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-- -- 1 Dünkü sıcaklar 
Gölğede azami 37 olmasıııs ıağ· 

m•n daha çok sıkıntı veı mi~tir . 
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Gazi hazretleri Boluyu şereflendirdiler. 
cıli ------------------------------------·-------------·-----------rt:r-
ünü 
mu- En büyüğümüzün seyahati 

Reisicumhur Hz. Gerede üzerinden 
Boluyu şereflendirdiler 

Halaskarımızın geçeceği yollara halılar 
döşendi ,~halk coşkun sevinç içinde •• 

Gazi Hazrellerlıılıı yıırl geziıılileriııdeıı blrlsiııe itil intiba 

Gerede : 17 ( A. A. )-Reisi Bolu : 17 ( A. A.) - Reisi· 
·umhur Hazretleri ıefakatleıin cumhur hazretleri saat 17 de Bo-

Jleki zevat ile birlikte saat 12 de !uyu teş•if buyurdular.Bolu halkı 
;crediyi şereflendirdiler. Kasaba kendileri için en büyük bayrem 

Ö msalsız bir sevinç içindedir. Bü· add· ttikle.i bu günün neşe ve 
r ün halk kasabanın methalinde hey.canı içinde Gazi Hazretlerinin 

e oplanaıak Gazi Hazretlerini coş gekceklcıi yolu dolduımuşlar ve 
ıc~ım ~ıhurada kar§ılamışlar · Uln Halaskarlarıııı: 

ır. 

Gazi Hazretleri kasabanın met· 
.,.._"l. "linden itibaren iki kilom • tıe 
ırıını•iire n Ye üzerine halılar serilmiş 
arlıl!>l•ıı yolu t~ki~en Geredenin gü· 

it eJi~rl bir mesıresı olan (Ramazan 
si gii de) yi. t•şri.f buyurdular. Öğle 
arttır emeğinı yedıkteo sonra Boluya 
n ala ar.ket edecekleıdh. 

-Yaşa var ol! 

Avazelerile ve büyük tezahu· 
ruıls karşılamışlardır. Ş ehir baş· 

tan başa tezyin edilmiş ve Gozi 

Hazretleri halkın yürekt .. n gelen 
tezahürleri arosında misafir ola· 
cn kları Halkevini teşrif buyur· 
muşlardır. 

r ııJai----------------·---------

tam· ahillerimizde dolaşan sandalda 
inci o f E . 
eneoi Dur. mrıne kulak asmadığı icin 
kdirıl .. ül ,. . . 

2 in o/dür en ngıliz zabiti meselesi 
an sa ·------
.:;~ 1;ngiliz hariciye nazırı, avam kamarasın-

. . da buna dair izahat verdi 
nJısın 

veya Londra: 17 ( A · A. )-Roy-
erm()ter bildiriyor ; 
enJisi Avam kamorJsında sorulan 
bulun· r süale cevaben İngiltere bari 
elle allye nazırı Sir J~hn. imon İn-
olmııUiz-Tiirk hadısesı. hakkında 

15 
.. ··d bahriye nazaretınce oeşro-

1 
gu nan tebliğe biç bir teşrihat ila-

ı ıp e • . . .. 1 . 
. . ıF edrmiyecegını soy emış ve 
ı ıha K .. .. . .. evonslıire rovazorune oıt bir 
gunl ndalııı mevzuu bahis olduğunu 
unacıı tırlatarak d~miştir ki ; ı 
a hiık -Bu sandal , Sisam ariası kar. 
etimi ında Türk arazisine 100 metre 
e ( 13 d , r ynkluştığı zıım nn askerler 

in yuk eydana çıkmış ve soodaLı uzak
tıırilı. ması için işa •e t etmişlerdir . 

memıı~udal yoluna devam ettiğinden 
göstelkerlcr ateş ederek mülazım 

airPsilPbinsonu öldürmüşlerdir . Ha. 
Reyi öğrenir öğrenmez Türkiye 
yük elçi•iui davet ederek ha· 
senin vehameti üzerine nazaıı 
kkatini c lbettim. Türkiye bü

düıü "k elçisi , hükumetine hemen 
r t .. Jgrof çekmeyi v adetmiş ve 
giltereriıı Tür kiytdeki büyük 

baası Çidi de 'J ürk hükumttile görüş-

mek için talimat almıştır,, 
.. Sir ~~bn Simon, Türkiye bü· 

yuk elçısınin tafsiliit aldığını vtt 
s~bahleyin hariciye oazaretine 
bıldiıdiğini ve fakat bunları şim· 
di~ik arzedemiytceğini ilave ~t· 
mış ve kaz •zedelerin ailı· lerine 
muhabbet izhar etmek suretile 
hadis • hokkındaki kendi teessür 
!erine Avam Kamarasının da iş· 
tir~k. ey~ c.yeceğini söyleyerek söz· 
lerıııı lııtırmiştir . 

Sir John Simon, mütemmim 
bir süale verdiği cevapta , San· 
da l ın memnu mıntakada bııhmup 
bulunmadığı hakkında kati bir 
şey söyleyemiycceğini ve doğru· 
luğu kal.ili iti•az olabilecek be
yanatta bulunmanın şayanı arzu 
olmadığmı ifade etmiştir . ·------

Brezilya da 
Reisi Cumhur seçımi 

. -
uto DE JANEHlO : 17 ( A.A ) 

- l\lüessesarı mecli•i Heisicumlıuru 
iıııilıap etmek moksaıliyle y•rro iç
timaa daveı edilmişıir . 

Sıırlye haberleri : 

Talat paşanın oğlu? Günün en büyük dünya hadisesi 
Suriye limanlarına bir av-
da giren çıkan gemilı>r · •• 

" İzzetıio,, namıoda biri, Şam BP.
lediyesine bir istida vererek kendisi· 
nin eski Osmanlı sadrazamlarından 
Talat pa~anın oıtlu olduğunu ve pa
rası buluomad.ğı için Belediye tara
fından Halebe sevkolunmasıoı iste· 
miştir . 

Büyük Okyanosun hemen bütün şark sahilleri 
geniş bir grev salgınının ıztırabile inliyor 

Birleşik Amerika hükumeti, Sanfransisko ve civarında 
halkı açlıktan öldürmemek için mühim tedbirler alıyor 

Belediye bu istidayı emniyeti u· 
muıniyeye havale eduek hüviyetioin 
tesbitini istemiştir . Uzun boylu, es
mer benizli, siyah ııözlü olau bu ada
mın lehcesi İstanbul Türkçesioe ben
zememekle ve kendisinin bir dolan· 
dırıcı olduğundan şiipbe edilmekle· 
dir . 

• 
Bazı gazeteler hükilıneıin borç

lan dolayı bapıs usulünü kaldıraca· 
ıı;ını yazmışlardı . Dıı haber iiz~rioe 
Lübuan ıii ccarları bir mazbata hazır· 

lıyarak höylr bir karar verilmemesi· 
ui İSIPlllPğe karar vermişlerdir . 

• 
Z•raat vezareti lnrafıodan açıl· 

ması tasavvur edilen Suriye ziraat 
ve ticar«"'l dainıi Bt .. rgisinin gt->lecek 
ilk baharıla yeni lise binasında kü· 
şadı kararlaşıırılmışıır . 

• 
Suriye hiikilmeti ve Ali komi· 

serlik tarafından kapatılmış bııluoan 
Şamda " Eleyyam ,, , " Elkabes ,, , 
"Essiyase,, ve "Eddüsıur ,, Halepıe 
" Elcibat ,, gazetelerinin 14 Temmuz 
hiirriyet bayramı müoasebetiyle tek· 

- Gerisi dördüncü sahifede -

Sanfransisko : 16 ( A. A. ) -
Bin kişi kadar Oaklandda bir lıak· 
kal dükkanına hücum ederek yağ
ma etmişlerdir. Mağaza camekan· 
laaıına ve evlere kreozotlu bom· 
balar atılmıştır. Erzak nakleden 
bir çok kamyonlar devrilm"ştir. 
Oaklandda polisle bir çarpışma 

neticesinde 10 erk.:k ve 2 kadın 
tevkif edilmiştir. İki polis , iki 
grevci yaralanmışlardır. 

Sanfıaosisko ; 16 ( A. A. ) -
M. Johnson'un Kalifroniya da Ber
kelryde söz söyliyeceği içtima, 
polisin herhangi bir hadise kar 
şısında himaye edemiyeceğini bil· 
dirmesi yüzünden tehir edilmiş
tir. Münakalat grevi t.kerlekli 
ayak kızaklarının fazla Ratılması 
na sebep olmuştur. Sanfransisko· 
nun , sevkulceyşi noktalarında 
mitralyozlar ve hücum tankları 
vardır. 

Şehrin muhtelıf yerlerinde 
tahminen 7000 milli muhafız lın
lunmaktadır. Elektrik fabrikası 
işçileri temmuz sonundan evvel 

Bursadakisüttozu fabrikası 

iktisat vekili Celal Bey, fabrikanın 
ehemmiyeti hakkında söz söyledi 

İzmir Valisi Kazım Paşa da Anadolu 
Ajansına beyanatta bulundu 

iktisat vekili Celıil bey 

Bursa : 17 ( A. A . ) - Süt 
tozu fabrikasınm küşadı müna
sebdiyle hazır bulunan muhtelif 
çı~ ula ta fabrikaları mümessilleri 
vekil beyefendi ile görüşür terken 
yüzde sekseni memleket malı olan 
iptidai nıaddelerle Türk sermaye· 
si ve Türk işc ıleri tarafından vü 
cuda getirilen çikolatalarm tama
men milli mal sayılması yolunda 
tedabir almmasmı rica ettiler. 

V •kil bey krndı].rine esas 
bakımdan hıkikaıen yeı li olan 
çikolataya milli mal vasfıaı ka • 
zandırmak ve damgasını vurmak 
için tek bir çare vardır. Oda 9 ey· 
JUL lıeynclmilel İzmir panayırına 
iştirak etmeleri olduğunu söyle· 
miştir. 

Bununiizerioe mümessiıler lıütün çi 
lıolaıa fabrikalarının panayıra işti 

rak edeceklerini ve yer alacakla· 
ıını söylemişlerdir . 

Bursa : 17 ( A. A. )-Bütün 
memlekette büyük bir alaka uyan· 
dıran aüt tozu fabrikasını bizzat 
açan iktisat vekili Mahmut C•lal 
bey nutkunrla demiştir ki ; 

Hükumet memlekelte ana sa
nayii vucuda getiriyor. Bu ana 
sanayi de milli sermayeye ve bu· 
susi teşelıbüslere ayrıca bir kıy 
met ve pay bırakmıştır. Ana hat 
)arın haricinde müteşebbislerin 

sanayi vücuda getirmeleri bü 
yük bir memnuniyetle karşılan

maktadır. Gördüğüm bu mü sse. 
se modern ve teknik esa~lara isti 
nat ediyor. 

Meml•ketimizde yeni bir iş
dir. Bu cih• t şayıını takdir olmak
la beraber asıl benim haizi ebem· 
miyet bulduğum nokta bilhassa 
memleketin umumi hayva:ıcılık 
politikasına nafi oluşudur. Hay 
vancılığın ilerl•mesinc hükumet 
büyük ehemmiyet vermektedir. 
Çüokü;bayvencılık ilerledıği tak· 
dirde müteşebbisler artacak ve 
halk refaha k•vuşıcaktır. Bu mo 
dern münssese maddei iptidaiyesi 

ni de meml, ket dahilindP.ki sütler 
d•n aldığı için 1-ıalka verilmek is 
tenilen refah politikasında da ıolü 
var demektir. 

Vekil bey~fendi nutkunuq so· 
- Gerisi ikinci sahifede -

gr"'v yapmayı düşünmektcdir.Mak-ı 
satları bu nazik vaziyette şehir zi 
yasız bırakmamaktır . Gazeteler 
1926 da İngilterenin umumi gre· 
ve ka• şı aldığı vaziyeti hatırlat· 
maktadırlar . 

1\1. Johnson, tayyare ile bura· 
ya gelmiş ve sükunu iade için her· 
şeyi yapmaya hazır olduğunu bil· 
dirmiştir. 

Sanfransisko: 17 ( A . A . ) -
Şehirde filen örfi idare hakim 
bulunmakta h~r ne behasına olur· 
sa olsun zahire idharına çalışıl· 
maktadır . 

1\.1. Ruzvelt ve federal makam· 
lar, saatı saatın.t vaziyetin inkişa· 
fını takip etmektedir. Memleketin 
bazı mıntakalarında mevcut bu
lunan galeyandan dolayı vıziy•tin 
vehamet keshetmesi muhtemel· 
dir. Kalifroniya makarnalı bir kaç 
zaman için yiyecek yokluğundan 
korkulmadığını beyan etmekte ve 
o vak ta kadar idarenin kıtlık ih 
timalini bertaraf etmek için lazım 
gelen tedabiri ittihaz edebile• eği · 

ıri bildirmektedır · Umumiyet iti 
barile grevciler istedikleıi netice· 
ye yani memur ve işcileıin işleıi· 
ne gitmelerine mani olmuılardır. 
Nakil vasıtalarının yokluğu şehre 

alışılmamış bir hal vermektedir.Bir 
çok kimseler bisikletlerle hatta 
Patenlerle grzmektedirler. Yazı
banderin, mağaza ve atelyelerin 
ekseıi~i kapalıdır. Buna mukabil ' 

sigorta şirketleri grevden mün· 
beis kazalara karşı kendilerini i· 
ğorta .-,uirmek iBtiyenlerle dolu· 
dur. 

Vaşington : 17 ( A . A . ) -
Eğer bu akşam 1\1. Wagner, Port
land nizamı halledemezse Sanfran· 
sisko grevinın bütün büyük okya· 
nos sahiline sirayet edeceğinden 

korkulmaktadır . Esa"en hükiime· 
tin yegane endişesi Portland me· 
sel.si değiı.Jir . 

Kaliforniyada açık yegane li· 
man olarak kalan Losancolosde de 
bazı liadiseler olmuşdur . Grevin 
oradad,. ilanı bekleumektrdir. 
Minneapolis de kamyon şöförleri 
grev ilan etmiştir. Boyacı ve ça. 
maşırcı amelede greve karar ver· 
mişlerdir. Grevin günü bu akşam 
yapılacak içtimada kuarlaştıııla· 
caktır . 

Aılatik okyanosu ıabillerioda 

hassaten Nev ork ve Hoslondaki 
gümrük amrlesi arasında greve 
mümaşall ar harekt gillikçe fazla. 
latmakı:.dır . Bu gümrük amdui 
yaptıkları içtimalarda eğer ye>mi· 
yeleri fazlalaştırılmazsa grev yap
mak ihtimalini nazarı dikkate al· 
mışlardır . Nevyorkun iki yüz el 
li fabrikuına mensup 18 bin iplik 
sanayii amelesi ve 22 bin alabama 
amelesi bir kaç güne kadar grev 
ilanına karar vermişlerdir . 

- Gerisi ikinci sahifede -

Dilenci Şehnazın altınları 

Çarçapıt arasındaki sert çıkın,belediye 
memurunun fikrini bulandırdı 

Zengin dilenci Şehnaza evlat ol -
gönüllü bir itfaiye neferi 

.., 
maga 

Dilenci deyip de geçmeyin .. başına gelecek h.ti anlayınca 
Kendilerine bunu bir meslek ya· I tabanları yağlayıp kaçm ak ister. 
panlı.rdao bir çoğunun kazançları ı Fakat memur arkasından yetişir 
değme babayiğidin elin~ geçmi· ve kadını yakalar, bir lıammalın 
yor . Bunların içinde ; üç evi . ı s ı rtına bindirmek isteıliği s radıı 
bankolıırda parası olanlar da yok eli katı bir çıkma rastlar. Merak 
değildir . Bu biçim dilencilerin 1 bu Y0 • çıkın açılır. Ne göıülso 

beğenirsioiz ? • 
şehirde Pn ziyade dolaştıkları 1 

il - Gerisi ikinci sahifede 
yerler, köşe başları. sipti i pa· ------·------
zarı, çarşı, t 1u cami ile istiklal Tu .. rk _ Fransız 
mektebi arasındaki yol ve Melek 
girmez sokağıdır. Bu tiplere h.r 
gün buralarda rast gelmek müm· 
kündür. 

İşte okurlarımıza anlatacağı· 
mız şu hadi~e, dilencilerin iç yü· 
zünü gösterir çok dikkate değer 
bir vakıad ı r: 

Siplillideld dilenci kadın : 
Dün sabahleyin siptillide va· 

zifesini görmekte olan zabıtei 
bel•diye memurlıırından Abdul· 
vabop efendi, her gün oyni yrrde 
tesadüf ettiği bir dilenci karısı· 
nın ötekini berikini boyuna taciz 
ettiğini görünco bunu tutup ka· 
rakoh götürmPk ister . Kadın, 

Muhtdit hakem mahkt'mt'sİ 
yaz tatili yaptı 

Ankara : 16 ( A.A. )-muhte 
lit hakem mahkemeleri Türkiye 
umumi ajanlığından ; 

Türk-Fransız muhtelit ha· 
kem mahkemesi usulü muhakeme 
nizamnamesi mucebiuce 8 hafta 
devam etmek üzere 1 temmuz 
1931 tarihinden itibarım yaz toti
line karar vermişdir . İşbu müd
det zarfında usulen evrakın tev· 
diine ait müddetler cereyan etmi
yecektir . 
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Sahife : 2 ( TürkSözü ) 
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Yaş şampiyonu Zaro ağanın ölü
mü yeni bir iş çıkardı. 
------~------

Dünyanın çok gezen kadını 

1 

Söylendiğine göre bu adam 
1832-1839 srneleriııde Fılislin 

Umumi harpten sonra ınsao 

ların yorulan dimağlarını düzelt 
mek , gerilen sinirlerini yumıat · ' 
mak meşakkat ve sefaletlerden 
kırışan çehıeleri eski haline gelir
m ek içio her gün rastlanan ve 
kimsenin ehemmiyet vermediği 

bazı istisnaları bulup ortaya at· 
mak adeta günün bir modası oldu. 

Mesrla : dünyanın en yaşlı 

ııdamı, en şişman , en kısa , en 
uzun adamı veya bunlara benzer 
acaip şeyleri yazmak ve okumak 
hakikaten insanların teaccübünü 
artııan, sinirleri yarım bir gülümse· 
ırıe ile yumşatan mevzulardır . 
Her gün fasılasız ciddi , siyasi ve 
çok 11ğır mevzular üzerinde neş 

ıiyat yapan gazetrler; gittikçe 
sürümden düştüklerini görünce 
okuyucusunu kaybetmemek endi· 
şesiyle yeni yeni çareler aradılar 
ve buldular . 

Bunlar arasında meseli : falan 
sinema yıldızının hııyatı falaıı tenisci· 
nin veya boksöıün muvaffakıyeti ve 
hatırııları, epor hareketleri gAze· 
telerimizin kendilerini adamakıllı 
tuiıine kaptırdığı cazip mevzular 
oldu . 

işte geç.-nlerde bayata gözle
rini k•p•yan dünvauın en yaşlısı 
Zaro Eğa da beynelmilel şöhreti 

haiz ve heıkesi alikalandıran can 
lı bir mevzudu . Sırası geldiğin· 
de en mPşhur bir sinema yıldızı , 
en metbur bir boksör gibi adı 
anıldı , durdu. 

Zaro'nun ölümü yalnız bizim 
matbuatı değil, bütün dünya mat 
bualını alikafandırmıştır . Hemen 
ber gazale Zaro ağaya karşı -
bir keç satırla olsun - muaşeret 

adabının taziye fiılini yerine ge 
tirmiş oldu . 

ve Suriyede askerlikle bulunmuş 

ve meşhur Napolyouun muasııı 

olmuştur. Bu adam şimdi 159 ya 
şıodadır. 

Yabancı gazeteler bu işle o 
kadar yakından alakadar olmuş 

lar ki : Zaroyu ve Zarooun ölü 
münü bulunmaz bir mevzu say · 
mıılardr.lngilterede Porkışerda bir 
seyyab,geçenlerde bulunduğu za
man bu ölümü okumuş ve hemrn 
tahkika koyulmuş. Eyi bir tesadüf 
onu bir mezar taşıyla karşılaıtır · 
mış . 

Taşta şöyle bir yezı okumuş : 
-"Pulcu l ( H•nri Jankios) t 

ait olan bu mermer parçasını oku 
maden geçme. Onun doğoşu meç· 
bul, fakat bayatı hatıralarla dolu· 
dur. Tabiat vergileri itibariyle o 
çok zengin olmuştu, çok yaşadı • 
169 yaş gibi inanılımyacak bir 
ömür sürdü, nihayet 1743 de bu 
yere gömüldü. ,, 

Ayrıca yBpılao tahkiklerden 
Hanrioin yüz yaşında bulunduğu 
sıralarda yüzerek (Siva! ) ır.ııa · 
ğını geçtiği ve on iki yaşında ( fru · 
dvar ) harbinde bir at sırtında as 
kerlere ok taşıdığı do anlaşılmış · 
lır. 

Şüphe yok ki bu adamın 169 
stnelik yıışı Zaronun rekortmenli· 
ğioe halel vermezdi . Çüukü Harı 
ri, o asrın en ihtiyarı idi. Zaro da 
ister haklı ister haksız yirminci as 
rıa ihtiyarı olmuştu . 

Yaşını ber kesten iyi bilmesi i 
cap eden Zaro ağamız , dünyanın 
ra yaşlısına ait tacı taşırken bel
ki de bir vicdan azabı duymuştur , 
Fakat yalan da olsa uzun müddet 
dünyanın her köşesine Zaro adını 
yaşlılığın bir sembolü ol!!rak yay· 
mıştır . 

Propağanda ile kendini dünya · 
ya tanıtmak da büyük bir hüner 
drğil midir ? 

• • • 

Zaro ağa , bir kaç sene· evv.l 
ta ... yeni dünyaya ve Avrupaya 
gölülülen bu zava 1 lı ihtiyar, sene
lerce düoyauın yaşlısı olmak şere 
fini taşımış , senelerce ihtiyarlık 
tahtının kaydübajet şartlı hüküm 
darı olmuştu . Uzun müddet Za· 
ro'nun yaşı, dünyada adrta bir re 
kor kurmuştu Öldüğü zaman 
165 yaşında olduğu söylrndi . 
Ölum , filbakıka tabii bir netice , 
fakat asıl gayri tabii netice ölüm 
den sonra meydana çıkmış bulu-

Kadınlar arasında rn çok se 
yahat yapaa muhakkak Amerika 

Cumhur Reisi Müsyo Ruzveltin zev
cesidir. 

nuyor . 
Belki de bir foya olan bu neli· 

ce söyle bir tısadüften doğdu : 

Zaro ölünce, l,S asrı omuzu 
na yüklrnrn bu adam olopsi ma 
sasına yatırılmış . Onu tedavi 
eden doktorumuz, bu 165 yaştan 
şüphe ederek Za•onun ancak ha 
kiki olarak 130-135 yaşında ola· 
bileceğini tahmin eln.ıiş ... 

Senelerce rekortmen kalan bir 
adamın birdenbire bu kadar kü 
çülerek dünyada bdki de beşinci, 
altıncı dereceye düşmesi bak ika· 
trn acı bir şeydir, 

Fransız gazetelerindea bazı 
!arı zuallıyı mühim bir mevzu ya· 
parak aralıklı yazılar yazıyorlar 
ve doktorlarımızın fenni kanıa • 
tini göz önünde tutarak Zaronun 
şimdiye kadar sahte bir yaş rrko· 
rlmeni olarak yaşadığını ileri sü-
rüyorlrr. Ve: ı 

Zuonun hakiki yaşı 135 olun· 
ca senelerdenberi taşıdığı yaşlılık 1 

tacının süsleri meğer hep sabley 
miş, diyorlar. 

Gazeteler, şimdi düny•nın ha
kikaten en yaşlı adamı olarak Mı· 
sırıo:ı şimal mınlakasında elyevm / 
çıftçilik yapan Şeyh İbrahim f.1- ı 
batran ismindt bir erabı ileıi ıür 1 
mektedirler. 

On beş aydanberi (beyaz ev) 
sakinlerinden olan Madam Ruzvelt 
bu müddet içinde 38 dda seyaha· 
ta çıkaıark tren , tayyare ve)• o
tomobille 64,000 kilometrelik yol 
yapmıştır . Kendisinin idare etti 
ği ve Amerikanın her tarafında 

kolayca tanınan otomobilinin saalı 
28,000 kilo metre yazmıştır 

On b<Ş ay içinde tayyare ile iki 
defa Losancalosa , iki defa Şika
ğoya , dört defa Bostone , yirmi 
üç defada Nevyorka gittiği lasbit 
edilmiştir . Yine bu müddet zar
fında Mııdam Ruzvelt bazan 4 -5 
defa, bazan da bir saat devam e· 
den 67 nutuk söylemiştir . 

Madam Ruzv•lt hastahane gibi 
bayır müesseselerini , hapısanel.ri 
şık sık ziyaretten l:ıoşlanırmış , 
Biz7at kendi otomobili ile sryabat 
ederken yanında daima f-.ir adam 
bulourmuş Buodan başka Medam 
Ruzvelt mü'kemıoel surette taban· 
ca kullaumasını bildiği için yanın 
dan onu biç bir zaman ayırmaz 
mış . 

•• -----.-~ .... ___ _ 
lrakın müstakbel petrol 

istihsalatı 
• Türkiıcbe Post ,, dan Bağ

daltan bildirildiğine göre !rakın 
petrol istihsalatı bürv şebekesinin 
ikmalinden ve faaliyete temamen 
giriıildiklen sonra 4 milyon tona 
baliğ olacaktır . 

Bu miktar iki sene zaafında 
elde edilecek ve Irak petrol istib 
sal eden en mühim memlelı:eıler· 
den biri olacaktır , 

1 

- Birinci sahifeden artan-

ı nunda umumi menfaata hizmetle 
ıindeu dolayı fabrikanın sahiple 
rini teşebbüslerindtn doloyı lak 
dir ve tebrik etmişlerdir . 

Bursa : 17 ( A . A . ) - Süt 
1 tozu fab, ikasının küşadı meı asi

minde hazır bulunao İzmir walsi 
Kazım Paşa, anadolu aj•ıısı mu
habirine beyanatında memleketin 
iktisadıyatı ve refBhı üzerindeki 
rolünü ve süt saneyii ile hayvan
cılığın inkişafı üzerindtkl tesrini 
ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Kazım Paş~ bugün ticaret oda
sında yapılan toplontıda hazır bu 
lunarak Bursa sanayicilerini bey 
nelmilel 9 eylul İzmir panayırına 
iştirake davet etmiş ve bu mevzu 
üzerinde konuşmalar yapılmış 

tır. 

Hararetle karşılanan bu dave 
te büyük küçük bütün Buısa sa 
nayicileri icabet ederek panayııda 
yer alacaklardır . 

günün dünya 
hadisesi ........ 

- Birinci sahifeden artan -
T•ksas da San Antoinoda üç 

amelenin ölümüne ve sekiz bin a 
melenin grev yapmasını intaç eden 
hadiseler neticesinde Meksika kör· 
feıi gümrük am• lesi ile çıkan ni 
za da bi\Ia devam etmektedir . Bu 
mesele b kkında iş nezaretinin 
büyük mrmurlarından birinin ha· 
kemlığine müracaat lüzumu basıl 
olmuş ve hakem işini görecek o· 
lan zat tayyare ile münazaa mahal
line gitmiştir . 

Baltimorda kamyon şoferleri 

gıev yapmaya karar vermişler ve 
Conııetticut de D•yville şehrinde 
beş yüz medeıı amel•si isr dünden 
itibaren greve başlamışlardır . Ha· 
diselerin homerı hepsinde amelde· 
rin matalibatını yevmiyelerin tez
yidi veyahut iş uatlerinin tenkisi 
teşkil etmektedir . 

İş nezareti ile diğer müstekil 
teşkilat bir uzlaşmaya vasıl olun 
ması için büıüo gayretlerini saıf 
eylemektedirler . Asayışcılığın tr.· 
zayüdü takdirinde ordu ve doııan· 
manıo işe müdabele etmrge hazır 
olduğu söylenmektedir 

los engelos : 17 ( A.A ) Bir 
piyade alayı San fransisknya hare
ket etmiştir . San fraosisko 17 şeb· 
riıı entrtpolarında takriben on mil
yon dolar kıymdinde yiyecek bu . 
lunmakla beraber grevciler bunla
rın tevz:iine mani olmakta ve yiye· 
cek stokuna malik olan bakkaliye 
mağazaları her müşteriye beşer 
libı e şeker , onar libre un , bir 
düzüne yumurta ve bir libre tere 
yağından fazla satmamak mecbu· 
riyetinde bulunmaktadır . Ancak 
süt ve ~kmek tevziatı temin edil
miştir , Vali vekili M. Berriame 
mitralyözlerle mücehhez olın za· 
bıta kuvvetlerine kamyonlarla şe
biıe getirebilmelerini temin için 
yolları kargaşalık amillerinden 
tathir etmek emrini vermiştir , 
Ziı aat a'Delesinin umumi bir te· 
sanüt grevi ilan ~tmek tehdidi 
karşısında vaziyet vahimleşmiştir. 

Trenlerdeki tenzilat 
dolayısiyle 

Mersin -Adana arasında yolcu 
nakliyatı çok artmıştır 

Mersin plajlarına komşu kasaba
lardan akın akın halk taşrnıyor 
Son günlerde Mersin ile Ada· 

na araaında işleyen trenlerin gidiş 
dönüş taıifelerinde yüzde yetmiş 
derrcesindeki indiriliş gerek Ada· 
na ve Mersin ve gerekse bu ara· 
daki uğrak istaayoularda şimdiye 

kadar görülmemiş bir faali yelin ve 
kaynaşmaoın doğmasına sebep ol 

mu§tur _ 
Eskiden bat boyunda yakın ve· 

ya uzak bir ııoktadan diğerine git· 
mek içio köylüle ve bilhassa amele 

ler tren ücretinin yüksekliği yü· 
zünden daima yaya yürümeği ter· 
cib ederlerken timdi hu ücretin az
lığı dolayuile balkımız işlerinin 

başına trenle gidiyor ve köylerine 
trenle dönüyorlar. Halkımız bua 
dan dolayı Devlet Demir Yolları 
idaresin" karşı tasYir edilmez de · 
recede büyük bir memnuniyet ve 
teşekkür duygusile mütehassis bu· 
lunmakıadırlsr . 

Sonra ,bu yüzden , bu iki mü· 
him merkez ve aradaki köy, kasa

bala•a işleyen kamyon ve otomobil 
gibi vasıtalarda artık iş bulamaz ha-

1 
le gelmiştir ki bu da demir yolla· 
rı idaresi hesabına bittabi büyük 
bir kaz9nçtır . 

Bu tenzilatın eıı büyük fayda· 
sından biri de Adana , Tarsus ve 
balta Ceyhan gibi mühim iş mer 
kezleıiude haftanın yorğunluğunu I 
gidermek içio denize ve plaja 

kavuşmak ihtiyacında olan yıırtdaş· 
larıo , şimdi bu imkaoı Mersinde 
bulmuş olmalarıdır . Bu sebeple· 
dir ki Mersinde çok güzel hazır· 

lanan plaj , bir kaç gündenberi 
bu uydığımız şehir ve kasabalar
dan gelen kafile kafile müıteri

leı le dolup boşalmaktadır . 

Mamafih biz , muhtelif şehir 
ve kasabalar a•asında bu ve buna 
beozer binnetice iktisadi faaliyet
lerin artmuına yol açan son ten
zilat üzerinde kücük bir tadıliitın 

yapılmasını şurada deYlet demir· 
yollarından dileyec< ğiz ki o da , 
gidiş ve dönüşün ayni güoe inbi · 
sar eairilmesi kaydının , mesr lii 
hiç olmazsa üç beş gün veya yu 
varlok hesap bir hafta olarak ge 
nişleıilmesi keyfiyetidir , Bu tak · 
dirde idarenin hiç bir şey kay
betmeden daha çok müşteri ta
şıması ihtimali kuvvetle mevcut
tur . 

Demiryolları idaresi bunu da 
yapaıu kendisindrn son dileği· 

miz ; Adana - Mersin aıasıoda 

işleyen trenler için eskiden oldu 
ğu gibi şehir istasyonunu merkez 
yapması ve yeni istasyon külfetin· 
den halkımızı kurtarmasıdır . Za · 
len bu hususta daha öoce de uzun 
uzun yazılar yazmıştık · Umuyo 
ruz ki her iki dileğimizin de tas· 
vibi gecikmez ... 

Dünkü sıcaklar 

----
- Birinci s11hiefden artan - :ıuı 

Yirmi ·iki tane çil Osmanlı 
altını! ... 

" Dıle11ci kadın kimdir? 
E . . iona 

.. sl:n Dıyarbekırli ol•n. Ab- S 
dulkadır kızı Şehnaz, Rabımiyc . 
mnhallesinde oturm•ktadır Yı· t- 81 

b 
miş beş, seksen yaşlarındıı. · olan ene 
bu k-Odı,., kısa boylu , b~şı bir • rin 
örtü ile sım sıkı sarılı, ayağı ya· abs 
lın, bacaklarında bir karadon ve İnin 
kolunda hiç eksik etmediği se- •uhı 
peri ile bütün şehri sabahtan ak· :alaı 

şamın geç vaktın~ kadar dolaşır. iya 
Topladığı paraları çömleğine atat'188 

ve sonra da bunları böyle çil ~kd 
altına tahvil eder miş. ı ıni 

Şelıııaza akraba ve dosl çı- 'ak! 
kan çıkana: )Ütr 

Belediyede gece nöbetini bekihı: 
leyen etfaiye nof ~ri Ali Güro, çil ııod 
altınları görünce hemen oturdu·nssı 
ğu saudalyadan fırlamış ve ka- labı 
dına : le . o 

- Bire anam, demiş, nereler·ıedi 
desin ? Ben smi senelerden beri •lem 
kaybetmiştim. Senin kocan .... •drı 
d rğil mi idi? İşte ben sizin oğlıljinc 
nuzum . Hele şükür ki şimdi se~içi 
buldum anacığım ! .. a a 

Beledi yer in meşhur Ali ça· ~azı 
vuşu da fırsatı kaçırmamış ve l•m 
Şebuaza : 

- Hatı lar mısı.,bundan yif'~Y0 

mi sene "vvel bizim evde otur· ..ıer 
muştunuz. O vakıt sen çok zen·"ısı 
uindin . Boynu oda dizi dizi beşi 11.~ · 1 
tir yerdeler, kollarında zorla ta-ıuk 

1 şıyabildiğiu o canım kalın altın~e· 
buımalar, kulağında baha biçil· fır 
mez elmas küpel.•r, evler, hahçe·lidi 
l •r ... hep bunlar seninıli.Sonra cHk 

l•ndin de bizim evden gittindiıao 
ta ! . Hele bir hatırla bakalım ? ıüs 
Ha ; göıdün mü n .. sıl tanıdın!lşt\ıu 

biz o zamandanberi baba ana ıra 
dostuyuz değıl mi hanım tizeci· arı 
"' 7 , 
gım. . ıok 

1 Belli ki çil altınlar, Ali GirO' eıı• 
yu hemen evlat ve Ali çavuşu dte , 
senli benli aild dostu yap•ver·pu 
mişti .. Ah kör olası altın ! . . lal 

Ayşenin mu
hakemesi 

Dün ağır ceza mahkeme
sinde b<ışlandı 

Dün hararet derecesi gölgede 
en çok 37 en sz 22 olduğü askeri j 
bava rasat istasyonunca tesbit 
edilmiştir. 

Diğer tarafta , Şehnaz kadın, ıer 
bütün bu palavraları dinliyor veıan 
kıs kıs gülüyordu . Nihayet dn .. şli 
yanamadı ve : .. k 

- Yahu dedi, siz hiç mi al· u . 
tın para görmediniz?Ben vaktile rı 
on bin liralık mal mülk sahibiy· 
dim. Kocam ve akrabalarım hep~1 

bunları yediler de hen bu hale ır --Ölüm cezasına çarpılan Kar-
santılı Ayşe ha~ kındaki hükmün 
temyiz mahkemesince usul nokta 
sıodan bozularak dosp evrakının 
geri gönd.rildiğini yazmıştık. 

Ayşenin duruşmasına dün ye· 
niden başlanmıştır. 

Cnmburiyet müddei umumisi 
Münir bey na~za uyulmasını is
ledi ve mahkeme heyeti de kısa 

bir müzakereden sonra uyulması 
na kaıar vel'di. 

Muhakeme; iki müdafaa şahi
dinin getirilip dinlenmesine ve 
Ayşeııin tashihi sin muamelesini 
yaptııması için 8 ağustos 934 la· 
rlbine bırakıldı. 

Memduh bey 

Eski emniyet müdüıümüz Mem 
dub bı<y hakkında Mer1in müddei 
umumiliğince adli tahkik•t yapıl 
dığı ve fakat tahkikatın neticesine 
nazaran mumaileybin kanuni ıne· 
suliyetini icap ettirecek bir hali 
görülmediği memnuniyetle öğre
nilmiştir. 

Ceyhan kaymakamı 

Ceyhan kaymakamı Hayri bey 
mezuniyetle şehrimize gelmiş ve 

dün matbaamızı ziyaretle tahrir 
arkadaşlarımızla bir müddet göoüş 

Mahkemelerde yarın 
yaz tatili başlıyor 

Yarından itibaren mahkeme· 
lerde yaı tatili başlıyacak ve 5 
eylüla kadar devom edec~kıir , 
Bu müddet içinde mevkııflu ve bu 
kuka sit müstacel davalar ve suç 
luların sorguya çekilmeleri ağır 
ceza mabkemrsinde yapılacak · 
tır. 

Küşadiye resmi alını yan 
esnaf 

Belediyeden küşadiye mak
buzu aimaksııın dükkan açon ve 
geçen sene alıp ta bu sene dük 
kanlarını değiştirip bala makbuz 
almıyan esnaf bakkır.da zn bıt tu · 
ıulmaktadır . 

idare heyeti 
İdare heyeti dün ogleden son 

ra Vali vekili Osman Nuri beyin 
reisliği altında toplanmış ve bazı 
kararlar vermiştir . 

Sütü bozuklar .. 

Son günlade sütçüler , bele
diye memurları ta;afından çok sı· 
kı bir kontrole tabi tutulmakla 
ve sütle re su karıştıran sütçülerden 
peşin para cezası alınmakta ve 
sütleri dökülmektedır . 

at 
geldim. Bugün dünyada Allahtaı k 
bıışka kimsem yoktur .. Şimdi a 
paı alurı görünce biriniz evladım, 
diğeriniz de yirmi sene evvelki~ 
baba ana dostu çıktınız amma 1 
her ikiniz d., avcınızı yalayın! .. ~ı; 

Oradakiler , hem bu zavallı 
( ? ! )dilenci kadına h~m de onur~~ 
altınlarına evlat ve dost çıkan 
bu iki açık göze gülüyorlardı .. ·ıe 

Şehnaz, yaşlı ve kimsesiz ol· 
8 

duı!u için darülac.zeye ve altınla'-~ 
v lO 

da ~manet suretile beledi ye vez· ilı 
nesıne y•tınlmıştır . ıh 

Belediye muhasebeci'~ 
vekilliği e 

ırı 

Ankara imar müdürlüğü mubıfıl 
sebeciliğine tayiniodeo dolayı bti'i 
radaki vazifesinden istifa eden eSh 
ki belediye muhasebecisi Babri:li 
beyin yerine vekaleten muamelatrıı 
memuru Mehmet bey tayin edil·ri 
miştir . •; 

Bir et kaçakçısı yakalandı•' 
le 

İstiklal mah•llesinde oturaPk 
Sü!eymaıı oğlu İbrabimin kanara 
dışında hayvan kestiği 'görülerekıti 
kendisinden peşin para cezosı alıOk 
mış ve eller ırm9ğa alılmıştır . l 

Kızı kaçırıp kirletmişıı 

Saat sekizden çok evvel 75,000 
bin amele işlerini bırakmışlardır. 

400 milli muhafız!, caddderde dev· 
riye gezerek inzibatı temine çalış· 
maktadırlar . Telefon , gaz ve 
elektrik1servisleri temin edilmiştir. 
Grev komitesi ablukaya rağmen 

kıtlığa maruz kalmıyacakları bak· 
kında şehir halkına teminat ver
miştir , 

ı müşlerdir . Vilayetimizde dirlik 
düzenlik 

rı 

Yüzbaşı köyünde hir tarla be~cı 

V ancouver [ Kan adada ) 17 
( A.A ) - Dok amelrsi limana 
gelen , taifesi sendikaya dahil ol
mıyan ve tayio edilmiş olan vasa 
ti ücretin dununda ücretlerle çalı- : 

şan Amerikan gemilerinin hamu
leleriai tabliye etmemeğe karar 
vermişlerdir . Dok amelesi bu ge 
milerin listesini saadetle grev ko · 
mitesinden istiyecektir . 

Geçen son yirmi dört saat için 
de şehir ve köylerde biç bir za· 
bıta vukuatı olmadığı verilen ra· 
porlardan anlaıılmışlır. 

cisioin ayni köyde otuıaıı Mehme\1 

kızı Vahideyi kaçırıp kirlettigi v\ 
ki olan şikayet ve muayeneden an·, 
111şılmış ve bekci yakalanarak l~eı 

1 

1 kikata baılanmıştır , '.\ 
•' ,, 
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çı- ·aklığı gibi sürekli bir kuraklık fakat büyük şehirlerde mebzul giliz nazırları , diğer taraftan yi- iıioini balıi için bundaıı daha iyi Buj!day Kıbrıs 

1 
2 3-~ -----------• 

~ütün mrzrııata zaıar vuebilir . dür. Şam unayiı hakkında 1929 ne Japon sefiri ile Amerika bükü· 
1 

bir yol bulunamıyacag· ı kaoaalıoda l--'-'..<:.::"'--~yT.e;':ri:li"'----l-~1<,so;ı;=:--l-7<2"7""5_:__+---------I 
bek" b h · 1 k da yepılan bir istatistiai, saoayiin " • :>•zan ve a usus şıma mınta a " metinin mümessilleri ıırasıuda mü-\ olduğu halde lngiltere mebafili o- ı-T.;::"';--.c:.M:=.e:.:ıı:.:t:::.en:::.e=---ı-,....m-"'-· -ı-,.,.,..,--ll----------1 
• çil nada çekirgelerin basarat yap- umumi vaziyetine bır miıal olarak zakerata ğirişilmiştir . Bu müzake · 1 Ian bedbioliğiı.i muhafaza etmekte Arpa l,

7o 1,77,5 
ı:-d gösterebiliriz. t . 1935 d k f Fasulye u-n&sı tehlıkesi vardır. Bunlardan ra rn gayesı eniz on eran- dir . M. Mussolini yeoi misakın ev- Yulaf 
ka· aba fazla zarar ver~n bir böcek sanayı aıelye amele seııevi im~ sıııda takip edilrcek usulu tayin velce mevzuubabsolan dörtler mi- Delice 

le o mm takaya mahsus ola o su Dokuma 3,500 4,'!50 1,375,000 parça ~tmekd~r. Japon mümessil~eri sakının göıeccği'işi kolaylaştıracı Knş yemi 
ele~ ıedir. Bunun için , kseriya arpa . Nişasta 20 225 350,000 Kg. ıle teşnıııevvelden evvel , yanı Ja- ğı kanaatındadır . Keten tohumu 
oerı ·k · · b ' d k · 'b Tutkal 6 125 35,000 Kg. pon bu"ku·m ıı· t ktı"k murabbasla Bakla mesıoı ug ay l' mesıoe lercı 

1
, h . 

1 
• 400 (ı()() e e ' L d 18 (AA) A "k l<:c;;:::--------1------·!---•d ı . . a ta ış erı .. d . k d .ı · on ra: - merı a Sisam ---1---------

. - · rr,er. A•pa ı.laba evvel yetıştı- Bakır işlt·ri 750 2,250 gon rrıoceye a ar mğer müza tarafından 1935 deniz ko1>feraosı 1------------"----~~.,,-----L---------I 
oğlorinden sune tarlaları basmadan Kamış şekeri 35 450 335,000 Kg. kHcferde bulunacağı tahmin edıl 1 için iptidai görüşmelere mrmur e- ,_ ___ U_,,N-==---_ı[~V.:;e:..!r~,;.i_:d::a:::h:.:.il:::d:::ir:__:_. J.J __ 
sen içilir. iyi rekolte unelrrinde faz- Debagat 35 375 225,000par~a mokkdir dıleo M. Norman Davis vazifrsinio :• Salih Efendi - 705 
ça-." arpa. hasılatı ihrsç ediliyor . SBobyacılık 8: ~~~ :·:: ,, Lohdra : 18 (AA) - Daily bittiğini ve yarın ıımiral Heing ;S ".il l1Dr"i:ı;?.·;z='-k::-:ır=m::a=--':"-:-------l-..::;::;;;;..---l----------

nzı zcııyat hem mabalti piyasada a un • " telgrapb,, gazetesi yazıyor: I A k d •· · b'ld' .>!-~•--~---"-------ı--iii;.;..---1---------ve · 415 4 500 360 ooo ı i e meri aya önecegıol ı ır- ::ı - Alfa 805 ı e m d .. harici piyasada revaç bu- Değirınencık 
251 2

•
100 

' çuva Şark Lokarnosu adı verilen - "ı-. .. ,.. .... -,C"=u=m=-bc~'::'r:;-iy=-e:-:t-----l->;7ô<o.,_;. _____ ~----------. z t' ·ı·k b Kunduracılr , 50,000 parça . k . . . l . f miştir . ~ -.ı>~ l-=---'-'---'-------ı-"'"'"~---ıı----------I 
P Y

i .... •yor, e.y ıocı ı u meyandadır. Ko"yt ·u· uyakka. 30 100 mısa proJesıoın musso inı tara ıo- H - 58.5 
k 

Loudra: 18 (AA) - uciiye ı-- 3. ~~-----''"-' ------ı~ozn---1---------
•tur- o..ıere cıvır meınleketler,gerekse Park~ ta•ı 11 150 dao tesvip edılmesi asıl Lokaroo °' Düz kırma ,, 460 

J 
' • nezareti der.iz silahları hakkında 

zen- ısır, talya Ve Suriye zeytinyağı lllakaroa 2 .30 itilafı mucibiııc.- Fransa ile Almao- Alfa " 805 
Ilı 

1 
M . - · .. k k f li iptrdai görüşmelerin teşrioiev- L' l T l {l K b beşi .. ' ar... eyve yetıştirilmcsi bü İt,·ılyada ameleler hakkında yanın emnıyeıı muştere eıı tr e - ıverpu c gra arı am iyo ve Para 

• ta uk bır ıokişafa mazbu olmuştur . fül elmiş İt.Iya ile İngillerenin bu vele tehir edıldiğini teyit eden bir 18 I 7 I 1934 İş Bankasmdaıı elııımışıır. 
11 • bir kanun A d 1 teblig" neşretmiştir . Santim p,,.. /{ s •ltm'ıeyvanın en ıyi müst•hlıki Mısır- suretle bütün vrupayı evltl er · · içiJ-~ır. Kozacılık memlekette anaııe- • La Stampa » darı : arasında hakiki hakeminik mevkii Bu tebliğde Londrada İngiliz 1 __ V_a_d.:..el_i _______ 1 _ _:6 __ ı_.:.9.::...1 Liret" Italya" 10 79 

t k b
. b V 6 85 Rayşmark "Alman., 48 15 

ohçe-~idir. 1925 te kozacılıg" ı ıslah ede talyada, a menin son ir içli ni ibıaz edıcekleri kanaatıoa müı- nazırları ile Japon s·firi aruında adeti ı-..--'-',-~~-'----'--1---
k 

maında amelelere dair mühim ted J f' · ·ı A 'k ·· ı-.c:.H..:a:=.E;:.:ırc.:..-------l--7- 14 Frank"Fransız,, 8- 30 
'a e' morlHnleştirmek içiu Lüb- tenittir . ve apon ıe m 1 e merı a mumes- ı-ı:;;;:;ı:::;:------\----.;-\-~-1-~S~t~er~li!!:oı_;:"I~n~a~il~iz~-!...---1--J':l3 50 

birler alınmıştır. Her amelrnin ı R' b 5 37 • ' · · iudi!anda bir ipekcilik ıeodikası tees Binaberin Sovyııtlerle Alman silleri arasında usul meseleleri bak-ıt-;_;':ıo:::t:-:::'e~z:::.•r=------1-,~-l~~-!D~o~l~ar~"~A~m~e'.!r~ik~a~o.!!."--1-..:!1~25~·-_J..;7~0~ 
bir deftere sabip olmasına dair ı ı N k 13 21 ım ? fÜı etmiş•ir. Fakat cihanda pJ - bir kanun hazırlanmıştır . ya arasında bilfarz badia olaıak kıoda müoakaşalar olduğu da bil- evvor Frank "lsviçrı-,. 40 90 

n!lşt~uk kıtlığının büküm sürdüğü bir Bu defter, amele için bir vrsi ber haogi bir rhtilifta Fraoaaoın dirilmektedir . Japon hukümeti 
ana ırada pamuk b .. kesin dikkat na- k k"l k d D mDdahalesi icap edip etmedig" ini Londraya müteh•ssıslar gönderme-n teş ı etme te ir efterde 

zeci·:arıııı celbttmit ve müstahsillere ameleoio doğduğu yer . yaşı, mes· ve icap etliği takdire bu müdaba- den ve letrinievveldcn evvel gö-
ok kiır vermişlir. Babuau~ 1929 leği, yani hangi ışe ve me~lrğe lenin hangi laııf lehine olması la- rütmeler olmıyacaktır . 

Gir~ııeaind.e çok. pulak neticeler el- mensup olduğu beyın olunacaktır. 
şu e edıld1 . Parıstc müstemleke pa· Ameleye verilen ücret le kaydeJi 
ıver· ak cefııfyetl bu mesele ile ayrıca lrcel<lir . lı esnasında b•r kazayı 
! · - Jakadar oldu. Ve eski zamandan marua lcaldıi• takdirde , bu gibi 
ıadın. 1tri Suıiye<l• yelittirilen beledi vaziyetler ameleııin defterinde göı 
or ve

1
amuk yerine ıaııayie daha elve- !erilecek , maaşı veya ücreti utı-

da "şli olan Loo Star ismindeki bü rılrlığt zamaıı deftere kaydoluna 
'k caktır . . ük bir DCVİ amerı an pamuğunun 

ın .•1- ri için teşvikte bulundu. 
ktile S · h"ku· !ildi de iki pamuk 'b' urıye u 
~ı ıy· yıklaaıa fabrikası ıesis etmiş ve 
b. hep ır cibııı pamuk fıatluı istibba 

hals - · · A aı dalrtsi vücude g~tırmıştır. rı 
lahtal • k A · ı. . .lık 1931 deııberı gerr merı a-
'ımdı .1 1 'd a gerek ~iğer müst~bsı mem e 
ılı ım, 1 d" ·- E a 

ık. el erdr pamuk fiatı uştu 5 

ve ı b .. 
ımma j

1
n u düşüklük ihracat ıçıo !.a -

ıın! .. 1 mış olan bütüıı zeıiyatta ".1uşe 

11 
de edildi. Mtsela iyi nrtıcelrr 

ıava ı . 'k' .. frmış olan tütün zeıiyatı ı ı se 
,, onu d' 
çıkan · ır durgun gidiyor. · . . 
J'dı. _. Ko~un buisi şarki Surıyeo'.n 
iz 01.lepleıınde yaşıyao kabilelenn 
ltınla, _! 1 •cı Varidat menbelrrındaor~~
~ vez- •oç~b~ler aıırlardanberi kışın su 

ılerı ıklimi mutedil olan Firat 
~-,_ıbıllcrint götürmeğe ve baharda 
t>eci 1"zru mıntalıDlara doğru getir -

eğe alışkındırlu. Bu nokta da 
ıraklciyi lemin için teenni ile ça-

muhl1hn1ş, müstemleke bakariye bir
layı bıii.nin teknikcileri yardımı ile be
fen eııhilere moderıı usullerin ve me 
Bahri li, yünün makine ile kırlıılma
~melat ın faydaları anlatılmıştır. Sürü-

edil·tiu takip ettikleri yollarda y<ni 
Dyular açılmııtır. En iyi sürülere 

landı rilen seleksiyon primleri bui-
ler için en mühim bir müş~v -

oturallktir. 
f.auara Suriye büyük sanayi memle . 
ülerekıti olm~ğa mü~teit:değildir. Mah
.ası alıl!lkat olarak yaloız kıymeti dü 
t ır · lk bir linyit vardır. Maden ta-
lmİŞ k~luı ise az ehemmi}etliye ben-

Jor. Htnziyor demekten maksat 
rla be~ü:ı: lamameo arattırılmadıkla 
~~b?Je aa işarellir. Bu bapla ilk ciddi 
tllgı vı il.at muhtasar tlüt ancak 1932 
~en an d ld" B "d--k 

1
, ntfrt ı ı. u etu uıı müellifi 

ra t , tmlekette, bahusu demir ve 
umun ve ikioci derecode bakır 

. işte uman ile gösterdiği faa
lıyet , tE<meyyüz ve ihtisası deftere 
mufassalaıı yazılacaktır . 

Bu kanun ile amelenin ha}alı 
muntazam bir şekle kooulmuf ola 
caktır · Bu kanuo amel .. Ieıi m•s
leğioe daha ziyade bağlıyacnk ve 
~·odılerini intisas sa bibi yapma_ 
ga sevkedecaktir . 

Münihte ecnf'bi lisan ile Te
lefon mükalemı>si yasak 

• Neue F reie Presse » den : 
Müoibio siyasi polisi , ecnebi 

memleketlerle ecnebi lisanı ile 
tel .. fon mubaberatını menetmi~tir. 
Bu memnuiyetin esbabı mucibesin· 
de : • Hali hazır vaziyetinde bari· 
ce ne gıbi babcrler verildiğini rea· 
mi makamatın bilmesi lizımdır » 
deoilmektedir . Times gazetesi.ıio 
mubahirine ecoebi memleketlerle 
yapılan mükalemeleıin diolc1ıdiği 
bildirılmiştir • 
Brığd~t ile Londra anısında 

telefon irtibatı 
" TOrkiscber Poıt ,, dan Bağ· 

dat ile Londra arasında telefoıı 
irtibatı teılıi tasavvur edilD1ekte
dir . İrak telsiz istasyonu Loodra 
ile doğrudan doğruya muhabere 
edebilecek derecede kuvvetli ol -
madığından Filistin v ~yahuf Mısır 
istasyonlarının birine bat çekile
rek Loodra ıle muhaberenin temi
ni düşünülmektedir . 

Yunanistrın pamuk ithalatı 
• Türkiıcber Post • dan : 1 
Malftm olduğu üze,e Yunania· J 

tao muhtaç olduğu pamuğu hariç 1 
len ve en fazla Amerikadan ithal 
eder. 1933 dl Amt>rika Yuoanis- ı 
lana 107,837,780 drahmi kıyme· i 

1 tinde 3, 772 ton pamuk vermişlir . . 
1 1933 te pamuk ithalatının mecmuu 1 

1 229,443,097 drahmi kıymetinde ~ 
7,636 tondur . 

1 

Türk dili 
Tetkik cemiyeti umumi 

katipl ği bürosu lstanbuliı 
taşınıyor. --· 

Ankara : 18 (AA) - T. D. 
T. C. umumi katipliğinden : 

Kurultay bazırlıklariyle uğraş
mak üzere umumi katiplik bürosu 
lstanbula nakledilecektir. Kurul 
taya ait olaıı iıler hakkında yazı

lacak yazılar 21 temmuz 1934 
sabahıııdan itibaren lıtaobuldı 
Dolmabahçe sarayında T. D. T. 
C. umumi katipliği.ıe gönderilme
lidir. Diğer işler hakkındaki mu
habereler ve bilknssa dergi hak
kındaki mutalaalar gene Ankara
da T. D. T. C. umumi katipliği 
vekaletine bitap edilecektir. 

Yugoslavyalılar 

Milli takımımızı Belgrada 

davet ettiler 

İstanbul : 18 (AA) - Yugos· 
lavya fuıbol fed~ruyonu federas 
yonumuza müracaat ederek Türk 
milli takımır.ı maç yapmak üzere 
Yuğoılavyaya davet et111iştir. Yu
goslavlar tarih intihabını bize hı 
ze bırakmışlardır . 

Muğlada 
Bu sene ilk mekteplerden 

kaç talebe mezun oldu ? 

Muğla : 18 ( A. A. )- Bu sene 
ilk mekteplerde yapılan imtihan
lar sonundı be§ sınıflı ilk mek
t~plerdı·n 212 ve üç sınıflı mek
teplerden 496 çocuk mezun ol
muştur. 

Gı çen soneye göre bu sene 
şehedetname alanlar yüzde on 
fazladır. Bu seoe yeni ders senesi' 
ba§langıcınd• tahsil çagında yal- 1 

nız Muğlada 640 cocuk vardır. 

• 

Urla halkı 

Tayyare cemiyetine aza 

olarak yardımda 
bulunacaklar. 

Ankara : 18 ( A. A. ) - Urla 
da memurin ve ttşekküller rüe · 
sası tarafın<lan bir toplantı yapı· 
larak hava kuvvetlerimizin takvi
yesi için Türk tayyare cemiyetine 
yardım olmak üzere : 

A - Bilumum memurin ve 
halkın daimi aza yazılmalarına , 

B - Bütün memurinin ma 
aşlarından yüzdı! yarım vermek 
suretile 1000 lira teberru edilme
sine. 

C - Ticarethane sahiplerile 
esnaf ve ahalinin de kazançların 
dan münasip miktarda terk et· 
melerine karar verdiği memnııni
yetle haber alınmıştır. Urlanın 
yüksek duygulu ve hamiyetli me 
mıırin, ticaret sahibi esnaf ve 
halkına verdikleri bu karardan 
dolayı t•§rkkür edilmiştir. 

Yelkenci vapuru 

Yüzdürülerek İstanbula 
getirildi. 

İstanbul: 18 ( A. A. )-Yel
ktnci Zadelerin 4500 tonluk Yel· 
kenci vapuru bir ay kadar evvel 
Midilli adasında Tamari mevki
iode karaya oturmuş, makine ve 
kazan dairelerinde büyük yaralar 
almıştır. Gemi Türk gemi kur
tarma şirketinin alemdnr tahlisi
yesi tarafından sarfedilen gayret 
sayesinde yeraları kapatılarak 
yüzdürülmüş ve Halice getiril
miştir. Midillideki alakadar Yu
nan memurları kurtarma işinde 
büyük teshilat ve gemicilerimize 
çok nezaket göstermişlerdir. 

Yüksek Ziraat 
1 

Enstitüsünden bu sene şe- 1 

hadetname alanlar. 

Ankara : 18 ( A. A. )- İmti
hanları bitmiş olan Yüksek Zi
raat enstitüsünden bu sene çıkan 
efendilerden dördü İzmir müca -
dele istasyonuna,biri Adana mü· 
cadele istasyonuna, biri Eskişehir 
isliih istasyonuna , biri Y eşilköy 
islah istasyonuna, ikisi Karacabey 
harasına sitajier ihtisası yapmak 
üzere gönderilmişlerdir. 

Üç efen~i de Anadolu dahi· 
linde tetkikata çıkan profesörl~ 
riue refakat etmektedirler . 

İnebolulu gençler 

Çanakkale şehitliğini ziy:ı

retten döndüler. 

İnebolu : 18 ( A. A. ) - Ça
nakkalede şehitlikleıde Truva hı
rabelerini ziyırete giden halke
vimiz gençleri bugün buraya ıv
det ettiler ve merasimle karşılan· 
dılar. 

Orhun 

Vekil~ 

mecmuası Heyeti 

kararile kapatıldı • 

Ankara : 18 ( A. A. ) - Tür
kiye Cumhuriyetinin dahili ve 
harici politikasını teşviş ve ihlal 
edecek mahiyette muzir neşri· 

riyatta bulunan İstıınbulda mün

1 

Profesör Berk 

EGE ve Kanıdı-niz mınta

takasında tetkikat 

yapacak 

Ankua : 18 ( A. A. )- Yük
sek ziraat ebstitiisü meyvecilik 
profesörü Rlayz Berk EGE ve ka
radeniz mıntakaları meyveleri 
he kkında tetkikatta bulunmak 
üzere yanında asistanı ile birlikte 
bugünlerde İzmire hareket edecek 
ve EGE mıntakasında tetkikatını 
bitirdikten sonra Garadeniz mın
takasına geçeuk Giresun, Trab
zon, Rize havalisinde vazifesine 
devam eyleyecektir. 

Beşiri de 

Yerden su fışkırmağa 
başladı 

SllRT : 18 ( A.A ) - Beşiri ci
varında yer alıındun su fışkırmakta 
ve aresıra hafif eallanıılar husul~ gel
mektedir . Hadisenin tetkiki için vi· 
layettf'ıı mühendisler göndf'rilmi,ıir. 

Antalyada çeltik zira
ati ilerileyor 

ANTALYA: 17 ( A.A) - Va
si mikyasta ve çok istidaıla ilcrliyen 
Antalya çeltik ziraatine fenoi bir ie
ıikameı vermek üzere ziraat vekiile
ıiııce Tosyedaki priııç mutahaSBıeı 
Antalyayı nakledilmiştir . Gelen mu
tebassıs çeltik ziraaıı yapanların me· 
saisine rehberlik etmekıedir . 

teşir ( Orhun )ismindeki mecmua r'""l~--------··--"
lcra Vekilleri H~yeti kararile 
tetil edilmiştir . 

lstanbulda hava vaziyeti 

İstanbul ; 18 ( A. A. )-Sıfır 
derecei horarette dtniz seviyesine 
in didim ş barometre bu eabah sa
at 7 de 753, saat 14 te 753, saat 

. 7 rle 22 saat 14 de 27,S, drrecei 
i haruet 1Zami 32,5, asgari 20, 
1 Rüzgar 11 ile 13,5 arasında Lodo
' stann diğer zamanlar yıldızdan· es· 

miştir. Azami sür'ati saniyede 10 
m•treye çıkmışbr . 

Her nevi kırtasiye, ka

ğıt, hurdavat 
VE 

Gözlük çeşitle-
. rinizi 

lsmail Recep 
TİCARETHANESİNDEN 

En ehven fiyatla temin 

EDiNiZ 
Aılres : Eski Orozdibak civarı 

4352 

. 



" .,...9f~i':_l;itf_e~~:;4:~:;~!!!!!!!!~~!!11!!!1!!!!!!11!!!!!!!~=!!!!1!!~~!!!!!!!!111119!!!!!1!!!!!!!mm!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!ll!!!!!l!ll!ll!!l ... !1!1!!1111!!!!!1!~(~T~ü~rk~S;ö;z;ü~)~!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~::;;::::;:;:::::;:::;:;:::;::;:::;;::::::;:::=;;::;::::;:;::;;;:;:;:;;;::::::;dd I' 
M. Bartu'nun nutku 1 

Alm::::ı~~ ~~-i<~-~,A-şı:~:~:~ı K• •DEL.EN ı __ B __ :_l_e-~-:--,:-e-Y_R_e_iy-:-:-e-:i::e: r ı 1. 
to'ouo Bayooneda ıoöyleoıi~ oldui!;u liiAZazu 
nutuk, Alman matbuatı tarafından 
pt>k fena Lir surelt~ karşılanmıştır . 
Gazeteler bu nutuk puankaranm nu- • • • ~mmınmınm!d~~ 
ıukları tarzında bir nutuk diye tav- 11;: 1 N 1 Z 
tıif ı· tmektedirler • 

Bir obüs patladı 

beş öl üyirmi ağır yaralı var 

Maisoo Laffitte : 18 (AA) -
Bu sabah atiş sahasında bir ıüvari 
müfrezasi talim yaparken bir nefe; 

s:ıbaoın bir köşesinde patlamamış 
bir obus bulmuş ve bununla arka
daşları arasında oynarken yere 
düşürmüştür . Obüs derhal patla 
mış ve b~ş nefer ölmüş , yirmi ne 
fer yaralanmıştır . Yaralılardan on 
ikisi ölüm halindedir . 

Mereşal Petain refakatiodf' bü
yük erkioı barbiye reisi ceoeral 

Veygaod ve ceneral Pretel olduğu 
ha ide bu iofilak badi sesi . hakkın
daki tahkikatı bizzat yapmek üze 
re buraya gelmiştir . 

İngiltere tayyare kuv
vetlerini fazlalaştlrıyor 

Londra : 18 (AA) - Hükumet 
hava kuvvt tlerinin tezyidi siyaseti
ni bir an evvel ilana karar 'er
miştir. 

Bu vazifeyi perşenbe günü a
vam kamarasında M. Baldvio ifa 

edecektir , Hükumet mevcut hava 
kuvuP-tlffive bt-ş sene zatfında 50 
tayyare filotilası daha ilave etmek 
niyctirıd~dir . Bu husustaki hazırlı 
ğ .. derhal başlanacaktır. 

Amerika hükumeti 

Almanya ile anlaşma tek· 

lifini redP.tti 

Vaşiogtoo : 18 (AA) - Ame 
rika hükômeti Daves ve Yung is 

tikJazlıırı bamılleri için müsavi mu
amele elde edemedikçe Almanya 
ilf' ticari imtiyazlar veya takas için 
anlaşmalar yapmı;ğı reddetmiştir. 

Alm:ın borçları h:ıkk1nda •• 

Vaşington : 18 ( A .A ) - - M. 
HuU hrafından tanzim edilmiş olab 
bir nokta yarın Berliode AlaıaD 
hariciye nazırını tevdi ,dilecek
tır . Amerika bu notas1 ile Amc· 
rikanın takriben 600,000 dolara 
baliğ olan Dawes ve Yuog istik 
razle.rı faizlerini temin için ticari 
menf:ıatlar veya tc1kas sistemi der· 
piş eden her hangi bir itilaf akdi 
ui kabul etmiyrct'ğini bildirmek 

tedir . 

Mısır kredi fonsiyc tahvil
leri ikramiyeleri. 

Kahire: 18 ( A . A . )-Yüzde 
3 faizli ve ikr"miyeli Mısır kredi 
fonsiye tahvillerinin dünkü çeki
lişinde 1886 s .. nesi tahvillerinden 
55.5% numaralı tahvil 50000 , 

1903 sene~i tolıvill erir.den 727,593 
numaralı tolıvil 50000, 1911 s · 
nesi Talı. 324.358 Nu. tahvil 
100000 frank ikramiyt- kazanmış-

lardır . 
Sovyet asker'i hPyeti Mus-

solini ile görüştü . 

Roma : 18 ( A. A. )-M.Mus
soliai, Sovyttleıin askeri ve kim· 
yevi heyetini kabul etmiş ve bu 
kabul ~sn asında :;ov} et büyük 
elçi i, eteşemiliteri, M . Suvich ve 

İtalyan ordusu kimya servisleri 
§t!fİ c· nf'rol Riclıetti hnzır bulun· 
muşlardır . 

İspart<ıda ze1zPle oldu . 

lsparta : 18 ( A. A. ) - Dün 
t'acıt 17,53 de oldukça şiddetli "e 
çok gürültülü ve cenuptan şimele 
doilru bir z lzele olmuştur . Nü- · r 

o 
fus zayiatı ve basar yoktur. 

VI: 

HER YERDE ARAYINIZ 
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SIC!JffL!iRDIJ MiDE ve .. 
BJJGIRSIJHl~RIN~ZIJ ÇOK 
DIKKFIT ETl1EK LllZ/11/JIR. 

Suriye haberleri 'f F O T O 

COŞKUN - Birinci Sahifeden artan - 1 

rar çıkmalarına müsaad~ edilmiştir . 

* 
Beratta ç1kan "Savtalabrar ., ga· 

zetesinden naklen Japon imparatoru· 
nun hılam oldu~n balı.kında dolaşan 
şay1alardan Lahsetmiştik . 

Yine Berutta ~akan "Elbnk ,, ga
zctf'8t bu habt'ri n sıhbatı hak kında 
malumat almak üzn~ Beruıtaki Ja· 
poo k<•osolosuna murııcaat etmiş, kon
solos imparatorun eski dininden dön
medi~i ve çıkan halıerleria asılsız 
olduğunu beyan etmiştir . 

• 
Lülmanda Fiyaziye köyü civarın· 

da Ermf'niler tarafından hir verem ea· 
natoryomu inşasına karar vP.rilmiş ve 
Ermeni mühendisleri tarafından pı

lan lan haz1rlanmaga başlan nııştır . 

"' 
Nf'şrcdilerı hir i statistiğe göre, ge

çen Haziran ayı zarfında manda al 
ur.daki limanlara girt'n ve çıkan ge. 
milerio cins ve sayısı şuıJur : 

Berııl llmam : 
82 Vapur, 91 ydkenli grmidir . 

Bunlar 198,439 ton t•şya nakletmiş · 

lt'rdir • Mayıs ay10da hu limana gi· 
rt'n çıkan gemilt•r 86 vapur ve 91 
yelkenli idi . 

Trablus: 
M11yıs ayında gelen ~ vapur ve 

55 yelkenliye mukabil Haziran ayın· 
28 vapur ve 74. yelkenli 59,306 ton 
eşya nakletmiştir . 

İskt~nderun : 
Mayıs ayındaki 25 vapur ve 20 

yelkenliye mukabil, Haziranda 24 va· 
pur ve 20 yelkenli gemi uğramış ve 
4355.~ ton eşya nakletmiştir • 

Lazldye: 
Bu limana da )fayıs ayında uğrı· 

yan 6 vapur, 31 yelkenliye karşı Ha· 
ziraoda 3 vapur ve 48 yelkenli gemi 
uğrıyarak 3827 too eşya ahp vermiş· 
tir . 

Adana adli ihtisas mah-
kemesine ait karardır 

Esas : 357 
Karar : 277 
Nü No : 256 

21 Mayıs 934 tarihinde 408 nu
maralı araba<laki vagonda bulunan 
bir boğça İçerisinde bir eski siyah 
palto bir eski Loyun atkısı bir çift 
eski çorap v~ bir muşambaya sarı
lı beş torba kerisinde iki kilo beş 
yüz gram esrarın sahıbi m ı· çhul 
krılJığınJan müsuderesine karar ve
rilmesi müddei umumilik nıakamın· 
J.on talf'p odilmesine hioaen 1918 
numaralı kanunun 58 inci madde
sine ilave olunan fıkra hükmünce 
mezkur boğç:ıdaki esrarla eşy ... nın 
müsaderesine ve ahkaJ rlın bir iti 
rozt varsa bir o.y İçin le mnhkeme
Y6 murucaat etmeleri lüzumu ilde 
olunur . 4354 

Adanamızın bu en kıdemlive :en mükemmel fo
toğraf atelyesi nihayet beynelmilel bir· şöhreit 
haiz olan "A G FA .. Fabrikasmın filimlerini ve 
muhtelif cins kağıtlarmı da getirtmiştir. 

o • o 
En mükemmel vesaitle mücehhez atelyelerin
de en müşkilpesetleri dahi memnun edecek 
resimler yapılır. Vitrine bakmak sözümüzün 
doğruluğunu isbata kafidir. ... 

o • o 

AMA TÖR iŞLERi AZAMİ iTi

NA VE SÜRATLE YAPILIR 

VE HEMEN ERTESi GÜN 

TESLiM ED1LlR. 

Seyhan tapu müdür- 1 Seyhan muhasebei hususiye müdür-
lüğünden : lüğünden : 

Vil~yet Hizmet otomobiline muk
tazi 100 i1<1 120 teneke benzin 934 
senesi Ağustosunun ikinci Perşem
tıe günü saat dokuzda ihale edil
mek üz r>ro münaknsaya konulmuş
tur Şerniti anlamak istiyenlerin 
her gün muhasehei hususi yeye, ta· 
lip olanların }'üzd~ yedi buçuk pey 
akçeleriyle mozkfır gün ve sııatta 

encümeni vildyete muracaatları 

Mevkii Dönümü 
Kara çalılık 21 

HUDUDU 
Şarkan Molla A.li vereseleri v11 

Abdurrahim ve Garip efencliler gar
beo Salih Hadur ve AbJulloh efen
<lı şimal~n Molla Yusur vereseleri 
cenuben Ali Şaban vereseleri ile 
mahdut. 

Hudut ve evsafı sairesi yukarı. 
<la yazılı tarla Dumbalak oğulların 
dan Diyap k zı Emine han ımın se
netsiz olarak uhJesindrı iken vefa
t ylo verC'sı>leri tarafından tapuya 
bağlanmak istı•ndiğinıfon ilan tari
hinden on gün sonra yerinde kı şif 
ve tahkikat icra eJ.ileceğiııden iş 
bu torla hakkında tasarruf veya 
ayni hak iddia edilmek suretiyle 
o ltlkai tasarr ufiyesi olanların hu 
ıı ı üdd .. t zarfında topu mfülüriyetine 
muracaetta bulunınallirı ve günün
de k rşif nıahallınıle haztr bulun-
maları ilan olıınur . 4353 

ıı aıı ııu ıııııııııııuıı ıııııııanıııııı uıınmu ııırııııııııııııııa 11111Kıııııııııııı ı1111ıııııum~ = ~ 

~ bu gece nöbetçi i 
~ E 

ildn olunur . 4339 

13-15-18-22 

Seyhan Muhasebei hususiye Mü
dürlüğünden : 

Çırak mahallesinde ve Beled ıye 

dairesi karşısm ıla kdin iJo.remize 
ait bir bap ğunduract dükkAnı Ma
yıs 935 gayesine kadAr, icarJ ve· 
rilcceğinılen blip olanların yevmi 
ihale olan 2 - 8 - 934 Pttrşeınhe 
günü saat 9 buçukta yüzde 7,5 <li -
pozito akçelerile birlikte mezkur 
giln ve saatta encümeni vildyete 
muracao.tlo.rı ilAa olunur . 4335 

12-15-18 - 20 

1 § 

1 ecza ne ı -------·---
1 Oruzdibak civarııııla 1 Kaçakçılar vatan 
1 Merkez ~czauesidir ; hain.idir 
1 a1111ıııııııııııııııııııııııııı~nıın ıııııııııııınıuıınu-aııııM11111ı1111111111111111•~ '--------------~ 

• 

Raşat bey mahallesinde belediyeye ait iki 
parça arsa .saflllyor 

Reşot hey mohallosinJe, Necati hey mnktebi k cı rşı sı ntla BeleJi
yeyo ait 565 şij r metıo nıuı·ubboınJaki 2,3 ı . umaraiı arsalar o ~·ık art ı r

ma suretiyle satışa çıkarılm • ştır . ihales i Ağustosun 7 ir ci Sa lı günü 
saat on beşte yapılncağınılan taliplerin o gün BeleJiye encümenine mu-
racaatları ilan olunur . 4347 17 -- 20 

Zuhrevi hastahklarla mücadele dispanseri 
tamir ettirilecek 

Belediye dairesi aJtınJa emrazı zühreviye ile mücn<lı · lo dispanse
ri o\baptaki keşifnameleri mucıbince açık eksiltme surt tiylo tamir etti
rilecektir . ihalesi Ağustosun 7 inci Salı günü saat orı beşte icra ~<lile
ceğin<len taliplerin o gün Belediye encüm~nine muracaatları ildn olu. 

nur . 4348 1 7 - 22 h ________________________________________ .;.. ________ _.; 

r Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

~~-------·------~~-
3 Aylığı üç, 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edılir 
z 

k 

Şehir abonelerimizin gazeteleri~ 
hususi müvezzilerimizle her gün sa; 
bahleyin erkenden istedikleri yer~ 1 

bırakılır. Şehir için aylık abone bir 1 

lairdır. z 
r 

* * * l 
Bir defa konacak ilanların üçüncu ve dör- f 

düncü scıhifelerde her satırı on kuruştur. RelC 
lam r11s.a.ıiyetindeki devamh ilanlar için ayrıca 
pazarlık yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir. 

Sıhhat ve içtimai Muannet Müdürlü
ğünden : 

Adana, Kozan ve Osmaniye mem
lek• t hastanelerine muktazi 800 li
ra bedeli muhammeneli evrakı mat · 
bua ve Defatirin ihalesi 934 senesi 
Ağustosunun ikinci Perşembe günü 
saot on buç. ulı.tn Vilayet encümenin 
<le icrıı oluomak üzere o.leni müna
kasaya konulmuştur . 'faliplerin
liste ve şartnamesini görmek üzere 
müdürlüğümüze müranctları ilan 
olunurr . 4349 

17- 19-23 

Seyhan Muhasebei Hususiye Mü
dürlüğünden : 

13ap Tarsus mahallesinde ve zi
raat B:ınknsı arkasındaki sokakta 
kdin bir bap hanede idaremize ait 
2/8 hissesini mülkiyeti 2 8 - 934 
Perşembe günü saat on ıln n çık art
hrma sıuetiyle sahlacağından talip 
olanların yüzde 7,5 ılipozito akçe
leriyle, birlikte mezkur gün ve sa
atta encümeni vilayete murecaat 
}arı il:ın oluour . 4334 

1~-15-18-20 

Seyhan muhasebei hüsusiya rnüdür
lülünden : 

Muhasebei hususiyeyo uit ı ı u-

mune çifliğioJe mevcut tahmirı en 
yetmiş, seksen biu kilo mık<ların
daki odun, 934 seneı:ıi ı\ ğus1 osun 
ikinci Perşembe gürıü ı:;aat dokıızJa 
rho.le oJilmek üzere açık arttırma 
suretiyle müzayedeye konmuştur . 
Talip olanların, yüzde yedi buçuk 
PRY akçeleriyle mezkur gün ve sa
atte encümeni vilayete muracaatla · 
rı ilan olunur . 4340 

13-17 - 22-27 

Posta telgraf başmü· 
dürlüğünden : 

1 - 935 srnesi idn haşmüdü 
riyetiınizia ihtiyacı olan muhteli 
ebat ve ( vsafı 1J87 adet çıral 
kor11çam direk Adana yeni istasy 
civorın<la teslim suretiyle V(j müo 
kA sıı kan unu mucibince 17 - 7 
934 tarihinden itibaren ve 5 · 8 
934 tarihinde saat 15 t e verilen bl 
Jel muvafık görüldüğü takdirdi 
ihale e<lilmek üzere yirmi gün mü 
dP.tle münakasaya konulmuştur 
Talip olanların şartnom1-1yi görmei 
için Seyhan posta ve telgraf hıı 
müdüriyetlerine muracaatlo.rı ildf 
olunur . 4350 

] 7--22 - 28-3 

Hizmetci kadın 
t 

Ev işlerini görecek bir kadıoB 
ihtiyaç vardır . Matbaamıza mure1 

cnat edilmesi . 

Himayeietfalin 
SEYHAN GAZOZU 

Pok yuk ı rnlıı sal ı ~n çık ıyor 

- Çeşitleri -
SİNALKO - NANE 

Hem tomiz gazoz İçmek hem 
mühlaç. yavrulara ynrJun etmı:ık 

için her yerde ( llimayeietCal ) 

gazozunu arayınız. 4314 

Umumi neşriyat müdürü 
Mehmet Nurellin 
Adanu Türk sözü matLaasJ 


