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ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

-- •• 1 Nafia vekaleti 
Çifteban kaplıcalarının yeni t~si

sat ve teşkilatla mükemmel bir bale 
konulması için Niğde vilayetinden 
maada 100 bin lira harcayacaktır • , __________________________ , __ 

ON BİRİNCİ YIL SAYI 2991 

ehrimizde dünkü sıcaklık 39,5 derece idi 
afia ve Maliye Vekillerimiz MarelaşHindenburg Amerikada sıcaktan ölenler 

~ahfli ve Fuat beyler Malatyada şeref- \ 
ıçesU~rine verilen ziyafette bulundular ı 
e. 61 ::a • ~-- --

~rntullazİz şimendifer hathnın açılması mera .. 

eyoı'mi dün binlerce halkın huzurile yapıldı 
~ llalatyn : 10 ( A. A. )- Elaziz 

uş nendiforini rrsmen açmaya me
ır Nafia ve Maliye Vekilleıi 
i ve Fuat b(yl<r hugüo hususi 
:ııle saat yedide Malatyaya gel-

G er . Hulkevini ziyaret cttıler . 
et reflıırine h,.lediye tarofından 

rilen elli kişilik ziyafette bu
nuuktan•sonra ye~il l\falatyanm 

ik Ş §İl bağlı köylerinde bir gezinti 
ptılnr ve saat 11 de Elazize teş· 

. !{O edildiler . 
Elaziz : 10 ( A. A. )- Elaziz 

kM~ günlerd~ fevkalade zamanla· 
ıı ya§ıyor . Sık s k öten tren 
ııdiikleri halkı lıeyeceıılandırı-

i ~t • d' . y "1 l" • 
1 

r ve sevın ırıyor. nrın i~ o ıye 
Ju rafia Vekilleri ve maiyetleri 
ı G'kanı husuei trenle saat 16 da 

şı'hıimize geleceklerdir. Vekiller 
Frat istasyonunda vilayet namına 
kar~ılanacaklurdır. Civar vilayd
leı den binleı ce misafir gelmiş
tir. DiyarhJkirden birinci umumi 
müf etti~ Hilmi beyi~ müfettişlik 
,., kanı ve ,. sker i kıtal ur belediye 
ve Halki- vi b ı yetlod geldiler . Şe
hirde ondan fuzla tok kurulmuş
tur. lliitün hinalar bayrnklarla 
ve ı lektriklerle süslenmiştir. 

Turun gaz t cı si fevkalade bir 
nüsha ne§rt.:ylemiş,büyük Guzinin 
demi•yolları hakkındaki vecize
lı•rin i biiyük hnrflerle etrafa yay
m•ştır. B::ışınakalesin<le Cumhu 
riyP.t n tfiasının b:ışardığı işlt-rle 
Fırat elimle ynpılaca k yeni işler 
etrafında neşriyatta buluomuştur. 

Uıd-----·-------------------

Türk ofisin servisleri 

;P~rüccarlarımızı alakadar eden bütün ma
s011 lumat günü gününe neşir edilecek 

lzmir üzümlerine bir cok alıcılar • 
çıkacağından fiatlar yükselecek 
Ankara : 10 ( A. A. )-Türk 

· ç'\si haf talık ticari servisini bu 
M•'\ndeo itibaren Hakimiyette neş 

·~ başlamıştır. ihracat ticart!lirniz 
eııı1 in ameli Lir çek malfımat ve 
e ~ tihbaratt ihtiva eden bu neşri-

t cuma günleri muntazamen 

96~ Hakimiyet yapraklarının müsa 
le si disbetinde gittikçe tevsi edi

~ rek devam edecek ve bundan 
rı ışka acele ve gündelik haberler 

)n Hakimiyette her gün hususi 
}eti .r sütun bulunacaktır. 

İzmir üzümleri hakkında fik
erıJ1ni sorduğumuz salahiyet sahibi 
aı>I~ r zat şunları söy !emiştir : 
aso~-Türk Ofisi ilk haftalık servi -
ı:PO'nin haşın<la ehemmiyetle lcay
ciıı'~dildiği vechıle temmuz ve ağus· 
o.Y' ıs ayları yeni mahsul mikdarla 

1Jı,B'nın ve yeni piyasanın henüz 
~lirmediği aylardır. Bu aylarda 

sa~1ivcre satı§ yapmış olanlar ve 
ıissier denen ve fiyatın düşkün 

0s lmasmda menfı~attar bulunan 
ç nuplar piyasayı f eoa göstermek 
o.19~ ilk ağızda yapacaklarını yap

ıak için neşriyat yaptırırlar v~ 
J ~atta kendi mülnıyea fiyatların 
e ıha aşağıya muhtelif piyasalarda 
1~liçük hazır ve alivre satı~lar ya

:Jil'a.~ak ve yaptırarak gaz~t~lere ~e 
,ıustahsil sahaya aksettırır ve fı 

ıg;1 atlar üzerinde müessir olmak is
r9 •rler 
ln1

"' .M~seli Ilamburgda yaptırıl
ıakta olduğu gibi...lıakiki alıcılar 
ıe hir müddet bekleyici ve naz 
ıziyrtte kalımr. Türk ofisin ser
isinde dediği gibi bunları ehem-
iyet vcrmodeo ve alivre satıcı 

ıın han~i piyasada sıkışık olduğu· ı 
ıu Uğreıımek için okuyup geçme
i ve osıl ehemmiyeti rekolte va- \ 
~iyet ve rakamlarına ermelidir . 

•Bu rakt.lmlarda bu sene g ... çen 
seneye nazaran lehimizdedir. Oıst 

ralye mahsnlü lıem kalite itiba
riyle frna' hemde geçen yılın ya 
rısı gibi bir şeydir. 

Cenubi Afrika yani cape üzüm 
leri sı, :ak dağlarını takip eılen ve 
toplama zemanına rastlıyan yağ
murdan mustariptir . 

Bunun manası İngiltere bu se 
ne bizden fazla üzüm çekecek de 
mektir. 

Diğer rakip memleketler için 
de Yunanistan, İran üzümleri de 
geç,.n seneye nazaran daha zayif · 
tir. Kaliforniyadıı rekolte azdır . 
Hülasa İzmir üzüm piyasası üze 
rine gerek doğrudan doğruya ge
rek ],il vasıta tesir edebilecek 
memleketlerin mahsul vaziyetle
ri bu sene üzüm fiyatlarımız için 
ümit vnid bir haldedir. 

Almanyaya vaki olacak itha 
latımız için ithalatcı tarafından 
isteııecı>k dövizleri Alman hüku-
meti i8ter<liği kadar ve euratle 
vermekte olduğundan en büyük 
müşteriletimizden birisi olaıı bu 
memleketin bu sene daha faı.la 
mal alacağı tabiidir . 

Diğer büyük müşterilerimiz 

olan lugiltere ve Amerikaya ge
lince eyi ve yüksek kalitede mal
ların daimi müşterhıi olan hu iki 
memleketin de geçen şenelerden 
fazla ithalat yapacaklan tahmin 1 
olunabilir. 

Buodan başka Japonya yeni 
mü§teri olarak piyasaya girecek· 
dir. • 

Klirinğ mukavelesi yapdığı 
mız ve şimdiye kadar doğcudan 

doğruya mü§terimh olmıyan 
memleketll'r ile de tüccarlarımız 
kolayca irtibat. tesis edebilir ve 
etmelidir. 

Gazi Hazretlerinin taziye 
teline cevap verdi • 

Yalova: 10 ( A. A. ) - Al· 
manya reisicumhuru Mareşal Von 
Hindenhurgun vefatt dolayısile 
Gazi Hazretleri tarafından mi~ 
ıalay Von Ilindenhurga çekilen 
taziyet telgıafına mumaileyh aşa 
ğıdaki cevapla mukabele eyle· 
miştir : 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleri, 
Türkiye Reislcumlıuru : 

Zati devletlerinin yürekten 
gelen ve teselli veren sözlerile 
babamın ufulü yosını paylaşma. 
!acından dolayı zati samilerine 
en derin minnettarlığımı arzet
meği hakiki bir ihtiyaç ve vecibe j 
bilirim efendim . 

Miralay Von i 
Hindenburg 

Dahiliye vekaleti 
-----

Memurla· arasında t~bed
dülat y<ıpılacağını 

tekzip ()diyor. 

Ankara 10: ( A. A.) - Dahi
liye vekôletindeo tebliğ edilmiş 
tir : 

Son günlerde gazett lerde ida
re rüesası arasında bir çok lehed
diiller havadisler görülmektedir. 
Bu havadislerin memlekette bir 
çok ailelerin huzur ve rahatını 
bozmaktan, işlere az çok fena te 
sir ttmekteıı ve gnzete istihbar 
laıının efkarı ammede sıhhattsız 
lığına hükumettirmeye saik ol . 
maktan başka millet ve memleket 
için faydası yoktur. İdare rüesa
sının tayin ve tep<lilleri milli tas 
dika iktiran etmedikçe hakikaten 
bilinmesi mümkün değildir . 

M. Litvinof 
Almanya, Fransa ve İtal
yayı resmen ziyaret edecek 

Sovyei Rusya hariciye vekili 
M. Lilviıwf 

Varşova : 10 ( A. A. )-"Pat,, 
ajansının Moskova muhabiri Sov
yet hariciye komiseri M. Litvi · 
nofun yakında s~yahate çıkaca
ğını hildiı moktcdir. 

M. Litvinof Almanya, Fronsa 
ve İtalyayi resmen ziyaret rdecek 
ve vr. Şark misakı hakkında gö
rüşecektir. Bundan başka Sovyet 
Rusyanın Milletler Cemiyetine 
girmesi ihtimali hakkında İtal
yanın noktai nazarını öğrenecek
tir . 

Son Tugyanlarda ölenler 

D.ıcver !ColoradoJ : 8 A. A. )
Son Tuğyanlardon dolayı taşan 
nehıiu üzerindeki küçük bir köp· 
rüdeo geçerken yedı kadını seller 
götürmüşdür . 

Müthiş bir sıcak dalgasından yüz
lerce kişi bayıldı ve sular çekildi 

Amerika reisicumhuru kuraklık mıntaka
Jarda zarar gören yerleri gezdi 

Nevyork : 9 ( A. A. ) - He- • 
men bütün Middele V este de ye
ni bir sıcak dalgası esmekte ve 
büyük iztiraplara sep~p olmak
tadır . 

!ova hükumetinde 4 kişi öl-
müştür . Keusas Cityde hararet 
108 , İllinois da Spriqgields d9 
104,5 Fahrenheit derecesidir.Bazı 
ycrle.rde fevkalade s·cak rüzgar
lardan dolayı vaziyet fenalaşmış· 
tır. Hayvanlar müthiş surette iz
tirap çekmektedir . M. Rozvelt 
kuraklıktan zıuar görmüş olan 
yerleri gezmiştir . Da kota da toz 
bulutları arasında bir gün kal4 

dıktan sonra reisicumhur hüku
metin kuraklık meselesine bir 
çare bulmağa çolışacağını söy · 
!emiştir. Sıcak dalgası Sındı Ro
cheuses ve Apolaches dalgaların
dan cenuba Meksika körfezine 
doğru esmektP.dir. Yüzlerce kim
se yerlere serilmiştir. Ve bu yız 
sayısı 1500 olmuş olan ölüm va 
kalart gittikçe artmaktadır . 

From Credit idaresi Okla
homra hükumetini kuraklığa ma
ruz kalmış ve yardıma ihtiyacı 
olan hükumetler listesine dahil 
etmiştir. Bu idare şimdiye kadar 
21 devh·te yardlm etmiştir . 

Nevyork : 10 ( A. A. )-Tek 
sasta Misuri vadisi üzerinde bir 
uçuş yapmış olaa Amerikalı bir 

M, lluzvelt 
tuyyareci kuraklığın feci netice· 
lerini müşahede etmiştir . Yüz
lerce mil mesafede her şey kav-

rulmuştur. Bir çok göller nehir
ler ve dereler kupkurudur. Bun
ların çamurlu yatağı kızgın gü
neşin altında taş kesilmiştir.Sah
ra göz alabildiğine bir çöl man 
zarası nrzetmektedir . Bütün bu 
sahada ne bir sap yeşillik ne de 

- Gerisi UçUncU sahifede -

--------------------------!""-----------------------------
M.- Fon Papen 

Yeni vazif asi başına 
hareket etti 

Bertin : 10 (A.A) - M. Yon Pa
peo Viyanaya hareket etmişti~tir. 

Berliu : 10 (A.A) - M. Von Pa· 
peo Reuter ajansının Lir muhaLirine 
br,yanatta bulunarak demişrir ki : 

- Viyana orta elçiliği vazifesini, bu 
vazifeyi rubu ve manası itibarile tem
sil etmek niyetile kabul ettim . Çüu
kü bütün A vrupada hüküm süren 
gerginliğin azalmasının bu vazifenin 
ifasına ne kadar ba~lı olduğunu bili
yorum . Almanyanın lideri ve baııvt'
kili tarafından bana tevdi edilen va· 
zife 26 t~mmuz tarihli mektupta açık· 
ca ve bu hususta hiç bir şüphe bi
rakmiyacak bir tarzda tayin edilmiş
tir • 

Reisicumhur mareşal Hindenhıırg 
soo imzasını bana gönderdiği mek
tuba atmıştlr • Müteveffa mareşal bu 
mektubunda şöyle diyordu : 

Sizi Almanyanın siyasi mümessili 
sıfatile bizimle ayni ırktan olan Avııs 
turya milletile aamimi ve tabii mü· 
oasebatı tekrar tesise muvaffak ola
cağınız ümidini samimiyetlt- bealiye· 
rek gönderiyorum . Bo meırnliyetli 
vazifede muvoffakiyPtinizi temenni 
tderim • 

M. Simon 

Hindenburg için yapılacak 
ayin ruhadide bulunacak . ---Londra: 10 ( A. A. )- North· 
beruick da tatil zamanının ge
çirmekte olan Sir Jehn Simon 
Londra Alman kilisesinde Mare
şal Hindenburgun hatırası için 
yapılacak mt"rasimde bulunmak 
üzere buraya gelmiştir . 

Bir Frutistan Papası 

"M. Hitleri bize allah gön
derdi,, diyor . --Berlin : 10 ( A. A. ) - Al

man prote~tan kiliseleri birinci 
Sinot meclisi Keuch baş papaz 
Lucduviğ müllerin riy"seti altm
da toplanmıştır. 

İçtimaa hükumet namına dok
tor Jaeğer iştirak etmiş ve dün 
Sino<lun dini sahada Milli soya
list Rayiştagın siyasi sahada yap 
mı ş olduklarını yapacağını söyle· 
miştir. 

Hesse Naesım bal papazı Diet · 
rich yeni Alman kilisesinin yeni 
fikriyatını izah ederek demiştir 

llitler bize allah tarafından 
gönderildi. Bile kaydşart onun ta· 
rafından olmıyan sui niyet sahibi 
bir adamdır . 

Dr. J af'ğer Sioot başlarken ye· 
ni teskilatın sadece harici salııı ile 

.) 

alakası olacağını, hususi eski ve 
ananavi kiliselerle diğer mezhep
lere ve itikatlara dokunmıyacağı
nı şöylemiştir-

M. Hitler 

17 Ağustosta büyük bir 
nutuk söylüyectlk 

Berlio : 10 ( A. A. )-M. Ilit 
ler Ağustosun 17 sinde yani Ara
yı umumiyeye müracaattan iki 
gün evv~l Alman milltı tine hita
ben büyük bir nutuk söylüyecek 
ye bu nutuk bütün Alman radyo 
istasyonları tarafından neşredi · 
lecek.tir . 

GünOn yapraöı : 

Yayla notları 

-1-
0n, on iki gündür "Bürücek,,de 

idim. Dün Adanaya dönünce eş dost 
benden soruşturdular : 

-E . . . anlat bakalım Bürücek 
yaylasında neler gördün, neler işiuin 
nelere mim koydun ? 

Diye ..• Ben hu tepeden inme eu
~I~ cevap V('rebilmP.k için kafamın 
ıçınde adeta şimşek süratilc bir kay-
naşma yaptım ve gelişi güzel intiba· 
ların hır azım şöylece anlattım : 

- İki türlü Bürücek var ; t·ski 
Diirücek, yeni Bürücek. Size ilk ön-
ce eski Bürücege ait bir iki not ve· 
rerim;~u Bürüce~i, biri biri içine gir
mışçesıne sık sık evlerile ; katran, 
le~in ve çam ağaçları yerine ceviz, 
erık, kiraz, elma, armut gibi ağaçla-
rile ; çoğu Hacı Hoca markalı mü
tedeyyin, musalli, muhafazakar mü· 
barck zatlarile... karıkadim yayla 
kılı~ında buldum. Cami ile çarşı ve 
pazar da hep bu basık,kuytu ve hat
ta hir az da kasvetli kısmın ortasın
dadır . 

Camiinin, altı yedi adam boyun· 
da ~om tahtadan bir minaresi ve mi· 
narenin de heş vakıtta miislüman -
ları merasimle namaza çağıran ınulı· 
terem, giizel ecsli fakat salborda bir 
müezzini var . Bu ihtiyar müezzin 
ezan okurken dalgınlıkla hazan ufak 
tefek yanlışlıklar yapıyormuş. l\Jese-
la : " tanrıdan haşka yoktur tapa· 
cak,, deyeceği yerde : - tanrıdan 
başka yoktur l\lubammct ! dermiş • 
İkinci dalgmhğını da ben gördüm; 
sabah f'Zanı okuyordu. Hani bu eza-

na diğerlerinden farklı olarak eklenen 
" namaz uykudan eyidir ,, cümlesi 
yok mu, işte onu, bu saldide müez-
zin; uykn namazdan eyidir ! şeklin
de okuyuverdi ve evde sabah na
mazına hazırlanan anamla babam; 
"-pekala öyle ise ! ,. diye yorganı 
başlarına ÇP.kerek müezzin efendi· 
nin tavsiy~siui yerin~ ı,retirdiler!. 

Bu kısa tabvir , sanırım ki, eski 
Bürüceği kaba tıuılak size anlatır . 

Şimdi gelelim yeni Büri.iceğe ; 
bu, eski Büriicege tepeden bakan 
ve mümkün oldn~u kadar oodau 
uzaklaşıp Tekire doğru uzayan yep 
yeni evlerle, giizel çaın orrnanlarile 
ve müstakil akar sularla bezenmiş 
kıeımdır . Burada oturanların çoğu 
dedi kodudan uzak , katran ve le· 
din a~açlarınm gölgesinde Torosların 
a~ametli ma.nzaralarını seyre dalarak 
~oylece sakın ve rahat, kafa dinlen· 
dirme~ ihtiyacında olduklarını göster
m~.k ısteyenlerdir . Bunların ne ca
nuı var, ne de havrası ! . 
. . Her iki Dürüceğin bir tek " Köy 
ıhtıynr heyeti ,, var . Fakat benim 
g6riişüme nazaran bu heyet arasında 
a<le!a " Paratoner ,, vazifesini; Mii
cavır zade Mustafa bey ııdmdaki 
yaşlıca, zaifçe, Mısır ve Kürdüstnnda 
Y~_llarca tetkikler yapmış bir zot crö-
ruyor ! b 

Bir vesile bularak bu zat1a kü· 
çük hir temas yaptım · çok miikem· 
mel fikirleri var doğr~su ! .. Mesela : 
Bürüceğin Sarayburnu hizasından 
karşıdaki Yeni köy istikametinde 
yüksek bir baraj yaptırarak Tekir ve 
e.trafından .~elen suları burada bil'ik
ll~m-~k , .. boylece meydana gelecek 
buyuk golde Biirüceklilere sandal 
safası y~ptumak .• barajdan dökiilc
ce~ su .. ıle elcktrık elde edip Bürii-

ceğın mukem~n~len tenvirini temin ey· 
lcmek ' camının önündeki meydan· 
lığı geni.şlctert~k. oraya giizd hir sine 
~~ ~e tı!atro hınası , onun yanına 
buyuk bır kütüphane, meydanın et
r~fına eı~a sıra gazino ve dansi~ , 
Ça~şak cıvarıua modern bir otel 
Boz bayı.re nefis bir sanatoryoın •: 
8?z~ntı ıle Bürüct>-k arasında elek
trıklı tramvay , Hürüçekle Adana a-
rasına son model bir asfalt cadde 
~nrayburnuoa muazzam bir köy ilı= 
tıyar heyeti dairesi , fazla eniş ve 
yokuşlu yerlere asansör , kristal bo-
r1;1larla b~tüo evlere su tevziatı , asri 
hır kanalızas)·on ıoıaatı , mahalle ,.1, 

semtlt•r .. a~asın~a gPniş asfalt cadde
lerve buyuk bır radyo merkezi yap-
tırmak ···· Ve daha ne bileyim bun
lara benzer öyle projeler anlRttı ki 
lm umur görmüş zat ; ben onların 
buracla tekrarını bile bir külfet ~aya· 
ram! 

Bu mevzu etrafında daha unlata· 
caklnruu var ••• 

Mim mm 



( Tftrk Sözü ) 
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Ad lf H·tı • h • t• \' • ,... I' Nafia ve maliye 

Sahife : 2 

O 1 erm şa sıye 1 I ŞEHIJ9. HA.DEH LEHI ıerimiz 

M.,,,.. k h 1 H d b ' ~-----------------·---------------------~-- Bor: 9 [Hususi muhıblll...,. 1 1 a raman sayt an in en urg un Çiftehan kaplıcaları 
1
1 Çeltik ekimi Milli mensucat den l - Bugün uaı 00 ikit ·· ı ·· •• d 1 11 dakika varken n11fia vekili 

0 Um Un en ge en mi ef matemine ı· maliye vekili Fuat heylrri 

galebe çalmaktadır. Asri bir şekle konulacak Hakkında hazırlanan rapor Fubrikası kooperatifi faa- hususi tren Bor istasyoouod• 
~ vilayet makamına verildi liyete geçti lerce halk ve esuaf teşek 

«Tan • gazetesinden : 
Alman siyasi faciası -zira bu 

bir faciad1r- inkişafını yakından 
takip edenlerin hepsini , endişe 
ve korkuya düşürecek şartlar için 
de cereyan etmektedir . 

Her Adolf Hitlerin şahsiyeti, 
Alının milletinin ruhunda mllli 
kohraman yerini tutmuş Jeneral 
Feldmareşal Fon Hindenbuıg'un 
ölümünden gelen millet matemine, 
d ha şimdiden tamamen galebe 
çalmaktadır . 

Üçüncü Reich için berçibıda
hat nihai olacak olan yeni bir t~c
ı übenin bışladığı BerJio üzerine 
tamamen çevrilmek ibtiyacile , bü
tün nazarlar artık her şeyin uiha · 
yel bulmuş olduğu Neudeckteo 
ayrılmıştır . 

Hindenburg Vt" temsil etmiş ol
duğu bütün manevi kuvvetler , ar· 
tık kati bir ıurette , millet ve siya 
ıet sahasından silinmektedir ; bun 
dan böyle , sahneyi tamamen İŞ · 

gal eden , Hıller ve şahsiyetinin 
timsah bulunduğu Nuyonal sos· 
yalist emellerdir . Şümu, ve vüsa
tini layıkı veçbile tayin edebilmek 
içio , hadiseleri ve ntşrolunın me 
liaJeri çok yakından tetkik etmek 
icap eder . Mareşal Cum~ur· 
reisi daha ölmezden evvel , H err 
Hitler, Devlet reisJıği haJdliğiniu 
esasi teıkilit bariçi tanzimini , 
Reicb kabinesinden koparabilmit· 
tir . 

Bütün ııazırlerıo imzasuıı taşı 
dığı halde Cumhur reisi imzası 

noksandır ; bunun da sebebini 
uzaklarda aramağa lüzum yoktur. 

Devlet reisliği umnru ile Hükiı 
met reiıliği umurunu bir elde top 
lıyan , bu sözde c kanuo .. her ha
rici görünüşe rağmen , bir bükii 
met darbesine has se cıye yi haiz 
olmaktan ari değildir . Esasi lef· 
kilit kanununun t eminat altına al
dığt rejim bir tek şahıs nam ve 
hesabına değiştir miş oluyor: Ade· 
mi mesulıyet prensibinin bağh bu· 
unduğu Devlet reisliti umuru ile, 

mesuliyet prensipiniu bailı hulun 
duğu Hükumet Reisııği umurnnu 
kendi ıahsrnda toplıyan bu bir tek 
adam , Adolf Hitlerdir . 

Bu sözde " kanun ,, daha ıleri 
giderek , Hitler kendi yt·rine ge -
lecek olanı kendisi tayin edecek 
tir , diyor . Fakat bu gelecek ada
mın Hıtlerin vekili mi yoksa mub· 
temel halefi mi , bu cihet biç te 
tesrih olunamamıştır . 

Her neyse , bugün Bitlerin 
elinde gayet vasi ve son derecede 
mutlak salahiyetler toplanmış bu 
lnnuyor . Buı:ıdın böyle Hitler , 
Alman Devlet gemiıioi , Almao 
D11yonal ıosyaliat fırkasını idare 
edebilır ; harekatı hiç bir müraka 
beye tabi değil ve yaptığı muame 
lelerden dolayı da hiç bir kimseye 
ve biç bir makama hesap vermek 
mecburiyetinde değıldir . Dahili 
ye Nazırma göndermiş olduğu 

mek tuhunda, Başvekil Hitler, "Re 
icbıkraeaidcnt• unvanıaıo , bütün 
ifade nyledıği mana ile , Mareşal 

Fon Hioedobur'gua ısmioe , hiç 
bir veçhile ayralmasına imkin ve 

ihtimal olmıyacak bir şekilde , ebe· 
diyeo bağlı kalacağını , söylemek-
tedir . Heır Hitlcr , Ebcrt ismin
de bir Almanya Cumhur Reisinin 
ıelmiı geçmis olduğunu unutuyor. 

Hitler , amme ve husuıi müna
ıebetl erde , şimdiye kadar olduğu 
gıbi , Fübrer ve .. Reicbs Kaozler,. 
çağnlmak istiyor. Şu halde Alman 
Cumburiyetioio Reiıi unvanını 
kabul etmiyor ve bukukan ve fi. 
lea tev'em olmıyaa ve bir tek şa
hıs tanfıodan ayai zamanda icra 

ve ifasında , en 'ağ1r mütkülleri 
beraberlerinde getirmeleti çok 
muhtemel olan , Reicbs Kanzler 
umuruna Reicshsführtr unvaoınm 
inzimam etmesile , iktifa ediyor. 
Ta biri diğer le , Baıve kil ve zaif.ile 
Devlet Reisi vezaifuıi kendi şRh
sında toplamıt oluyor. Hakikatte, 
Hitler , « Reicbsfübrer • dir , bir 
nevi kaydı hayat şartiyle seçilen, 
hudutsuz salahiyetleri olao ve bu 
salahiyetlerinin tapacak , hiç bir 
kuvvet ve hiç bir hak mevzuubahs 
olmıyan bir " Konsül ,, dür . 

Şayanı dikkat olan cihet fU· 
dur ki, daıht-i hükumetten ve bıt
vekillik vezaifi le devlet reisliği ve 
zaifioi tevhit rden mevzuu habis 
sözde "kanunun,, nrşri ilaoıudan 
ancak sonra, bu mühim karara, 
19 ağuıtosta yapılması takarrür 
eden Plebissit vasıtaaiyle milletçe 
teyiden kanuniyet verilmesinin 
teminı batırlaraaa geln.iştir. 

11 Hakimi)ctin milletteo doğ 

duğuna ve milletin,, " serbest ve 
hafi olarak verecrği ıeyle, izhar 
ve,, "ifade olunabileceğine, derin 
ve sarsılmaz bir,, " iman besl,.di 
ğini,, beyan eyliyen "Führer,, da
hiliye oazmna, m~vzuu bahis ka· 
bine kararının, en kısa bir müd 
det içinde, Alman IDilletioin ple· 
bis!itine orz ve takdim eylrmesiai, 
emrediyordu. Bu, hükümet dar· 
besinin seciye ve mahiyetini de 
ğiştirmeğe, tahfıf eylemeğe kafi 
değildir. Yeni Almanya cumhur 
reisinin seçilmesi hususunu tayin 
ve tasrih e<leo esasi teşkilat ka 
ouounda kaideler, rıizamlar var
dır. Bu nizamların mevcudiyeti ve 
kıymeti reddü inkar olunmuştur; 
hatta batta hunlar açıktan açığa 
ihlal olunmuşlardır. Bır plebissit 
bir intihap değildir . Almanyayı 
bir emri vaki karş11ında barakan 
mcvzuubahiı kabine kararana, mil · 
Jetin tasvibine, yaoi •• evet, veya 
• hayır,, nıa bırakmak başka, bu
rada, uoutulmamağa değer cibet, 
bu sualio, nasıl sor olacağı mese· 
lr sidir • ve tamamen usulü dai
rcsiode cereyan edect'k olan ve 
filan veya falan devlet rtisi nam · 
zetine rey vermeyi mümkün kılan 
muntazam bir intihab,o da başka. 

Plebissit , vaziyetin realitlcri 
muvacehesinde, ~ bir maksada u
yan çarei hıtldir : hali hazır şeraiti 
içinde, asyonal sosyalist Füh · 
rerin, harici siyasetioiu uğadıtı 

bütün .ademi muvaffakiyetlerinden 
sonra, prestiji için bir intihap tec
rübeıinin fazlaaile tehlikeli olaca
ğını düıünmüş ve keadisine vak 
tıle nihai zaferi temin eden lcırk 

iu kadar milyon reyin muhakkak 
avdet edeceğini beklememiı ol 
ması kadar, tabii bir şey olamaz. 

Mau~şal Foo Hındeııburıun or 
tadın kaybolmasanıo, Hitler için 
en tehlikeli, ve bilhassa 30 hazi 
ran idamlarından sonra, Naayonal 
sosyalist fırkasıaan gayet şiddetli 

bir huhran geçirmt"kte, mali ve 
iktisadi in~idamın Almanyayı teh · 
dit etmekte olduğu ve sivasi tec
ridinin biç bir veçhile ümil tqı
şımadığı bir anda vukua gelmit 
olduğunu düşünenler a:r. değil · 
dir. 

Bir diktatör hiidisatan muka
vem~tiyle lurıılaıtığı vakıt: sar
silmış olan vaziyetinia ihya ve 
takviyesi için bir tek mutasavver 
politika yolu bulur . Yeoi cür'et 
darbesi ! Salahiyetlerinin alabil
diğine artması aayuinde , icabı 

bale göre bu visi se liıbiyttleri 
kult•narak kea 1isine karşı koyan 
mukavemetleri yeamek , kırmak 

yolundan gider ve ancak bu su 

Niğde muhasebei hususiyesine 
ait olan Çiftehan keplıcalannın 
ihtiva ettiği evsafı hayatiyt• itiha· 
rile haiE olduğu değer öttdonheri 
malfim<lur . 

Fakat kaplıcanın, şimdiye ka
dar yapılan yar•m yamalak ihti

mamlarla ancak bugünkü geri 
ve hemen hAmen gayri sıhhi de
necrk derecedeki tesisatı yüzün
den,umulan rağbt-t,beklenilen is
tifade elde edilemiyordu. 

Tafin Vekili Ali bey bir kaç 
güo önce Ulukışlndan geçerken 

orada i 
1iğde Valisi Ziyn bı;y ta

rafından teşyi edildiği sırada 
Çif tehan kaplıcası mevzuu bahis 

olmuş ve kaplıcanın mühimce 
bir masraf ihtiyar edilerek asri 
tesisat ve teşkilat ile teçhiz edil 
mesi için g .rek Nafiaca ve ge

rekse ı iğde viliyetince bu işe 
ehemmiyetli meblağ sarfı icap 
ettiği görüşülmüş ve Vekil Ali 
b ey , bu maksat için V ckalPtio 
yüz bin lira kudar bir para ayı· 
rabilecf'ğini vadetmiştir . 

Bu voat tahakkuk ettiği t&k 
dirde Çift"hnn keplı calarınıu bu
güa gördüğü rağbet bittabi bir 

kaç misli artacak ve bu yüzden 
hem halk bu tabii sıhhat kay
nağından daha çok istifadelerıe 
cek , hem de konulan paranın 
amortismanı deha kolaylıkla ka
bil olacakur . 

-·~-

Ziraat müdürü Ali Kemal be 
yin pirinç ekilen Ceybaran Ko- 1 
zao ve Kadirli kazalarında Çel· ı 
tik ekilen mıntıkalarda tetkikat ya-ı 
parak şehrimize döndüğü yazılmış 
tı . Ali Kemal bey tetkikat.na ait 
raporu vilayet makamına vermiş 
tir . 

Bu raporda hulaseteu, oralar· 
daki vaziyetin normal bir şekilde 
olduiu bildiriJmiştir . 

DeOirmler hakkında 

Vtıkaletten henüz bir emir 
gtılmt1d1 

ButJay koruma komisyonu 
tarafından yalnız köylülerin buğ· 
dayını üğütmek üzere biri Kar
şıyakada ve : biri de tehir için 

de olmak &zere iki d~ğirmen ay · 
rıldığı ve bunun için de müsaade 
verilmesi hususunda vilayetten ve 
kilete müraçaat ~dildiği yazıimışb. 

Bu hususa dair vekaletten şimdiye 
kadar müıbet veya menfi bir ce · 
vap gelmediğinden vilayetten te· 
kit edilmiıtir . Emrio bugünlerde 
gelmrsi umuluyor . 

1 Rasih zade Feyzi bey 

Bir mündet için istirahat et· 
mek üzere Gülek yaylasına gitmiş 
olan tüccardan urkadışımız Feyzi 
bey şehrimize dönmüıtür . 

-------------------------------------------------retle voziyetirıi kurtarmağa uğ

raıır. 
11 Reicbsfübrer,, Hitler, acaba 

bayıetl~re seza " Carriere,, inde, 
inkişafının bu merhalesine mi gel
miştir? 

" Rbein,, nehrinin öte tuafın· 
da beliren yeni hadisat bizi bu 
vadide tenYİr eylemek için vale1t 
geciktirmiy<:cektir. Muhtelif me· 
bafılden bizi temin ettiklerine gö
rt', Hitlere yeuideu verilen fevka· 
iade salahiyetler, · orduoun Baş · 
kumandanlığı salahiyeti dahi bu
raya giriyor - bilikıydü şart ve 
rilmit değildir. Reichsfübrer mev
kiine getirilea Herr, Hitler bilbas 
ıa Reichvvehr kumaod :ı nlığıoın 
bazı şartlarmı kabul etmekle bu 
siyasi mevkii ibraz edebilmiştir . 
Aolaııldığına göre, askeri kuman
danlak, Rdcbsvver'in minelbabi 
l elmihrap bir muhtar kuvvet, dev
let dabiliode haizi iıtiklal bir sul· 
ta kalmasında musırdır. 

Eğer bu kadarcık ıızabileo ba· 
berter dogrn olarak tahakkuk ede
cek olursa , oyunun henüz sonuna 
kadar oynaoılmımış olduğuna hük-

metmek icap eder ve Naıyooal sos· 
yalist matbuahoın işittirmek husu
sunda bir bayii kıskan.; davrandı
ğı .. Prespective,, ler , Berlin ve 
•·Müoich,, in iddialarının zıddı o· 
larak , Hitlerio yaranlara için pelc 
te o k•dar vadedici olmasa gerek 
tir . Jenral F eld Mareşal Fon Hia
denburgun halefinin vaziyeti , ib 
timalatm fevkında olarak , nazikle· 
ıebilir : Eğer , yanıbaşında Nazi 
askH teıekkülleriuin mevcudiyeti 
ni büyük bir sabırlılıkla bot gören 
Reicbsverin Başkumandanı sıfatile 
yana zaten 30 Hazirao idamlıırile 
epeyce yaralanmış olan Sturmahte· 
ilungen <HOcum kıtaları) aleyhine 
harekete geçmek mecburiyetinde 
kalacak olsa , kendisini iktidar 
mevkiine tatıyan ve müteakiben 
birleımiş Reicb Devlet teıekkülü · 
nün müeyyidesi haline konulan 
N. S. D. A. P. nin omuzlarının al
tından çekilmeai tehlikesine düıe. 
bilir • 

Sonrası var : Eğf'r , Reichıı
fürer Hitler, N. S. D. A. P. ve bu
nun hususi sure-tte doiurduğu te
tekküllerJe tesanüt bağlarını bun 
dan böyle de devam ettirecek o· 
!ursa , Hitlerin , Reicbıverdeki 

Batkumandaalık rolü "gayri ka
hil,, olur ve çarpışma da ergeç 
baıgösterir . 

Maamafib , şimdi , en namü
sait ıerait içinde bütnn amme me 
suliyetlerini uhdesine alan Herr 
Hitlerin kendisini iktidar mcvkiine 
getiren ve hidiıahn mahsulü ola 
rak hikmeti vüçodu ve mauası bu 
lunan ve görünüıte olsa bile , gi · 
decek siyasi yolClan bütün engolle
rin bertaraf edildiği biT sırada ve 
tatbikine imir iken , N. S. D. A. 
P. proğramının tam tatbiki için 
sonuna kadar gitmediğinde , bu- ' 
nuo mesuliyetinden onu 11la affet
miycc~k olan ve bizatihi kendisi
nin yaratmıt olduğu fırkaya dört 
elle ve çan havlile sarılacağı , bü
tün tahminlerin en fevkıada olanı
dır • 

Fübrerin muavin Bııvekil mev
kiine , çoktan Naıyonal aoıyaliıt 
fırkasının riyaıetiıae getirilmiş olan 
ve Hitlerin mutemedi bmlunan 
Herr Rudolph Heui getirmek ni
yetinde bulunduğu söyleniyor . 
Bu da gösteriyor ki , FJbrer , ar
tak meşhur olmuş olan 1922 proğ
ramındaki yirmi sekiz maddeye 
sığd111lmış bulunan siyasi ihtilal 
ve inkilip eıcriain tamamiyetioi , 
Nasyonal sosyalist farkasınm nüfuz 
ve tesirleri altında , onun doktrini· 
ne tevfikan ve ooa bas metollarla 
tahakkuk ettirmayi kendisine fiar 
edinmiıtir . Şayet niyeti hakikaten 
bu iıe, bir çok enerjik mukavemet
lere ve batta köklü millet dalga· 
laşmalanna baz1r olmılıdar . Fn
ber , oyununu oynamağa giriıtiği 
tarzda , başka ve dilediti iıtilı:a
mette hareket edebilecek mi ve 
kendi eli ile yolu üzerine kurduğu 
koılı:ulacalc arızalardan kendiıini 
ve eserini koruyabilecek mi ? 

lıte bfitü bilmek istediğimiz 
mesele bundan ibarettir • 

-----·-
Milli mensucat fabrikasının me· 

mur ve amele kooperatifi düadeıı 
itibaren faaliyete geçmitlir. Koo
peratifin aza adedi şimdilik üç yüz
dür. 

Bu fabrikada çaLıan ve aza 
olan memur ve ameleler her ibli · 
yaçlannı ucuz bir fiyatla bu koo 
peratiften tedarik edeceklerdir. 

Sekiz mevkuf Ercişe 
gönderildiler 

isyan suçundan beratt eden 
ve fakat şekavetten dolayı serbest 
bırakılmıyan sekiz kişi, bu suçlan 
duruşmaları yapılmak üzere dün 
akşamki trenle jandarmanın mu 
hafazaaı altın<la Ercişe gönderil 
mişler<lir. 

Karar cumartesi gününe 
kaldı .• 

Terlı~siz köyünde oturan Meh· 
medi öldürmekten suçlu ve •ev 
kuf Hacı Abdullabın duruıma
sıoa dün ağır ceza mabkemrsinde 
devam olunmuş ve naip azadan 
Kium bey tarafından yeriede ya
pılan keşfe ait rapor okunmuştur. 
Bu raporda M.!hmedin öldürüldü· 
ğü odanın vaziyeti ve içerisinde 
rıe gibi eşyalar bulunduğu zikre-
diliyordu . 

Duruıma ; kararın anlahlması 
için 18 ağustus 924 tarihine bara
kılmıştır • 

isyan suçlularının 
duruşmaları 

Ağrıdağı isyannıa i~tirakten 

suçlu ve mevkuf dokuz kişinin 

duruşmalarına dün ağıı ceza malı· 
kcmcsinde devam olunmuş ve 
bazı suçlular hakkında gelen ts-
1 imatnameler okuomuşdur. 

Bunların duruşmaları , maka· 
mı iddianın esas hakkında müta 
leasını yapması için başka )ıir 
güne bırakılmışdır . 

Sıhhiye müdürünün 
izni uzatlldı 

Hastahğını tedavi ettirmek üzere 
Jı.ıtanbula ve oradan da İzmire gi 
den vilayetimiz sıbb·at ve içtimai 
muavenet müdürü doktor Hüıuü 

Muhittin beyin izni bir ay uzatıl 
mıştır . 

Yeni Malmüdürü geldi 

Kastamonu merkez malmüdür 
lüğlnden viliyetimiz merkez Mal

tarafından heyecanlı l>ir 
karşılandılar. 

Halkın alkışları arasındi 
<leo ioeo vekillerimiz halk 
dolaşarak onların bu samimi 
hüıatını gör müş ve halk ile 
dan alakadar olınuştur. 

Yarım saat istosyou bin 
istirahat edildikten ve ay 
içildikten sonra tekrar süre 
kışlarl:ı uğurlandılar. 

Bir nikah merasi 

Edirne trkek muallim 111 

bi usuli tedris muallimi Oğ 
le Adana cumhuriyet ın 
muallimlerinden Ülker b 
nikahl!ln Bor kazasının çok 
ve sade olan nikab salo 
bugüa icra edilmiştir. 

Sevgili hoclaramıza sıa 
dileriz. 

Basrada imar veısl 

Basra'da şehrin imar "' 
hı gayret ve t t şehbüslcrini 
ettirmek için bir komisyon 
kil olunmuştur . Bu ko • 
Basra'da ev meı-'elesıni bi 
elyevm beş bin ailenin gayri 
lıi haıakalarda oturduğu 
halk mahallesinin ıslahı ve 
de bu barakaların yıkılarak. 
!erine yenilerinin yapılması 
kik ve temin edecektir. 

Gandiye açık mektu 

Mahatma Gandi'nin Lab 
muvasalatı hadisesiz geç 
Hindistan g~ııçlik teşkilatı 
rından bir kaç g~nç Gandi' 
Lir mektup v rmek arzusile 
da otomobilin önüne geçere 
disini durdurmuştur. Bil'"' 
Gandinin bir bışka yoldon 
ceğini haber ılan gençler .. 

koşmuşlar ve içlerinden biri 
dinin rakip olduğu otom 
basamağına atlayarak açık 
tubu takdım etmiştir. Mek 
Gandiye Lahoreyi ziyareti 
dolayı leş JkkürJolundüktaP 
hürmetkar, fakat kuvvetli b. 
de ile kendiıioin Hindulere 
olan hrz ve hareketi tenkil 
mişti. 

Mektupta Gandinin bızJı 
ketlerinin Müslüman Iid 
cemaatleri namına bir çok 
le bulunmalarına sabep ol 
ve bugünkü siyasetine den 
se llinduleri yakın bir za 
esaret hayatına sürükliyeceğİ 
kayyettir. 

müdürlüğüne tayin ediltn Müslüm ------------.. 
Seyfi bey ıehrimize gelmiı ve ye
ni vazifesine baılamışhr . 

İzin alan doktorlarımız 

Trabum hastahanesi doldorlR· 
rıodan Kazım ve memleket hasta
hanesi bektriyoloğu Ethem bey· 
lue birer ay izia verilmiştir . 

Vekalet emrine alan
dılar 

Elleri işten çektirilmiş olan 
merlcez tapu mem.uru Sai~ ve Os
maniye tapu memuru Süleymao 
beyler vekalet emrine alınmışlar

dır • 

Kaçak odun getılmişler 

Saracın mahallesinde oturan 
Mehmet oğlu Mahmutl!l Karaisa
lıh Abdullabın getirmit olduklara 
sekseı:ı kantar kaçak odun müsa
dere edilerek orman dıiıesiae 

tulim edilmittir. 

Kendilerini nere 
zannetmişler 1 

Hasan otlu Suphi, DurlD 
lu Süleyman ve Mehmet oğl• 

tafa adlaraada üç kiti rezalet 
racak derecede sarhoı oluV 

kakta nara atbkla11 göriHm 
kendilerini karakola götür 

tiyen polis memuriyle belcçi 
hakarette bulundukluındall 
kalanmış ve haklarmda kaau 
kibata baılanmıtlır . 

iki hırsızhk vaka 

Gardilfren Reşit otlu z· 
fendi, yatmakta oldnğu ka 
vagonundan bir kaç parça 

ftnDID ve kalaycı Ömer oilll 
man da dUkkioınıo kapıııo• 

uydurulmak ıuretile bir ör 
körüğOnlio çihndığıaı tiki 
tiklerinden tahkikata bati• 
t.r. 



( Türk Sözü ) Sahife : 3 

SON BABBJER 1L1ER 
Amerika da sıcaktan 

1 
Adana Borsası Muameleleri 

g 
td• 

tanbulda spor hareketleri 1 
1 

Türk sporcuları 

Leningratta samimi teza
hüratla karşı 'andılar. k nikapıda kürek ve Modada yüzme 

: üsabakalorı muvaffakiyetle yapıldı ! 

~li« 1 

Moskova : 11 ( A. A. )-Türk 
sporculnrı dün Leningrada gel
mişler ve istasyonda hariciye ko· 
misnrl~ği mümessili M. Vayns
tayn, Ali bedeni ter biye meclisi 
Leuingrat murahhası M. Saykin 
ve matbuat mümessilleri tara
fından karşılanmışlardır . 

~i,odad.~ki yüzme müsabakalarında yeni 
T urkiye rekorları elde edildi 

uafl. 
1 

İstanbul : 11 (AA) Bugüo şeb· 
~!kn muhtelif mahallerinde ayrı ay· 

ve oldukça ehemmiyetli spor 
• Jreketleri oldu . Güzel ve çok 
lf1'11s11ıt hava bu hart~ketlerin etra· 
e1:_ca callh bir alikanın toplanma

a yardım etti . 

~uı Mıntıka deoizcilik heyetinin 
tne t" · ~· k k ıp ettıgı üre yarışlarından 

Üncüsü Yeni kapıda yapıldı . 
ma günleri esasen kalabalık o 
Lir sahil yarışlara münasebati 

adeta izdiham denecek hir ke · 
el arzediyordu . Gerek bu kıala 
lık gerekse bizzat yarış sabasın 

müessir bir iozibııt h·min edil 
me si Yerıika pı yarışlnrıoın bun · 
a evvel yapılan yarış nisbetin
muvaffak olmasına mani oldu . 

Yarışlarda büyük bir rol oyna- 1 
ısı bek len en Beykoz kulübünün 
alarındao ikisi y"!ni kupaya nak: 
ılirken bir kotra ile müsademe 

miş ve ıedelenmişlerdir . Bu 
ziyet Beykoz kürekçilerioio niı 
len zaif lcalmaluıoı intaç etti . 
tkit netayiç şudur : 
Müptediler tek çifte birinci 

a)atasaıay Karakaş , Mehmet , 
ncrbahçe Zekai , Necati , üçün· 
Haliç Aleko , Nüzhet . 
iki çifte dirsekli birınci Gala-

. saray Fethi , Süreyya , Azmi . 

11 
İkinci Fcnerbahçe Semih, Hı 

yt r . .' A_~odiylco . . . 
e çuocu Beykoz Üivı , İsmail , Ne 

e" im . 
~ İki çifte birinci Galatasaray 

ebmet, Faruk Nevi . 
!kinci Beykoz Cevat , Vevfik , 

vdet . 
Üçüncü Feoerbabçe Zekai • 

eşat Cemil. 
Dörtlük sınıfı tahdit edilmiş 

lmeler birinci Galatasaray Fet
' Emce , Haluk , Cengiz , Mit · 
t . 
İkinci Anadolu Aiaattin , 1r · 

n , Vahit , Mesut . 
Üç çifte birinci haliç .Alc-klo 

ustafa , Halim , Hasan . 
İkioci Galatasaray Mehmet , 

uzaffer , Ruknetlin , Azmi. 
Kıdemsizler tek sınıfı tahdit e-

'lmiş tekneler birinci Feoerbah· 
Çemil , Apodiyako , 
ikinci Hıliç Zeynel , Hasan . 
Üçüncü Galatasaray Mehmet , 

Üngur. 
lkiçifte Dırsekli Mehmet , 

evim , Hilmi . :Birinci Feaerbah 
, ikinci Galataaaıay Fethi , Ruk· 

ettin , lbıabim . 
Üçüncü Haliç Bedri , Muhittin, 

ervet • 
İki çifte birioci Galatasaray 

ehmet , Nevin , Hilmi ~ 
p Başka kulüp iıtirak etmemiş-
lf r 
eJ .Dört üç sınıfı tahdit edilmiş 
i~ lmeler hırinci Galatasaray Fet· 

İ , Muzaffer , Azmi , Salri , il
an. 

İliinci Anadolu Mesut , Vahit, 
laa ttia , lr fan , Diınıtri . 

Üç çifte birinci Haliç Aleko , 
asan , Nüzhet , Muhittin . 

ikinci G!llataseray Mehmet , 
evin , Faruk , Hilmi · 

Üçüncü Fenerbabçe Zekai , 
ubarrem , Rept Cafer . 

Fencrbahçeoio hanımları tek 
i çiftede rakipsiz birinci gelmiş· 

udir. 

Kıdemliler tele sınıfl tah:lit e
dilmiş birinci Fenerbahçe Zekai , 
Seyfi . . 

İkinci Galatasaray Mehmet . 
Kara kaş 

Üçüncü Beykoz Cevat Agon , 

İki çifte dirsekli birinci Gala 
tasaray Mehmet , Karakaş . 

ÇJçüncü Beykoz Cevat , Agon. 
ikinci çifte dirsekli birinci Ga· 

latasaray Mehmet , Karakas . 
Üçüncü Beykoz Cevat , Agoo . 
İkinci çiftedirsekli birinci Ga· 

latasaıay Fethi , İlhan , Bekir . 
İkinci Fer erbahçe Semih , 

Heydar , Celal . 
Üçü .eli Beykoz Samih , Şevki 

Has .. n. 
İki ç fte birioci Galı::lasaray 

M~ hmı t , Bedii , Nezih . 
hd tı ci Beykoz Nedim , Selabat· 

ıin , Mehmet . 
Üçüacü Fen erhahç6' Zekai , 

N~cdet , Calı i t . 
Üç Çıfte birınci Bf' >koz Nedim, 

SeJibattio , Agon . Mf'bmet . 

İkinci Galatasaray Mehmet , 
Kf'm2l , ilhan Kadri . 

Üçüncü Fenerbabçe Semih , 
Seyfi , Haydar , Celil . 

Smıfı tahdit edilmiş dörtlüler 
birinci Galatasaray Fethi, Emcct, 
Haluk , Süreyya , Mitbat . 

İkinci Beykoz Salih , Cihat , 
Mustafa , Tevfik , Cevdet . 

Üçüncü Fcnerbahçe Umumi 
tasoıfte ki hu tasnif şampiyonada 
nazarı dikkate alınan kıdemlilf'r 

Uzerioe yapılmıştır . 21 puvaola 
fencrbabçP. üçüncü olmuştur . 

İstanbult: 10 ( A.A) ~ Vakıt 
gazetesi tarafından tertip edileu 
yıllık yüzme müs11bakası bugün 
modada büyük bir muvaffakıyetle 
yapılmıştır , 300 ze yakın genç ya· 
ıılmıştır . Müsabakaların neticesi 
üç yeni müsabakalara saat 13 te 
başlanmıştır . Müsabakaların neti· 
cesi üç yeni Türkiye rekoru ka· 
zandırdığı için çok şanam dikkat 
tir . Meticeler şunlardar . 

Büyükler kısmı 100 metro ser
best erkekler . 1 inci İsmail bey 
(Karamürsel ) , 2 inci Fuat bey 
( Feuerbahçe ) 3 üncü Ahmet bey 
( Karamürsel ) , teknik derece 

1 ~ ,13. 
100 M. Serbest hanımlar 1 inci 

Lola hanım , Fenerbabçe . 

Sovyet sporcularından müteşek· 
kil bir ihtiram kıtası misafırleri 
istasyon methalinde selamla . 
mıştlr. Cevdet Kerim bey ve M. 
Saykio çok samimi nutuklar teati 
etmişlerdir . 

Misafirlere muazzam buket· 
ler verilmiştir . 

Japanya hükumeti 
---~--

Bahriye bütcPsini araştırma· 
ğa karllr verdi . 

---
Tokyo : 11 ( A. A. )-Japon 

hükumeti bahriye bütçesi artır

maya karar vermişdir. 
Bu haber s~lahiyatttar maha

f ilce teyit olmaktadır. 
Londra: 10 ( A. A.) -Japon 

bahriye b6tçeı-ıioin artııılacağı 

haberini mevzuubahıs eden "Da
ily Telchı afı ,, gazetesi diyor 
ki : 

JapoD bahriye bütçesinin tez· 
yidine ihtimalki büyük bir nisbet 
dahili1ıcle muazzam Amerikan in . 
şaat proğramı saik olmaktadır.Bu 
suretle Japonya hemen hemt'D 
büyük Britaoya donanması dere· 
cı:sinde kuvvetli bir filoya malik 
olacaktır. 

Şurası şayana dikkattir ki ya
ni Jıopon bahriye bütçdinden an 
cak ytdi milyon Sterling daha az 
dır . 

Halbuki nazarı olarak Japon 
donanması İngıliz donanmasının 
yalnız beşte üçür cü müsavi bu- . 
lunacaktır. Japon donanması mev- 1 

cut muahedelerin habsettiği kuv
vetlere hemen hemen temamile 
malik bulunacaktır. 

Bunden başka yeni torpido 
muharipleri, hhtelbıhirleri ve 
deniz tayyarel~ri bizimkilerden 
çok daha yüksektir . 

Tokyo: 11 ( A. A.) - Har· 
biye nezaretinin 1935-36 senesi 
bütçe tahminleri geç~n seneden 
120 milyon yen fazlasiyle 560 mil 
yon yendir. 

Bu yekunda 200 milyon ale
lade ma~arif ile 360 milyonluk 
fevkalade masarif de dahildir fev· 
kalado mesarifin 150 milyon Man
çukuo. 100 milyonu yt"ıoi techizat 
içindir. 

100 M. sırt üstü erkekler 1 inci 
Nibo ( Beykoz ) , 2 inci Ali Hay -----------
dar ( Karamürsel ) . Küçünler arasında 50 M. Ser 

200 M K l 
best 12- 14 yaşında kızlar 1 inci 

. urba ama erkekler 
1 ioci Yusuf (Karamürsel) 3 14 Simon hanım ( Fenerbabçe 2 inci 

yani Türkiye rekoru, 2 inci Sadi Vecihe hanım ( Fenerbabçe ) , 12 
bey ( Beykoz ) . yaşına kadar sivil erkekler 1 inci 

200 M Serbest erkekler 1 inci İbrahim bey , 2 inci Necdet bey . 
İsmail ( Karamürsel ) , 2 inci Ci- 50 M. serbest erbekler 12-16 
hat Galatasaray, yasında 1 inci Mahmut bey , 2 inci 

400 M mukavemet 1 iaci Fu. Mustafa bey . 
~t beyi( Fenerbahçr. takımı, 2 inci 100 M. serbest kızlar 14- 16 
l. S. K. takımı .) yaıında 1 inci Hamiyet hanım, 

50 M. sürat yarışı gazeteciler 100 M. serbest erkekler 14-16 
arasında 1 inci Arslan Tufan hey yaıında 1 inci Mahmut bey, 2 inci 
( Cumhuriyet gazetesi ) , 2 inci Hirislo bey . 
Ali hey ( V akıt gazetesi ) . Y ğl d' k 8 1 sre müsabakasını F e-

50 M. Mütekait sporcular ara- 1 nerbabçeden Ahmet bey kazan · 
saoda 1 inci Galip bey , 2 inci Ek. mışhr . 
rem Rüştü bey. B ilbassa Karamürselli müsaba-

Sutopu müsabakasında f•qer · k 1 K ... 8 atın ar&mürseldea buraya 
bahçe takımı r-2 Beykoz takı - ı· b' k ge 1P ır aç müsabaka kazan · 
mını yenmiştir . l mıf arı ve bir k•ç yeni Türkiye 

Atlamalar birinci Şadi bey • rekoru yapmalara cidden şayanı 
( Feoeıbahçe ) , 2 Mazhar bey . tebriktir . 

~enler i· ______ P_A_M_U~K~v~c_K_O_Z_A~-----· 
, C İ N S İ Kilo Fiyatı Satılan Mikdar 

- Birinci sahifeden artan- En az En çok 

hir hayvan görülmekt~<lir . Yal· Kapamalı pamuk 
K. S. K. S. Kilo 

oız mevası değil fakat ehli bay- ı-"Pp>;:iy~a::sa~p=ar::Tla~g~ı ~ .. ::.::::~-ı----1-----ıı-------·-.....I 
nnbrla ~m~ ~ynnbnda ırpp~~~a;~~te;n~ıi~~~~-~~--~~---~~~------J 

" 
temamile telef olmuştur. Cenubi iane 1 
Dakotadn haf talardan beri y11ğmuc iane il Ekspres 
yağmadığından ekinler mahvol· Klevlant 

32 

muş ve köyler bu yüzden derin 
bir muzoyekaya düşmüştür . Y A P A G l 

Hankov : 11 ( A. A. )- Ku- Beyaz 1----1 ----,.--....,......-----• 
Siyah 

raklık yüzünden Hupet vilayeti-
nin dağlarında bulunan aç kurt. 1-.,,--...,..-,.-~---- Ç ! G f T 
braşığtlarainmek~dlı.Hu~- ı-1~~=~~:-re_s~-----~-~~~~~~========~~===============~ 
co bir çok çifçiler kurtların hü· Yerli "Yemlik 

1 " cum arınn maruz kalmaktadır ,, "Tohumluk,, 
Söylendiğine göre şimdiye kadar HUBUBAT 
kurtlar 11 kişiyi yemişlerdir . Buğday Kıbrıs 

Nevyork : 11 ( A. A.) - Bir ,. Yerli 
2 3 

Men tane 
1,75 2.75 

sürmekle beraber Colorado,Nob ---.A;;-r_,_p,a_· ______ ._.:2:?::,5:.:.7.?:::.,5 2,60 
çok yerlerde sıcnk dalgası hükü

0

m 1 ,, 
mb,kfunaveKw~~d _1F~a~ru~l~~-----~~~-:::·~~~:~~~~~ı:~~::::::::~:::~~ Yulaf 2 bM~k~n~ş1nır~Mmyağmu~r~~~~--~- ---~~----~~2~~~-~--------~ Delice 
lar yağmıştır. Kuş yemi 

Kentucky da Moı enbea da Keten tohumu 
yağmur !arın tesir ile çamurlar Bakla 
yüzlerce kişiyi zarara sokmuş iki 1_S_i_ea_m ______ .L_ 
çocuk boğulmuş ve bütün erozi --:UO:-:N-:----"---------1 

l d k ı B k 
T: ***• S:ııı·h Efendi~:-. --..:..·---rrffi"E'--...![,..V~er~g~i ~d~a~bi~ld~i~r.:.·.J]L_ __ 1 

çamur a tın a a mıştır. ir ço 
1 

705 ~ -...-~ .• ----=.:::.:::.. __ ~·-ıı-:-----'-~ 
aileler tepelere kaçmışlardır. Bir ·- .ı:ı - " 585 - ______ __. 

.o =- Düz kırma ,. --
köprü yıkılmıştır. Bir çok hay· ~~ __ ö.i460nı:-·--+----------I 

M 
""" Alfa ,, 805 

vanat ölmüştür . ünakalat bo· ~ .j -n.., Cumhuriyet 705 
zulmuştur . ~ > - 585 

Ü 
~~ -·=-"'""":"" _ _:'~'------Panama : 11 { A. A. ) - ç °' Düz kırma ,, l/ 460i7.i\----l·---------l 

dakika devam eden bir zelzele Ana •• 805 
duyulmuştur . Bazı bioalan du- Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

varları çatlamıştır . Zelzı>lenin 11 I 8 I 1934 

şiddeti orta idi . 
Santim Ptne 

Vadeli 
1 

6 08 
Vadeli 6 06 
Hazır 7 42 
Hiot hazır 5 50 
Nevyork 13 64 

Türk kafilesi 

İş Bankasmdan alınmıştır. 
K. S. 

Liret " ltalya ,, ı 10 79 -n-R ~.;!---- --:-;;-1___;._m 
ayşmark "Alman., 49 15 

Frank"Fransız,, 8 30 
Sterlin "lngiliz,, 633 
Dolar '"Amerikan,. 125 35 
Frank "leviçre., 40 90 Paristen Liyonu hareket etti 

Paris : 11 ( A. A. ) - Türk 
talebe ve muallimleri Pııristeki 1 K · d k 
ziyaretlerini bitirdiler. Cuma sa r 1 arpuz yerıne aya atmış 
babı saat yedide Liyoaa hareket Hava tarassudah Şabaniye mabalJesiode oturan 
ederek orada üç gün kalacaklar· karpuzcu Salih bir kavga netice. 
dır. Liyon belediyesi kendilerine 1 - DünAdanada zevalden sinde Abdullah efendi oğlu Ab· 
istikbal hozırlamı§tır. T.lebe ve sonra sıfıra indirilmiş tazyikı dullah efendiyi döğdüğünden hak· 
muallimlerimiz Liyondan sonra nesimi 753,6 milimetre olup en kında kanuni takibat yapılmış . 
Marsilyaya gidecek ve oradan çok sıcak 39,5,ea azı 25,2 santi- tır . 
vapurla lstanbula döneceklerdir. grattı . 

Arşidok otto 
Müstear avle Avrup:•nın 
şimalinde seyahat ediyor 

Kopenbag: 11 (A.A) - "Roy· 
ter,, ajanaıoın bildirdiğine göre 
Arşiduk otto d., Habisbourg oto· 
mobille burıya gelmiştir. Koot po· 
laveaing iımi alhdda seyahat et
mekte olan Arşiduk bugün İsveç 
ve Norveçe doğru seyahatine de· 
vam edecek sonra Belçikaya dö · 
necektir. 

Zannedildiğiae göre seyahat 
Avusturyalı kral taraftarlariyle 
M. Mussolini tarafındao tavsiye 
~dilmiştir. 

Bu suretle Avusturya tahtına 
avdeti meı:ıelesi müzakere ~dildiği 
müddetçe bitaıaf erazide bu\un · 
muş olacakhr. 

Viareggio : 11 (A.A) - Arşi · 
duk otlonuıı amcası prens Xavıer 
de bourbon Paarme demiştir ki : 

Şimdi habishurgların tekrar 
tahtı geçmeleri ihtimalleri daha 
çoktur. Son Avuaturya badil'\ele· 
rioin ,J>eticesi bu olmuştur . Ümit 
ettiğimiz ıey Avusturyayı dönmek 
için bize müsaade verilmesidir , 
Preosotto ile annesi Zita daima 
Belçikadadırlar. Buraya ne zaman 
ıeleceklerini bilmiyoruz. Baıvekil 
Dolfussun katlinden teessürlerini ı 
ve M. Mus&oliniye olan bliylik 
bayranhğını bildirirken prenses 
şunları söylemittir : 

İtalyanta bu kadarını alarak 
hududa asker girmit olması Avus· 

1 

turyayı şüphesiz:bir ecnebi itila 
1 

sından kurtarmıştır. j 

Rutubet vasati % 73 olarak 
kaydedilmiştir. 

.. 2
4 

- Hava az bulutlu geçmiş, 
ruzgar zevale kadar sakin, zeval 
den sonra cenubu guhiden sürati 
saniyede 8,2 metre olarak ölçül· 

müştiir. 1 
Askeri hava rasat istasyonu -

Kongreye davet 

T. 1. C. 1. Çnkurova mın· . 
takası merkez heyetinden : 

17 ağustos 934 cuma günü 
saat 10 da Adana Halkevinde 
toplanacak olan mıntaka senelik 
kongresine selahiyattar kulüp 
murahhaslarının gelmeleri rica 
olunur. 

berg dün sovyet tayyarecileri ıe · 
refine verilen ziyafette bir nutuk 
söylemiştir. 

Berlin : 11 ( &\.A) - "Havas,, 
ajansı muhabirinden : 

Bazı Berlin ğazeteleri M. Scbu 
ıchnigin Peıte ziyaretini dikkatle 

takip etmektedir. u Dersen zeitu· 
ng,, gazetesi Avusturya baıvekili-
nin Avusturya Macaristan anlaş-

ması çerçiveıi dahilinde umumi 
vaziyet bak kında görüıtüğüniı söy . 
lemektedir. 

Habisbourglann tekrar tahta 
getirilmeleri hakkında bu gazete 

Macar ve Avusturya başvekilleri · 
ain tehlikeli bir teıehbüH girişil· 

meden harekete karar verdilıle-Paris : 11 ( A .A ) - Sovyet 
Rusya maılabatglizarı M. Roıem-

ı . . 
rını zannetmektedir. 
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Seyhan Defterda~ılmdan 
Satlık : 
Milli Mensucat fabrikasında Ha

zineytı ait teker halinde ( valunt ) 
tabir oluna· ·k· k' n ı ı ma ıne parçaları 

kilo üzerinden 25 - 8 - 934 tarihi
ne. muso.dif Cumartesi günü ihalei 
edılmek üzere yirmi gün müddetle 
açık arttırmağn çıkarılmıştır . Ah
clların Milli Emldk idaresine müra-
caatları ilAn olunur . 4416 

S~yhan Cumhuriyet müddei umuınlH
ğmden : 

A~tı sene bir o.y üç gün ağır 
hapse mahkQm Adananm bakırsın
dı mrıhaUesinden Mustafa oglu Azi
ze babası Mustafa ve altl sene ağır 
h.apse mahktlm Ali dede mahalle
sınden Mehmet oğlu Hakkı a l' d . H . y va l-
~sı atlce hanım vasi tayin edildi-

ğ_1 s~lh hukuk hakimliğinden bildi
rılmış olmakla k11yfiye ila.n olu. 
nur. 

~dana askerlik şuba
sından: 

Mal tepe askerlık lisesinin 9 un
cu ve 10 uncu sınlfından oluph si
ldy.a veya izinli gelmiş olan talebe
lerın dersle'rı 1 Eylül 934 tarihin
de başlanılııcağından 28 Ağustos 
934 tarihindo mektepte bulunma
lnrı ve drha evvel gitmeleri lüzumu 
mezkl1r mektep müdürlüğünün işa-
rına atfen ilAn olunur. 1- 3 



~rJ.ife : 4 

BU AKŞAM 

Kolordu civarında 

Yazlık Sinema 
Adanada bir misli daha görülmemiş 

güzellikte 

- Sarışın Venüs -
MUmessili : 

ilave : 

MARLEN DiTRlH 

Şaheserlerini 
TAKTİM EDECEKTİR 

lıünya havadisleri 

Günden güne artan bir rağebetle 
her yerden aranan 

Yliniş 
MENSUCAT FABRİKASI MAMÜLATI 

Yalnız - Güzel Adana Pazarında 

Orozdibak karşı sırasında 
6 - 26 4381 

( Türk Sözü ) 

Posta telgraf Baş mü
dürlüğünden: 

1 - 20 - 7 - 934 tarihinde yirmi 
gün müddetle münakasaya çıkarı
lan Adana istasyon sürücülüğünün 
8 · 8 - 934 teki mukarrer olan iha
le günü verilen bedel çok faıla gö
rüldüğünden bir hafıa müddetle 
münakasa temdit edilmiştir . Talip
lerin Seyhan P. ve telgraf Baş mü
dürlüğüne muracaatları ildn olu-
nur. 4414 1 

Seyhan muhasebei hususiye müdür
lüğünden : 

idaremize muktazi defatir ve 
evrakı matbuanın tab ve imıllı mu
hammen bedeli olan ( 573 ) lira 
üzerinden ve Eylülün 1 inci Cu- ı 
martesi günü saat 9,5 da ihale 
edilmek üzere münakasaya vaze- j 
dilmiştir . Taliplerin o/o 7 ,5 pey ak
çalariyle birlikte mezkur gün ve I 
saatta Encümeni Vildye\e ve bu hu
sustuki Şdraiti ve nümuneleri gör
mek istiyenlerin her gün dairemize 
muracaatları ilan olunur . 4413 

12 --16-20-24 

Seyhan maarif müdür
lüğünden: 

Ankara ustıı inşaat mektebi ile 
Aydın sanat mektebine bu sene de 
musabaka ile tq]ebe gönderilecek
tir. Müsabaka. imtihan: 20 · 8 934 
Pazartesi günü sa ot 1 O da Adana 
Erkek Lisesinde yapılacaktır . 13 
yaşını.lan küçük 17 Jen büyük ol
mayan ve ilk mektep mezunu bulu-
nan talebelerin nüfus tezkeresi, 

Dörtyol icra· memurluğundan 
Cuma nüshasından artan : 
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Satış yerinin merkezi : 
Mersiııde E O. G. RERTA.UİN/ 1 

Taş Hen No. 16 

Adana şubesi : 
A. Brazzafolli ııe Barabicll 

Osmanlı Bankası karşısında 

BedellerinJe müşterilerimize kolaylık olmak üzere müsait tak· 
sitlerle verılebilir . 4403 2 - 5 

-----------------~----------..: 
Se)'han Defterdarlığından: 
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Hazineye ait yukarıda numara evsafı ve mahallesi yazılı Emlılk 
icarları 31 Mayıs 935 gayesine kadar muteber olmak üzere 25-6-934 
torihine müsadif Cumartesi günü ihale edılmek üzere yirmi gün müd
detle açık arttırmağa çıkarılclığından taliplerin Mitil Emldk idaresioe 
murıcaatları ilAn olunur. 4415 12--22 

detnamesi ve iiç kıta kertonsuz fo
toğraflarını bir istidııya raptederek 
vil!lyet mnkamına muracaat etme
leri liizumu i!An olunur. 4401 

8-12-17 

Dörtyol: Ziraat Bankasına asaleten kefaleten ceman ( 1460 ) lira itasına borçlu Karakiseli Musa efen~aııı 
oğlu llüseyin Hılmi efendinin nenesi Habibe ve halası Fatma ve llavva ile Jığer halası mütt·velıhe Sultaıı111•k 
varisleri Rüstem ve Futma ve Durdu ve amucası müteveffa Alinin varisleri elife ve Futma ve Hüseyin HüsP eıi 
ve Osıı.ıan Zühtü vo MusaKılzım ve Hasan Fehmi ve kendi validesi Halime ve biraderi Mehmet Emin ile ııı ü · •AU 
terekrn mutasarril bulundukları murislerin Musa kdhya oğlu Hüseyin efendiden intikal •den yukarıda cJJl'.di 

Tarsus Belediye Riya
setinden: 

ve miktar takdiri kıymetleri yazılı lıissesıne isabet ve üzerinde intikaleo mukayyet bulunan 30 parça gıı k 
menkullardaki 448 sehimde 49 sehimden ibaret olan hissesi şayiası bir ay müddetle açık arttırmaya ~,ıtır ııi 
rılmıştır , ıa 

1 - Dörtyol kasabası içinde Belediye binası civarııda açık arttırma suretile 4 - 9 - 9J4 Salı günü s ,~a 
Yeni yapılan b, lediye sineması 

için teferrüa\iyle beraber bir adet 

sesli sinema makinesi kapalı zarf 
usulile münakasaya çıkarılmıştır . 

15 te satılacaktır . ı ne 

2 - Arttırmaya iştirak edeceklerin takdir edilmiş kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akç-'ir .. 
veya milli bir Bankanın teminat m•ktubu tevdi etmeleri şarttır , ızar 

3 - Satışa çınarılan gayri menkul üzerinı.le hakkı olan alacaklıların alacakları nisbetinde attırma nü 
Ağustosun 22 inci Çarşanba gü 

nü saat 15 te ihale eılilecektit. Ta

liplerin şartnnmesioi brlediyemiz
dcn isteınolerı lüzumu ilıln olunur. 

iştiraki halinde ayrıca pey akçası ve teminat aranmıyaktır . ııv 
4 - Goyri menkul rehinle temin edılmiş muaccol borçlar müşteriye devir e<lilmeyip satış bedelinıl • 

tercihan ödenecektir . 

5 12 4391 

Kacakcılar vatan 

5 - Tayin edileceo zamanda arttırma bedeli g~yri menkulün 'tahmin nılilmiş olan kıymetinin yüzde ~·t 
ini bulmadığı takı.lirde en son arttıranın taahhüJü baki kalmak üzere arttırmanın 15 gün daha temdit e.ııl er~ 
mış olarak 15 inci günü ayni saatto en çok arttırana ihale edilecektir . ipotek sahibi alacaklılarla digl ula 
olakadarların gayri menkul üzerinı.leki haklarına hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evr9~ıız 
müsbiteleriyle 20 gün İçinde icra dairesine bildirecektir . Aksi halde hakları tnpu sicillerile sabit olpl'tild 

ev 
dıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ildn olunur . 4412 • • 

hainidir ----------~-...J ------------------------·-----------------"~· 

Halk Ticaret Biletleri 

Devlet Demir yollarından : 

1 - Milli istihsal, milli ticaret ve milli sanayi münasebetlerini 
kolaylaştırmak ve çoğaltmak ve halkımıza memleketi tanıtmak gayule
rini güden Devlet Dclmiryollurı idaı esi " Halk ticaret biletleri,, nomı 
altınJa 20 Ağustos 934 tarihinden itibaren maktu ücretli ve fevltaldde 
teıızildtlı yeni bir tarife tatbik edilecektir • 

2 - Halk ticaret biletleri on beş günlük, bir aylık ve iki aylık 
olmak üzere üç seri üzerinJen tertip edilmiştir . 

On beş günlük biletler 
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Birinci mevki ikinci mevki Üçüncü mevki 
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Bu ücretlere nakliye vergiside dahildir . 

3 _ !laik ticaret bitetleri hamilleri biletin mer'i bulıınduğu müd · 
detçe D"vlet Damiryolları üzerinde hiç bir munzam ücret vermeksizin 
Jiledıkleri istikamette, diledikleri kadar seyahat etmek, diledikleri is
tasyonlarda inmek binmek ve durmak haklarını hılizdir . 

4 _ Halk ticaret biletleri hamilieri hareket ve yolculuk ıısna
sında biletlerini istasyonlara kayıt veya vize ettirmek m'cburiyetine 
tabi değildir . 

5 - Halk ticaret biletleri hamilleri yolcu ağırlıkları hakkında
ki ahkılm ve müsaddelerden istifade edeceklerdir . Buna ildveten ayrı
ca ayni cinsten 25 kilo veya muhtelif cinslerden 50 kiloya kadar eşya 
nümunelerini veya nümune koleksiyonlarını ayni trende parasız naklet
tirebileceklerdir . 

6 - Halk ticaret bilet hamilleri mafevk sınıftı seyahat etmek 
isterlerse ücret farkını umumi tn rifeye göre tesviye eJeceklerdir . 

9-12~14 4404 

Adana Ziraat Mektebi müdürlüğünden un 

Mektebimizin Mayıs 935 gayesine kadar ihtiyacı olan et, ekın 8~~~ 
yoğ, pirinç veeaire gibi erzak 21 Ağustos 934 tarihind tesadüf ede'rıp 
Salı günü saat on beş buçukta ihdle edilmek üzere münakasaya JtO'lulı 
nulmuştur . 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün mektep müdürlüğii01 'ı 
iştirak edeceklerirde mezkur günde Vildyet Ziraat müdürlüğü odnsıO kar 
da komisyon mahsusuna müracaatları ve teminat akçalarını yatırpl'bal 
ları . 4383 2 - 12 ~:o 

Muhasebeci 

aranıyor 

Fabrikamızda istihdam edılmek 
üzere bir muhasebeciye ihtiyacımız 
vardır . Talip olanların muracaat· 
ları 441.8 

Kalag zade fabrik•sı 
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Vatan Eczanesı d•y 
.;.ad 

Kuru köprüde bulunan ( V~ nıa 
Eczanesi ) bu kerrA sıhhat ve ıC ıoı 
mai Muavenet Vekl\letinin errıtil ola 
Yeni otel civarında köşe başınd 
dükkılna taşındığını muhtereııı r· 
ka ildn eyler . 4417 1 ,..,. uk 

et 

Hizmetci kadıfliçio 
• dar 

aranıyor tİ:i 
Namlarımıza ait mühürlerimizi Evde hizmet etmek için bit ol 

kaybettik . Yenisini alacağımızdan dına ihtiyaçvardır . Matbaafll lı.i , 
kayıp mühürlerin hükmü olmadığı- _m_u_ra_c_a_a_t •e•d-il•m•e-si. ,,,,1 :·:. 
nı ildn eyleriz . C Umumi neşriyat müdilr~ iyf 

Mütekait binbaşı Mehmet Nuri 
Melımet Nureıtln 

bey refikası Fatma ve oğlu ,ı 
Selahattin Adana Türk sözü matba• 


