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viple dioll'odi . 

ON BİRİNCİ YIL SAYI 2972 

l 

-
iki 

Dilburun l::~.-,___ ____ h_a_d_is_e_s_i_d_o_s_t_ça __ ha_ı_ı·e_d_il_iy_o_r ._ 
~:~ Dost İranın milli meclisinde Gazi hazretleri Müessif hadise etrafında:~ 

ri 

Hariciye veziri, Ünlü Şahinşah hazretlerinin Türki
yeyi ziyaretleri saf aha tını güzel ifadelerle anlattı 

Şereflerine Boluda şrnlik
ler yapıldı • 

Bolu : 18 ( A. A. )-Gece, Bü
yük Gazinin şer<fine şehir baş · 
tan başa trnvir edilmiş ve Lılu 
rehprrimizin misafir olduğu Hııl
kevinin önüne toplanan binlerce 
bılk,geç vakta kadar neşe ve he· 
yı can içinde şenlikler ve büyük 
bir fener alayı yapmışlardır. Bil
hassa gençler , hey• c1nlı hı ta be· 
leılc Büyük Gaziye olan iman ve 
bağlılıklarıoı teyit etmişler ve 
bu bitebtler halk tarafından coş· 
kun tezrhürlerle alkışlanmıştır. 

se
tti
ile-

Türkiye - İran devletlerinin bundan sonraki münasebetleri 
tamamen kardeşlik çerçevesinde devam edecektir. 

1 
Tahran : 17 ( A. A . ) - Dün 

u- h 1 ariciye nazırı ; ran millet mec 
!isinde Şahinşalı Hazretle,inin 

,__Türkiyeye olen seyahatleıinde 
kardeş Türk de\ let ve milleti la· 
rafından icra olunun istikbal,gös· 
terilen hüsnü kabul hakkıoda bir 

,__,nutuk irat eyledi. Bu nutuk bü
tün mebuslar tarafından baraı et· 
li alkışlar la karşılandı. otkun 
metni şudur: 

Muhterrm beyler ! 
l\!üsaade buyuracak olursanız 

zatı Ala Hızrcsi şahinşahın Tür 
ıl İ r kiyeyc olan seyahati arı ve bu se

yahatın neticeleri hakkında muh· 
e rı terem milJet meclisi alisine bir 

nebze maruzatta bulunmak isli 
sa yorum. 

r~ ( Buyurunuz, buyurunuz StS 
leri ) . 

b i ( . İki ay evvel, Başvekil Hazret· 
len muhterem mecli!ııi aliye ar· 
zeyledikleıi veçhile Şehinşah Haz· 
rctlerinin seyahatları önceden on 
b-,ş nibıyet on sekiz günden faz· 
la olmıyacağı düşünülmüş idi ve 
fakat bilihare, aızedcceğim es· 
bıptan, seyıhalı hümayunları yir · 
mi e · iin sürdü. Kemah İ§ti· 

IC yak a tı trif ettiler ve son derecede 
memnun ve hoonut avdet buyur· 

ı--dulır. 
( Pekala, pekala sesleri ) 
Ve mubt,saran şunu arzedc 

Ü' yim ki bu seyahat ezheri cihet 
m fevkaladedir.İhtiram ve şeref ve 

azametle hitam buldu . şöyle ki: 
ınüdii -----

Şimdiye kadar yalnız Türki· 
yede değil, belki dünyanın pek az 1 

bir memleketinde böyle hararetli / 
ve samimi olarak hüsnü kabul 
yapılmışdır . 

(Doğrudur, duğrudur sesleri) 
DevJ.tcc proğram mucibioce 

icra nlunan resmi teşrifattan ma 
de m · mlckt tin h <r zümresinden 
kadın ve erkek ve genç mektepli
ler her adım başında ve konak 
m•halli ve köy ve kasaba ve şe
hir de mevkebi müliikaneyi ke
mali aşk ve sevgi ile istikhal et
mişler ve şimdiye kadar biç em 
sali görülmemiş bir surette kar 
deşce ve samimi olan duygularını 
göstermişle dir. Hatta bunların 
çok defalar iştiyak ve •lakadır 111 
rının ş iddetli tesiriyle scvinçden 
ağladıkları görülüyordu . 

Memleketin genç zümresiyle 
kız ve erkek talebelerinin hissi
yatlarını ibr•z eylemeleri pek gü 
zcl göst<riyordu ki yalınız bugün· 

1 
kü türklcr bu dostlul.ı ve kardeş 
liği bu derece kadir ve kıymet 
vcrmiyorl•r, belki yakın bir de
virde vatanın mukadderatını elle· 
rine alacak nesli atı bile Şabinşah 
Hazrrtlcriuio mak.ımıwn azamet 
ve ehemmiyetini itirafla İran ve 
Türk devletlerinin dostluk ve kar· 
drşlik esasına kılplcıinde yer ver 
mişlerdir . 

( Ahscntc, bsente ııesleri ) 
Bu seyahatta bcndtniz ve mai

yeti Şahinşahidc bulunmakta müf_ 

tebir olan zevat,•kcmali iftihar ve • 
mubabatla reyilayın görüoür idi 
ki kaidi muazzamın fezail ve bı
saili b.,rgüzidilcıi ve İran milleti· 
nin mazhar olduğu şeref ve hü 
yüklük dost ve kardeş Türk mil
letini o derecede kendine celp et
tirmiştir ki kendi muazzam ve 
sevimli reisleri olan Türkiye rei· 
sicumhuru Mustafa kemal Haz 
retlcrine ne deı ece kemali huşu ve 
samimiyetle ve cüzi bir şaibe ve 
ıiya olmaksızın ihtiram ve sitayiş' 
ediyorlare 1, İran Şahinşalıı Haz· 
retlerini de ayni dcreced~ tak 
diı~ ve sitayiş·cdiyorlardı. 

(Aferin, aferin sesleıi) 
Ne Ankara n~ İstanbul ve ne 

de İzmir ş:mdiyc kadar böyle bir 
istikh.l ve hüsnü kabulü der hatır 
etmiyor ve şüphe sizdir ki bu mu· 
habbet ve mevddetlcr şa,k mil
lctleriuin tsriblerinc ilelebet pa· 

yıdır. 
(Elb.ttc, elbetı>! seslerı) 
Ala Hazreti Hümayun Türk 

- Gerisi üçüncll sahifede -

iktisat Vekilimizin 
seyahati. 

Mahmut Ct>lal bey Yalo
vaya gitti • 

Bu t• zahüratı ikametgahları· 
' nın önüne çıkarak hkip eden 

Gazi Hazretleri muhterem Bolu 
lulııra tahassüs ve teşekkürlerini 
beyan etmek surPtile taltif hu· 
yurmuşlardır . 

Akşam saat 20-30 dıı Hal. 
kevinde verilen ziyafet ayoi h~· 
yecan ve neş ·ı ile g•ç vııktıı kadar 
devam etmiştir . 

Büyük Reisimiz 

Fransız reisicumhuruna telle 
tebrikatta bulundular. 

Ankara : 16 ( A. A. ) - Fran· 
sızların milli bayramı olan 14 
temmuz münasebctile Rcisicum 
bur Gazi mustafa Kemal Hızrct
lerilc Fransa Reisicumhuru M. 
Albcrt Lcbrun Hazretleri arasın
<la aşığıdıki telgraflar teati ~dil
mişdir: 

Fransa Reisicumhuru M. Al· 
bert Lebrun Hazreilerine. 

uhteli 
çır ol 

istasy Sanfransisko grevcileri 

Orhangazi: 18 ( A. A. )-İk
tisat V tkili Mahmut Celal bey 
refakatlerindeki zevat ile bitlikte 
İzniğin bütün tarihi es•·rlerini 
yerinde gtzdi ve salahiyetli zevııt 
ta rafındao verilen izahatı büyük 
bir alaka ile dinlediler. Halk ve 
teşekküller mümcssillcrilc ikti· 
sadi mcselelrr üzerinde konuş 
melar yuptı . 

Fransanın Milli bayramı,bana 
zatıdevletlerioe dostluğumun te· 
minatım tekrar etmek ve şahsi sa· 
adetinizle büyük dost milletin sa
adet ve refahı bakkıddaki temen· 
niyatımlıı birlikte samımı ve 
hararetli t•briklerimi arzcylemck 
için yeni hir fırsat vcrmişdir. 

müıı 

7 . 7 
5-8 
ilen 
kdirJI 
n mii 

133 bin işci, komitenin vereceği 
son kararı bekliyor. Bilhassa Afyon zeriyatı hak· 

kında müstahsiller tarafından ha· 
zırlauıp verilen mazbatayı okudu. 
Vekil bey bu işle meşgul olaca
ğını söyledi . 

~~:: Seyahatta bulunan Reisicumhur M. Ruz
raf bıı 
rı ilıi' 

veltin işe müdahalesi istendi Gölden balık ihracı işi üze· 
rinde görüştü . Tabii bir servet 
olan Balıkçılığ ı n gölde inkişafı 3 

Sanfransisko ; 18 ( A. A · ) -
Grev komitesi ihtilafın hakem u· 
sulü ile balledilmcPini teklif et-
miştir . 

Sanfransisko : 18 ( A. A. ) -
ın Koınünist naşiri efkan olan"Da 

kııJın- ily Worker ,. gazetcsi;binasına,cl 
mura lcrinde Ba8ketboll oyunu sopala 

rı olan birçok siviller girmiş, biç 
~-"'!mukavemet görmeden ve kendi

lerine hiçbir mudahale etmeden 
seyirci kalan 700 kişi huzurunda 

z U makineleri kırmışlar, polis gel 
meden evvel kaçıp gitmitler
dir. 

• 
ın 

yor 
Postabanelerd., grev yüzünden 

mektuplar birikmektedir. 
E . 'cvyork:l7(A. A.)-Sos· 
k lıenı yJlist fırkasının milli iş komitesi 
ctm•lt Amo:rikadaki bütün azasına San

ietfal ) f,anıisko grevcileri ile tesanütle-
4314 rini göRtcrmek üzere sendikaların 
~-- yapacakları bütüu nümayişlere 

yardım rtmelerini bıldirmiştir. 

rürü Diğer taraftan Amerika iş feda 
rasyonu, işsizler lehine perşenbe 

baaSJ günü bir nümayiş tertip etmiş 
tir , 

Bazı sanayi amelesi reiskum
bura telgra( çekerek scyahatın
dan vazgeçmesini ve bizzat ihti
lilfı halletmesini istcmişl.rdir. 

Sanfransisko : 18 ( A. A. ) -
Grev vaziyeti şöyledir; 

Sanfransisko ve civarında 

100,000 işçi, Hunslvillc ve Alaba
mada22,000 mensucat işçisi, San 
antonio Tesasda 8000 çiftçilık isi· 
cisi, Daynville Konnectikut de 
5000 ışci, D.nsburide 7000 şapka 
işçisi. Minneapolisite 7000 kam 
yoncu, Lohlerde 1000 işci grev 
halindedir . 

Portland : 18 ( A.A. ) - San
fransisko grevile bir tesanüt grc. 
vi yapmak için başlanan müzake· 
reler t•hir edilmiştir. İşci komite· 
si halıhazırd• Sanfransiskodı olan 
~•kem komitesi reisi M. Vagner 
ıle gör üşecekıir. 

için vcsayada bulunan Vekil.gölün 
şimal kıyısındaki yolu takiben 
Orbangaziyc hareket etti ve yolda 
Orhangazi , Gemlik kaymakam· 
)arı ve C. H. F. ve belediye reis· 
leri taıafından ve Orbangazide 
çok kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından karşılandı . 

Vekil bey yeni yapılan C. H. 
F. binasını gezdi. Kasaba baştan 
boşa donatılmıştı. Belediy~dc is· 
tirabatleri sırasınd" iktisadi va· 
ziyct etrafında konuşmalar ya· 
pıldı . 

Sanfransisko : 18 ( A. A. )
Grev komitesi 108 reye karşı 207 
rey ile meselenin hakem usuliyle 
hallini kabul etmcnin,grevin der 
bal durması demek olmadığını te·I 

Mahmut Celal bey bu arada 
doğduğu yer olan,Gemliğin Umur 
bey köyü hakkında ma!Umat ve 
kendileri tarafından g.tirilccek 
ol.o suyuo tesisat ve inşaatı •t· 
rafında alakadardardan izahat al
mışlardır. 

Vekil bey halkın sürekli al· 
kışları aras.nda veda ederek İz· 
mir Valisi Kazım paşa ve Osman 
.ıade Hamdi b"ylerlc birlikte 1 

Yalovoya hareket ettiler . · - Gerisi ikinci s•hifede - 1 

Gazi Mustafa Kemal 
Türkiye relsicıımlıurıı Gazi 

Mustafa Kemal Hazrellerlııe 
Mılli bayramımız olan bugün 

<le zatıdevlctlerinin izhar buyur· 
muş oldukları muhabbet eseri be· 
ni fevkalade mütehassis etmiştir. 
Zatı devletlerine en samimi tcş•k· 
kürlerimle birlıkte şahsi saadeti 
niz ve Türkiyenio refahı hakkın· 
daki dostane temennilerimi ar· 
zedcrim. 

Albert Lebrun 
Ormanlarımızın kurtarıl -

ması yolunda . 

Ankara : 18 ( A. A. ) -Ziraat 
Vekaletince Kocaeli vilay•tinde 
gerek Ormıo mühendislerinin ve 
gerek muhafızlarının ededioin 
Ormanların vüaatile müteoıısıp 

bir tarzda arttırılmasına karar 
verilmiş ve filiyata g~çilmiştir . 
Şimdiden vilayet Ormonlarında 
harita alınmağa başlonmıştır.Yük· 
sek ve orta Orman mekteplerin
den yetişecek Orman mühendisi 
ve muavinlerinin adetleri çoğal
dıkça bu teşkilatın diğer vilayet
lerde de tatbikı düşünülmektedir. 

Aydında sıcak dalgası 

Aydın ; 19 ( A. A.) - Çok 
şiddetli bir sıcak dalgası hüküm 
sürmekt .. iir. Bu suretle resmi da
irenin mesaisi saat altıdan 14 e 
kadar olmak üzere t~cbit edilmiş 
tir . 

Hariciye vekilimiz, İngiliz büyük elçisi~~ 
çok samimi surette görüştü 

iki tarafın adamlardan mürekkep 
bir heyet meseleyi tahkik edecek 
Ankara : 18 { A. A. )-Ankara rilmcsi ve bunun acı bir h•tırll 

mahafilinden öğrendiğimize göre 1 bırakılma ı ihtimalinin izale•• ve 
Dilburnuoda vukubulan müessif beıtııraf edilmesidir.Burada l:i r· 
hadise üzerine İngiliz «lonanma- kes bu hissiyata samimane i~tir~ 
sına mensup bir zabitin kazaya etmektedir, 
uğraması memlekette samimi bir Ankara : 13 ( A . A . ) - İn 
teessürü mucip olmuştur. Avam giliz büyük elçisi Sir Pcrcy tot-
Komarasında gösterilen alaka ve raine ile Tevfik Rüştü b. dillı r· 
teessür, Türkiyedc temamile an- nu hadisesı üzerine görüşmüij,~r-
laşılmaktadır. Kaçakçılık ve her dir. Bu mülakatın kar§ılıklı ııarmi· 
nevi vukuatın sık sık vukubul-

t 
miyct ve itimat havası içinde. ot· 

dug"u bir mıntakaya ngiliz zabit· reyan ettiği ve hariciye vtkililtll· 
lerinin düşme si, masum ve tosa- · L d. d "'Pin zın,-ıa ıse o kazaya uğrayanlar ıı,;-
düfi bir şey oldugunda şüphe m•mlpk~tte htssedilen umum~ el~-
cdilmiyor. Vaz~felerini sadıkan~ mi balisano bir surette if.de etti-
vc masumane ıfa eden askerlcrı· ğ. .k. t f 1 d .......,, 

· · İ ·ı· b. 1 · ı ve ı ı ara memur arın an .... 
mızın ngı ız za ıt crıne temas 1 
ettiklerini tahmin ettirecek her ı rekkep .bi~ tahkik heyetinin iki tıita 
hangi bir delili mevcut olamıyan fın suı nıy c tten uzık old?.ğ'ti6.ı 
şerait içinde hareket ettikleri mayd~na çıkaracağı o~ ~e mu ~ 
aşikar bulunmaktadır , be tlerı dostane olan ıkı memtM-

Müştcrek bir tahkik heyeti tin donanma va ordularındall:tiu 
nin hadisenin bıı mahiyetini müessif ve tarafoynin ihtiyarı Iİa
meydana koyması arzu olunmak- bilinde olmıyan hadiseden ddfii ı 
tadır. Asıl mesele bu müessif ha· her hangi bir acı kalmaması n 
dişe etrafında iki tarafın efkarın· kendisi için pek kıymetli ola~a'*· 
da yanlış rivayetlere meydan ve- nı birdicdiği ıotihbar c <lılmişıY\i. 

-------------------------------------~ :t 

Suriye meclisi ne suda ?M 
nil 

Ali komiser ile vezirler reis· Şejfh 
Tac efendinin arası acıldı. • • m 

i le 

Kahirede sekiz bin amele 
grevine başladılar • 

açl~ 
1 b 
ı:ı d 

Suriye muhabirimiz 19 tem Ali komiser ara~ında da fitir 
muz tarihile bildiriyor : ayrılıkları olduğu ve Ali kom e· 

Kabinenin mevkıi etrafında rin Şeyh Taç il geçincmedi'ğt'1 
haftalordanbcri bir çok dediko- cak T~ceddinin Pariste Franaı.z 

dolar devam etmektedir. Kabine haıiciye nezareti tarafınclans ep.-
azasından bir kısmınıo dtğişti- tulduğu, hatta Ali komiscriuds-
rilectği ve ziraat vezarctinin lağ· tcmemcsine rağmen mumailt;iıi 
volunarak bir müdüriy~t haliodc vezarcte,bariciytı nezaretinin 

afia vezaretine ilhakı hakkın· rile geçtiği kuv\ etli mevsultrJ6 
daki şayialar - Yapılan tekzip· kaynaktan haber vcrilmcktedw , 
lerc rağmen-her gün biraz daha Paristeki hariciye nczaretinerila 
kuvvetlenmektedir . 1 yanan Tacettin efendi, Ali 1..--oıhi 

Diğer taraftan meclisin teş- sere arada sırada kafa tut~lıia 
rinievvel devresinde açılıp açıl· imiş . l'ı 
mıyacığı hakkl.nda Ali komiser Bu vaziyetten istifadeye>·-
dö Marteldcn,gazetccilcr bir süal lışan vataniler, Ali komisereıya-
sormuşlardır. Komiser bu süale naşmağa ve kendisi!e anla§ıb 
çok lastikli bir cevap vermiş ve çalışmaktadırlar. Bu cümlede 
şayet sükun ve istikrar iade edi- olarak geçen 14 temmuz biUuiy 
lirse !! Meclisin açılacağını söy- l•ayramında vatani liderleri! m 
!emiştir . buslar Ali komis •r liğc gi4e-tı 

Meclis reisi Supbi Berr kat resmi tebrikatta bulunmuşlipb. 
beyin vatanilere iltihakı üz•J· Halbuki bir kaç senede9~ 
rine önümüzdeki devrede Mı c- Va!anilcr Fransızların hiç 1 Jti 
lis açıldığı takdirde Jiyaset mcv· bayramlarına iştirak ctmenın\ı;t 
kıine geçecek zat hakkındıı şim- idiler . Bu hııdise çok maıff8a 
diden tııbminler yapılmaktadır . görünmektedir . 
Bu arada en kuvvetli namzet Bunu teyit eden ikinci 1l;fiı 
olıırak ziraat ;e~iri A~alı ~u~~. dise daha oldu:Geçen hafta Şif 
Mehmet efen_dı~ın meclıs r~ıslıgı dan dönmekte olan Şam hflF 
mevzuu babıstır . ~lyevm ışga~ reisi Cemil Merdüm beye Yf\Rfl 
e!mekte olduğu zıroat vezarctı istikbal merasiminden dolaıtı 
lağvolunduktan sonra açıkta ka: çok tevkifata yapılmış ve ~MP 
lacak olan Hocı Mehmet efendı- Cemil Mcrdem b<•y hnkkıoıH, 
nin bu sur~tle baş göz edilmesi kanuni takibat haşlanmıştı. J?ü 
düşünülm~kte olsa gerektir . ecnebi mustantıklığı,Cemil:Me 

* düm beyin meni muhakemesi! 
Vüzera reisi Şeyh Taceddin ile - Gerisi üçüncU ıahifed,,;:-
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Savaşta yenilen İmam Yahya ile galip 
ibnissuut arasında müsavi. şartla bir 

kardeşlik muahedesi yapılmış .. 

~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •rk•daşımızda o~d• kamçı ile d 

Hicızla Yemen, daha çok yakın· 

larda, bir birinin caoına susamış iki 1 
düşman gibi gırtlak gırtlaga düğüşü· 
yorlardı . S~vaş, Yemenin aleyhine 
bitti . Taifde İbnissuuı ile İmam 
Yahya arasında bir muahede imza· 
landı . 

Şimdiye kadar bu muahede hak· 
kıoda ögrendiğimiz şeyler, " İbnis· 
suudun İmım Yahyayı kıskıvrak bağ
ladığı ve Y .. meni kendi hegemonya· 
•ı ahına aldığı ,. tarzında idi . Fa
kat Avrupa gazetelerinde bu mua· 
hede üzerine yapılan ne§riyattaıı öğ· 
reniyoruz ki , hakikat hiçte öyle de· 
j!ildir . İboissuuı, bilakis İmam Yah· 
ya ile, a~ağı yukarı müsavi şerait al· 
ııoda bir dinda,lık ve kardeflik mu· 
ohedesi yapmış, ve Yemeo hükume
tinin savaşta aholuşuoa rağmen onu· 
ruııu kıracak hemen hiç bir madde 
kındurmamışıır . 

Biz, Avrupayı hayretle bırakan 
Vt" hiç brldeoilmiyen bu muahede· 
. in mühim esasları hakkında "Tan., 
gazeıesindr çıkan bir yazıoıo bazı kı· 
sımlarıoı aşağıya alarak okurlarımızı 
şimdiye kadar adeta bir " kör döğü· 
şü ., gibi gördüğiimüz Hicaz - Ye· 
men i leri ve Taif muahedesinin bu 
günkü şekli üzerin malfimatıar et· 
mekıe fayda gördük : 

" lbnissuut ile imam Yabya
nın murahhasları tarafından Taif
te imza edilip bir kaç gün rvvel 
San 'ada imam Y abya tarafından 
tasdik edilen muahede,bugün he
bem heyeti umumiyesıyle tatbik 
edilmit bulunmaktadır. Bu mua 
bedenin muhtelif ahlıiimı arasında, 
harp baılangıcında İmam Y abya 
ya iltica etmiş olan Emirlerin ia 
deıi muelrsi, mağlup imamın nü 
fuzu nnktai nazarından icrası en 
güç ve elemli olan kısmını teşkil 

ediyor. 

Arapça metni ayni zamaııda 

Mekkede, San'ada ve Kahirede 
ilio edilen Taif muabedeai mühim 
bir vesikadır ve mevkii tatbika 
vaz'ı galip tu•fın ~abul ettirdiği 

ahkamın fevkalade mutedilane ol
mHına rağmen, Arabistanın yakın 
iıtıkbaline tesir edecek , büyük 
akıbetleri mucip olacak mahiyette 
addolunabilir. İki Anp büküm -
darı tarafından kabul edilen mua· 
bedede dikkati en ziyade celbe 
den cihet, zaten ehemmiyetsiz o 
lan toprak tadılitı değildir. Her 
ıeyden evvel, muabedenin imzasını 
müte•kip Mekkeden bazı İngiliz 
gazetelerine gönderilen ve mua · 
bedenin mubt~vi bulunduğu ah 
kim itibarıyle Yemeni aşağı yu 
karı Hicazın himayesi altına ko 
yar gibi gösteren haberlerin reddi 
lazımdır. Böyle bir iddia tamamen 
mübaliğalıdır. Bu iddia ne muaha 
denin 23 üocü maddesinin har -
fiyyen tefsirinr, ve ne de iki dev· 
let arasında imza edilmit olup mua· 
bedenin cilı'ü olan ademi tecavüz 
misakı ahkamına tevafuk etmek 
tedir. 

Mamafıb Taif muahedesi ol· 
dukça gariptir ve Arap dünyası 

tarihinde misli yoktur . Muahede 
yi yalnız alakadar iki devlet için 

değil,ayni zamanda ıarkta ve Kırmı· 

zı denizde müıtefılderi olan devlet· 
ler icin mühim kılan ve mua.bede· 
'!lio mümeyyiz vufını teşkil eden 
cihet , düne kadar muhasım olao 
iki bükiimdarın bükô.mraulıkları 
altındaki memleketlerın istikbal 
de vesait ve his birliği sayesinde 
tekamülünü n asrileıtirilmesi te· 
miu için milli birlik , siyasi ve ik· 
tiıadi biılik hususunda gayret sar 
fıoa kadar veroıiş olmalarıdır . 

Muahedeoiıı!ünvanı ve 16 ıncı mad 
desi kadmr dikkate tayao bir ıey 

olamaz. 
Suudi Arap kralı ve Yemeıı 

;ırasında Müılüman dostluğu ve 

arap kudeıliği osmı altında 6 Sa 
fer 1353 hicri tarihinde Taifde im· 
zalanao Anlaşmaların 16 uıcı mad 
desinde şöyle deniliyor : 

"Yüksek akitler , idareleri al
tinda olan sbalioin bir tek millet 
teşkil ettiklerini , birbirlerine kar 
ıı biç bir husumet besl•medikle· 
rini , milletlerinin sulh ve sülıüoet 
içinde yükselmesi için bütün gay
retlerini saıfedecekleıini, mem· 
leketlerinin refahını temin için 
her vakit ve her halde iktidarları 

dahilinde kayret sarfedeceklerini 
ve her kime karşı olursa olsun bu· 
sumetkiirane hisler beslemedikle· 
rini beyan ederler. " 

İttihada matuf olan siyasetleri· 
ni - eğer bili lüzum var ise - , 
görüş ve gaye birliğini daha kati 
bir şekilde tebarüz ettirmek için 
iki Arap hükümdarı harici tecavüz 
müzşkilat ve yahut karışıklık halin· 
de yekdiğerlerine ka · şılıklı yar 
dımda bulunmağı ve iki memle
ket meııfa ilerini tezat haline ilka 
edecek olan her ihtilafın halli bu · 
susunda , tarz teferrüat muahede· 
ye merbut bulunan ademi trcavüz 
misakı ile tespit !!dilmiş bulunan 
hakem usulüne müracaatı taahhüt 
etmekt•dirler . 

Vahabi hükümdarıuın göster
diği bu iytidal , bele İmam Y ab

yanın hali da haiz maruz bulunduğu 
muhtelif müşükller göı önüne geti· 

rilir ise , Arap mehafilinde büyük 
bir hayreti mucip olmuştur . 

Makalede Fransa ile Velıabi 
ler arasıııdaki mıinascbaltan balı
solunıırken: deniliyor ki: 

"Fransa biç bir zaman İbnis 
suuttan şikayet edecek bir bal sa
dır olduğunu görmemiştir ve bun
dan on sene evvel Suriye iğtişaş · 

lan zuhur ettiği zaman V ıhabiler 
kati bir bitaraflık muhafaza etmiş
ler ve her güna müdaheleden çe
kinmişlerdir . Vrsait vermek su· 
retile vaktile Yemene yardım et
meğe fevkalade mütemayil görün· 
müş olan İtalyanlara gelince Hi
caz kralı , onlarla da ayni iş birli· 
ği ve dostluk müna8ebatı idame 
sine huır bulunduğunu ddatla he· 
yan etmiştir . Bu gibi bislrrle meş · 
bu ve nüfuu yalnız Müslümanlık 
dünyası karşısında değıl , ayni ıa· 
ma~da garp d.vletlni nazarında 

da , Arabistandaki otoritesinin 
kuvvetlenmesi nibetinde inkişaf 
eden Hicaz kralının kalkınma ve 
iktisadi tekamül hususunda lazım 

olan bütün yırdımlara mazhar o 
lacağı muhakkaktır .,, 

Dünkü Ankara treni 
Dünkü Ankara treni yoldaki 

bir kazadan dolııyı s•kiz saat bir 
tcebbürle şehrimze gdmiştir . 

Refika hanım 
Bıçki, dikiş yurdu müdüıü Re

fika R•cep hauım mesleğı ndeki ye· 
ni tekamülleri takip için dünkü 
ekispusle lstaobula gitmiştir . 

Zabıt katipliği imtihaı 

Şehrimiz adliyesinde açık bu· 
lunan bir zabıt kiiıipliği imtihaı 

dün adliye cnctimerıi huzurile ya
pılmıştır . İmtiliana dokuz dendi 
girmiştir . İmtihan evrakları tct 
kik edilmektedir . 

Kozalardaki kurtlar Ucuz ekmek Köylü için 
Ceyhanın yalnız bir kaç Yarından itibaren furunlar

tarlasından başka I da çıkarılın~ başlanacak 
yerde yoktur 1 

Ayrılan değirmenler hak
kında vekaletten 

cevap gelmedi 
1 . Buğday koruma kanununun tat-

Buğday ko::-a komisyonu ta·I 
rafından sırf köylülerin buğdayla : 

1 rıoı üğütmek için biri sebir içinde 1 

ve ötekisi de Karşıyakada olmak \ 

Vali vekili Osmao Nuri beyin 
refakatlerinde Zıraat müdür Ü Ali 
Kemal bey olduğu halde tarlalar· 1 

da tetkikat yapm1k üzeıe Ceyba
na gidip geldiğini yazmıştık . 

Yapılan tı tkikatta Ceyhanın 
yalr.ız bir kaç mahdut tarlaların 
deki kozalarda kurt görüldüğü 

ve bunun yaptığı zararın da yüzde 
5 ile 15 arasında bulunduğu , Ali 
Saip beyio çiftliğindeki iki yüı rlö· 
nüm kadar bir tarladaki kurtların 
da yüzde 70 90 arasında tahribat 
yaptığı ve merkeı kaıamıza bağlı 

bir köyde ise yılnız bir tarladaki 
kozada kurt bulunduğu ve bunun 
zararının da pek cüzi olduğu ve 
esasen grçen sene de yine bu tar
ldda ayni ikurdun görüldüğü ve 
başka biç bir yerde tarlalardaki 
kozalarda kurt görülmediği anla
şılmıştır . 

Binaenaleyh son günlerde bazı 
ağızlarda dolaşan kurt ş1yias•nın 
hiçte korkulacak ve Ümıls,zllğe dü· 
şüiecek bir mahiyeti yoktur . Pa· 
muk mabsulü fevkalade bir vaıi 
yytte inkişafına devam ediyor . 

Adananın ihracatı 

Ticaret odası bir ista
tistik yaptı 

--
Adananın 934 senuinin Kanu· 

nunusani , Şubat , Mart , Nisan 
aylarına ait ithalat ve ihracatının 

nevini , mikdarını ve bedelini gös· 
teren istatistikleri Ticaret Odasın 
ca tesbit ve intaç olunmuştur . 

Bu istatistiklere göre mezkür 
dört ay zarfında Adanaya 988,607 
liralık ithalat yapılmış ue buna 
mukabil 1,447,270 liralık ibrecat 
vukubulmuştur . Bu suretle 458, 
663 liralık bir fazlalık ihracatımız 
lehinde zuhur etmiştir . 

Bu dört ay içinde Adaoada 

bıkı dolayısiyle ekmek fiyatların· 
da zaruri bir yükseklik görüldti
ğündeo,falıir halkın daha ucuz bir 
fiyatla ekmek yiy.bilmele.ioi te· 
mio için belediye encümenince 
( ikinci nevi şehir ekmeklik unu ) 
adiyle bir ekmrk formülünün ka· 
bul edildiğini yazmıştık . Eııcü· 

menin bu kararı yarından itibaren 
ş•hrimizde tatbik edıl•cektir . 

Buna göre, pide ekm ·kleri mun
hasıran ikinci nevi undan yapılacak 
ve arzu eden furunculu da birinci 
nevi undan yaptıkları gibi ikinci 
nevi undan da somun yapabile
ceklerdir . 

Yine isteyen furuncular encü
menin kabul ettiği formül mucibin · 
ce francala çıkarabileceklerdir . 

Yalnız ber hangi bir karışıklığa 
meydan verilmemesi için fuı unlar 
her gün sıkı bir surette kontrol 

edilecektir . 

Un fabrikacılarının ih
tikarı meselesi 

Evvelki günkü nüshamızda şeh
rimiz ticaret odası tarafından un 
fabrikacılarının buğday piyasasına 
nazaran fahiş kazanç temin ettik 
!erinden bahisle vilayot makamına 
esbabı mucibeli bir müzekkere tak
dim ettiğini yazmıştık. 

Vıliiy•t, bu mevzuu ehemmi 
yelle elo alarak ilk önce bu hususta 
bel P dıyenin tahkikat yapmasını 

münasip görmüş ve belediyeyi hu· 
na memur eylemiştir. 

( Biz de bu husustaki mütalea 
ve bilgilerimizi ayrıca yaıaca · 
ğız.) 

Daimi encümen 

Daimi encllmeo dün ögleden 

evvel vali vekili Osman Nuri be-
yin reisliği altındı toplanmış ve 
encümooe gelen evrak üıerinde 
müzakerelerde bulunarak kerarlar 

üzere iki değirmen ayrıldığı ve bun· 
iare müaade edilmesi için de vila· 
yetıen vekalete müracaatta bulu· 
nulduğuııu yazmıştık . 

Bu müracaata henüz cevap gel
memiştir . Müsaadenin önümüzde· 
ki hafta içinde g•leceği umulmak 
tadır . 

Emir gelir gelmez köylüye ve· 
rilecek vesikalarla buğdayları ver 
gi alınmaksızın üğütülecektir . 

Pamuk işleri 
Amerika pamuk sahaları 

hakkında ilk tahmin 

9 7 934 ıa•ihinıJe 1 7-934 gü· 
nüoe ait olmak üz.re resmen ilan 
edi!eo tahmine göre birleşik Ame· 
rika pamuk sahaları 28 024 000 
alo (.)tahmin edilmektedir 933tem 
muzundaki sahalarla m;ıkaı·eıesi 

halinde % 31,4 noksandır. Bu 
mevsim sahalarını bulmak içinl905 
senesine kadar çıkmak lazımdır . 
Hakikaten 905 906 sahaları mev
simin 1 temmuzunda 27 000.000 
akr buluııuyordu Bu mevsimdeki 
pamuk mahsulü akr başın bir bal 
yanın Q,405 i miktarındıı idi. İs 
ıihsal edilen pamuk linterler da
hil olarak 10.726 000 balye ol · 
muştu. 

Bu keyfiyet gösteriyor ki, sa 
halar bu dereceye kadar küçük 
olmskla beraber akr başına 

istihsal edilen pamuk fazla olabi
liyor. Bu son seneler •anasında 
akr başına alınan randmen bir 

balyenin 0,261 ve 0,442 k11mını 
teşkil etmişti. Tamamiyle zeredil· 

mit olan bu mevsimdeki20 024.000 
akr araziden alınacak mahsul 
7.314 000 ve 12 387.000 balye 
arasında tehavvül edebilir. 

923, 777 kilo pamuk 342,195 lira vermişıir · Ayni hesap, geçen senenin akır 
baııoa verdiği 0,362 miktariyle 
mnk•yese olundıığu takdirde, lin
terler hariç olarak,bu ıene 10.145. 
000 balyelık bir mahsul verebi
lir. 

mukabilinde ihr•ç olunduğu halde Malul gazilarin tütün 
Adanadaki iki mensucat fabrikası ikramiyeleri 
mamüliitından olarak 486, 927 ki· 
lo iplik, 345,718 lıı a ve 184.875 
kilo bn de 210,756 lira kiymetin· 
de iplik ve bez olarak cemın 556 
47-l liralık ihracat vukubulmuş · 

tur . 
Aynen pamuk ve pamuk ipliği 

ve bez olarak yapılan ihracat dört 
aydaki umum ihracatın yüzde 62 
kısmını teıkil etmektedir. Pamuk-
ta da bili istihlakın artarak ğittiği 
ve pamuk mamülalı ihracatının da 
ziyadeleşerek devam etıiğ anlaşıl . 

maktadır. 

Fabrikalarımızda vücuda geti · 
rilmekte olao terakkiyat ve balkı 
mızın yerli mamulita gösterdiği 
büyük rağbet Adana için şayanı 

şükran bir keyfiyettir . Hakikaten 
Adaoanııı 934 srnesi dört ayında 
mensucat olarak yalnız 136 , 649 
liralık mıl celp etmiştir . Halbuki ı 
933 senesioio ilk döı t ayında 316. 
176 ve 932 senesinin ilk dört a 
yında 460,098 liralık mensucat 
celp olunduğuna göre de bu sene· 
ki azalış şüphesiz takdirle nazarı 

dikkate alınacak güzel bir netice· 
dir . 

Salahattin idris bey 

Malul gazilerin 1934 senesi tü 
tiln ikramiyderi Maliyece temamen 
verilmiştir . 

( • ) Bir akr, takriben dört dö
nümdür. 

r 
Anadolu Kadını 

Haııgl iyi huyundan, sağlam yaşayışından • 
Sarıa ne söylesem az; Anadolu kadıııı . 
Evlat ve torun bilsin neler geçli başında ıı, 
Dlıılenıeyln dinlesin senin güzel yadını . 

* 
Sen asırlardanberl erkeğine ortaksırı, 
Hem gönıil işlerinde, hem bilek lrnvııelinde. 
Hayalın zafer eli başırıa çdenk taksın, 
Dişi arslan olursun /ıasmıııırı savletinde . 

• 
Yurdun, mi/lelin lçln her işe yarışırsııı, 
Kurtuluş savaşında buııu dıiııya anladı; 

Kucağırıda yavrunu, sırtla mermi taşır sııı; 
Otkıi yolu üstünde ayakların çatladı . 

• 
Bir taraftan tarlada sürıiyordun sapanı 
O bıiyıik milli gurur başında laçla11mışlı . 
Hep çırpındın boş yere geçirmedin zamaııı. 
Bu asil yardımınla düşman lcırbaçlaıımışlı . 

İzinli giden hakim
lerimiz 

Aclınamızıo değerli gençlerin 
den Salibattin İdris bey arkada
ıımız, bu sene mülkiye mektebiııin 

Mabhmelerde bugünden itiba· siyasi şubesini birincilikle bitirmiş 

* 
Şimdi hıirsıiıı yurdıında, serıi taııınııyan yok, 
Kazandığın haklara övıinserı yeri vardır . 
Milleti sullı yoluııda çalıştırmak içiıı çok 
Efsaneli ruhunda nice blrı peri vardır . 

M~mdulı Vafi 

laşao polısleri parmağa dolam•• 

üzere yukarıki başlıl[lı ve "PPş~ 

amuce,, imzalı boş bir fıkr• görfns 
dük. Ayoeıı dıyoruz. , • 

" Dayağın cconelteo çıktığıJıy 
mahalle mektebinde bilfiil öğren 
miştik .. Bu itibarla kamçı, sop a, 

M 
falaka ve buna benzer alet ve e 
vatın ( dayak) için olduğunu bili 
yoruz. Fakat şöyle ki, dayak bıı 

gün hayvanlara bile ntılmıyor 

Kanunlarımız,insanlar için dayajayıl 
yasak etmiştir. Kay 

Fakat, bazı polislerimizin bil11 şan 
eski Z11btiyf'ler gibi ellerinde kd 
çı taşıclıklarını hayretle görüyorefçti 

L.. b .ıa ah rum. uzum ve manasını enuı 

idrak edemtdim .. Kendi kendim/~5 b 
düşündüm : dayak içinse, bu me(u:.Y 
nudur. Süs için se, çok çirkin gö\e ıl 

.. .. eşki 
ruouyor. (' 

Fılbakika bazı mamleketlerd ıye 
polisler hususi biru kamçı taşır en 

nı 
lar.. Ancak bunların ayrıca beliti . • 

ır a 
rinde tabancaları yoktur . Bun\a a 
mukabil bir çok memleketlerd\e~li 
zabıtanın bil~ baston taşımal 

memnudur. Bizim polisler taba ıab 
calıdırlu. O halde kamçı taıım•>u 0 

larına lüzum yoktur. 1 bir 

Ben, bilhassa polisiıaizio çolcm 
sade ve ciddi olmasıoı arzn ede tını 
ıim. Çünkü polis, beİıce, örne~n 

bir adamdır. Yüı üyüşüode, otur Ka 
kalkışında, konuşmasında ve mu ca 
melesiode pek nazık olması şı in 
olan polisio, elinde kamçı, gök asyc 
sünü kabartarak dolaıması biç d ka 
yakışık almıyor. İ.:ısana öyle geliıu 
yor ve o zannı veriyor ki, bu polieri 
eftndi önüne gelene dayak ataıııya 
yoluna çıkana kamçı ullayan 34 
hala"dayağın c•nnelten çıktığın•«• , 
inanan soyundandır. tdil 

Polis süsten, şatafattan, caJıılefri 
ve kuruntudan uzak olacaktır. ~liy 
lis, sadelikle ciddiyeti mezç ed 

iozibatlı bit inzibat mc ru ~ 
Polise kamçı sallamak, göğü• k/ı 0 

bertmek değil, vrlıar ve bu vekJay 
içinde nezaket ve ciddiyet yakı ınal 
şır 1 

Binaenaleyh, polis mademıı'eti 
adam döğmez ve döğemez, o ha Y 
kamçı taşımaz demektir 1 

Bilmem ki, yanlıı ve batalı b\ctı 
mütalaada mı bulundum. MubU 
rem polis amirimiz bu mütalaa.
doğru bulurlar mı ? 

Bence, polis bir nevi askerdi 
Hem de askeıin en inzibatlısıdıı 

Emnü •sayitin muhafazasına; b• 
arasında vukua gelf'n kanunsu:& 
lukları men'e memurdur O hald 

ilk evvel keodi elindeki " cenoı 
mahsulü,. nü atmağa ve kanuııdai 

hürmet etmeğe mecburdur.,, --------
Sanfransisko 

grevcileri 

le 
eek 
de 
~3 
şe 

- Birinci sahifeden utan ..-:nı 

barüz ettirmiştir. Komitenin sal 
ce grevcilere hakem kararına ııel 
bıiyeti tavsiyeden ibaret oldtı•rı 
ğunu söylemektedir • ~et 

Komite, Kaliforniya, Oreg<• !!r 
V a§ington valileri ile grevle al 
kadar limanlar belediye reislet 

u 
den, itci kullananlar razı oldu 1 

takdirde işci kullananlarla işci 
rin hakem kararını kabul etm•11 

leri için reisicumhura mürac•)I 
ederek bunu t~yit etmelerini ri•ıl 
etmi§dir. e 

1 

,tül 
I 1 n•ıımmııwııııu 11&1uunıııtıilld' ıı• ınııtıllımı_...,kö 

bu gece nöbetçi ;2 
1 

;f eczane le 
ı • 
ı ~ Postane civarıııJa 
' '" o il Yeni eczaııesiJir l 

ren baıleyan yaz tatili münasebe· ve aııkaında hariciye vekaletinde 
tile Sulhhakimlerinden Hadi bey İz· açılan müsabaka imtihanında da 

1 mire, Fevzi bey Sabancaya ve Salih muvaffak olarak orada tavzif edil· 
bey Kırşebire gideceklerdir • , mittir. Tebrik ederi~. 
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ayseri dokuma fabrikası 
ne halde? 

1 Dost lranın milli meclisinde 
1 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı ' 
- - Birinci salı/{ eden arlan - C t N S t Eo az En çok 

Satılan !'tfikdar 

p, şl • h . ' ., ı · . ~öt'nsaat, biitiın ızıy e ı er ıyor-şım-
ığıJi;e kadar başarılan kısımlar-fabri
:;.ıa, muayyen zamandan önce bitecek. 
~ ed 
bili Memleketimiz içind~ Cumhuıi 

1 

kısmını hiç şüphesiz asıl bina olan 
buet bükumetinin en feyizli ve 'kud fabrika yani dokuma mahalli teı· 

yor etli icraatın.lan biri ve birincisi kil etmektedir . 232 metre boynn-
Y•~yılmağa layık olaoı hiç şüphrsiz da 143 metre geni~liğinde ve 9,15 

Kaysui dokuma fabrikası ) nı.ı metre yükseklığinde olan bu bina· 
biilnşası meselesidir . 1 nın şimdiye kadar görülmemiş bir 
kao Haı p 501111 iktisadiyatın gün 1 hususiyeti de mevcuttur . Doku

.. reçtikçe tebaı üz ve tecelli eden ı ma fabrikalarında eo mühim me · 
uyo f b d k d" b 1 sele fabrikaoın içine gür.eş ziyaenüf a atı vatanımız: a en ıne ma · 
~im/US bir sistem alınış olup kendı sının doğrudan doğruya nüfuz ve 
me/Ünyemize en muvafık gelecek bir 1 tesir etmemesidir . 

öıekilde ( Devletcilik ) siyasetini Rusyadaki mutahassıslar tara· 
g eşki) etmektedir . Bu siyaset şim· fından teıt i p olunan planda hu cİ· 
d liye kndar yalnız ham mal yetişti - bel en başta olarak nazarı dikka · 

er 
1
en bir memleket diye tanıoan va - tıe tutulmuş ve pencereleri temıı

·~;:anımııı kısa bir zamanda yakın miyle şimale nazır olmak üzere 
~e ıir atide Gmuhakkak mamul eşya (şe t ) namı ile tevsiın ettikleri bir 
u~~apao bir memleket haline getire· çatı usulü bulunmuştur . 

er 1:ektir . Bu kısım inşaatın tekmil beton 
~al Türkün bütüo cihan tarafından direkler için kalıpları dikilmiştir • 
aırtabul ve trslim edilen azimkarlığı ikinci büyük bina ; mamul ve 

ım• t" k · · k >u ne ıceyı verme ıçın eo uvvet· gayri mamul ambarıdır . 133 met· 

1
i bir delılidir . işte bu siyasetin re boıuuda 38 metre genişliğinde 

~ ço emel taşı ola n( Dokumacılık ) san ve 8,70 metre yüksekliğinde olan 
edeatının muhit ve şerait itibariyle bu bina bemuı hemen bitmek 
roe~n müsait bir vaziyette bulunan üzeredir . Bu bina dahilinde tek· 
turu( Kayseıi ) de inkişaf sabasını bu · mil nakliyat elektrik ile mütehar. 
mu•acağı göz önünde tululan ve şeb rik vsgoolar ile yapılacak tahmil 
şa in şimal tarafıoda şimendifer is- ve tabliye iş l eri tamamiy\e bina da 

gök asyonuna çok yakın bir mahalde bilinde icra olunacak yağmur ve 
.iç d• karpuzatan • namı ile maruf bir kar faaliyete biç bir suretle mani 
geliıu mıntakasıoın yakıoıoda ve Kay · olamıyacaktır . 
polhriyi Boğazlıyana , Y ozgata bag· ·· Uçüncü bina ; 54 metre boyu 
ataoıyan şosenin hemen kenarında 
an \1( 345920) metre murabbaı bir ara· 38 metıe genişlık, 9,50 metre yük

sekliğinde olan tamir atelyesidir . 
ğını&ı , Sümerbank tarafından istimlak 

tdilerek fabrika mahalli olarak Bu kısmın temelleri temnmiyle 
caı.tefrik edildiği günden itibaren fa- bitmiş olup betonarme iskeleleri 

kurulmaktadır . ~. p,aliyct baıladı . 
edd işte bu fabrikanın inş 3at yürü Dördüncü bina ; 76 metre bo · 
cJJÜ ünü yalu•dan takip edip eflı:i. yu 37 metre genişlik ve 9,40 met 

,u
8 

kJ'İ umumiyeyi de tatm. in eylemeği re yükseklikte olan kuvvei mubar-
•· ~ d J b ı k f b k h kk d rike aantıralıdır . MAkine temelle-vekıray a ı u ara a rı a a ın a 

k ıııalilıuat aldık . rioin oturması için lazımg•leo be . 
ya 1 Tam btş saat süren tetkikat ton kazıklar hazırlanmış ve çatıl 

I - · ( d ı b makta bulunmuştur . Günde 6000 
demıııeticesiui arzry emegı ay a ı u 

kilovat kudreti elektrikiyeyi haiz 
P bar1Yoruz · . h 1 k M 

Fabrika ınşaatının aksamı . u uoaca bu akineler dahi Rus-
. Fabrika tam yedi kısımda o iba- yada hazırlanacak ve mutabassıs 

alı bı . !arı tarafından mahalline konula· 
fohdettır : caklır . 

ı _ Knmaş dokuma kısmı 
ılaad ( asıl fabrika ) En hüyük muberrike santıralı 

2 _ Mamul ve gayrı mamul olacak olan buradan Kayseri civa 
ıı:erdi anharı rıoın dahi tenvirat hususunda isti-
ısıdı1 Tamir atelyesi fade edeceği muhakkRktır . Geri-
ıa· b• K . k t l ye kalan su deposu , kimyev·ı tas_ • uvvei mubarrı e san ra ı 
nsuz 5 _ Su deposu fiye binası ve tulumba dairelerinin 
hald 6 - Kimyevi tasfiye hioası temel hafriyatı da ' teınamiyle ik-

cenne 7 - Su kuyuları ve tulumba mal edilmiştir . Burada en çok 
~anuıı:lairesi . ehemmiyet verilen nokta iltisak 

' Bu yedi kısmın inşaatı mukave· battı ile mamul ' gayri mamul am. 
(e "b· harı olduğundan miiteahbit Abdu"'r _ mucı ınce tam sekiz ayda bite · 
•ekt" İb l 8 4 · ıahman Naci bey burada her gu··n • ır · a e nis•n 93 senesın 
.ı 1 900 amele 5 beton makinesi r 8 . 11 e yapı mış , mukavele 10 nisan .. 
~34 tarihinde imzalanmış ve fıleo lıştırmak ve günde eo az 50 ton çi-
şe 20 nisan . 934 tarihinde başlan- mento sarfdmek suretiyle hem il. 

an -:nıştır . tisak battıDJ vaktından evvel ik-

in sa' Süınerbank ile yapılan muka · mal etmiş hem de ambarı ikmal 
ına ııeleye göre bir mesai cetveli ih· etmek üzere bulunmuştur. Rusya-
old~ar edilmiş:ve bunda her ay niha· dan gelen makineler montajı yapı-

retir.de inşası ikmal edilmiş olma· lıııcıya kadar bu dePoda muhafaza 
regc•ı.1 ~atlup olıo aksam ayrı ayn gös- edilecektir · 

;vle al'Hılmiştir . Bundan başka fdbrikanın asıl 
eislet loşa~tın sırrı bak~ı~da tamamen muhtaç olduğu suyun temin edile 

d l'utmaın olabılınek ıçın şu kadarı· ceği saha olan kaıpuzatan mevki-
o~ ~fı söylemek hile kafi gelecektir. indeki bentlerin inşasına da baş· 
ışcı Fabrikanın şimendifer ile ilti· lanmış oldug· undan kurak , çorak 
etme k b it ·· b · · l ıa a ı en mu ım ış er arasında ıssız bir sabada bugün görülen 

ürac•\tup bunun temmuz nihayetinde 
ini ri>ıtmesi matlup iken bu müddet- kaynaşmaya yarınki hayat için sa-

adetler bahşedeceğine emin olarak 
en iki ay evvel ikmal edildiği gö 

bütün halkımız son derece alaka· 
rülmüşl\ir . B ze verilen izahata 

dar olmaktadır . 

milletine karşı alaka göstererek 
onların faaliyet ve ciddiyet ve 
himmet ve gayretlerini ve tarak 

ki yolunda ilerlemelerini müşahede 
ederek fevkalede memnun ve 
mahzuz oluyorlardı. Kemali cesa
retle a•zedebilirim ki az•z ve ne· 

cip Türk milletinin halisane olan 
hu dnyguları zatı alii hazreti mü· 
lükanenio prk ve duygulu olan 

kalpleıinde yer buluyordu ve ala 
hazreti şahinşahin onlara karşı 

olan pederane muhabbetleri dahi 
ayni duygunun tesirinden ileri ge
liyordu. 

(Ahsente, ahsente sesleri) 

İlk maruzatımda seyahat prog 
ramının icrasından bahsetmiştim. I 
Lakin itiraf ediyorum ki hu arzum 
beynelmilel meri olan usul ve ide 
le mutabık olup Türkiye reisicum· 

huru Gazi Mnstafa Kemal Haz 
r dl eriyle türkiye devleti ricalı iza· 
mıoııı Şabeoşab hazretlerine karşı 

ibraz eyledikleri samimiyet, her 

1 
nevi resmi trşrifat programıoıo 

hududu n derece tecavüz eyledi ki ' 
mer'i zahiri teşrife ta lüzum kal 1 

mıyordu . İki muazzam reis ve şar- ! 
kın iki namdar rrcülünüo mülakat ı 
eylemeleri Üzerine aralarında mıal 
memnuuiye basıl olan samimi do

stluk ve yeganelik münasebatı o 
kadar büyük ve azametli ve ha · 
kiki idi ki, h er görene tesir edi · 
yordu Ye Şabi nşah bazıetlerinin 

türkiye toprağındaki ikametlerini 
temdit eylemeleri için Gazi haz· 
retleri tarafından vukubuhın da

veti kabul ve İzmir ve Çanakkale 
ve marmara deniziııe seyahat ey

lemeleri ve lıtaobulda bir kaç gün 
fazla kalmaları Şehinşah hazretle· 
rioin bu seyr.batta son derece razı 
ve hoşnut kaldıklarına ve türkiye 
reisicumhuru hazretlerinin dost 
luk ve mubaverel .. rioden memnun 
ve mesrur olduklarına kafi bir de· 
lil idi. (Doğrudur, doğrııı:lur ses
leri ) doğrudur ve bittabi hundan 

başka da olamazdı. Çünkü, bu iki 
muazzam reis ve şaıkıa iki dahisi 
arasında mevcut olan müşabehet 
samimiyet ve yegiinclik zeminini 

o derece umde etmişti ki daha 
tabii olarak vukua gelenleri tasav
vur eylemek mümkün değildir. A
la hazreti Şahinşah nasıl ki gayri 
muntazam ve kargaşalıklı olan bir 
memleketi eski halinden hali ha 
zırdaki vaziyete getirdilerse muh

terem meclisi alileri heyeti kira 
mınca dahi malum olduğu üzere 
Gazi Mustafa Kemal hazretleri de 
kendi vıtaoıoa büyük ve parlak 
hizmetlerde bulunmuş ili makam 
bir reisdirler ki vatana aşk ve is 

tiklal ve fedakarlık ve medeniyet 
hazırada terakki eylemek husu · 
sunda kendisi daima örnek ve reb · 
ber olarak mukaddes olan bu mak 
sadın husJ!lüoe ciddiyet ve büyük 
bir şevkle çalışıyorlar, ( Doğru 
dur, doğrudur sesleri ) 

Bugün türkiyede ~erefli ve be
nam olan zevat nrdır ki bunların 
ekserisi ve belki de hepsi türki 
ycde büyük millet meclisi alisinde 
mebus ve devlet idarelerinde aza 
olarak reisicumhur hazretleriyle 

beraber çalışıp samimiyetle yar
dımda bulunuy0rlar. 

Tahili kdamdao ihtiraz olmak 
üzere yalıoız türkiye devletinin 
muazzam başvekili ismet Paşa haz
retlaioin isimlerini beyan eyle-

mnıııımı'.""töre bütün fabrika dahilinde (45-
tçı )26 ) metre mikap inşaattan on 

Din metre miHıplık kısmı tamami e le ikma\ edilmiştir . 
ıda Öyle ki ; bütün işler mesal 

ıoğramıoda tedyio edilen va:ı.iyet
İ r tcu pek çok ileridedir . 

inşaatın hızlı gidişini seyreder -
1 

ken ( Ahdürıabman Naci ) iıimli ı 
bir Türk inşaat şirketinin bu işin 
başarılmasını üzerine almasından j 
doğan sevinçle her Türkü gurur· 1 
!andırıyor ve göksünü kabartıyor . 

mekle iktifa ediyorum. Bu recülü 
siyasi hem asker ve hem de muk
tedir büyük bir diplomattır. Va · 
tanına o derect say ve ihtimamla 
hizmet eylemcktedır ki türk mil 
leti arıısında bihakkın sevilmiş ve 
kendılerioio evsaf ve ablakan olan 
meziyetleri o kadar şayanı hürmet· ~ııııı•w~ııı' Fabrika inşaatından en mühim 

' 
S. E. ' ' 

K. S. K_ S. Kilo 
tir ki her göreni cezbediyor. Kapımalı pamuk 

Ge ı çi ala hazreti Şabinşab de-Y 11_,.,.P,,_,i y~a_sa__,_p_a_rl""'ağ7ı-""---ı-----''-"''-ı------ı-----------ı 
fat la muhtelif meclis ve mahafilde Piyasa temizi " 

iane 1 
izharı teşekkür buyurdular. iane il 

-

Mu!ıterem Millet Meclisi ve Ekspres 
devlette kendileri sırasında Türk Klevlant 
milletine ve devletine karşı teşek 
kürde bulundularsa da yine lüzum 
görüyorum ki muazzam Türkiye 
devleti ve aziz Türk milleti tara-
tından zati ala,Hazreıi Humayun 
ve maiyeti şahaneleri hakkında 

gösterilen bunca muhabbet ve sa· 
mimiyet ve hüsnü kabule karşı 
bir defa daha devlet namına res · 
men arzı şükran edeyim ( aferiıı , 
doğrudur sesleri) . 

Şimdi bu seyabatteo alınan ne 
tice bendenizio fikrince fevkal 
ildedir . Çünkü ; hakiki itimat ve 

mütekabil hürmet ve riyasız doğ 

Beyaz 
Siyah 1 

Ekspres ' 
lune 
Yerli "Yemlik,, 

,, "Tohııloluk,, 

Buğday Kıbrıs 

" 
Yerli 

" 
Men tane 

Arpa 
Fasulye 
Yulaf 
Delice 

YAPAGI 

1 
1 
1 -

Ç 1G1 T 

1 1 

. 

. 

HUBUBAT 
2 3 . 
1,57,5 2,75 

1,77 l,77,5 

1,90 

-Kuş yemi 
Keten tohumu " 

ruluk ve menafi ortaklığından iba - 11-.,,-"--'---.-----ıı------ı------ı------,---·-

ret olan her nevi hüsnü tefehhü 
müo esas ve payeleıi tamamı ile 
ve mükemmel bir ıuretıe hasıl ol· 
duğu gibi , iki komşu kardtş mil· 
letin muazzam reislerinin ileriyi 
görmekte olau akilane duygu ve 
kudretli ve sağlam İradeleriyle 

iki memleketin samimi ve emniyet 
babşolan siyaset temelini o ka · 
dar muhkem bir surette atmışlar 
dır • Her guoa sarsıntı ve fırtı · 

nadan masun kalacaktır . ( inşal
lah , inşall ah sesleri ) ve iki kar
deş ve dost millet son derece bir 
itimat ve emniyetle yekdiğerine 

dayanarak asude ve rahatlan ken 

di vatanlarına hizmet eder ve da 
ha ziyade trrakkiyata nail olabi· 
lirler ve baktza , nevi beşere biz 
met eylemekle dünya sulhuna da 
çalışabilirler , 

Gerçi esası arzeıtiğim veçhile 
bundan ibarettir Ve lakin iki 
memlekete ait olan cari mesıilde 

ve hakeza , beynelmilel mesele· 
lerde dahi dostane taaıii efkar 

olunur ve mesaili ınaruzenin kif
feşinde tetabuku efkir mevcut 
olduğunun muhterem Millet Mec -

lisi alisine kemali meserretle ve 
iftiharla bildiriyorum . ( ebsente 
ehsente sesleri ) . 

Bütün hu mesail iki memleket 
münasebalının yekdiğerine karşı 

samimi ve vefakar olarak yeni bir 
devreye dahil otduğuou bize tep· 
şir ediyor ve bunun güzel netice

leri her iki memlekete ve hakeza 
dünya sulhuna müteveccih olacak
tır . 

Sovyet Rusya 

İltica eden ceneral Macuyu 
iade etmiyor 

!'tfoskova : 18 ( A.A ) - Sinkia 
hükumeti Sovyet Rusyaya müracaat 
ederek ceoeral Macuioio teslimini 
rica etmiştir . l:eoeral Siokiang da 
dahili muharebeler esnasında yapır>ış 

olduğu cinayetlerden dolayı halk 
mahkemesine tevdi edilmek isten• 
mektedir . 

Sovyet Rusya hükumeti bu ricayı 
is'af etmemiştir . 

Amerika hükumeti 
·- -------

Buğday tahdidine dair ka
rarını ne vakıt ver"cek ? __ ____......_ __ _ 

V aşioğton : 18 ( A.A ) - Ziraat 
nezareti tarafmdao bildirildiğine gö- ı 
re Amerika ziraat mahsulünün tah
didine dair bir karar, ancak Londra- 1 
da 14 ağustosta toplanacak olan buğ- ,1 

day İ•lişari komisyonunun alacağı 
neticeden sonra verilecektir . ı 

Bu beyanat, beynelmilel bir an· ı 
laşma olmadığı takdirde Amerikanın . 
mahsullerini kısmen vey• tamamen 1 

tkbdit etmekten vazgeçeceği şeklinde 
tefsir edilmektedir . 

. 

Bakla 
Sisam 

( 
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Kambiyo ve Para 
lş Bankasmdao alınmıştır. 

Santinı Pene K_ S. 
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Hazır Sterlin "lnıriliz,. 633 50 
Hint hazır Dolar "Amerikan., 125 67 
Nevvork 13 25 Frank "lsvicrr,, 40 90 

Suriya meclisi ne suda 
- Birinci salılf eden arlan -

diğer mevkufların da tahliyesine 
karar vermiştir.Bu karar da çok 
manidar görülmektedir. 

Söylendiğine göre Ali komi· 
ser, V ııtanilerle anlaşmağa müte
mayil bir siy.set takip etmeğe 
başlamıştır.Hüliisa vaziyet şimdi 
çok karışık görünüyor . Fakat 
teşrinievvr l ayına kadar her han
gi bir teheddülün mevzuu bahis 
olmayacağı, bütün d•ğişiklikle,in 
meclis oçılır açılmaz başlayacağı 
tahmin ediliyor . 

* 
Yedi ay kapatılmış olan Va

tani fırka gazetelerinin de tek
r ar intişaıına müsaade edilmiş 
tir. Şamda intişar etmekte olan 
" Eleyyam ,, ve " Elkabes ,,gaze· 
tel eri dünden itibaren tekrar neş

riyat sahasına atılmı~lar ve bu 
defa sekizer sahife halinde re· 
simli ve gündelik birer gazete 
olarak mücadele sahasına girmiş· 
!erdir.Gazetelerin tekrar intişarı, 

hBlk tarafından memnuniyetle 
karşılanmıştır . 

* 
Geçen cuma günü Trahlus 

Şamda mühim bir hadise olmuş 
ve büyük bir arbedenin önü alın· 
mıştır . Şamdan Trablusa gelen 
izci kafilesinin şehiıde kalmasını 
mahzurlu gören emniyeti umu· 
miye dairesi , izcilere bir saate 
kadar şehri terketmelerini emret· 
miş ise de izciler bu emri dinle
memişler ve bittabi polis işe 
müdahale ederek kendilerioi zor
la şehir haricine atmağa kalkış
mıştır. Halk buna maııi olmağa 
kalkışınca polisle ahali birbirine 
girmiş, bir kaç kişinin yaralan· 
masile hadise teskin olunmuştur. 
Mamafi galeyan devam etmekte 
ve yeni hadiselerin çıkmasından 
endişe edilmektedir . 

* 
İbrahim Hanano heye suikast 

yapmak cürmile on sene hapse 

mahkum bulunan köse zade Ni
yazi efendi, diğer iki arkadaşının 
affedilmesi üzerine geç'en hafta 
Antakya hapishanesiode açlık 
boykotu yapmış ve bütün ısrar 
ve nasihatlara rağmen bu kara
rından dönmeyerek tamam tek
mil bir hafta aç kalmıştır. 

Nihayet ahvali sıhhiyesi büs
bütün bozulan Niyazi efendi , 
evvelki gün kaymakamı Antakya 
tarafından odalarına celholnnarak 
kendisine kararından dönmesi 
ve yemek yemesi için nasih~tlar 
yapılmış, Niyazi yine ısrarında 
devam etmişse de , bizzat kay
makam hey tarafından önüne ko· 
nulan çaya dayanamamış ve oru
cu bozarak çorba ve yemek de 
yemiş, yedikçe benzine kan, göz
lerine renk gelmeğe haşlayarak 
tabii hale dönmüştür . 

* •• 
Kahirede geçenlerde amele ta-

rafından yapılan nümayiş ve grev 
dolayısile hakkıode tahkikat icra· 
sı için muvakkaten tevkif edilen 
amele cemiyetleri reisi Abbas Ha
lim beyin mevkufiyeti on gün daha 
temdit edilmıştir . 

Bu temdit kararı üzerine Ab· 
bas Halim bey hu haksızlığı pro
testo içi o aclılı: grevine başlamıı · 
lır . Hadiseden haberdar olan 8 
bin amele grev ilan etmiı ve reis
lerine imtisalen açlık grevine baş 
lamışlardır . 

Hadise ehemmiyetle karıılan
mış Ve İıerharıgi bir vakanıD çik· 
masıoa meydan vermemek ~çin la · 
zım gelen tedbirler alınmış olma· 
sına rağmen veziyet ciddi bir en
dişe arz etmektedir . 

* Hicazdan gelen haberlere gö-
re bugün metruk ve bir çok yer
leri bozuk bir halde bulunan Şam· 
Medine demiryolunun yeniden ta
mir ve termim edilerek işletilm~ğe 
- Lıitf en say{ eyi çevlrlrıiz -



f fi ife : 4 

Kolordu civarında 

Yazlık Sinema 
Pazar akşamı açılıyor 

iLK PROGRAM 

Çıldırtan dudaklar 
Büyük artist : LİL YAN HARVIN 

En güzel en zevkli eserlerinden 

ilave : ı tün ya havadisleri 

4359" 

İnhisarlar umum m'iidürlüğünden 
1 - Adana Başmüdüriyeti yaprak tütün anbarının tamir ve tev

siine ait inşaat kapalı zarf usuliyle kırdırmağa konulmuştur . 
2 - Kırdırma şartnamesiyle evrakı fenniyesinin musaJı.lok su

retleri dört lira mukabilinde Cıbalideki levazım muhasibi mes'ulluğıın
,Jnn ve Adana Başmüdüriyetinden alınacaktır . 

3 - Kırdırma 15 · 8 - 984 tarihine müsadif Çarşaıııha günü 
saat 15 le Cibalideki alım satım komisyonumuzda icra ol umacaktır . 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yuknrıJa ta
yin olunan gün ve saatten evvel komisyona verilmelidir . 

5 - Kırdırma şartnamesinin ıuaddei mahsusası mııcibioce fdooi 
ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir . 

6 - Her istekli hiçilmiş bedelin yüzde yedi buçuğu olan 907 
liralık muvakkat teminatı teyin olunan saatten evvel teslim etmelidir. 

7 - Kırdırma için tayin olunan saaıte tutulması mutat olıın 
zabıt kılğıdı dolı.lurulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmez . 4355 

20-25-30-

, 
Çiftehan Kaplıcası Türkiye

nin karlsbad'ıdır 

Tesisatı sairede başka eyi bir oteli hususi banyoları erkek ve 

kadınlar için gazinoları mükemmel bir bakkaliyesi ucuz ve nefis ye
mek veren lokantası furunu ve temiz berberi vardır . H!ektrikle ten
vir edilmiştir . Yakında radyoda konacaktır esbabı istirahat mükem
meldir . ÇIFTEHAN istasyonuna iki dalika mesafddedir şimendüfer 
navlunları yüzde hlli tenzilAtlıdır . 

Torosların semapaya şahikaları altını.la tabiatin azamet ve gü· 
zellıği karşısında çam ve ardıç kokusuyla muattar serin bir hava için
de dinlenmek istiyenler için en güzel bir sayfiyedir . Fiatlar zamanın 
icabatına uyğun bir şekilde hattı esğariye indirilmiştir . 

Oda ücretleri Banyo ücretleri 

kuruş 
Otel odaları 200 
Taş odalar 125 
1 inci barakalar 75 
2inci ,, 

" 
50 

b•ılanması hususunda lbnissuut ta
rafından mesai sarfına b•şlanmış- J 

tır • ı 
Bu mühim yolun bu ıene için· 

de y•pılar•k gelecek sene bacı· ı 
ların demir yolu ile Medineye git

meleri imkan dahilinde görülmek
tedir • Yol ayni zamanda Hicaz 

ile Arap memleketleri arasında ik· 
ti .. di ve ticari inkiıaflara büyük 
hizmet edecektir , 

• 
Yemenle yapılan muahede üze· 

rine İbnissuut , hariciye nazırı Fu 

kuruş 

Hususi 30 bir gün 
Umumi 15 

. . 
ıçın 

kaplıcada kal- 50 
mıyanlardan 

10 - 20 4277 

Seyhan muhasebei hususiye müdür
lüğünden : 

Vilayet Hizmet otomobiline muk
tezi 100 ilıl 120 teneke benzin 934 
senesi Ağustosunun ikinci Peorşem
be günü saat dokuzda ihale edil
mek üzere münakasaya konulmuş
tur . Şeraiti anlamak istiyenlerin 
her gün muhasebei lıususiyeye, ta
lip olanların ;yüzde yedi buçuk pey 
akçeleriyle mezkur gün ve sıı.atta 

encümeni vilayete muracoatları 

ilan olunur . 4339 
13-15-18-22 

•t Hamı:e beyi AvrupAya gönder- ---·---------
meğe ve Avrupanın büyük devlet-
lerile daha sıkı bir surette müna 
ıebat tesisine karar vermiııir . 

1 
başlayacaktır . 

• 
Musul pelrolunun Tıablus Şa-

ma lı:adar olan boru döşeme işi 
bitmiş ve önümüzdeki baft• içinde 

( Türk Sözü ) 

Adanamızın bu en kıdemlive en mükemmel fo
toğraf atelyesi nihayet beynelmilel bir şöhreit 
haiz olan "A G FA .. Fabrikasının filimlerini ve 
muhtelif cins kağıtlarını 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 AZAMI iTi

NA VE SORA TLE YAPILIR 

VE HEMEN ERTESi GÜN 

TESLiM EDiLiR. 

Seyhan Muhasebei hususiye Mü
dürlüğünden : 

Çırak mohalle~inde ve Bcle.J iye 
dairesi karşısın ,Ja kil.in idarı ıııize 

ait bir bap ğundurncı dükkdnı Ma
yıs 935 gayesine kadar, icsrJ ve · 
rileceğinılen t. lip olanların yevmi 
ihale olan 2 - 8 - 934 Perşembe 
günü saat 9 buçukta yüzı.le 7,5 di
pozito akçelsrile birlikte mezkur 
giin ve saatta encümeni vi!dyete 
muracaatlurı ilıln olunur . 4335 

12-15-18 - 20 

Sünnet düğünü 
Fırka vilılyet heyeti reisi Sü

reyya beyefendinin himayelerinde 
yapılmak üz ı re Bimayeietfal cemi
yeti tarafını.lan fakir ve kimsesiz 
çocuklar için büyük bir sünnet dü
ğünü tertip Pdilmiştir . 

Eylül içinde yapılması mukar· 
rer olan bu düğün için her gün sa
at 3 teıı 5 e kadar fakir çocukların 
mahallelerinden olacakları vrsika
ile ş~ fok gazinosu ka .. şısıodaki ce
miyet merkezin" muracaatla isim
lerini kaydettirmeleri lAzımdır. 

Seyhan Muhasebei Hususiye Mü
dürlüğünden : 

Bap Tarsus mahallesiıide ve zi- 1 Mercimek ayğır deposu 
i rant Blııkası arkasındaki sokakta 1 müdüriyetinden : 
' kilin bir bap han~de lılaremize ait ' 16 - 7 - 934 Puzartesi günü 

2/8 hissesini mülkiyeti 2 8 - 934 ihalesi icra edileceği ilan edilen yüz 
Perşembe günü saat onda oçık art- elli bic kilo yulaf münbkasası 23 -

1 tırma sı,ıretiyle satılacağından talip 7 - 934 Pazartesi günü ihalesi icra 
olanların yüzde 7,5 ı.lipozito akçe- edilmek üzere bir hafta sonraya ta-
leriyle, birlikte mezkur gün ve sa- lik eı.lilmiştir . 
atta encümeni vildyete murecaat Taliplerin yevmi ihalede c~y-
ları ilan oluour · 4334 ben hükümet önünde saat 14 te ha· 

l'.! - 15 - 18-20 

Posta telgraf başmü
dürlüğünden : 

zır bulüoacak komisyona murara· 
at etmeleri lüzumu ilan olunur . 

4356 

Posta ve telgraf baş
müdürlüğünden : 

1 _ Geçen seneki aylık ücreti 

1 Belediye ilanları ı , _____ _ 

Belediye Riyasetinden 
Firen muayeneleri 

Otomr bil, kamyon, otobüs ve motorsikletlerin firen muayı•n eleı 

bir hafta dııha temdit edilmiştir . 4358 

Raşat bey mahallesinde belediyeye ait il< 
parça arsa satılıyor 

Reşat bey mahallesinde, Necati bey mektebi karşmnıla Beled 
yeye ait 565 şer metro nıurabbeındaki 2,3 ııumarolı arsalar açık artır 
ma suretiyle satışa çıkarılmıştır . ihalesi Ağustosun 7 ir.ci Salı gün 
saat on beşte yapılacağından taliplerin o gün Belediye encümenine mu 
racaatla rı ilan olunur . 434 7 17 --20 

Zuhrevi hastalıklarla mücadele dispanser 
tamir ettirilecek 

Belediye dairPs' altında emrazı zühreviye ile mücadele dispıınse 

ri 
ti 

ri olbaptaki keşifnnmeleri mucıbince açık eksiltme suretiyle tamir etti nı 

rilecektir . İhalesi Ağustosun 7 inci Salı günü saat on beşte icra ~dile d 
ceğinJen taliplerin o gün Belediye encüm~nino muracantları i!An ol~ se 
nur . 4348 1 7 - 22 k 

d 

-------~---·~---~-~---------"" şı 

t 
tı 

Matbaa Sahiplerine 
v 

Maarif Vekaletinden : 
tlı 

1 - 21 - 6 - 934 tarihli ve 2527 numaralı basma yıızı ve resiml 
derleme kanunu mucibince Türkiycde 2 - 7 - 934 tarihinden itibore 
her türlü baskı usullerile bosılıp neşredilen basma yazı ve resimleri 
beş nüshasının basanlar tarafından Maarif Vekdleti emrıne verilme< c 
mecburidir. if 

2 - Verilmesi mecburi olan eserler şunlardır . Z 
Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmua:ar, kitaplar, risaleler, talıeel? 

tezleri, haritalar, atlaslar. tablolar, oyma baskılar, (gravür), her çı ' 1 

şit resimler sanat kıyın' tini haiz duvar ilanları, kılavıızlar, planla h 
krokiler, destan ve şarkı mecmuaları, musiki not:ılorı, dans notalıırı f 
tiyatro piyesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen raporlar, her çe, 

1 

kotaloğler, takvimler, yıllılor, yılloçlar ve muhtıralar . c 

3 - Bu eserler neşirleri tarihinden itibaren en çok on beş ğ'~ 
içinde aşağıda yazılan makamlara makbuz mukobilinda t eslim edili 
cektir . 

A ) ı\nkarada Maarif vekdletiode derleme memurluğuna . 

B ) lstonbulda Ebuaşuut caddesi civarında 48 numarRlı ilk me)' 

tep•le derleme müı.lürlüğüne . 

C ) Diğer vilayet merkezlerinde Maarif müdürlüklerine . 

D ) Kazalarda Maarif memurluklarına . 

4 - Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap vesair ba 
ma yazı ve resimlerin her forma, cüz veya cilt çıktıkça verilmesi meı 

buridir . z 
5 - Verılmesi mecburi olan basma yazı ve resimleri müddeti iç s 

nde vurmeyenler elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasile c 
zolaodırılır . Ve vermedigi basma yazı ve resimleri aynen vermesine d l:i 
hükmolunur . 4330 12-16 - 20 n 

1 - 935 senesi için başıuüdü
riyetimizia ihtiyacı olan muhtelif 
ebat ve ~vsalı 1187 adet çıralı 
karaçam direk Adana yeni istasyon 
civarını.la teslim suretiyle v~ müna
kasa kanunu muc ı bioce 17 - 7 -
934 tarihinden itibaren ve 5 - 8 -
934 tarihinde saat 15 to verilen be
del muvafık göıüldüğü takdirde 
ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle münakasaya konulmuştur . 
Talip olanların şartnaınııyi görmek 
için Seyhan posta ve telgraf baş 
müdüriyetlerine muracaatları ilan 

94 lira olan Adana istasyon arası 

posta nakliyatı 20 - 7 - 934 T.den 
itibaren münakasaya çıkarılmıştır . 
Verılen bedel muvafık görüldüğü 

takdirı.le 8-8 - 934 T.de saat 15,30 r 
da ihalesi icra edileceğinden talip 
olanların şartnameyi görmek ve 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

g 

t 

e 

" 

olunur . 4350 
17--22 28-3 

Seyhan muhasebei hüsusiye müdür
lüğünden : 

pey sürmek üzere Seyhan P. T. ve 
telefon başmüdürlüğüne muracaat-
ları ilıın olunur . 4357 

20- 26-31-6 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlü
ğünden ; 

3 Aylığı üç , 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edili e 

Şehir abonelerimizin gazeteleı ~ 
hususi müvezzilerimizle her gün sı 
bahleyin erkenden istedikleri yet 
bırakılır a Şehir için aylık abone bıe 
lairdır. 

* * * 

Muhasebei husıısiyeye ait ııu
mune çifliğinıle mevcut tahminen 
yetmiş, seksen bin kilo mıkdorın
daki odun, 934 senesi Ağııaıosun 
ikinci Perşembe günü saat ı.lokuzda 
ihale edilmek üzere açık arttırma 
suretiyle müzayedeye konmuştur . 
Talip olanların, yüzde yeıli buçuk 
pQy akçeleriyle mezkür gün ve sa
atte encümeni vilayete muracaatla · 

Adana, Kozan ve Osmaniye mem
lekc•t hastanelerine muktezi 800 li
ra bedeli muhammeneli evrakı mat· 
bua ve Defatirin ihalesi 934 senesi 
Ağustosunun ikinci Perşembe günü j 
saat on buçulı.tu Vilayet encümenin· 
de icra olunmak üzere aleni müna· 
kasaya konulmuştur . Taliplerin-
liste ve şartnamesini görmek üzere Bir defa konacak ilanların üçüncü ve dö 
müdürlüğümüze müraactları ilıln düncü Si'ıhifelerde her satırı on kuruştur. R-~ 
olunurr · 4349 lam ııı ... ~ıiyetindeki devamlı ilanlar için ayrı'i 

17-19-23 
---------- , pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. rı ilıln olunur . 4340 

13-17- 22-27 
Fuııl Hamza bey Londra , Pa 

riı ve Romayı ıiyaret edeçek ve 
İbniasuudun , dnlet reislerine o
lan buıuıi mektuplarını taktim e 
decektir . 

Seyahat temmuzun ıon haftası 
•e y•but ağuıtoıun ilk baftuıııda 

kütat resmi yapılmuı karaıl•tti- •-----k---1-------. 
rılmııtır . Meıaıimde ali komis-rle Kaça çı ar vatan 1 

bir çok devlet adamları ve ıirkelia 
mühendiı ve memur(arı buluna- , hainidir 

Hizmetci kadın • 
Ev işlerini görecek bir kadına 

ihtiyaç vardır. Matbaamıza mura
caat edilmesi . 

Umumi neşriyat müdlirl 
Melımel Nurellln 
Adana Türk sözü mathaal 

caktır , "----------·---• 


