda tevkif edilen hemen 
hiitün Sovyet memurlarının ka 
nuni olmıyan ceıniyetlere. men: 
sup oldukları ve bu crmıyetlerın 
llıaJ..satlarının :Mançukoda sulhu 
ihlal olduğu iddia edilmektedir. 
liatıii memurlardan bazılnrının 
lı~ydutlara dtmiryolunıı uçurt· 
llıak için talimat ,-e patlayıcı ,... _______ , 

Kırkpınar 
On beşinci sayı çıktı 

Ta,siye ederiz . 

maddeler verdikleri rle hu iddia
lar arasındadır . 

MOSKOVA : 6 ( A . A ) -
Kabarovsk dan bildiriliyor : 

Harbin mahafili sou günlerde 
şark Çin şimendüferinde isliihot 
tasa\vurundan hararetle b~hset · 

meğe başlamışur . 
Mevzuubahsolan islahat Sov

yet memurları ve Peki ve muk· 
den muahedel.riyle temin edil
miş olan Sovyet Rusya hukuku 
aleyhinde yrni tedbirlerdir . 

Londra'da 
Komünistler büyük teza

hürat yapacaklar 

LO:--;DRA : 5 ( A.A ) - Pa
zar günü Hayı park İogili:ı: Faşi
stleri tarafından muazzam bir mi
ting ile komünistler tarafından 
mukabil bir tezahür yapılacuk

tır . Bütün polisler o gün Hayt · 
parka giden yollarda olacaklar 
hiç bir polise mtzuniyet verilmi 
yecektir . Bu suretle 6,000 polis 
toplanacağı tahmin ediliyor . ~·
birde s~yrüsefer hususi müfreze 
!er tarafından temin edi!Pcektir. 
İngiliz polisinin otojir tayyaresi 
tezalıuratın devamı müddetince 
llayt park üzerinde uçacaktır. 

İtalyanın yeni deniz 
altı gemileri 

FİUME : 5 ( A.A ) - Karno
ro tezırahlarında yapılan Hubiııo 
ve To~ıazio adlı İtalyan denizaltı 
gemileri son tecrülıelerd~ 80 met 
u derinliğe kadar dal.hılmışlcr-

dir. 

Türk dili tetkik cemiyeti nizam
namesinde birinci Türk dili kurul· 
teyıoıo ıoplaudığı 26 eylfıl güniloün 
cemiyet azaları arasıoda dil bayramı 
olarak kuılulanması yazılıdır. ! 

Geç~n yıl bu bayram yaloız ce
miyetin Ankara merkezinde bir ka
bul resmile kutlulenmıştı . Dil eemi
yeti bu yıl ikind Türk dili kuralta
yıoıo da ıoplanmış olması münase
bctile .!il bayramımızı daha geniş 
bir öl~iide kuılulamağa karar vermiş 
ve bunun için umumi merkez heyeti 
şimdiden şu noktaları kerarlaştıroıış
tır : 

1 - 26 eyh'.il günü A nkera ve 
İstanbul radyolarında U. M. ll. aza· 
lan tar:ıfıodan dil savaşı ve dil bay· 
remı için nutuklar söylenmesi ( bu 
nutukların bengi saatlerde ve kimler 
tarafıod•n söylenecej:ti ayrıca ilan 
edilecektir , ) 

2 - Bütün halkevleriııde T. D. 
T. C. ııin vilayet merkez ve kaza şu
be heyetleri olao dil , tarih ve ede· 
biyat komitelerinin nı·zareti altında 
kııılulaıı ma merasimi yapılması ve 
dil sava~ınıo Türk milletinin varlığı 
ve yükselmesi üzerinde yapacağı yü· 
ce !esirleri tebarüz ettirecek nutukl•r 
ve konferanslar verilm•si , ( balkev· 
ininde söylenen sözlerin birer örne
ği merkeze gönderilirse bunlardan 
uygun görülenler cemiyet bülteninde 
de neşrolunacaktır . ) 

3 - - 26 eylfıl günü merkez ve 
vilayetlerdeki bütüıı gazetelerin de 
dil savaşı üzerine yazılar yazması ve 
biç değilse bir sahifelerini öz Türk
çeyle yazılmış yazılarla süslemeleri , 

Büıün balkevl,,rimizle gazeteleri· 
mizin ve Ankara ve İstanbul radyo· 
l•rıoın bu eBaslara göre §İmdiden 

bütün hazırlıkları yapmalarını ve ne
ticelerinden cemiyet merkezini ha
berdar etmeleri T. D. T. C. başkan
lığındad rica edilmektedir . 
~~~~--. .. ·~~~-
japonyada 

llooo Tramvay ve otübüs 

amelesi grev yaptı. 
Tokyo: 5 (A.A) - 11000 tram· 

vay ve otobüs memuıu belediye 
tarafından hazırlanan isl~hat pro
jesini protesto için grev yapmış
lardı.. Yalnız 50 memur greve 
iştirak etmemiştir. Gönüllülerin 
bir kaç otobüs ve tı amvay işle

mektedir. İslah•tl<ı 11,000 memu
ra tazminat verilerek işlerinden 

çıkarılmaları ve mühim mikdarda 
indirilmiş ücretlerle tekrar işe 

alınmaları düşünülmekte idi. 

ajansına beyanatında dediler ki: ··-SİVAS : 5 ( A . A ) - Sivas 
kongresinin kurulduğunun yıl dö 
nümü ol:ın ·1 Eylül gününü bütün 
Sivas halkı candan tezalıuratla 
kutluladı . Sabahleyin Ii~e bina
sı onünde ve Cumhuriyet meyda
nında toplanan halka belediye 
r.isi Hikmet bey tarafından koog 
renin tarihçesi anlatılmış ve hun 
dan sonra büyük bir resmi geçit 
yapılmıştır . Halk bugünü sevinç 
içinde geçirdi . Kongrenin top 

------·------
"Kızılordu bir harp vukuunda vazifesini 

parlak surette ifaya muktedirdir.,, 
l\loskova : !l (A A) - Türk 

Askrri lıeyt ti Okran ya askerlik 
dairesi kıtaatının talinılı-riode 

hazır hulunmak üzere M. Voro
şilof ile birlikte Kiyefden lı11e
ket etmiştir. 

Moskova : 6 (A.A) - Askeıi 
tatbikatta hazır bulunan Türk 
askeri heyeti reisi Fahrettiu Paşa 
..Tas,, ajansının muhabiı ine şu 
beyanatta bulunmuştur : 

Bu tatbikat esnasında Kızılor
duyu kudretli ve teknik iıi bari le 
kuvvetli kördük. İyi işliyeıı bir 
çok tanklar göıdük munt•zam 
bir şekilde işliye o tayyaı eleıin 
müştHek hareketlerini vr ktza 
muavin kıt•atınm faaliyı-tlerini 

tetkik ettik. Böyle bir kütleyi 
harp teknik vasıtasiyle idare et
mek kolay bir iş değildir. İnce 
bir fikir. soğuk kanlılık, iyi tek
nik malumata ihtiyaç vardır. Bu 
tatbikatı gördükten sonıa Kızılo
ıdunun bütün bu meziyetlere 
malik bulunıluğuna kani oldum. 
Kızılordu bir harp vuku halinde 
vazifesini parlak lıir surette ifaye 
muktedir oldugımo gösterecektir .. 
İ§te evvelemirde kayt ve iş.ret : 
etmek istediğim şey budur. Bir 

kaç gündür, Sovyet Okranyasın
da bulunuyoruz. Bu memleketin 
zrngin şelıir vı- köylerini ve kol 
koz tarlalarının bol malısullarını 
gördük . 

Diğer taraftan en ziyad• na. !andığı salon ve Gazi hazretleri-
zarı dıkkatimizi celbeden fey nin mesai odaları bütün halk ta. 
halkın Kızılorduya onun efrat rafından ziyaret edildi . Gece ıle 
ve kumandanlarına karşı göster- fener alayları tertip edilmiş ve 
diği hudntHUZ aşktır. Kıtaatın geç- bütün şehir baştanbaş• süslen-
tiği yerleıde halk ordularını bü- miştir . Bu mesut günün şerefine 
yük bir heyecanla kaışılamıştır. halk fırkusında büyük bir ziyafet 

Askeri talim ve lerbiye teşki- VArilmiştir · 

lfi~ ~.e i~are~inıle dikkate layikıir. ·Rus Maslahatgüzarı 
llutun ıdare rdenler ve onların 1 

muavinleri şeraiti tamamrn bile- 1 t b ld f" · · V f s an u a se ırımız ası 
rek tatbikatı tam bir müessirle b 
temin ettiler. Bu bir kaç gün ey şerefıne bir ziyaft't 

zarfında harbiye komseri M. Vo- verdi • 
roşilofun fHliyetleıini de gördük. 

Şunu söylemeliyim ki Kızılordu 
reisiyle iftihar edebilir. M. Voro
şilofun modern orduların en bü 
yük Cenerallarınclan biri olduğu
nu teyit ederim. 

Türk heyeti murahhasası bu 
fırsattan bili~tifade Sovyet Türk 
dostluğunun kuvvetlenm•kteo 
hali kalmadığını bir kerre daha 
kaydeder. 

lstanbul : 5 ( A. A. ) - Sovyrı 
MaHlaheıgüzarı ıliin Mo~kova büyük 
elçimiz Vasıf bey şerdin!' bir ziya• 
C..ı vermi§Iİr. Ziyafrue Hüseyin Ra
ı.ııp beyle Türk dili Teıkik cemiyeıi 
ve Türk ıarihi Tetkik cemiyl'li rt·· 

i leri Saffet ve Akçura oğlu Yu.uf 
beyler , Üniversite rrktörü Cemil , 
Köprülü zade Fuat ve İbrahim Nrc
mi beyler , Sovyet Akademisi aza
sından profesör Samoilovil ve pro· 
feeör Mescaninof , Sovyet sefaret vt> 
koıısoloshanesi erkanı hazır hulun· 
muslardır. 

Amerikadaki grev Bir haberi tekzip 

Yalnız bir mıntakada ikiyüz fabrika 
işsiz kaldı .. 

ı EVYORK : 6 ( A.A )- Ser 
maye sahipleri ile işciler,mensu 
cat grevioin büyüklüğü hakkın
da başka başka fikirler beslemek 
tedirler . Filhakika greyin tesir 
leıi hakkında kati bir şey söyle 
nem.z . Çünkü dün iş günü kut
lulanıyordu . Bu bayram şimRle 
tamamen, cenuptada kısmen ya
pılmaktadır . Pamuk mensucat 

ANKARA : 5 ( A.A ) - İki 
üç ve dört senelik muallim mek · 
tehi mezunlarının muallim mua
vini sayılmasına maarif vekale · 
tince karar verildiği hakkında İs
tanbul gazetelerinden birinde çık· 
mış olan haberi tekzibe, Anıdo· 
lu ajansı mezundur . 

Fındık fiyatı 
TRABZUN: 5 ( A.A )- Şeh

rimiz piyasasında kabuklu fındık 
OD altı kuruşa istekli satılmakt•· 
dır. 

Silah ticareti komisyonu 

enstiliisü müdürü M. Sloan şimal
de işçilerin ekseriyerinin işleri
ne dı·vam aszusunda olduklaıını 
söylt ınektedir . J\l. Sloan bu söz
leri şimalde işcilerin yüzde dok
sanıııın çalıştıklarma dair veri 
lrn hııberlere istinat ettirmekte
dir . Buna mukabil grev komite
si reisi M. Görman şimalde 20 
kadar şehirde işcilerin greve iş 
tirak ettiklerini bildirmiş ve 
memnnr.iyetini ilave etmiştir . 
1\1. Goı man Cumartesiye kadar 
işçilerin yüzde 85 ve 90 ının fub 
rikalarr bırakacaklarını haher 
vermektedir . 

Trabzun kuraklıOı 

TRABZUN: 5 (AA) - Ku
roklık bütün şiddetiyle devam 
etmektedir . Mısır mahsulü yüz
de yetmiş yanmıştır . Sıcaklar 
üç gündür fazlalaşmıştır . Komisyona silah ve mühimmat ticareti 

hakkında mühim ifşaatta bulunuldu. 

Zaharofun Yunanlı milyarder 
oynadığı mühim rol. 

Vaşington: 5 (A.A) - Dün 
silah. mühimI?at ticar.ti ay~n 
talıkık•t komısyouunda mühım 
ifşaat yapılmıştır. lngıliz silih 
fabrikası Vickirs ile Amerika 
l'lektrikli gemi şirk-tiniıı dünyayı 
denizaltı gemisi satışı için hususi 
mıntakalara taksim ettikleri 
görülmüştür. Elektrikli gemi şir
keti müdürü şirkttin Avrupada 
Vickeri tarafından yapılan ba çe
şit bütün satış muamelelerinden 
bir yüzı.lelık aldığını SÖJ )emiş 
ve demiştir ki : 

Sit bazil zaharof. ıirketimiziu 

Japonya mümtssilliğiııi yapmak
tadır. J\lii<lür 1926 1927 1928 
1929 - 1930 senelerinde Sir bazil 

zaharofun yüzde btş komisyon 
olarak sir ketten 212,000 dolar • 
aldığım ilave etmiştir. Komisyon 
ıeisiuin ( kimdir bu Sit baztl za
haroff? ) sualine müdür şu cev•bı 
vermiştir. 

Komisyon nisi stirket müdü
rü Sir Bazil Zaharoffa verildiği 
söylenmiş olan komi"you üzerin· 
den vuidat veıgisiui ödememe
sine yardımla suçlu tutmuştur. 

Yapılan tahminlere göre men· 
sucot sanayiinde buhrandan ev
vel 1,250,000 işçi vardı ve grevin 
ilanında hunlardan yalnız 750,000 
isçi çalışnhiliyordu . Kaıolinde 
60,000 kişi işlerini bırakmışlar 
vo 200 fabrika kapanmıştır . Kn· 

Gerisi üçüncü sahifede -

Bugün 
iç sayfamızda, eski 

Adliye vekili Mahmut 
Esat beyin çok değer 
li bir konferansı hula 
sa edilmiştir . 

okuyunuz. 

Trabzunda hazırlık 

Trabzon : 5 (A.A) - İsmet Pa
şa Hazrstleıinin şthrimizk gele· 
cekleıi haberi halkımızı çok ııe 
vinrlirmiştir. Şehrin her tarafın
dın ırklar kurulmakta, camlan 
tezahalıürat haı.ırlıklalı yapıl
maktadır. 

Sovyet Rusya Mançu
ko ile anlaştı 

MOSKOV A : 5 ( A . A ) -
Amur nehri üzerinde hadi~ olan 
vakaların tekerrürüne mani ol
mak maksadiyla J\fançuko - Sov· 
yet hükumetleri arasındıı aktedi
len itiliifoame imzalanmışnr . 

Bu itilafnnme hudut boyunca 
bütiin diğer ııı-hirlere de §Omil. 
tır, 



~hife: 2 ( Türk Sözü ) 

. 
iz mir 

• 

lzmir mebusu ~ahmut Esatbey '~~ş-E_H_x_·a~"~A_e_E~n-L_E~R·-i~I 
halkevinde inkılabımız hakkında verdiği konfe
dolgun ve olgun fikirler ortaya attı ve dedi ki: ransta Bakalorya imtihanları 

------------------------~ '' Bence, ölttnıü göze alan ınillet ; ''inanan,, 
ve '' seven ,, ınlllettir. ,, 

Haziran mezuniyet imtihanlarına 
nazaran muvaffakiyet daha fazladır 

------------· ..... ----------
Eylfılun birinci günü başlıyan 

etla tedrisat mcktepl«!ıİain bıka· 
lorya imtihanlarına devem edil· 
mcktedir. Cumartesi günil birinci 
devrcoia riyaziye imtihanları tah
riri olarak yapılmış ve imtihan 
kağıtları okuıımuı, .numaralara tak· 
dir olunmuştur, 

mıştır . IOltihan koaıisyonu hu top 
Geçen kış, İstanbul ıillluersitcsinde açılan 111/nltip tarilıi kıirsıislifüft>. eski adll!Jc ueldll Malwwl 

li,sat beyin çok alli.Jw uyandıran der$/er vercl!!11 malumdur. 
A!alwwl Esal l>cy ayni mevzu lwkkrnda Iuıdr flcılkevlrıde ele konferanslar verrlll'!lC başlwmşlır. 
ille lwnfera11s1m lnsrııen luil<i.sa ccforck yurllaşlar11m:w lstlfadesi11c s11ıwyor11z : 

"Hanımlar, beyler; 
Herşe} den önce dünyanın Türk 

soyundan olan en büyük şefi 
Gazi Mustafa Kemal Hz. ııi ve 
onun büyük ahsiyetiode Türk ih· 
lılfilıni sonsuz saygılarla selamla 
rım. 

Mu tafa K mal,Türk milleti 
ııio önünde ilerliyeıı hır zafer bay· 
rağıdır. Bu bayrak.her yükselişin· 
de daba yükselecek ve her yük
s,.lişte yenecektir • Türk ihtilali 
mevzii kalamaz. O; yayından kop 
muş bir ok gibi aydınlıkları ya
kacaktır. 

Türk geoci 1 Y aranlera doğru 
gidiyoruz.,, 

Mücadelenin şlddell : 
Hatip : burada müca<lelcoio 

çok şiddetli olduğunu anlath ve 
dedi ki : 

''- Herşeyi ve heryanı kasıp 
kavuran yıldırımlı , boralı hevılar 

içinde Türk milleti başında Bü 
yük Sefı ile bütün hir dü mao , 
bir düşman dünyasına karşı gel
di . Eğer bir yılduım darbesi ka· 
zara Türk milletini tarihin bağrın
dan söküp atsaydı , bütün bir 
medeniyet tarihi öksüz k~lırdı . 
1 Alkışlar) 

Evvelki-gün mektep müdürleri 
muallim mektebinde toplanarak 
kağıtları açmışlardır . Neticede 
kimlerin kazandığı anlaşılmııtır . 
Haziran mezuniyet imtilıaeına na. 
zarao muvaffak olanlar daha çok· 
tur. 

Pazar günü erkek muallim mek· 
tebinde edebiyat , kız liıesiııdc 

tarih, kız muallimde riyaziye im· 
tihanlan yapılmışhr . .,.eticeler 
memnun olacak mahiyettedir. 

Salı gün bütUn orta tedrisat 
mektepleri birincı devrelerinin tab 
riri taLii ilimler imtihanı yapıl· 

!anmasından kağıtlara tctkık et·I 
mekte ve numaralannı tnkdir ey· 
lem ektedir lcr. 

Çarıanba günü kız lisesinde 
felscff', kız muallimde edebiyat, 
erkek muallimde riyaziye dersle 
rinden imtihaıılar yapılmıfhr. Mu
vaffak olanlar ço"tur. 

BakıJoryı imtiha&ıı ayın yir
misinde bitecektir . Yarın erkek 
muallimde taıib ve coğrafyadan, 

erkek lisrsiodc fiziki ilımlerdrn, 
luz muallimde tabii ilimic:rden, 
kız lisesinde lisandan .şifahi imti· 
bıolar yapılacakhr. 

Bu hafta zarfında y~pılan im
~ihanlar çocuklarımızın tatil ayla· 
rmı boı geçirmediklerini ve mu 
vaff ak olmak için bütün gayretle· 
riyle çafı§tıklaum göstermekte · 
dir. Mahmut Esat bey, çok beye

c·anla başladığı sözlerinin bura
aıoda İstanbul üni~ersit~siode ver· I 
dı&ri koof ereoslarına kendı mem 
Jeketi olan İzmirde tekrar etmeği 1 
arzu ettiiioi, fakat burada bunları 
tekrar etse bir buçuk sene lazım 
gelrctğini, onun için ana batla -
ruu anlatacağım söylemiş ve de 
miştir ki : 

bırakılabileceği kaydi dünyayı sar· 
mak teblikuioi gösteren bolşe· 

vik tehlikesini Osmıu lı ordula -
riyle önlP.tmek içiu olduğunu söy· 
li,)'.M Mahmut Esat bey,mütareke 
maddeleri hakkındaki izahata de· 
\am etti ve Arabistandaki muha
faza kıtatımo düımana derhal tesli I 
mi, Kilıkyada asker "almaması ve 
Trabhıstaki asker ve zabitlerle 
onların emrindeki bir avuç Tür
kün halyan kralı Amaooclin as 
kerine teslim olması, Türkiyedeki 

bütün demiryollarmın itilaf dev
lcUerinin mürakabesiu geçmeıi, 

Kafkasyadaki ~alların derhal iti 
lif devletlerine verilmesi, Osmanlı 
devletinin yesir ettigi ErmeGİ· 

lerin itilaf devlet it rinc teslimi, iti· 
lif dcvletleıi elinde b11lunan ve 

askerlik yaşına girmemi:., uasılsa 
esir edilmiş Tiirkleıiu müttefik. 
lerce tesliminde kendilerinin iste· 
dikleri tarzda harekette sc:rbest o) 
dukları gıbi kayıtların da mevcut 
bulunduğunu söyledi ve 20 ioci 

Türk genci 1 Belki bir gün 
gelır sen de böyle yıldırımla, 
boralı havalar içiode kalabilirsin , 
unutmıyacaksıo ki sen Türkıün ve 
Türk l'oyundansın . Borıılu . yıldı -: 

rımiar 'fırtırıataler öoüude bir ka intihap encümeni l 
ya gibi dureçaksın . DalgaJ.r , ı 

Ekmek fiyatları 

-Bu konfcrnoslar altı safha gös 
teıecektir. 

J - Türk ihtilalinde vatan mü 
dnfaası. 

2 
çilik. 

Türk ihtilalıude milliyet-

3 - Saltanat ve dio. 
4 - Türk ihtilalinde Tütk me 

d~oiyeti • feyizleri. 
5 - Türk rejiminin yabancı, 

n sar rejimlerle mukayesesi. 
6 - Vakit bulabilirsem Türk 

ihtiliilinın ve umumiyetle ihtılal
lerin felsefesini de yapmak iste
rim. 

Bugünkü safh,. "Türk ihtila-
linde vatan müdafaası,, ~u. 

Mondros ımilaresl : 

1918 Yılınan hirinci teşrinin 
31 inci günü Mondro!-' limaııında 
drmirlı buhınaa ( Ağamcmnuu) 
lrıgiliz zırblısmda Osmımh mu 
rahhislariyle lngiliz amir lı (Gel· 
trop ) arasında hir mütareke im 
zalandı. Bu; Osmanh impaı ator· 
luj'unu ve Türk milletini teslim 
eden bir uzlaıma idi. Bunun adı 
na tarib ( Mondros mütarekesi ) 
diyor. imparatorluk murahhas -
lara o zamanki Ahmet lzıe Paşa 
kabinesinde bahriye nazırı Rauf, 
hariciye müsteşarı R~şıt Hıkmet 
ve crlıanı harbiye kaymakamla 
randan S dullah beylerdi. Osınao 
oğullan d evletinin ~öküm devrini 
g6stereo hu mütarekenin esasla
rını bir kere gözdf!n geçirmek fay
dah olur .. , 

Mahmut Esat bey; burada mü 
tarekenio 25 maddesini kısmen 

okudu. Bu maddeler Akdeniz Ka· 
radeoiz boğazlarının açılması, bu 
ralard ık i istibkimlarıo hepsinın 

müttefiklere teslimi, Osmanlı or
dularının derhal silahtan tecridi, 
memlekette ve hudutlarda ihtiyaç 
derecesinde kuvvet bırakılması ve 
bualıran miktarının teabiti bak
kmııı müttefiklere ait olması, za 
bıta vazıfesi görenler mü tesoa: 
Oımaola hArp gemilerinin düşma· 
aa t~ılimi v~ gösterilecek bir li· 
manda bulundurulması, İtanın Os· 
manh ordularından derhal tahli· 
yesi, mavcıai Kafkıııtaki Osmanlı 
ordularının orada bırakılabilece· 
ii v. s. gibi biik~mleri ıbtiva edi
yordu. 

Mavcr•i Kafkaıtaki ordularıa 

madde de "müttefikler mer.faat 
lerioi tehdit edecek herhangi biı 
iğtişaş karı ısında vatanın sev kül · 
ceyt noktalaımı ve şark vilayet 
lerini drrbal işgal hakkını haiz 
dirl t" r.,. Diye bir kayıt mevcut o1 
dufunu öyledikten ıonra konfe· 
rans şu suretle devam etti : 

"- Bu son madde müttefikler 
heıab:ıoa kaydedilmiş en mühim 
noktadır. Müttefıkler bu suretle 
meml~htimiz hakkında evvelden· 
beri dıarpiş ettikleri herşeyi ko · 
laylıkla tatbikat sahasır.a iysal ede· 
bileceklerdi. 

Çünkü iğtişaş emmaresi çık 
ması· vc bunun takdiri mc elesi 
onlara bırakılıyor, Osmanla lıükfi. 
metinin hu hususta biç bir bıkkı 
huluıımuyordu . ., 

İki bakıma [Jörc : 

Hatip; Mondros mütarekesini 
tarih ve hukuk bakımında4 tetkik 
edeceğini ve tarih bakımından bu 
mütart'keniıı ctı, ayağı ve her yeri 
kıskıv,ak bağlanmış Türk mille 
tinin; elleri satırlı diişmaolarınm 
önüne bir koyun gıbi ahvermcsi 
olduğunu, fakat Türk milletınin 

bu vaziyet içinden kurtulmasını 

bildiğini, silkindiğini, kasapların 
rlioden kanlı baçaklarını alarak 
kurtulduğunu, fakat yalnız kurtul· 
mıikla kalmıyarak di~lerinden tır. 

naklarıoa kadar müscllab düşman 
larına ve bütlin dünyaya oHıl kur 
tulunabıle~eğini gö terdiğini, bir 
ders verdiğini ve tarihin bunu biiy· 
Je ald•ğını söylerniı ve demiş -
tir ki : 

., - T1rih.diyor ki : 

Bir millet, masum bir Türk 
mı ileti, saati çaltnca düşınanları · 
ıııo elinden kurtulmasmı bildi ve 
onlar cezaların1 acı acı çektiler. 

Tılısım : 

Mahmut Esat bt-y ; hr.kkmda Ö· 

lüm kararı verilmiş olın Türk mil· 
!etinin bu hareketindeki tılısımı 

anlattı ve dedi ki : 

"- Bu tılıaım ; ölümü röze al 
maktu . Türk milleti ; en iyi dö
ğüşmesini hilen ve herkesten iyi 
döğOşeo bir millettir , bu itibarla 
en iyi mıllettir . Tüı k milleti işte 
böyle olduğuodao tarihte (En mü 

1 bırek ve en büyük bir millet) ya
l danı kauom~lu .,, 

fırtınalar sana çarpacak , puça y b l d~ d · · d 
arın e e ıye aıresm e 

parça olacak ve geri dönecek . 
Sen dimdik, gene yerinde dura- seçile;lek 

caksın ... 
Mahmut Esat Hey ; burada Ö· 

lümü göze kutirmeoin tılısımı 
nı anlath. Büyük Erkaıııbarbiye 

reisi Müşir Fevzi Paşa Hazretle 
rioin (Garbi Rumelinin .riyaı) adla 
eseriode "Bir milletin hürriyete 
kavuşma11 için ölümü göze alması 
lazımdır.,, Satırlarını gördüğünü 
ıöyledi ve dedi ki ; 

11- Beuce ölümü göze ala ı mıllet 
inııoan ve sevendir . 

Gazi Mustafa Kemal ; günün 
birinda ordu müfettişi idi . Mem
leketinin tehlikeye düıtüğü ıoda 

memleketini kur tar mık için çalış 
mık üzere ordu müfettiıliğinden 
istifa etti ve çalıımağa baılıdı , 
padişah idaresi tarafından idama 
mahkum edildi . Fakat ona karşı 
tevcih edilen ölüm hükmü bir kor 
ku kaynağı olmak ıöyle dursun 
bir zevk ve bir azim kaynağı oldu. 
O ; ölsey:H , öldürülseydi ne ola 
caktı ? Unutulacak mıydı? Aıli 1 
Büyük Gazinin ektiği tohum ; ya· 
rınki Türkiyeuin doğmasma se 
bep olacaktı .,, 

Misaller : 

Mahmut Esat bey, bundan ıon· 
ra Türk ve dünya taribiodea mi
saller göıtrrdi . Büyük lRarruzda 
vazifesini 15 dakika geç yıptığıa
dao dolayı miralay Reıat beyin 
intihar ettiğini ıöyledi, timdi harp 
akademisi reisi olan Fu:!t Paıa Hz. 
oio (Oımanla-Rus harbi) adlı eıe 
rinde Pilevoeoio sukutuna dair 
bir yazıdan bahsetti ve lıir Rus 
gazetecisinin Pılcvneoio Ruslar ta 
rafından zaptından sonra ufukla 
ra kadar uzanan yarala Türk aı 
kerlcri arasında yaralıların , ölB
mü kabul ederek Rusların en çok 
yardımlannı nrfretle reddettikle· 
rini ıöyledi . Nizip muharebesinde 
Sen Sir mektebinde tahsilini ikmal 
eden bir Türk Miralayınrn o devir 
de (Mektepliler harbetmez , kifir· 
dir) telik"isine lcarıı askerin ba· 
tında nasıl çarpıştıiını , naaıl şe 
bit düttüğil.oü ve timdi Fransız ta· 
ribinde bile isminin yazıldığını 

söyledı . 
liir Osmanlı monitoruaun berha

va içia sabile on metreye kadar 
sokularak cephaneliği attılediğini 
veo sırada bir alay Ruaun kendisine 
ateı açhğı bılde gövertede per· 
vasızca aleti idare ettiğini •e aoa
ra da •uvıff ak olarak Ruslarla 

- Gel.isi UçUncü sahifede -

~--

Belediye iotibıp eııcümeoiae 

mahallelerden seçilen elli iki mii·: 
messile yanıı saat on beııe bele· 
diyede toplanmalara için danti · 
yeler göaderilmiıtir. 

Toplanacak olan bu zevat in · 
tibıp kanunu mucibince mevcut 
azanın en n üçte birini bulduğu 

takdirde hepisiııin adlarıoa kur'a 
çı-kilecek ve rey sırasiyle od kiti 
intihap encümenine aza seçilecek
lerdir. 

lntibıp encUmeni tetekkül eder 
etmez evvelce bazırlanmıı cetvel
ler keadilerioe vuileceg ve bun· 

ler hu cetveller tizeriode tetkikat· 
ta bulunacaklarrlar. 

Ştıhrimizde bozuk para 
bulunmuyor 

Şehrimizde ıon günler içinde 
bozuk para buhranı baş göster· 
miıtir . Bir , beş ve on liralıkları 
bozdurmak için bir çok yerlere 
baş vurulduğu halde bunları bir 
türlü bozdurmak miimküa olmu· 
yor ve bu yüzden de hılk çok 
ııkıntı çekmektedir . 

Alakadarların bu bubraaıa önü· 
ne geçilmesi için biran evvel ted· 
birler alması lazımdır . 

Bir düzeltme 

Dünkü nüshamızda ; Cavit lh
ıao , Mehmet Kasım ve ateş zade 
H.-san beylerin 29 TeıriDiaaaide 
Ankırada toplanacak olan Ziraat 
bankası heyet umumiye içtimaına 
Adına mantıkası murahbaılan o · 
larak ıeçildikl<>ri yazilacakları 
yerde bir yanhthk olarak ıebri 
mız Ziraat bankası idare heyetine 
seçildikleri yazılmıştır . Bu yan
lışlığı yukarıda yazdığımız şekilde 

düzeltiyoruz . 

Nüfus dairesinde 
değişiklikler 

Vılayetimiz nüfus müdürü Rüı· 
tü beyin lçel vilayeti nüfus mü · 
dürlüğüne ve yerine Sivas nüfus 
müdürü bey ve Mersin nüfns mü· 
dürll beyin de müdüriyet umumi· 
yede bir vazifeye tayin edildikleri 
haber alanmıştır . 

Ceyhan belediye tabibi 

Ceyban belediye tabibi Zeyni 
ıbidia Leye bir ay izin •erilmiı· 

• tir • 

Fi~atl:ırın normal vaziyettf' 
olduğu anlaşaldı 

Ekmeklerin kilosuna yirmişer 
para zamla 6,5 ve 7,5 kuruıtan 
ıatılmağa başlandığını yazmııtık . 

Belediyece yapılan tetki\catta 
Un fiyatlarının yüluelişi dol:ıyısiy 

1 le eldeki formülf" nazaran fiyatla· 
rıo normal vaziyette olduğu görül 
müştnr . 

Koşu ikramiyeleri 
geldi 

12 ve 19 Teşrinievvd cuma 
günleri şehrimizde yapılacak olan 
ıon bahar at koşularıoda kazana· 
cak bayvao aabipleriae verilmek 
üzere yarıı ve itlah encümeaıi re· 
isliğind~n Ziraat bankası vaıtaıil" 
vilayetimize 2165 lira gönderil · 
miştir . 

Baytır dairasince koıu bızır 
lıklarına devam olunmaktadır . 

Van valisi şehrimizden 
geçti 

Van valiı;i İbrahim bey mf" 
muriyeti başını. gitmek üzere .iün 
akıamki İstanbul lrenilc l"brimiz 
den geçmiıtir . 

lçel sıhhiye müdürü 

İçel vilayeti Sıhhat ve içtimai 
muaveoet müdürü Doktor Ahmet 
Remzi bey dlln 1ebrimize gelmiş

tir . 

Üçüncü komiserliğe terfi 
eden polislerimiz 

Vilayetimiz emniyet müdürlüğü 
kadrosunda bulunan 84 hllmarah 
Polis Ahmet, 39 .numaralı Mrehmut 
Ziver v~ permak izi şubeıi memur· 
larındao Şükrü beylerin üçüncü 
komiserliklere terfi edildikleri 
Oıbiliye V ekiletioden vilayete 
hildirilmiıtir . 

Mahmut Ziver bey Konya em· 
niıet müdürlüğü kadrosuna veril
miş , Ahmet ve Şükrü beyler vili 
yetimiz kıdroıuudı bırakılmıılır
dır • 

Kuduz mu? . 
Orozdibak ıcivırında Berber 

Cabbar ef.:ndi , diikkanıoa gel 
mekle iken merhum biobatı Ah· 
met beyin refikasına ait bir köpek 
tarafından bacağı•dan ısmlmııtır. 
Köpeğin kuduz olup olmadığı an· 
laıılmamaaı için belediye baytar · 
lıianca müşahede altına almmaıtar. 

Muso!inin tank nze 

söylediği sert bir n 

" Coricre dclla Sera 
M. Musolirıi , askeri 

la ı ın hilammdan sonra bir 
üstüne lıioerf'k maoura 
iştirak edr.n üç bio zabite 
aşağıdaki miibim nutku s3f 
tir : 

Bugün Avropntla arsll 
bi istiyen biç bir kimse 
İtalya , harbi en fazla 
karşılıyan bir mille tir . Ve 
ne le adar sulbper ver olduj' 
kaç df'falar isbat etmiştir 
la beraber her in harp ıu 
tirnali me:vcutlur . Bu gD• 
uzak memleketler arasıad• 
ate§İ yanıyor . 

Bıı temmuzun sorıuııda 
kıtosı büyük bir harp tehi 
uğramı§tı . Avrupa o kadar 
nıatik bir vaziyete geldi ki , 
1914 senesindeki \' aziyete 
teblliriz . Eğer bir kaç f 
askeri kuvveti Avusturya la 
na göodrrmes,.ydık , bu 
rupa kıtkası vahim bir bal 
nacakh . FJrkılar mükem 
surette bar~ket etmişlerdi' 
sek maaeviyat ile mücehbd 
fırkalar•mız ber merbaled• 
kilometreden yüz yedi kil 
ye kadar yürümüşlerdir . 
daki sürat hudutta bulunıD 
bayranlık hissi uyandır 
Harbe daima bezır bulııD 

Milli müdafaa itioi yanoa 
mayız • Bugün bile harp 
edeceğini daima he&Dp et 

Askeıi bir millet olduk 
ta diy«'bıl1rim ki , Miliıar' 
nııllet olduk . 

Vatan için ber turiü ft"J. 
yapmaia hazır olan cel!J" 
milletiz .. 

Büıüo bayatumzr , iktil 
si ve ruhi lcaynaklınmız1 
gin ihtiyıcına 'l&rfedtct·ğiı • 
milletler arasında bir ternf 
kemeaine taıbilı olünmuşt 

Madem ki bütün milleti 
tebellir bir ıekıl alamıyor fi 
vetlerioio kendilerine ilha .. 
yolu takip ediyorlar , büt" 
foransler va protokollorı ' 
harp deoilea bıdiıc , btft' 
nin meoteinde kalmakta 
vamdır. 

Bir df>vlet , beynelmilel 
da mcvkiini arıcak kuvvet 
gösterebilir . KBTa clt>niz .e 
kuvvetlerile kendioi anlat 
Bu yolda bunfa,dan daba 1 
larif ve izah bulunamaz . 
yaran bir harp zuhur eder 
millet silah başına ıçağırıhrt' 
tün vatan evlatlarımızın , 
vahit gibi bu emre ımtiıal 
ceklerine şüphe yoktur . 

Doğum 

Orta mektep müdürü J 
Hakkı beyin bir lnzı ol 
Yavruya uzun ömür diler , "1 
babasını kutlarız . 

Siğara yakmak bAhane 

Abdullah oilu Cemil • 
bıriai ıiğara yakmak bebal 
Malatyah Cıfer oğlu lsmıilil 
na yaklaımıı ve el çabuk 
cebinden liç lirasın1 ç• 
Cemil yakalaomıı ve tı 
baılumııtu . 

Kullanılmış şişe kapsOll 
yeniden kullanına.t 

Kullanılmıı şiıe kr, psiİ 
tekrar kullaoan gazöıcü Ve 
belediye tncamenince on bel 
para cezaıiylc cezalaııdıral 

Hayvan tekmf>si 

Hacı Ali ağaqın his .. 
Şevki arabaam atanı ırmakt• 
mıkla iken hayvan ürkmiil ~ 
me ilr. Şevkiyi yüzüodeo J ~ 
mııtır . Y ıralı memlck~t b•' 
siac yahrılmııtar • 
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lzmir mebusu Mahmut Esat 
beyin nutukları 
- İkinci sa/ılfede11 arlan - 1 

1 

bit 1 'a~ıl alay elliğini anlattı , Garbi 
ralnr,ııl!omada Nerona suikast eden
• bil ll'r arasına bir ayanın, nasıl arka· 
t:yleld •şiarını ele vererek taribe geç 

mağa lüzum yoktur , onlar bir 
millete çelenk olabilirler . 1 

50 
1 ğıni , son .Mançuri harbinde ku 

Demiştir . ı 

1 
İsmei Paşn Hazrt>llerlnln sözler/: 

Hatip ; burada da ismet Paşa ı' 
1 

ilf andıyı idare eden kumandanın 
1 rJI \llktile Japon harbiye mektebin 
yel ıle ; arkadaşından hakar~t gördü

; f ünden ve düelloyu yapamadan ö -
.:ııf lı·n arkadaşının arkasından baysi

~g pıı Y•t ve şerefine sürülen lekenin te· 

:bur• ıniılenmediğini düşünerek intiha· [ 
• " karar verdiğini , bir Jabon p-

guo 
da P•osinin hakaretini kendi yapmış 

kabul ederek düelloy_u yeptığını , 
}ı hu suretle şimdikı kumandan olan 1 

:ı;kJ".~i~i o vakit intihardan vaz geçirt- il 
lıgıni hikuye etti . Ve bütün bu 

k~r ııf ~ abramanların tarihe geçtiklerini , 
l ı 
bıl •ref ve haysiyet uğruna hareket 

fır~ •ltiklerini söyledi ve dedi ki : 
bu;/ . "- Şeref ve haysiyet , ölümün 
iiO 1 lıı kerre fevkindedir. ,, 

~de Hatip.' Garbi Roma impara 
,ı loıluğunda bazı kitabelere rast 

~ eliodiğini de söylemiş ve bu kita 
ır' 1 l eı 1 •e cıdan birinde : 

,ıf .. "Yedim, içtim, yaşadım , :zevk 

1 
~ surdüaı , nıhayet buraya gömül· 

olll"'. ıl .. 
Bu ı unı • Ne yaptımsa dünyada yanı· 

: JI ıııa kar kaldı Deni!digı" · ni söy 
p 111"' ı . . .. 

1411 rdıkten sonra dedi ki : 
ıPsl "-Bu ; yaşamak mıdır? Bir 
ııı w' lı~yvan da bunu yapar ve bu ölüm· 

,r ıın en feciidir . " 

ıııeli Hıılrnk bakımından : 

ql Hatip ; Alman filozofu Şopen-
,;,t btvrıu "Hayat fasılasız bir mü

. ıJ cıddedir , orada silah elde ölü 
.ılı,,. ltÜr . • Sözü ile bu kısmı bağladık
'fıl 1•n sonra Moodros mütarekesini 

hııkuk bakımından tetkike başla 
-~~ nıış ve sultanın bu mütarekeyi ınil
,~. leıe , meclise , memlekete sorma

. fi. ~an imzalamakla Osmanlı muıah · 
yi# ~sluıoın hukuk tarihi müvacebe 
ur '~nde daima müabaza edilecekle· 
ıetl ıınj , mağlup sayılsa bile Os-
9e llıaııiı imparatorluğu murahhas-

' 1 •rının bunu imza etmemeleri la· 
·0 ~ ıınıgtldiğioi söylemiş ve Alman 

,oJ·J\ ~urabhasının Versay muahedesi· 
r "': 111 İmzalamamakla, halk tarafından 
bı' i• tutulmuş olmakla beraber , ga 

1•plere muabedede bir çok 1Rdilat 
ı I Y•ptırmağa muvaffak olduğunu vr 
erİ Alnıan milleti tarafından tebcil e· 

°;I dildığini söylemiş ve demiştir ki : 
,b, "- Teslim olmıyan bir mağ
·yi lüptın daha kuvvetli kimse olabi 
ı t'( lir ırıi ? " 
r•' Burada bismak'tan bir misal 

1 
~ !!'tlirmiş , 1870-1871 harbinden 

tf Oııra rakiplerinio Bismukı töh · 
/ 1tıet altındı bırııktıklarıoı , büyük 

b' ır zaferden sonra Fransızlardan 
d~ha çok şeyler alınabilecrğini 
oyledıkleri zaman Bismarkın ver 

Hazretlerine : 
- Galipler muzaffer olduk· 1 

lan halde hukuki cepheden mem· 1 

leketimizde sevkülccyş noktaları 
ve şark vilayetlerini işgal edebile-
ceklerine dair bizden neden inıza 
istiyor !ardı ? Çünkü eldeki kuvvet· 
lerini sat fet:nektense böyle buku· 
ki bir vesikaya istinat etmeği me
selenin halli için daha kolay gö 
rüyorlardı . En kuvvetli için bu · 
kuken zayıf olmak zaaftır . Zayıf 
olanların kukukan da zayıf olması 
ölümdür. Sözlerini söylemiş ve 
•Paşanın bu sözleri Türk g~nçli

ğine bir batıra olsun . ,, 
Demiştir. 

Scvr 1111111/ıcdesi : 

Mahmut Esat bey ; lstanbul 
claki muzır hükumetin ; Ankara 
hükumeti işe brşlamışkeo Sevr 
muahed.sioi de imzaladığını , 
bununla bir Türklük impara -
torluğun değil , bütün bir Türk 
lük dünyasının ortadan kaldı · 
rılm~k isıeotliğini , bunu hain 
bal.feP.in 1 baio padişahın damadı 
hain Feridin yaptığını meclise ar· 
zetmedeo kendiliğinden iş gördü 
ğünü söyledi , nibAyet Şürayı sal 
tana! toplandığını , orada topçu 
feriki Rıza Paşa Hazretlerinin mu· 
abedcyi memleketin kabul etmi · 
yecrğini söylemekle tarihe mal ol 
duğunu 1 Türkiyenin dünya bari 
tasından silinmek istenildiğioi , 
fakat Türkün haysiyet ve şeıefile 
bir kaya mehabetiyle duıduğunu 1 

Gazi Büyük Şefin bütün dünyaya: 
- Teslim olmak yok , İstiklal 

var 1 yahut ölüm 1 
Diye bağırdığını , ve bütün 

bir dünyaya karşı kılıç salladığını, 
bütün bu zafer ve yarınki zaferle· 
hepsi Türk genci için , Türk gen · 
cinin rsir düşmemesi için olduğu· 
nu söyledi ve : 

" - Sen bütün bir tarihte bür 
yaşamı§ bir soyı10 oğlusun . Senin 
soyun, avucunda ateşleri söndüren 
bir soydur . Günü geldi , bu ınua· 
iıede yalnız memleketi işgal ~den
lerin değil , bütün bir diioyanın 
yüzüne yırtık bir paçavra gibi fır 
(atıldı , 

Sıingıi yolcsa : 

Gün oldu , süngü bulunamı 

yordu . Ankara ve civarından top 
laoan pide pişirmeğe mehsus saç
lardan süngü yapıldı ve bu üngü- 1 
)er düşman göğüslerini de~il : on
ları dize getirdi . ,, dedi . 

Sümer nıedeııiycti : / <liği cevapta : 
lı' - Alman ittihadını yaptık ' .Mahmut Esat bey ; Sümer 
J' Alsas Loren'i aldık , deh~ bir çok medeniyetinin eski Roma. Yunan 
ııP •eyler i9teseydim ne olac~ktı ? ve Mısır medtniyetlerindeı> daha 

F'ra:ısa belki bunları kabul elnıi- eski olduğuııu İngiliz ıu,hşinas · 
·~il Y'cek ve biz bütün Frırnsayı işgal !arından Budeyin eserlerinde yaz 

sı 1ınek mecburiyetinde kalacaktık. <lığını . öyliyerek : 
dl llıeşk(lk bir vaziyette kalmaktansa "- Bütün bir medeniyet; bir 
ıJ. ~les•leyi hukuk ııoktasın~an hal· düoyaya beşik olmuş bir milletin; 
~ lınek daha mükemnıeldır · Türk milletinin hakkı yaşamak 

~r' 
1 

.. Dediğini söylemiş ve Mondros ve yükselmek olabilir. Ve böyle 
ıf; ııutaıekesinin imzası hatasını kuv· olacaktır . Biz her medrni millet 
·~I Vetl· b 1 ' ' llu 1d ir şekilde izah ey emı!tırd · kadar, fazla demeyim , yaşamak 

Q an sonra 1919 seaesm e hakkını haiz bir ırkız. ,, 

efı ~eıııleketin ınubtelif işgal sa bala · Napolyon : 

1"
11 ndan evvela İzmirde ilk bare-

l(er M t Mahmut Esat bey , Osmanlı 
~·o" 1 ~ na_sıl başladığını , araş a 

ı eı' • Ylulerın kaleye astıkları bayra-

1 

imparatorluğunun rn zayıf bir :za-
l!"ı y • G · t manıoda Mısıta çıkan Napolyon 

~i it• erıne tak~ıklırını , azıan rp· • .. .•.. 
~~ l'ürkün zaferile neticelenen so 

1 

Akkayı mudafaa eyledıgını , Na · , 
f r k~k harp! · . F ı. mandanı polyonun Akkiyı her halde zapt 1 

'
ıı ennı ransız 1<U • • 11 

1 hınd l d" 1 d .• · · · ku· için kati emir verdıgi cenera e an nası ın e ıgımızı , 1 
111 •ııda ı ( d k lkao in rinden Bon'un, kale duvarlarına tır· 
a o n mezar an a · d d"k"I k 

'

.il ~rılar "h' d T" k k or ve manırken kazanlar an o u ~n ız-' v I. gı ı yer en ur çı ıy .. .. .. d 
~ı '1~• 1ald ) d d' ·, · söy gın katranla kapkera yuzunuo u 

yı 
1 1 • ırıyor . e ıgını . · .. 1 • • 

ır 'tniş ve . vara yapıştığını soy emış ve · 
'" "-son ... ı . k h ı ıoı "- işte sana el uzaıaolaruı akı 
ı gun erın • raman ar . 
o' lltıuıuyo O 

1 
., a belleri kapkar• bır suratla mem 

ıı ruz . 11 arı saygı ı.e n 

( TürkSöü ) Salıife : :1 
- - - ~ 

SON B ulgaristanda tütün ,. 
HABERLER inhisarı En güvençli kazanç 

. Bulgaristında münteşir Yeni 

Gün gazetesi 
' 

Bulgaristaodaki 
le borclanmanın (C) 

Milletler Cemiyeti tütün monopolu hRkkıoda 
• • 

şu ma- son ser ısı 
' • • 

liımatı veriyor . j de sat lığa cıktı bütçesi Maliye Naıırı G. Potro Todo 1 
hakkında 1 

• 
rof , tütün monopolu .. 

30,461,300 Altın frank ola-
atideki beyanatta huloomuştur : ' Bakıra kavuşmak • ol-

GRzeteciler - Tütüa uıooopo ve zengın 
r:ık tesbit edildi . lu İşi ne oldu ? mak • • bu tahvillerden alınız --- Nazır - Devletin fabrikacı ol-

ıçın 

Cenevre : 6 ( A. A. ) - Millı·t· % 5 faizli ue % 2 ikramiyesi olan bıı isllkrrı::l11 son terlibl dl' m11sı[meselesi teıkik olunuyor . 
ler Cemiyeti oio 1935 biiıçe•i Çinle 
irıibaı İ\;İn 4.50,000 altın franklık bir 

Tütün fabrikaları satın alınacak - \ evvelce ilırac olııııarı A ve B serileri ,qılıl ay11/ lıak ve iıııilyaz/,ırı 
tır . ı /ıavl belıerl 20 lira itibari k111rııefle , lıamll/11r. mıı/ıarrer 200 blrı tahsisat derpiş etmektedir . 

Bu para Çinde yapılacak fenni, - Para nerende bulacaksııııı? 

1 

lalıoiideıı ibaret o/ııp , lanı lalwillıı 3 le blrlrı/ icmsil etmektedir . 
sıhhi Vı' sair tahkikat ma"rafile f<'o- ·- Jliz , bir çok büyük lıoıçla- Bıı tahviller • Jcamııı mııclb/rıce wıııımi v · ııııil/ıak bıilç ·/eril' 
ni salında Çiule yapılacak teşriki rı kerşılımağa muvaffk olduk ; 

1 

idnre olıımaıı daire ve mılesseselcree, vilriyelier lııısıısl idarell'ri 
nıe•ainin iltizam rdeceği ma•raflara fabrikaları satın almağa da 
tahsis Pdilecektir . bulacağız. 

para ue belediyelerce yapılacak ııııizayede, 1111i11akasa ve ıııııkauı·leiı'rde 

Umumi bütçe 30,461,300 frank· - Zürıam monopoldao mem· 
teminat olarak ve lıazlııı•ce s<ılılrııış ve salılacak olaıı mili! eıııldk 

tır • nun olacağını umuyoru:z ? 1 
bedellerlnl;ı Ledlyesiııde il/bari kıyıııell::rl ıizerlrıderı başabaş kabııl 

Bunun 15,019,034 frangı idareye 
88,536,016 sı mesai teşkiliitıoa, 2,535,6 

-Emini'll ki , memnun olacak-
olıııııır . 7 a/wll ne lwpon/arı ile tediyeleri ne mıllealllk evrnk ve 

sı daimi adalet divaoıoa , 114,984 ii !ardır . Bunun iktisadi ciheıi de senetler, faiz ve ikramiyeler ve diğer ıııııaınd .•ler islikr,ızırı l ı ıı ı· 

daimi Afyon komitesine , 280,000 i vardır · Devlet yalnız fabrikacı men lif asına kadar lıer lıirlıi rıisııııı ve vergiden muaftır. 

beyoelnıilel mülteciler ofisine aittir. olmıyacak 1 ayni zamanda tütün % 5 fnizde11 başka • senede iki defa yapılacak keş/delerde ı/e 
Bıı masraflar<la 1934 senesine alıcısı da olacağından bunun tütün kazanan ıııııııaraiara ayrıca ilrraııılye 11erilecektlr . 

nazaran ::16(i,600 franklık ve 1933 e 
nazaran do 3,()()7,842 frank noksaulık 

piyasası üzerine iyi tesiri olacak· 

vardır. 
tır . Hükümelin barice tütüıı ibra· Adana Borsası Muameleleri 

lngiltered& gürültü ile 
cıoa da karışacağına daır henüz 
bir şey denilemez . PAMUK 

mücadele 
ve KOZA 

Amari'kadaki grev 
Kilo I<iyatr 

C 1NS1 
Londra : 6 (A.A) - Gürültü Eo az 1 En çok Satılan Mikdar 

ile mücadelenin muvaffakiyetini - Birinci sahiefden artan- ~ =' 
K. s. K. s. Ki./o 

Kapı malı pamuk 
,_ 

~- -
aıtırm•k maksaeiyle lokomotif- ponmamış olan diğer 200 fahri Piyasa porloj!;ı ,. 
lerin pek mübrem bir lüzum ol· katla da 750,000 kişi çaJ.şmakta Piyasa leınizi 

" 
madtkı;a geceleyin düdük öttü•. devam etmekttdir . Grev emrine laııe l 33,62,5 3-1 

meleri yasak edilmiştin loue 11 -
dereceye kadar uyulduğu hu ne Ekspres 

Dünya sürat rekoru gün daha iyi anlaşılmıştır . Çün· KIPvlanı 

kü 24 hükumet dohilind,ki fah-
YAPAGI 

Buna teşebbüs eden tayya- rikalar dünkü iş günü ıniinasebe· Beyaz 

' 1 1 reci yerıı düştü ve öldü. tiyle kapalı idi . Ve bugün açı· Si vah 
lacaktır. Bu fabrikolaıda 500,000 

Klevlent : 6 ( A.A ) - Dünya )şçi çalışmoktadır . 
ç t G t T 

NEVROK : 6 ( A . A ) - On 
Ekspr•s 

1 
sürat rekotunu kırmak teşebbü- bne 

sünde bulunan tayyareci Douglas 
b, ş hükumette yap.lan hitaref bit Yerli ·'Y""mlik., 

Davis 490 Kim. 202 metrede Jimy 
tetkik 650,0, O mrnsıır~t işçisin· 1 

" 
"''l'ohuıoluk,. 

Veddel•ide bulunan rekoru kıı a-
den yalnız 200,000 işçinin grev HUBUBAT 

rak 492 Kim. 675 metreye vasıl 
yaptığını göstermiştir . Buğday Kıbrıs 1 2,25 3 

NEVYORK : 6 ( A.A ) - İp · ' Ynli 
olduğu :ı:aman Settada yere düş · 1 

.. 1,75 3 

müştür. 
lıkhanelerde muhasara .ltııın alın- .. Mt'nlane 

mış olan 3000 ameleyi kurtarmak 1 Arp• 2,62,5 2,67,5 

Avusturya - Macaris Fasuly• --
içill zabıta, ateş etmeye mecbur 

tan arasında kalmıştır . Grevcilıır mukabele 
Yuluf 2,2.'i 
Delicl' . -- ederek çürük yumurta ııtmışlar- Ku~ )'Pmi 

VİYANA : 6 ( A.A ) - ~faca dır . lusanca telefat yoktur , KPIPn tohumu 

tistan ve Avusturya nozırlurı 

(Hava 
Baklu 

Macaristanın ziraat mahsulleriyle 
1 Sisaın 

tarassudatı Avusturyanın sanayi maınulatıaı UN 
' 

tanzim eden bir anlaşma hazır •••• Salih Efrndi 420 
, 1 ... 

lnmaktadır lıı r . 
1 - Dün Adrnada zevalden 

1 ·= .c " 380 

' -"' "' Düz kırına sonra ~ıfıra indirilmiş tazyiki 1 

M. Hitler nesimi 754,4 milimetre olup en i 
ç~k sıcak 36, en azı 20,5 san· j 

Milli Sosyalist kongresini tıgırattı . , 

Rutubtt vasati % 56 olaıak • \ açtı. 

·- kaydedilmiştir. 
SurPolıerg : 6 ( A. A. ) - Milli 2-Hava açık geçmiş, rüzgar ze 1 

Sosyalist kongresi diin ukşnm M. vale kadar sakin, zevalden sonra 1 
Iliıler ıarafıııdau oçılııııı,ırr. cenuptan 7,5 metre olaıak öl· 

Trabzonda fındık ve çülmüştür. 

yumurta satışı Askeri hava rasat istasyonu 

TRAAZON : 6 ( A.A ) - Bu Amerika ne kadar 
halta Trabzon borsasında 34 ku· gümüş aldı? 
ruş 30 paradan 37 kmuşa kadar 

VAŞİNGTON : 6 ( A . A ) -40,080 kilo iç, 16 buçuk kuruş 
tan 18 kuruşa kadar 111,800 ki. Maliye nezar~ti gümiişfin milli· 

lo kabuklu fındık, 13 kuruştan leştirilmrsi kanunu mucibince 

14 kuruş 10 paraya kadur 26,500 şimdiye kadar 71,854,811 ons gii 

J...ilo yaş fındık ve 50 paradan miiş alınmış olduğunu lıil<lirmck· 

221,500 adet birinci yum ur ta ve tedir . 

20 paradan 11 bin adet ikinci 
1 yumurta satılmıştır . Adana erkek Muallim mektebi Mü-

. 1 dürlüğünden : 
leketın duvaılaıına yapıfıp kalm11k _ . . 

ı kt B' lb k . Aşagıda cıns ve mıkları ynzılı 
o aca ır . ız su u ço severız . . 
f k t b' b · k ' orzııkm 5- 9 - 934 tarıhımlo ya· 
a a ıç ır va ıt uoutnıamalıdıt 1 .. · · 

ki ha · et f · h . pı an munukasalarında verılun lı-
ysıy ve şere ımız er teyın 1 . 

f ki d d" s· 
11 1 

at ar muvafık ve mütoılıl görülmo-
ev n e ır . ıze musa at o an · l' . ı r . ı ığınden ıııünakasonın bir hafta 
• a . J B d k d . . aba temdidine vu ihalenin 10 -

- ıze o unmayın. eyınız 9 93 . . .. .. 
H d k - I D· - 4 tarılı pozartı' eı gunune ta-

- ayır o unacagtz ıyenlere: tıkına k • ·ı r 45 ıo B I d.. b l arar YHI ı ı . - uyurun unyanın oy ö . E lı: . . , rzıı ın cınsı 
çüştcek yrrlerı çoktur . Demeti 1 Ekmolı: 

asla unutmayınız . 1 Zeytinyağı 
[ Malınwl Esat Beyiıı bıırıdaıı Sabun 

sonraki koııferarıslarırıı da bıı ! Makarna 
gıiıı yaptığımız gibi İzıııirde ÇL · ' Şeriye 
kan • Aıuıdo/ıı » arlrndaşımız- E lirne peynirı 

da lıılrip edip aiacııı/ız, ] Arpu 

Kilo 
45000 

1000 
1200 
700 
500 

1400 
8000 

1 

1 

1 

j 

1 
• 1 

1 

250 
~:P 

,. 
::ı Simiı ,, 550 -= . 
o - ..... CuınhııriyPI 
Q~ ... 
"' ::ı " .... '-" Düz kıroıa " 

Alfa 
" 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
6 / 9 / 1934 İş Buukasınılao ahnımşıır. 

Santim Penıı K. Sy 
LirPI " Iıalya ,. Vad•Iİ 6 90 10 79 

V adı·li 6 86 Ruyşnıark "Alman., 49· :ı.ı 
- ı.~renk"'"Frausız,. 8- 30· 

Hozır 7 09 Stf'rlio '~1 ne iliz,, 620 75 
llinı hazır 5 14 Dolur 0Amf"rikan~, :i2:ı -82 

13 M Nt>vvork ı~~rank '"lsviçrf",~ ıo 90 

,. , 
y •• • u n 1 ş 

MENSUCAT FABRİKASININ 

ERKEKLERE MAHSUS 

KOSTÜMLÜK - PARDESÖLÜK KUMAŞ !arının 
Yeni Kartelalara gelmiştir 

Satış yeri-Giizel Adana Paza11 

-
Abone kaydi 
Bıluıullm lstonbul gazeto ve 

mecmualarına abone olmak arzu 
Pl!enlerıı iate<likl"ri mahulle göa· 
d"rnıek üzere ubone kaydedılır . 
J-5 Yıldız Kruuthanesi 

lı:arşısınd1 gaz.,tcller 
bayii Polis\·i zatle 

Hıiseylıı 

1 

16 - 26 4381 

Seyhan maarif müdürlüğünden: 
131 Liru 29 Kuruş beılelı lıoşifli 

Aılona Namıkkeınnl rnekıebiııdu 

pazarlıkla yapılııcak tuıııirnı bir 
haftn nıü<lıietle ıniiııakıısııyli ko

nulmuştur. Talıplerin 13-Eyllll 
934 parşııııı "- giinü saat t 1 tlı· 
Viltlyı· t ılaimi encünıanirıe rnıiru
caal •lıuelPri ildn olunur. 4508 
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HER YERDE ARAYINIZ 

S!C/JHLllRDll MiDE cJe -
B!IGIRS!lH!flRIN~ZJ} ÇOK 
DIKKllT ET#EI( L/12/#lJ/R. . .. 

BUNUN /ÇllN KORKMIJO!Jt/. 
<< KRYAOELEN G/1ZOZU J) /f//ı//Z . . . ' 

~~ /-IEM SERiNLiK lJERIR 1-IEM-
DE BESLER. 

Adana su işlen müdürlüğünden : 
r-
1 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şart arı 

' kPl Vıltlyotine Lnğlı Tarsus 

1 
ovasının sulama amoliyotınn ait 
nna konalı üzPrin<le yıı pılnrnsı lll
zımgelen on üç parçadan ibaret 
bulunun suno.i imııldtın keşif be
deli olan ( 15210) onbeş bin iki 
yüz on lira mukobilin<le ve kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkarılmış 
ve bin <lokuz yüz otuz ılört senesi 
teşrini evvelinin üçüncü çuşıınba 

günü zeval<leo evvel saat on<ln 
ihı.Jesi mukarrer bulunmuş ol<lu
ğun<lon taliplerin keşif bedelinin 
yiız<le yedi buçuk teminat akçalnrı 
ile diğer vesaiklerini havi kapnlı 

zarfların Mersinde hükumet <laire-

1 
3 Aylığı üç, 6 aylığı altı, yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edılir. 

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

* * * 
Bir defa konacak ilanların uçuncü ve dör

"incü scıhifelerde her satırı on kuruştur. Rek
lam rıı .... ıiyetindeki devamlı ilanlar için ayrıca 
pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. 

Muhterem halkımıza müjdeler 

ECE SUYU 
&atlığa çıkarıldı 

Hnkiknten bütiin sıılnrın Ecesi<lir. ( *) Amnııus <lağlarınm ynlçın ka
yaları nrasındnn köpürerek fışkıton bu çok kıymetli suyun nsıl adı 

"Ayran ba~ punarı ., diye ön almış ikon sıhhat ve ictimni muavenet 
Vekillet celil.,sı tahlihlon sonru bu suyn "ECE,, ismini uyğıın ve ya
kı~ır görmüştür Vekillet celilenin resmi raporu eşağı<ln yazılıdır . 
~lıılıterem hnlkıınızın mezkfir r smı roprru bir kerre okumaları ktlfi<lir. 

Ecr~ suyunu büyük bir işti ha vu lezzetle İçec~ksiııiz. ECI~ suyu· 
ıııı lıir <lefa içtikten soorn başkn suları behemehal unutacaksınız . Çün
ku cidden latif, hafif ve temizdir . A1ııi z mnndu çok hazimli<lir . iki 
sııat zarfında Acıkmak isterseniz yemekle bera her iki kadeh llCE it·iniz 
kMi<lir . 

TOPTAN SATIŞ YERi : Yuğ Cami civarıııda hAlkeci ler kar
sısında ( ALI NASİBİ ) Eczanesi yunın<ludir . 

Coyhaııdıı sııtış yeri : MüRkir. t bnyii Yusuf Ziya .feodi 
:\lo>rsinde ,, ., : Mustafa Yunus ve kardeşler 

Yetmiş beş kiloluk büyük dıımııcıın11 yüz yirmi - 120 ku-
ru,tur . 

Ece Tıirkçe kraliçe 25 

• 

Reçetelerinizi mutlak Yeni 
Eczaneden yaptırınız 

Kolunya , lavanta , podra ve sair eşyanızı 

Yeni Eczaneden tedarik ediniz 
YHııİ Eczane : sar. tAmiz ve ucuz ilılç SlltJr. 

4468 11 

' sinde müteşekkil komisyona tevdi 
etmeleri ve mukavele ve şartname 
vesair evrakmı görmek isteyenlerin 
Aı.lanado. Suişleri müdürlüğüne ve 
Mersinde Nafıa daire sine müracnat 
oylemoberi ıltln olunur. 4507 

7-11 -16-20 

Adana Erkek lisesi 
müdürlüğünden : 

Ekmek 
Koyun eti 
Sa<loyağı 

Kesme şekı>r 
Pirinç 
Un 
Zeytinyağı 

Sabun 
OJun 
Mııılen kömürü 
Kuru fasulya 

18,000 
6,500 
1,400 
3,200 
2,400 
1 ,600 

450 
560 

85,000 
10,000 

1,600 

Kilo 
» 
• 
» 
)) 

)) 

• 
)) 

» 
)) 

» 

Mektebimiz pa nsiyonununsekiz 
aylık ihtiyacı olan yukarıda müf
rrdatt yazılı 1 1 kalemden ibaret 
erznk ve saire 25- Eylill - 1934 
salı günü Ciatları ha<lıli layik gö
rüldüğü takdirde - ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle münakasıı
ya konulmuştur • 

Talip olnnlnrın yüzde 7,5 te
minnt akçasınm maliye veznesine 
yatırıldığına dair vezne makbuzu 
ile bernber mezkfir tarihte tam 
saat 16 da ınektebimizıle toplana
cak olan komisyona ve şeraiti öğ
renmek istiyenlerin de her gün 
öğleden evvel mektep idaresine 
ınüraeııatlnrı . 4502 

5-10-15-20 

hizmetci kadın • 
Ev<le iş görecek bir hizmetçi 

kaılm ııronıyor . Mııtbaamıza mü
racaatları . 

Seyhan defterdarlığından : 
Karyesi 
lnneplı 

)) 

Döoüm 
675 
100 
154 
127 

Cinsi 
Tarla 

Metruki . \ 
Hupeseryıın Lütfık zevr•11 ----ı 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

• 
)) 

• 
)) 

)) 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Kııyıırlı 

,, 

" ,, 

" 
" 

" 
,, 

" ,, 

" 

Zirıı 

95 
60 
60 

675 
127 
50 
60 

320 
200 
100 
200 
127 
183 
50 

100 
320 
675 
183 
320 
163 
50 

200 
84 

110 
20 
2o 
20 

3600 

391 
50 
10 

100 
50 
80 

• 
• 

Tarlanın dörtte üç hissesi 

• • • 
Tarlanın ılört hisseılo bir hissesi 3 sehim itibarile iki sehmi . )) )) • • . )) 

Tarlanın 4 de üç hiss .. si 

• )) . )) 

Tarla 
Tarlanın 4 hisseı.le bir hissesi 3 hisa<l itibarile 2 hiıseıi 

» • • • • • 
)) )) • 1 • • • 

Tarlanın 4 <le üç hissesi 
Tarlanm dörtte bir hissesi 3 hisse itibarile iki hissesi. 

• 
» 

• 
• 

Tıula 
)) 

" 
" 
" 
" 
" 
Bağ yeri. 

• • • • 
• • • • 

» • • • 
• • • 
• • • 

Boğ yeri <lört h isse<le üç hissesi 

» 
l) 

• 
• 
)) 

» <) . )) 

l) • 

• » 
» )) 

,, ,, ,, ,, 1 hissesi 3 selıiın itibarile 2 sehmi. 
Tuştan memul hir nhur ve bir samanlık ve üç o<l~ VA havlu divıırını ıanıil bır 
çiflik <lamı 

Torla 

" 

lluzinei reliloye ait iken Eınlııki eytam bankası 
Uu ılohi Şaılrikyan Kigör 

Tarlan n nısfı 
Tar in 

" 
" 

Tarlanın nısfı ,, 
Tnrlanın 30 his- ,, 
se<le 28 hissesi 

" 
,, 

" " 
" " 
" " 

250 
540 
215 
100 

300 Tarlanın 30 his ,, 
sede 18 hissesi 
Tarlanın nısfı 

Tarla 
.. 

,, 
" 

" " 
,, 

" " " ,, 
" 

,, 
" Dö. 

Beyceli karyesi 50 Tıırlanm 18 his
sede 14 

" " 
50 Tarla 

Şihmurııt karye3i 15 Terin 

flnzineye nit yulınrnln yazılı tarlolnrm 9/9/934 tarihimle ınuleb~r olmak Üztlre iki eııne müıl•ı~ııı 
25-9- 934 tarihine musa<lif perşembe günü öğleden sonra sııaı 15 d" ihale edilmek üzare yirmi gııP 
Jetle açık ortırmoğa çıkarıld ğın<lıın taliplerin Milli Emldk idaresine müracaatlıırı iltln olunur. 4506 

FOTO Seyhan maarif müdürlü~iln~. 

-

COŞKUN 

'' Agf a" filmlerinin her çeşidi 

Dıirıyaca meşlııır ( A G F A ) filmlerlrılrı erı tıı 

us/ bıılıırııır. Fiyatlar. diğer bıilıirı ınarkalardaıı ııcıız 
dıır. 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran
dismanlar. 

Tıılebederı lenzllıillı in · 
rlf e ile ıicrel alınır . 

o•o 
FOTO COŞKUN : 

Yaj!; Cımi Civarı 

510 Lira 84 kuruş boılelı I 
Pozantı Nahiyesi mektebi 1' 
27 - Eylill- 934 perş~ııı~:' 
ihnle edilmek üzPre 20 gil of 
Jetle münakasaya konulfllpl 
Taliplerin keşifname ve Ş8~: 
görmek için her gün Maarı 
sine, ihale günü ve saatıoJ• rf 

ldyet daimi enciimenine nı~ 
etınııleri il n olunur . 4 

1 
7-ıo- 14 

iş evi 
'p ~ 

F.vde hizmı·t etmek iÇ'., 
ve Erkek hizmelçi bulur, li 

. t s··t e ,.e 
varır ve sa ar , u an•ı 

l~re iş bulur . ~ 
Bu gibi işleri görılürıııe 1 

ytınlerin adre8imizo nıürP~'J 
Alıidin paşa caı.lıle• 1' I' 

3484 

1 
,, 

numaralı yazı 1 

komisyonctl ~ 
Melırw·l ,4/l 

Hıf 
ıla 

gaz 
tır 

lıır 

!..o 
lııl" 

ı . r, 
iiz 
lıh 

il ı· 

t..ı 

lıa 

gel 

• 
ılu 

rl 
il\ 

lıi 

!( 

)t 

ti 
il 

f 
g 
ri 

Seyhan defterdarlığından : 
Mevkii Cinsi Dö. Numarası 

ı.----~1' 
Kaçakçılar tJiJ 

Şahin ağa karyesi Tarla 80 7 -3544 Muatleli 7 hek 
3544 metro murabba tor . 
Yokardn mevkii cinsi ve miktarı ynzılı haziı.eye ııit Emlak 13-8-

934 tarihine müsıı<lif perşembe~günü öğleden sonra ihale olunmak üze
re yirmi gün müddetle açık ıırtırmo.ğtı çıknrılıniştır . Talip olanlarm 
Milli Emldk i<lıırrsine mürncaatl11rı illin olunur . 4483 

30 Ağustos - 9 EylQI 

hainidir_/ 

-d•'ı 
Umumi ne~riyat ırıu 

Melııııel Nııre///n .... ,ı 
Adana Türk sözü uıall'" 


