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ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

Bugün ~ 
Saat onda Halkevinrle T . 1. C. 1. 

Çukurova ınıntakası senelik kon
gresi var . 

ON BfRiNCİ YIL SAYI 2996 

Başvekilimiz Kömiir ve Orman havzasında 
Suni Antrasit fabrikası Orta tahsil mektep

lerinde Tahsilatta fazlalık var 
• • b• Ders saatları elliden altmış 

şvekıl Hz. Zonguldakta yenı ır dakikakaya çıkarıldı 1933 Hazirran ve T emmzundaki tahsilat 
abrikaDID temelini daha attı • Orta tabsil~kteplerde önü- 25, 706,231 lira iken 

müzdeki ders senesinden itibaren 

Müdafai Milliye 
vekilimiz 

lzekaiBey Aydından Sökey~ 
horeket etti . 

Aydın : 15 ( A. A. ) - Milli 

I• aşa; ''-Büyük Türk milleti yüce hedef-
•• lerine durmadan ileriliyor. " dedi . 1 

dersler hiftada yirmi sekiz aaata 
indirilmiştir , 

Buna göre evelce güode elli
şer dakikadan olan altı ders bu 
ders senesinde tam bir saat olmık 
üzere günde beş ders okutulacak· 
tır . 

Ba yılın ayni aylarındaki tahsilat 
29,213,548 lira olmuştur • 

müdafaa vekili Zekai Bey Otokar
le bugün saat 12 de lzmirden şeh
rimize geldi· İstasyonda Vali ve 
mevki kumandanı beylerle hüku
met erkanı, Belediye, C. H. F. ve 
Halkevi reisleri ve azıları \e da
ha birçok zevat tarafından istik
bal olundular. 

Zonguldak : 15 ( A. A. )-Baş
il İsmet paşa hazrctlerile re· 
atlerindeki zevatı hamil lıu
an Gülcemal vapuru hu sabah 
t 9 da Zoııgul<lağa va sıl ol
ştur. 

İstikbal Kozludan haşlamış
. Vali, C. H. fırkası reisi,Zon
dak mehusI.rı , belediye , vi
et ve fırka erkanı , büyük bir 
k kitlesi ve deniz sporcuları 
lcemal vapurunu denizde kar 
mışlar<lır. Donaomış merakibi 
riyo ve fabrikalar düdüklerle 
imlamışlard\r . Vilayet, bele· 
e ve fırka heyetleri, mebuslar 
lcemala çıkarak Ba~vekil paşıı 
retlerine tazimatta bulundu· 

İsmet paş hazretleri karaya 
rak iskeleyi ve yolları dol

an Zonguldaklılar, mektepli
ve izciler arasından geçerek 
yeti teşrif buyurmuşlardır. 
Vilayette bir kabul resmi ya· 
mış ve müteakiben yeni fırka 
Halkevi binast gezilmiıtir.Be 
'yeyi ve oradan otomobille 
kiş maden mıntakasım t"şrif 
n başvekil paşa hazretleri, o
ların mesaisi ve umum faali -
. hakkında izahatı aldıktan 
ra suni antrasit fııhrikası mn· 
line giderek fabrikanın teme
• atmışlardır . 

Merasim çok heyecanlı ve 
parlak olmuştur.Bu münası:ıbetle 
İsmet paşa hazretleri bir nutuk 
irat etmişler ve Cumhuriyet Halk 
fuknsı reisi, Başvekil paşa haz
retlerine cevapta bulunmuştur. 

.l\lerasimden sonra İsmet paşa 
hazretlerilc refakatlerind eki ze· 
vat Krkiş müdürlük konağında 
verilen 80 kişilik ziyafette hazır 
bulunduktan sonra Kilimliye git· 
mi~lcr ve orada yeni kömiir yi· 
kama fabrikasını açmışlardır. 

İsmf' t ps şa hazretleri ve rafa· 
katlarındaki zevat Zonguldağa 
dönmüşler ve halkın coşkun te· 
zahüratı arasında Gülcemal va 
puruna binerek Ayancığa hare· 
ket etmişlerdir. 

Zonguldak : 15 ( A. A. )-Baş· 
vekil İsmet paşa hazretlerinin 
suni Antrasit fabrikasının temel 
atma merasiminde irat buyur
dukları nutuk : 

- İş hankasile Sümerbankın 
müştereken teşehhüeü olarak te 
sis edil~n suni Antrasit fabrika
sının temelini atmiş bulunuyo· 
ruz. Bununla hakiki kömür sana. 
yiine girmiş bulanacağız.Sunayide 
ve evlerde kullanmağa elverişli 

kömür tedarik etmek bu fabri
kanta mahsulü olacak. Fabrika 
ayni zamanda kimyevi mahsuller 
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Türk dili tetkik cemiyeti 

rkez heyeti tezler , kurultay işleri· 
ne dair ınüzakerelerde bulundu 

---~------··--------~-
arama dergisinin sekiz fasikülü 

bir cilt halinde satılacak • 
İstanbul ; 15 ( A~ A. )- Türk 

i tetkik cemiyetinden : 

Bu gün umumi merkez heye· 1 
Ve kurultny markez Lüroım 
umi katibi İbrahim Necmi Le· 

reisligi altında Çanakkale 
busu Ahmet Cevdet, Ordu me
u Ali Galip, Aksaray mebusu 
im Atalay, müzeler müdürü 
it Zübeyir, orta tedrisat umum 
dürü Hasan Ali, Konya me 
u aim Hazım beylerden mü 
kep olarak toplanmış tezler ve 

rultay işleri etrafında müzake· 

ci listesi şudur : 
Necmittin Sadık bey, Hıfzı 

Oğuz bey, Servet Riflt bey, Kani 

Dersler perşenbe günleri ög· 
leden ıonra hariç olmak üzeşe 

ögleden evvel üç ve ögle:fen sonra 
iki saattır . 

Kız Lisesinde 

Misafir talebeler Mer
sin ve Tarsusta tetkikat 

yapacaklar 

Kız Lisesinde misafüeteo bu
lunan Kooya ve Adana Kız mual
lim mektebi talebrleri şehrimizde 
bulundukları müddetçe Kanara , 
Fabıikalar , Müze , Mektepler , 
bai ve bahçeleri gezerek tetkikat· 
ta bulunmuş ve bundan çok istifa
deler elde etmişlerdir . 

Haber aldığımıza göre yarın 
da müdür Enver ve mul\vin Necati 
Ragıp beylerin refakatlerinde Tar· 
sus Vt- Merıine giderek tetkikatta 
bulunacaklardar . 

. 
111 Bankası 

Safrada Tütün müstahsille
rine yardım etti • 

-·-
Bafra :215 ( A. A. )-Türkiye 

İş Bankası 1934 seneei Tütün malı· 
sulü için Bafra zürraına geçen 
sene olduğu gibi bu sene de mü
him miktarda yardımlara boşla
m1ştar . Zürra bu yardımlardan 
fevkalade müstefit olmakta ve 
Tütünlerini daha yüksek bir şekil· 
de işliyerek yetiştirmektedir. 

Bafranıo 1934 mahımlü geçen 
sene rekoltesini tutacağı gibi ne 
faset itibariyle de diğer seneler 
den çok yüksektir. 

Sar havzasında za
bıta kuvveti az. 
Cenevre : 15 ( A. A. )- '·Da: 

ily telgropb ,, muhabirinin ha· 
her aldığına göre Sarre hüku· 
met komserliği mezkur havza 
dahilinde poli8 kuvvetleri takviye 
olunmadıkça intizomı muhafaza 
ve konunlnrı tatbik mesuliyetini 
iizerine alamıyacağını ve gelecek 
sene icra edilecek rcyiamtn hüs· 
nü cereyanını temin edemiyeco· 
ğini Akvam Cemiyetine bildir· 
miştir . 

Ankara : 15 (A.A) - Maliye ve
kaletinden ıaldığımız malumata göre 
1933 ve 1934 mali senelerinin tem
muz ayı son itibarile tıthsilatınm mu
kayesesi §öyledir : 

I9:i3 1934 
senesi seneai 

Arazi vergisi 195,800 162,802 
Binalar V. 273,615 338,256 
Davar ve develer 
vergisi :i,29:i,674 2,889,165 
Diger hayvanlar 
vergisi 00,000 
Ruhsat ve karne 0,000 
Diger kazanç er-
babı · 2,558,26E 
Hizmet erbabı 000 
Veraset ve intikal 
vergisi 
Gümrük ve arzi· 

55,290 

683,289 
269,990 

1,622,717 
887.310 

51,011 

ye resmi 5,107,&~l 3,753,6.36 
Gümrüklerd~o 

alınan M. pulu 
İthalat, muame· 
le vergisi 
Sinai müessese· 

()() 13,589 

1,263,154 1,203,661 

ler muamele V. 596,010 829,997 
Diger muamele V. 00 29.415 
Şeker ve gHkoz 
istihlak V. 
Elektrik ve hava 
gazı is. V. 

00 879,311 

()()() 111,406 

Hampetrol is. V. 6.53,613 
Diger mad. is. V. 00 
Kara ve deniz , 
av resmi 29,302 

fNakliyat R. 98,974 
Damga R. 1,120,458 
Tapu H. 199,587 
Mahkemeler il. 154,384 
Pasaport ve saire 95,512 
Noterler 00 
Mulga vergiler 5,065 
İnhisarlar 5,000,000 
Tütün ve müski· 
rat müdafaa P. ()() 

Devlet tütün ve 
ruü11kirat müda· 
faa P. 00 
Devlet ormanları 297,868 
Emlak sat1ş bedeli 110,650 
Fanerler hasılatı 107,561 
Askerlik mükel-
lefiyeti U,400 
Tayyare resmi 00 
Para cezası ()() 
zam cezaları 175,790 
Müteferrik hasılat 219,217 
İktisadi buhran 925,478 
Muvazene vergisi 1,494,976 
Sair varidat 1,632, 754 

317,515 
477,941 

32,676 
88,701 

1,132,019 
185,353 
140,330 
B0,488 
81,Wi 
B,039 

6,317,630 

590,000 

590,000 
334,144 
117,191 
162,6:-m 

161,733 
3~3,827 

26,451 
128,009 
192,725 

ı.:~49,497 
1,626,913 
l,502,649 

Yekun 25,706,231 29,213,548 
Buğday koruma 
karşılığı vergisi 000 1,068,St.O 

Vekil Bey istasyondan refa
katındeki zevat ile beraber ku
mandanlık dairesini teşrif buyur-
muşlar ve zabit yurdunda şeref 
lerine verilen öğle ziyafetinde ha-
zır bulunmuşlardır. Vekil bey ye· 
meklen P-onaa vilayet makamını, 
Uclediyeyi, C. il. F. ve Ilalk:evi 
ni ziyaret etmiştir. 

Aydın : 15 ( A . A. ) - Milli 
i\lii<.lafıa vekili Zekai Bey ~erefi· 
ne diin akşam Ilalkevi taraçasın
da BeJe<liye tarafından 65 kişilik 
hir ziyafet verildi. 

Vekil hey bu sabah saat onda 
Otokarla Sökeye hareket etmiş
lerdir. lstasyenua hükumet erka 
nı ile :Fırka ve Halkevi idare he
yetleri reis ve azaları, cemiyetler 
mümeBsilll'ri ve kalabalık bir halk 
tarafından t~ğyi olundular ve bir 
müfr~zei askniye tarafından se
lamlandılar. 

Hüseyin Ragıp bey şere
fine M. Molotof ziyafet 

Vf\rdİ • 

istanbula 

Macar gazetecileri geldi 

1 Coğrafya kongresi 
1 23 Ağustosta Varşovada 
1 

toplanacak . 

X.Ivı=ıl\:v v u • ;ı <J { .A A > '1\.J 

Molotof , yeni bir vazifeye h· 

yini dolayısile Moskovadan in· 
fikak eden Hüseyin Rogıp bey 
şerefine bir ziyafet vermiş bunda 

İstanbul : 15 ( A. A. )-Maca-
ristanın maruf gazetecılerinden 
mürekkep 24 kiıilik bir kafıle 
bu sabııılı Bulgar bandıralı Bur~az 
vapurile limanım12ıa muvasalat et-
mişdir. 

Kafileye Dr. Kun ve Dr. Be· 
recz riyaset etmektrdir. Macar 
meslektaşların sekizi kadındır. 

.Misafirler vapurda matbuat umum 
müdürlüğünün İstanbul mümes
sili Neşet Halil bey ile matbuat 
ve ajans eıkanı, matbuat cemiye
ti mümessilleri tarafından k1tşı· 
lanmışlardır. 

Macar gazetecileri kendileri 
ne gösterilen alakadan dolayı 
Türk meslektışlarrna hararetle 
ltşekkür etmişlerdir . 

Saat 14 de kadar Türk gazete
cilerinden intihap olunen mih 
mandarlar bir motörle tekur va
pura giderek misafirleri almışlar 

ve belerliyenin tahsis ettiği oto
mobiller le müzeleri , camileriı 
şehrin görülmiye şayan diğer yer 
}erini gezdirmişlerdir. Misafirler 
geceyi vapurda g.-.çireceklekler
dir. • 

Varşova : 15 ( A. A. )- Bey
nelmilol Coğraf yn kongresi 23 
Ağustostan 31 Ağustosa kadar 
Varşovada toplanacaktır. Litvan
ya ve Arnavutluk. müstesna ol
mak üzere bütün Avrupa mem · 
leketleri ile Suriye , İran, Ame· 
rika, Hindistan, Çin, Japonya ve 
Filipin mümessiJleri kongreye 
iştirak edecektir . 

Kongrede takriben 700 mu-
rahhas bulunacaktır . Kongrede 
Coğrafya meselıılerinden mada 
münıkaliit ve hava seferle• i için 
çok mühim olan işler de görü· 
şülecektir . · 

M. Vorochilof ile hükumet er· 
kanından bir çoğu. Tfü k sefere· 
tinin bütün erkanı ve hariciye 
komiserliğine mensup bir çok 
zevat hazır bulunmuşlardır . 

Cezairde vaziyet iyi değil 

Paris : 15 ( A. A. ~ - "Dnily 
telgraf. ,, muhalıirioin bildirdi · 
ğiııe göre Yahudilerle Muslüman
lar arasında gittikçe artan husu
metten dolayı yeniden karışık · 
lıklar çıkması melhuz olduğun · 
<lan Cezair Valisinin talebi üze
rine hükumet yakında oraya 500 
tayyare gönderecektir. 

Bakır madenine ulaşıyoruz 
Ergani demiryolu dahili istikrazının 

son tertibi de satlığa çıkarıldı 
- _..,....~ ... c:; 

Bu devrin en ehemmiyetli tasarruf ve 

kazanç yolu bu tahvillerden almakftr 

erde bulunmuştur · 
Maarif vekili ve cemiyet reisi 
ı<lin beyrfendi bir aralık to_P" 
tıya iştirak ve riyaset etmış · 
. Eskişehır mebusu Yusuf Zi
hey müzakerede lıaztr Lulun

Abidin hey, Saim bey, Vala 
Nurettin Ley,Senih Muammer B., 
İhsan B., Haydar bey, II. Mahir 
bey Ahmet Ihsan bey, Hikmet 
Feridun Ley, Namık Edip bey, 
Heşat Halil bey,Nüsret Kemal B., 
Hasan Rasim bey' Enis Tahsin 
bey, Ahmet Hüsnü bey. İskender 
Fahrettin bey. Ethem İzzet hey, 
AJi Hıza bey, Dr. Recep Ferdi B., 
Galip Naşit bey, Aziz Nihat bey, 
Fetidon hey. Talat Mümtaz bey, 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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Şimdiki halele 800,000 kişilik 
bir nüfusa nezaret etmek üzere 
ancak 150 zabıta memuru vardır. 

19 Ağustos 

Yarın Akay idaresinin hir va
puriyle Yal•>vada kendilerine bir 

\ öğle yemeği verilecektir . 

% 5 faizli ve % 2 llcramiyesl olan bu islik razln son ta libi dt' 
evvelce ihrac olunan A ve B serileri gilıl ayni hak ve lm ti yazları 
avi beheri 20 lira itibari kıymelte , lrnmiline mnharrer 200 bin 
tahvilden ibaret olup , lam tahvilin 3 le birini temsil etme/dedir . 

ştur. 

İstanbul : 15 ( A. A.) - T. 
T. Cemiyeti umumi katipliğin · ı 
n: 

Pazar gününden itibaren okurlar1mıza 

Kara Diken 
Adlı güz~l ve milli büyük hikayeyi sunacağımız. Bağ

rmda his; heyecan ve yurt aşkını taşıyan bu büyük 
hikayeyi her halde takibe Hazırlanınız. 

18 ağlistos cum.ırtesi günü sa-
14 te Dolmababçe sarayında 
lanacak ikinci Türk dili ku 

ltoyına aza olarak iştirak etmek 1 

remO~~at~enlerin ~~n· ~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~--~---• 

Almanyanın Amerikadao 
satın aldığı tayyareler . 

Nevy()l'k : 15 ( A. A. )- 1934 
sen'"si ilk üç ayı zarfında Alman· 
ya Amerikadan 1.566,600 dolar 
kıymetinde tayyare malzemesi 
satıo almıştır . 

Bu meyanda sekiz tayyare 
ile 177 motör ve motör aksıtmı 
vardır . 

Bu tahviller , lwmuı 11~ucibi11cc umwni ve rniil/ıak lnitçelerle 
idare oluman daire ve muesseselerce , vilayetler hususi idareleri 
ve belediyelerce yapllacak miizaye<ll>, mıirıalrnsa ve mukavelelerde 
teminat olarak ve hazinece salllmış ve satılacak olan milli emlak 
bedellerinirı tediyesinde itibari lnymell~ri üzerinden başabaş kabul 
olunur . Tahvil ne kuponları ile tediyeleriııe miileallik evrak ve 
serıetkr. faiz ve ikramiyeler ve diğer muameleler fstikrazm tama· 
men ilfasuıa kadar her liirlıi rıisum ve vergiden muaftır. 

°/o 5 faizden başka • senede iki defa yapılacak keş/delerde de 
kazanan numaralara ayrıca ikramiye 11erlleceldir . 



Sahife: 2 

Meraklı sütun : 

Yeraltı yolları 
Ve 

Dünya bakır sanayii 
~~------·· ..... ------~-

Nüfus kesafeti çok fazla olan 
büyük ıehirlerde balkın ve nakil 
vasıhlarının gelip gitmr•İ hem 
zor, hem de bir çok kazalara se
bep olmaktadır. 

Londra gibi, Nevyork gibi dün 
yaoıo eo kalabalık şehirlerinde 
her gün bir çok otomobil ve kam
yon çarpıımaları eksik değildir • 
Bu müessif kazaların öoüne geç
mek içia mevcut caddeler daha 
ziyade genişletilmekte, havai yol· 
lar açılmaktadır. Fakat bunlar da 
ihtiyacı tamamen tatmin edeme 
diklerinden yer altından da isti 
fade düıünülmüı ve bu büyük ıe
birlerde adetleri mahdut olmakla 
beraber balkın ve nakil vasıtala

rının gelip g'çmesi için yer altı 
yolları yapılmıfhr. 

Yeraltı yolları en çok birleşik 
Amerika cumhuriyetlerinde ve İn· 
gilterede bulunmaktadtr. Bunlar
dan Almanya ve Belçikada birer 
tane vardır. Yerattı yoJlarıuın en 
uzunu Nevyorkta 1932 de yapılan 
Lollant tünelidir ki uzunluğu 2835 
metredir ve yalnız otomobillere 
mahsustur. 

Detıvada 1930 da ikmal edı
len tüne-liu uzunluğu da 1782 met. 
redir . Boalar dın batka 1353 
melr.: uzunluktıki Alameda tüne· 
li dP. yalnız yıya yolcular içindir. 
Y aptlmakta olan dığer bir tünt 1 
de yine otomobillere mahsus ola· 
cak ve uzunluğu 1905 metreyi bu· 
lıcaktar. 

Halıhazırda İ.ıgilterede bu tü 
nellcrden iki tane vardır. On do
kuzuncu asnn sonunda ikmal •di· 
len bu tüoellerden Blakvel adm
dıki 1360, Poterhit admdaki de 
1500 metredir. Şimdi yapılmakta 
~· J'•l, )'- kıni!ı: .ikwaJ odiJccdc O • 

lan 4633 metroluk Nersey tüneli 
lngilterenin ve dünyama en büyük 
tiineli olacaktır. 

Almırnyada Hamburg ıebria
deki 448 metroluk tünel uzunluk 
itibariyle diğer memleketlerdeki· 
leıe nazaran chemmiyctsizdir. Fa· 
kat başka cibetltrdeo onlara kat 
kat faiktir. Hamburg tünelioin üs 
tüollitü ıudur: Burada otomobil 
ler asınıorla inip çıkmaktadır. 

Son günlerde ikmal edilen Bel 
çikanıo Anver steki tuoel de daha 
batka bir hususiyete maliktir: O 
tomobillere mahsus ve 2110 metre 
uzunluğunda olan bu tilnelio ram· 
pılarına asanıor ve yuvarlak merdi 
venle çıkılmaktadır. Fransa bu hu· 
susta geri kalmııhr. 

• • • 
1933 Seoesi bazı sınai itlerde, 

gtçmiı senelere nazaran şayanı 
memnuniyet bir mevki kazanmıı· 
tır . Baıı istihsal ve imaHitda 1933 
.enesiode görülen fazlalık buhran 
içinde kıvranmakta olan dünyanın 
ıılonhlarını azaltacak bayırlı bir 
alimet sayılıyor . 

Neşredilen istatistiğe göre d~a
ya bakır sanıyii 1933 ıeoesinde 

olmak ilzere sıra ile Şili Belçika ı 

Kokgosu ve Kınada geliyordu • 
O vakit Amerika ; umum dünya 
bakar istibaalırıın yüzde 46 sı olan 
9001000 ton çı'kar ırkea bu nisbet 
ıayam dikkat bir ıurette aza1ara1' 
yüzde 23 ve istihsal da ancak 210, 
500 tona düımüılür . Amerikadan 
sonra sıra Kanadanıodır ki 929 
da 112,000 too iken 933 de 135, 

000 tona yükıelmiııir . Senelerce 
düoya bakırcılar1 sayılan bu iki 
memlekete 933 de yeni ve mübim 
bir rakip çıkmıştır : (Şimali Du
dezi) bu memleket geçmiı aene· 
lerde ve batti 932 de istatistikte 
geçebilecek bir miktarda bakır çı 
kıramazken 933 de dünya piya-

sasına 107,000 ton bakırla girmiş 
ve dünya baku cılığında mühim bir 
yer almış bulunuyor . Bu yekun 
933 üa yüzCle 35 i demektir . 

Şili rski mevkiini gaybederelc 
933 de dördüncü dereceye iomİf 
bulunnyor . Bu memlelCel 929 da 
321,000 ton bakır istihsal ettiği 
halde geçen stne bu miktar 100, 
000 tona düşmüıtür . Şiliden soo· 
ra 67,000 tonla Belçika Koagosu 
sira talCip etmektedir . 

Pamuk işleri 

Ağustosuo ilk haftası zarfında 
lzmir borsasında kilosu 38.5 ku
ruştan 138 l>alya hazır prese bi
rinci, 38 kuruıtaa 300 balya prese 
birinci pamuk vadeli kaydiyle tes 
cil edilmiştir. Geçen hafta kilosu 
38,5 kuruştan 210 b•lya prese 
ikinci pamuk muamelesi olmuı • 
tur. 

Geçen senenin aynı baftHI 
zarhnda borsada 37,83 kuruıtaa 
yalnız 38 balya preae birinci mal 
sat.lmıştı. 

Pamuğun son hafta piyHa va 
ziyeti geçen haftakinden farksız 

dar. 

Adana borsasııada ağustosun 

birinci haftası zarfında 32 - 32,5 
kuruş arasında 11.532 kilo kapu 
malı, 29,49-39,74 kuruştan 127, 
620 kilo piyasa parlağı, 32.5-
34.86 kuruıtan 30,255 kilo iane 
birinci, 32.62 kuruştan 1626 kilo 
ekspres mal muamele görmüş -
tür. 

Geçen senenin aynı haftası 
zarfında 37, 10 kuruıta 12,243 kapı 
malı, 35,63 - 36,04 kuruştan 99, 
091 kilo piyasa parlağı, 41.01 ku· 
ruıtan 2127 kilo iane birinci mal 
muamele görmüıtü . 

Bu haf ta zarf ıada muamele 
ıören pamukların ekıtrisi Taraus 

menıucat fabrikaları tarafından 
satıa alınmııtar. Stok olarak 2773 
balya preseli, 1207 balya da kaba 

mal vardır. Yeni mahaul henllz 
çıkmadığı.adan piyasada sükunet 
vardır. 

[ Türk ofıs servisi ) 

?35,000 tona yükselmiıtir. Halbu· r , 
ili b~ yek~n 932 de 903,ooo t_o~- Hava tarassudah 1 
daa ıbarettır . AJada 32,000 gıbı · -------pek cüıi bir fark olmakla beraber: ı _ Dün Adanada zevalden 
maalesef bu yekun 929 kin • 
dea çok noksandır . Bu hususta 
929 senl"si adetı bir rekor kazan· 
mıı ve bakır istibsslah o aeae 1. 
946,000 tona varmıştı . 933 istih
salitı ıüµhe yok ki 929 la muka· 
yasa edilemez • Bunun muaC:lili a-

sonra sıfıra indirilmiş tazyikı 
nesimi 754,4 milimetre olup en 
çok sıcak 36, ea azı 24,5 santi
grattı . 

Rutubet vasati % 80 olarak 
kaydedilmi§tİr. 

ıağı yokarı ancak 913 senf>sidir ki 2 Hava kısmen bulutlu geçmiş 
istih1al yekunu 990,000 tondan i· rüzgar zevale kadar sakin, zeval 
baretti . den sonra cenubu gar biden sürati, 1 

Bılcır sanayii , istihsal nokta- s niyede 12 metre olaıak ölçül-
ııadan her ıene bazı değiıiklikler mü§tiir. 1 
gösteriyor . Meseli : 929 da Birle Aekeri hava raeat ietaeyoou 1 
~ık Amerika Cumhuriyetleri" başta -----------'!""•....,, .. 

(Türk Sözü ) 

1 
. .. il Suriye Fransa 

ŞEIIIJ9. HAH EH LEH I hedesi 

'--------------·---------------------... Önümüzdeki devrede_ 1 

Gümrükten muaf 

İptidai madde harcıyan 
sınai müesseseler 

Teşviki sanayi kanunundan is· 
tifade ıuretiyle giımrük resmin
den muaf iptidai maddeleri cel· 
beden, sınai müesseseler 931 ve 
932 mali yıl1araaa geçirdikleri ip
tidai maddelerin miktar ve imrar 
tarihlerini gösterir gümrük vesi
kalariyle birlikte ticaret ve sanayi 
odasını yirmi gün zarfında mura· 
caatlara lüzumu iktisat vekaletin
den ıehrimiz ticaret odasına bil
dirilmiıtir • 

Alakadarların odaya muracıat· 
ları tavsiye olunur. 

Ankara ticaret lisesin
de talebe pansiyonu 

Ticaret lisuinde tahsil etmek 
üzere Ankaraya giden talebenin 
iaşe ve ibıte hususunda müskilit 
çektiğini gören lise müdürlüğü, 
şayaoı tebrik bir t~ıebbüıe giriş
miıtir. İstenilen şey hususi mahi· 
yette bir talebe pansiyonu tesis 
etmektir. Pansiyon mekt"p idaıe· 
sioin nezareti ve murakabeıi al · 
hnda mektep kooperatifiae mer
liut olacak · ve hesapları talrhe 
müme11illerı ile murahhas mual
limlerden mürekkep bir heyetin 
idareaioe tevdi edilrcektir. 

Bu suretle hariçten gden te· 
lehenia aydı azımi 20 lira ile iaıe 
ve ibateJerioin temini kabil görü 
lüyor . 

Ancak bu teşebbüsün tahak
kuk ettirilebilmesi için pansiyona 
iştirak edecek talebe miktariyle 
bun).,ın veliJerioin muvafakati• · 
r1nıo evvelden bilinmesine ihtiyaç 
vardır. 

V.1r.: .. "' ... t"al..l..Gt mektubayle 
Ankara ticaret lisesi müdürlüğüne 
muracaat etmek üzere talebe ve
lilerinin nazarı dikkıtlerini cel· 
be deriz. 

Ankara sergi evi 

Milli iktisat ve t11arruf cemi 
yetinin Ankarıda yaphrmakta ol 
duğu Tilrkiyenin ilk sergi evi,, nin 
İDIHh ağustos nihayetinde bite 
cektir. 

Bu bina 29 birinci teşrin 1934 
de Cumhuriyetin 11 ioci yıldöoü 
mli gününde bir sanayi aergiıi ile 
açılacaktır. 

Sanayicilerimizin bu sergiye 
ittirike timdiden baznlık yapa · 
bilmeleri için nazara dikkatlerini 
celbederiz. 

Ehlivukuf tetkikat · yaptı 
ihtilas suretiyle zimmetine pa

ra geçirmekten suçlu ve mevkuf 
yeni istasyon sahılc: müdOrü Hasan 
beyir- heıabıtına tetkik etmek üze 
re mahkemece bir ehlivukuf tayin 
edildiği malumdur • 

Bu ehlivukuf mahkeme kitabi 
azadın Kazım beyin reisliğinde 
dün toplanmıı ve bapisaneden ge· 
tirilen Hasan hey de bezır bulun· 
dutu halde hesaplar tetkik edil
miıtir • 

HHan beyia duruımasına 19 
•ıuıtos pazar günü ağar ceza mah
kemesinde devam olunacaktır . 

Daimi ıencümen 

Daimi encümen dlia öğleden 
evvel Vali Vekili: Osman Nuri be · 
yin reisliği altında toplanmış ve 
liazı <lairelcre lazım olın tfyıları 
ihale etmııtir • 

Kalekapı tahsil katip iği 

Kalekapı maliye ıübesi tahsil 
mrmurluğu kitiplitine tahakkuk 
memurluiundan~açıkta kalan LiUfi 
bey tayin edilmfttir . 

Su kuvvetinden istifade 
Kaza ve nahiyelerde elektrik tesi

satı nasıl yapılmalı ? 
Nafia vekaletinden vilayete ge

len bir tamimde · kaza ve nabiye
ı~rde yapılacak elektrik tesisatın· 

da nazın itibara alınması lazım 
gelen hususlar bil<lirilmiştir • 

1 - Elektriğin sudao istihsali 
gözöniinde tutulmalıdır . Kasaba· 
ya en yakın su menbaı , suyu ol· 
dukça mebzul değirmen barklar1 
olup olmadığı , varsa elde edilen 
asgari su miktaranın hangi aylar· 
da ne kadar olduğunun birkaç öl· 
çü neticesinde değil ; mümkünse 
senelik müıabedelerden sonra tes 

bit tdılmesi ve bunun elektrik pro
jesinde sarih olarak izahı lazımdır. 
Bu izabnamede bir saniyelik su 
miktarının ne kadar olduğu tesbit 
edilecektir . 

2 - Şehir nüfusu naz:ın iti· 
barı ahnarak yalmz tenvirat yapı· 

lacakaa nüfus batına 6 vat elektrik 
takalı lieıap tdenk suyun verece· 
ği kuvvetin olifuı başına alhıar 
vat hesabile kafi gelip gelmiyece· 
ği ve sınai bir müe-ssese varsa 
onun için de lazım olacak tahmini 

takat miktarının tayini JAzımdır • 
3 - Su kuvveti olmıyan kasa · 

balar , şimend ifer istasyoalarıo'l 

asgari mesefesi on kilometre ol -
mak üzere , kasaba civarında odun 
kömürü için ormanlar var mıJır ? 
varsa beher kilo kömürün şehir 

içinde kıç kuruşa tedarik ve te· 
mini kabildir . 

4 - Maogal kömürü bulunma
dığına göre kasaba civarında Lin 
yit maden kömürü var mıdır , ka · 
11baya kadar tonu kıça mal olur? 

5 - Bunlardan !>iç biri bulun· 
madığına göre Zonguldak kömü· 
rünlln kaça mal edileceğinin bil 
dirilmesi . 

6 - Mazotun kasabaya kadar 
kaça mal olduğunun tayinı . 

7 - Elektrik tellerini kıbit 
için kullanılacak direkler için ka· 
sabaya yakın yerlerde orman olup 
olmadığı bildirilecektir . 

Bunlar etrafhca tetkik ettirile· 
rek Nafia vekaletine bildirilecek i 

ondan sonra talimat esası daire· 
sinde elektrik tesisatı yapılacaklar. 

Hilkat garibesi 
Kız çocuğuna memleket hastanesin
de muvaffakıyetli ameliyat yapıldı 

~~-----~· ..... -----------
Mermerli mahallesinde 82 nu· 

marolu hanede oturan Kaadiye 
mübadillerinden Nuri ağamn ka· 
t Ull ZPhr•nm hundan be~ ıtÜn eV· 
vel acaip bir şekilde bir kız ço • 
cuğu doğurduğu yazılmıştı. 

Gazetemizde havadisi okuyan 
veya işiten bir çok kadınlar hiç 1 
üşenmeden, yakıcı ve bunaltıcı 
sıçağa aldırış etmeden merak sa· 
ikasıyla ta en uzak mahallelerden 
hu eve gelerek çocuğu seyretmiş 

tir. 
Yevmi nafakalarını şunun, bu 

nun verdiği sadakalarla temin 
eden zavallı lohusa kadın, bu mü 
temadi ziyaretlerden o kapar bi· 
zar olmuş ki en nihaytet çocuğu 
memleket hastahanesine göncler· 
mek mecburiyetinde kalmıştır . 

Hastahanenin kıymetli ve ha· 
zık operatörü Doktor Nuri hey, 
çocuğu muayene etmiş ve tam 
ense üzerinde ve başa yapişık olan 
küçük karpuz büyüklüğündeki bu 
uru kesmeğe karar vermiştir. 

Nuri bey; am~liyatı asistan ve
kili bulunan trahom mücadelesi 
hastahanesi asistanlanndan doktor 
Necip heyle birlikte ve büyük bir 
muvaffakiyetle ve çok kısa bir 
müddet içinde yapmıı ve içerisin· 
de beyaz ıu dolu bulunan bu ki 
ıeyi keserek yavrunun bayahaı 

kurtarmııtır. 
Ameliyat eınaıında biç bir ız· 

tarap ve acı alimeti göstcrmiye 
rek sessizce yatan yavru ameli -
yattan ıonra temiı bir kun • 
dağa aarılmıı ve basta bakıcı hem· 
tireler tarafından yatağa yatml
mıı ve ağzıua süt damlatılmııtar. 

Bu yavrunun annesi de ıme 
liyıtı müteakip evinden hastahaneye 
getirilmiştir. Üç güo süt f'mmiyen 
çocuğun sıhhati timldilik yerinde, 
anne memesi ~mmekte ve ara sıra 
gözlerini kapıyaralc mıtıl mışıl uyu· 
maktadar. Bu çocuk yaıadığı tak
tirde yapılan bu ameliyat tıp ale
minde büyüle bir hadise. telakki 
edil,ceğiae tUpbe yoktur. 

nede bulunmaktadırlar. Bu ailenin 
biri erkek diğerleri kız olaa ve 
üç çocuk bıbalar1 iki gözü kör 
olan dedeleribio yanında bulun· 
maktadırlar. En büyüğü bet yaşın
da olan kız çocuğu mahallede ge
lip geçenlere : 

- Bebeiimizin boynunu has
tanede kesmiıler. Şimdi eyi ol
muş • Annem de onun yanında . 
Aceba ne vakıt eve gelecekler ? 

Sualini sormakta v~ : 
- Yavrum 1 Annenle bebek 

yana gelecekler 1.. 
Cevablna çok ıevinmekte ve da 

ha küçük olan kardaşana ıaralarık 
onu teselli etmektedir. 

Karar Eylüla kaldı 

İsyan suçundan mevkuf sekiz 
kiti hıklnodaki &karar dün ağır 
ceza mahkemesince anlatılacaktı . 
Fakat ; bazı çihetlerio yeniden 
tetkikine lüzum hasıl olduğendan 
karına anlatılması 15 Eylul 934 
tarihine bırakılmıştır . 

Mezuniyet 

Müftü Hüsnü efendiye 
izin verilmitlir • 

iki kadın 

bir ay 

Bir bekçiyi tahkir ettiklerin· 
den yakalandılar 

Hatice ve Saime ıdlarmba iki 
kadın , kumar oyoadıkluından 
dolayı lrocalerını yakalayıp kara · 
gola götürmekte olan bekçiyi va· 
zifesi esn111Dda tahkir ettiklerin
den yak•lanmı$ ve haklarında ka· 
nunl takibt yapılmağa başlaomıf 
tar • 

.__ Agfa filimlerinio -
Her çeşitten , en ta- 1 

zelerini çok ucuz fi- 1 

yatla ; 1 
Foto Coşkundan tedarik 

EDEB1L1RS1 İZ . 

lise verilecekmİŞ. rr 
il 
k 

Veri len haberlere göte 
Dömartel cyluluo hafta11 
rise hareket ederek bari 
zaretiyle görüşdükten so 

nevreye gidecek ve orada 
ler cemiyeti mandalar k~r. 

. . d h l nunun ıçtım110 a azır 

cakhr. 
o 

Kont Dömartel hariciY' e 
retinden lazım gelen yeni 1n. 

ld k 
. . )1 

a ı lan sonra teşrımeVf 

dalarında Suriyeye döne 
Teşrinieani iptidaları• 

busan meclisi mutat ıner 

açılacak ve Suriye-Fraosl 
hedt-si bazı maddeleri d 
m~k suretiyle mecli~e ve 

tir. 
Değiştirilen maddeleı' 

gileri olduğu hakkında h 
bir yerden malumat 
tır. 

• 
Suriye cumhur reı.sı 

AJelabit ansızın Beruta 
doğruca ali komiseri ziya 
ve uzun müddet görüşdl r 
dir. 

Bu ziyarete hususi bir 
mi yet atfcdil mekte<lir. 

l ı anda askeri man 

Harbiye veziri ; öoOıJI w 

birinci teşrin ayında Tabr 
rında büyük askeri mani , 
pılmaşıoa karar vermiştir · 

Bu manevralarda üç 1 
neralı ile bir erkiaıharp d• 1 
bulunacak ve bu suretle ye 
ordu taıızimatına bir muk 
yapılmış olacaghr . İran 
nuo Türk ordusu sistemin 
hı takarrür etmiıtir . 

Zonguldak-An 
300 Kilometrelik 

fon hattl yapılı 
••cı •• 

Evvelce lıtanbul • Zo 
aresmda bir telfoa hattı y 
kuarlaştarılmışt ı . Sanrı 
dan vaz geçilerek Zongul 
kara arasında 300 kilomet 
bat ioşasma karar verilmit 
zırlıklara baılanmııtır • 

lngiliz zabitini 
- ·-- -----

C(lsedi Söke sahill 
bulund ı ı 

Geçeblerde Sisam ada 
burunu arasında müessif bit v 
neticesinde ölen logiliz za 
bensonuo cesedi Söke sahil 
buluamuı ve keyfiyet lngilif 
metine de haber ~verilmiş 

Ceset tefesaüh etmiı 
dedir. 

Necip bey 

Mudurnu kaymakaml 
vilayetimiz idare heyeti 
tayin edilen Necip bey de 
mize gelmiştir . 

Evini kumarhan 
pan bir kum~ 
Karııyakada oturan 

oğlu Mehmet evine getird 
oğlu Oıman , Hasın oğJll 
Yuıuf oğlu Bayram, Ali , 
maa oğlu Mustafa ve Meli 
lu Mehmet Aliye eşıkla 
oynatırken hepsi de cürdl 
h•liade yakalanmışlardır • 

iki otel katibi mU 
paylaşa mamıtl 
Yıldız oteli katibi Me 

merkez oteli katibi İsmeil 
ler otele müıteri getirmek 
den çıkan kavga neticeıio 
birlerin döğüp yaraladık 
yakalanmış ve haklarıad• 

Aoa ile yanusu ıimdi baıta · :...-..--illlliıııiiıiıiıiı.-...,. __ ....,..,._.. .. . yapılmııtır. 
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ö<t. lil<liği gihi mcınl•keıte yakıla-

1 
M. Şuşnig Muğla da K'•p>malı pamu~ "- s. K. 

5
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Satılan Mikdar 

Hadisesi etraf d ı ütüncü ü attliyeti ı" icİf'ı mcnbaı olurak kömür müş- ın a talya başvı•kili ile ne za- 'Y
08

• temizi " Ti lo,,,rkkntııu sarfetmrği artırmak ilr l --- ? Muğla: 16 (AA)_ Tütün yaz. iane 
1 

33,50 

11

Ja oıkenıl kr t yalnıı sann)•ide cle~l. Kork : ( rlanda) 16 <AA) - man görüşecek . iane il n l I v "Daily Telgrapb,, muhabirinden : .,. ma mrmurları bir aydanberi köy- Ekeprea 
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• ko~r sa ıat a mütomadiyf"n inkişaf E I . ı . R Ierde tütünleri yazmakla meşgul Klf!vlant 
· ~miş bulunacaktır. Elde buluna o 1 ve ısı gün zauitanın köylü Ü· oma : 16 ( A. A. ) - Avus-

1 

.uu..- • 1 zerine ateş açmasile neticelenen turya başvekili M. Kurt Sclıusclı- durlar Yazma işi bitmek üzere-tnayı proğramı demir mewuunu · d' T··· I d k r~~~-----~~-~~~~~---~-----~---1 1 
1 

badis.Jerden sonra lrlanda hüLii· nıg,21 Ağustosta J\1. Beoito Mus· ır · Ulun er en ur.yanlar denk Beyaz 
ı::iye e • <lığı gibi faal Lir surette . 1 b' . sol' . l k haline konuyor. Mıntıkada hiç bir Siyah nı' ~~ür ~evzuunuda tle almış~r metı a ey ıne gıttikçe artao bir ınıye mü 5 i olacakbr. ı~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 

YAPAGI 

1 . 1 c r 

~ husumet d Id ~ b b · .M Schusch · · 1 1 hastalık görülmemictir . Kumpa~ya 1 Ç 1G1 T 

fe
l bir iki sene zarfında demir ve p ey 8 0 ugu 8 er verı- nıgııı ta yaya ya- Y liyor pacagw ı bu seyah t ı eksperleri tütüol--:ri dolaşıyorlar • Ek8pres 

eci'miir de sanayi noktai nıız:ırın· · 
8 ıemen h emen r dı•n vücuda gctirecrğimiz eserler Z•bireo ortada sükOo.ı olmak- Starhemborgin burada bulunduğu lspnrta halıları için tedbirler 1-v~r;:r;i~ii --..,.,Y~em~liı::k-,,---1-----·1-----

rıo ;tmlı•k ettc soneyi hayatının bel la beraler ati karaohktır . Dene· zamana tesadüf ed rcektir. ,. ••Tohumluk,. 
er ,emiğini vücuda getirmiş ola bilir meraki mucip olan tevkif edı- Pıens:dün akşam Castelfusano isparta : 16 ( A. A. ) - ls 
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HUBUBAT 
05' k K len köylülerin akı' betı'dı'r . da d · k d M F porta Tı'caretoclas lı 1 I " 1jl tır . öınlir mı SPlesini bütün enız enarıo a . ulvie Su ı a ıcı nrımıza Buıtday Kıbrıs l~~n~kd icin hilyük bk dnva Di~rtarahanöWör~~. k~- vicbh il• glrüşmöşilir. PronsJa- tathlkeU~imilU koruma ~~emi ı~~~ .. ~-VY~erjıfi~~~ıı~~~~-~~-~~J-~·---~~-~~ 
ver• lakki ediyoruz. Memlekette kö- lüoün cenazesi muazzam tezabü nn hareket edecektir . 1:0k iyi neticeler vermtıktedir. 

., ür sarfiyatınm artmosı memle- rata vesile olacak ve hv cenazeye -· Mumaileybia Riccoııe gidece. 16 Mayıs 193,1 den bugüne 
" Arpa 2,50 2,57,5 

2,05 3 
1,75 3 

Men tane 

~";ıin medeniyette yiiksclmesi için M. Oduffy ve Kosgrav da işıi.iik gmden bahsedilmiş ve mumki - kadar 7500 met.e murabbaa ba-
e .;le tutulur en kıymı tli Lir delil- edecekln gibi görünüyor . Dail leylıin oraya te.kror gitmek iste lıya soğuk damga tatbik edilmiş-
ııV~ K · l meclısinio serbestçe ı'çtı·ma ede· · 'k' tı" r Odanın tatbı'k ettı·gıw • hu ko 

ar . ômü:ı:: ıavzasının mf' sele mesı ı ınci defa olarak Duce ile · · 
tti çoktur. Bu nıe eleJere cesa- bilmesi için fevkalade tedabir •· görüşmek arzusunda bulunduğu- ruma sistemi memleketin her 

Fasulya 
•Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 

2,75 2,37,5 

6,37,5 ' 

ııltle, kuvvetle girmek memleke- lınmıştır · Hükiimel soa hadise na hamlolunmuş idi . tarafında büyük bir aliko uyan· 
. .:iD inkişafı için geri bırakılması Jere sebt-p olan uazi vergisioin Prensin bir iki gün VeoPdikte dırmı§ bilhassa tüccarı son de- 1 1 

"s;111iz olmayım Lir lüzumdur . tahsi ine azmetmiştir . kalmak ve sonra Viyanaya gitmek r ece memnun etmiştir . -.,P" Mam afih bal ıh azı rd aki tahsil d h l **** Salih Efeodf ___ U~rN,77ı)c)5or--1[rV~er~gı~· ~d~ab~i~ld~i!..r .:..·J1L_J 

Si sam 

vJ Biz bu kararı kati bir azimle arzusun a u unduğu da söyle- Amerikadan Fransaya "" .... ~ . b 
1 

ş· d ,_ usu lünün pek pabalıyamal~dug·u nilm~ ı'dı'. =~ -~~~~~"----~-1~5~8~~~--1·-~----~·~ rmış u uouyoruz . ım iye ua- 1 :ı it ı· ...... "' D k " .a ld _ . I an aşılmıştır \ Bt'ı't" l a ın ge ıyor. ~ .~•-rnüıo-:--. _ır_m_a....,..+,•:.....,.....,------ 460 

, ,--r a ıgımız ne tıce er cesaret ve · un nazır arın ve bizzat ::l - • Alf · 
r ci ve teşvtk edici mabiyettpdh. 

1
. 1~isll o~rl~~ ~asrab~ 47o logi- Ducaoın iştirik edecegwi büyük Vaşing~n: 16 (A · A .) ~ 9 ~•Titt~:-tC~u~m~h~~~~ı·y~ert---~~-

1

ri~~7~~0~55:::::1======::::::::~~:]
1 

C 
ız ırasıı•a ua .g o.an 1r muame- ı G H b lı h ~ Cil ~ - • umburiyct kömür havzasını manevr :ı ar 19 Ağustosta başlıya uaranty ust u ün man attan > *** •• 58.S 

0
e ibsaliilıo geçirilen miktar ola 1 •Yİ müleakip baczaltına alınan cak ve 24 Ağustosta hitama ere- vapuriyle Fransaya bir milyon Jo. :;; ;ı. -IDfiufi·z:kkılrrnmiiia:--,~,-------l-~4[7.(,i\--0·---l---------
~ık 600 000 too ile sim ştır Al abli hayvanlarını ancak 33 liraya ceğinden J>rensin ziyareti hu ma. lar kıymetinde altun ihraç edecek , _ _....__A-:·•~ı;;.a--~"---- 8fö 

IJJll". ' 1 • sattığı zil< rediliyor . • ---r--..;,_-~~-:---........__----1 bri~ım maliımata .göre bu sene iki Müttehit İrlanda fırkasiyle De· ııevralarıo taııı faaliyet halinde tir. Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para /ılyonu geçen bır ton miktarını olduğu bir zamana tesadüf ede- Bu ihracat 31 kiinunsaoı 1934 
16 / 8 / 1934 lı Baoka.ından ahnm>•tır. 

n• erdrn çıkormış olacağız ve bunun vôlera bükümeıi .rasındaki mü cektir . tarihinde dolar şöylr böyle ietik· -''••tim P•u ~- s. 
. nase lıat fevkalade gergindir . Bü· • A k h tt' w• d nh · ·ık 91 Liret "ltalya ,, 10 Tıı#mamen ltir buçuk milyona yakı- l d . vusturya başvekilinin Duca rar es e ıgı zaman a erı ı 1-:-:--:-:-:------ı---ı~:..ı--u;---...:,::+.::+---l-~~ 78 

l1I . . 

1 

k k tün rlan .1 dahilindeki telefon ve l İ defa vaki olacaktır. 92 -.J;;-{a..:.y..::,şö:'rn-:.a~rk:._uA=:..:lm::.:.::an::.,!___L _ _:4~9~- 26 

Vadeli 6 
Vadeli 6 

de ı geçmen ısma na Jetmiş bu- telgraf telleri mecbul eller larafıo ı ~ yap.ac~ğ~ miilakat talyan hü- ı-n-::-:---------1-~--1....:1~9:J Iı'rank".Fransız,, 8 :R) 
yeııİ'hıcağız . Dün ve bugüa temel dan kesilmiştir . kumetı ıçm malumat istihsali M. Hitleriu adı etrafında 25 Sterlin "lne:iliz,, 631 75 
ı. d,.ığtmız veya açtığımız müessese- t noktasından büyük bir kıymeti b 1-=-;---:-;._,,_ _____ ı _ _.:-:_ Dolar "Amerikan 12 -a• ır yüz binden fazla ton sarfctmek Garbi rJaoda havılisi tecerrüt haiz olacaktır . 1 ir propaganda başladı '17 --ı;F;:ra::n::tk::-;;"l•e-=v.;:..:.ic~n::.:· :.::!!"~-1-~
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Hazır 7 
Hint hazu 

-
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ol'. k etmiş vaziyettedir . ..-.· _..,, __ .... __ 4;;0..._90~1 
. im ömür havzasına yeniden müş :Fil.hokika Avusturya lıüku- ı Berlin 16 ( A.A ) - Bugün· 
111 •ri olmuctur . Mila" s ormanlarınd·.ı da i d · h ır u met nı 25 temmuz vekayiinde en ıti aren gazeteler intihabat 

Nevyork 13 

Türk dili tetkik 
cemiyeti 

Büyük Millet Meclisinin ku- yangın çıktl Almanların mesuliyetine dair bir propağandası yapmağa başlamış-

kJlnları~ı ve programlaranı tehak . dosya hazırlanmakta olduğu söy- lardar . 
"1k eltırmek ve mılletin umum·ı Mug~la · 16 ( A A ) A l k d' A F b · b' k f ak · · · - yın enme te ır. vusturya ba§vekili, u rerın 1r ço oloğrafileri 

işafına b~tün kuvvetleri ile ça · 11 inci günü Milas ormanlarında M. Mussolininin hali hazırda neşredilmiştir . Bu fotoğrafilerde 
-mak için milli bankalerın gös- çıkan yangın 24 saat devam etmiş Schuschnig kabinesinin temsil fuhrerin bir takım çocukların elle -

ı11ıdikleri ğayrct =sizin huzurunuz ve milas kaymakamının idaresi etmekte olduğu Avusturya istik- rindeo tutmikta olduğu göıülmek-
ll ve sizinle beraber bütüri mem · altındaki jandarma ve askt:r müf. laline muzaberete kati surette tedir . Bu fotoğrafileıia alhoda 

0ot~tin karşısında takdir etmeği rezeleri tarafından söndürülmü§· aımetmit olduğunu görecektir. [ gençlik muhibbi Hitler] ibaresi 

y•nııfe sayarım . Her hadise bize lilr. Bu muzalıeretia ameli şekli bulunmaktadır • 
ıd~-'temlekette sanayi proğramlbtn Yana.ı saha genç fidanlıktı. ne .ol.ncağı malUm değilse de Mus- Nihayet gazeteler bir takım ze· 
Id ıkeıio aevdiği ve takip ettiği Yangın bir köylünün kovımlarını solını - Schuschnig mülakatı vahn beyanatm{ neşretmektedirler. 
t umi ve milli ülkü olduğunu gös- tütsülerken çıkmıştır. Suçlu Ad- her halde çok kıymetli olacaktır. M. Fon Nehıath diyor ki : 
iş 4\rmektedir. liyeye verilmiştir. A Bizim harici siyasetimizin bat 

Hiç bir program:bu kadar umu · .Fethiyenin Sisam!beli ormn- VUStury lıca meselesi Almanya için hukuk 
İ~U alaka ve beyec.nola kabul edil · nıoda da yangın çıkmış isede der · müsavatını t emin etmek , ademi 

~mtştir . Bu hal programın ta· hal söndürülmüstür · Ordusunu artırmak müsavata ve Almanyanm ıilabsız· 
teı\kkuk ettirilmesi için tasavvur , . hğına nihayet vermektedir . Ba 

•t··· · b d"I • k k <l • ı k ısbyor muş ı J ıgımız zamaola ılat gi i işle- e ı emıyece a ar genıf o aca - suret e hakiki ve devamlı bir sul· 
iştir . İş bankası , Sümerbank ve tır · Büyük Türk milleti yüksek ----- bun t!meli atılmış olacaktır. Fub-

a~~;tün bu hareketleri kudretli ve kabiliyetlerini insanlığın ve mede- . L_ondıa : 16 (A.A) - Loodra rer her zaman alenen ve resmen 

b 
t 1 l" 1 d k . . t' b b' . 1 sıyası mabafiliode musı"l'aoe de . b' i b ı vr u e ı i c idar~ e en i tısat nıye 10 ayrına ve ızmetıne o a· • ız m eynelmilel müzakerelere 

•.b:!kili _Celil bey proğramın tatbiki rak en gtnif mikyaslarda sarfet verao eden bir şayiaya göre M. v. itiliiflara ancak müsavat daire· 
bıla?n bıze hangi müddetlerden bııb· mek gayretindedir • Dolfussu~ .ölümü ile neticelenmiş si dahilinde iştirak edebileceği 
·ı·"'[tt' ·ı· b d s· 15 (AA) 1 p olan Nazı ısyauı dolayısı'yla Avus- · · ·· 1 ı ,,, ırı ırse epsini zamanan a ta ınop : - smet ş. mızı soy smiştir. Hepimiz 19 agus· 

• tı'fiLk k · H ı'le lkt' t k'l' M h C turya bükômetinio b"uyu"L devlet. t t 'h· d ş " u ettırmişlir . z. ıaa ve ı ı a mut e 11 os an ıo e onun arkasmda saf. 
bİ' Şimdi temelini altığımız fahri lal bey Zooguldakta kurulacak Iere muracıatla Avusturya ordu- !arımızı sıkıştırmalı ve bu suretle 

Yı bir sene sonra açmış olaca- Şömikok fabrikasının temel atma- sunun kuvvetini vasi mikyasta ar - ecnebilere onun iradesi ve meta. 
il • Kendileri hi:zc bildiriyorlar . merasımindco sonra Ziogal şirk~ti tl~mak ruezuniyetini talep edece· lihatının ayni olduğunu gösterme-

t 
. t k'k k l ğı zaoooluomaktadır. l' . 

Bilhassa yeni tesisatta zaman esısa ını tet ı ma sadi e Ayan· ıyız . 

~ 1 b l k Cıg· ı tecrı'f d 1·1 d' Ayni şayiaya göre lngı·lı'z, Frao 
ve ini tahakkuk ettire i me Y e eceK er ır • I Amerikanrn yaptıracağı 

- Birinci sahifeden adan -

Baytar Ahmet Cevdet bey, İzzet 
bey. Hüsnü{hey,Namık Necip ll., 
Mehmut Rıza bey. Esat hey, Halil 
Kadri hey, Hüseyin Avni bıy, Su
at Salih bey, Ahmet Zuhuri bey, 
Naşit bey, Hilmi bey, 

2-Kurultaya daimi dinleyici 
olarak iştirak etmek üzere mü · 
racaat edenlerin beşinci lhıtesi şu
dur : 

Tevfik bey, Sabahat H., Se 
milıa Nafiz H., Sabah zade Şük
rü bey, ,.ıime İhsan H., Nahide 
H . Akdes Nimet B. Akıl .Muhtar 
hey , Akıl bey , Keyyise H ., 
Tevfik bey, Mediha Faik H., Sey 
ban H., Ömer Nazmi bey Sebilıa 
A., Vildan H ., Osman Recai hey, 
Mehmet İhRan hey, Cemalettin 
Server heyl Burhanettin bey, Ce
lal Bedii bey, Sami hey, Abmet 
Hamdi bey, İsmail Hakkı Bey, 
Mehmet Ali bey, Mansur B., Şe
fik bey, Fevzi bey, Hakkı Nazmi 
hey, Hüsamettin hey, Kıymet H., 
Nurettin .bey, Tevfik bey, Tevfik 
bey, Ömer LUtfi hey, Ziya bP-y, lı ~yük bir kuvvettir . Meselelerin Paşa Hazretlerini karşılamak ıız ve talyan kabineleri böyle bir a•2 d . 1 .. ı · b talebe karşı bir gôoa itirazda bu · 

tetkik edildiğine te bır erin uzere va ı ey maiyet erkiniyle be 
b L 

lunmıyacaklardır. 
e •Yet iyi hazırlandığın• kanaat ra e ugün Ayancığa gitmişler 

Jric:i bir delıJ dir . Bizim memle - dir • Hatıralarda olduğu veçbile tri 

Vaıington : 16 ( A.A) _ Bab· Ruhi bey, Adil hey, Süleyman 
rıya nnzareti yarından itibaren Ahmet bey, Süleyman Şevket B., 

harp gemi'eri 

e1tue geri ve uı.ak zamanlarda za· Bafra : 15 (AA) - ismet Paşa yanon muahedesinin imza etmiş 
r/..n mikyaaını eyi tayin ve tabak- Hz. ve lktiıat vekili Mahmut Ce- olan devletler geçen ilk baharda 
iJk ettirebilmek , cumhuriyetin liil bev•f•ndi maiyetlerindeki elli M. DolfuSBa böyle bir müsaade de 
dİı*-susiyetlerindedir . Fabrikanın kiıilik heyetle birlikte Zonguldak· bulunmuşlar idi. 

r (1tiessiıleri bugün temelini attığı- tan Glilcemaı:vapurile Cuma gü- Japonya hakkında anket 
u ~z müessesenin ancak bir baş- nü gündüz ormanları Türk limitet 
~b~gıç olduiuuu bildiriyorlar . şirketinin kneste fabrikasınıq ıh Paris 16 ( A.A ) _ " Fi 

Daha bunun temelini atarken raç limanı olan Kvmcığız iskelesi · gazetesi Japonya hakkınd!a~~; 
~Ml&teakiben vücuda getirecekleri ni teşrif buyuracaklardır . Paşa ankete_ başlamııtır. Bunun mukad _ 
..... terle, içio kendilerinden söz ve hazretleri Bafrayı ve bu meyanda demeaıode şöyle diyor : 
f~nıan almağa çalıştım . Hepimiz kereste fabrikasını ziyaretle tel · Japonya mütekamil ~mamula-

1 • 
.t,1 eevioç ve beyrcao ve Lir de kikatta bulunacaklardır . tmı 4ark ve , I! • garp pıyasafanna yağ. 
~tnit zameoları süıalle kapatmak Bafrn balkı sevgili Başvekili- dırao muazzam bir fabrika b r 

• .,~11 bayu lı hir sabırsızlık için · , mizi çok büyük !lir sevinle bekle- gel · f E k 
8 

ıne .. mış ır • rı yü sek milJiyet duy . 
• 
1 1 

yiz • ! mektedir . aqs k k l 1 • unu en eı in ticaret fikriyle 

k 
Büyük Türk mi ileti durmadan Nafia VekHi Ali ve Maliye V c· e d b ı 1 m zce en u ça ıskan, azimkiir, ya· 

od' cc bedeflere doğru ilerliyor . kili Fuat beyler dahi ayni güode ratıcı, zeki ve sukfıti millet dima 
I•' Büyük Türk milletioin her sene Hafrada Başvekil Pş. Hazretlerine ğıom bütüo kabilıyf'tiyle topıag· ın 

t~acağı mesafeler kolayca tabmio mülapi olacaklardır . h · ı · · ı azıne erını ıf etmeye başlamıştır. 

yeni harp gemilt'rİnİu inşaata için Şevki bey, Şevki hey, Nazif İzzet 
teklifleri kabula haşhyacaktır . Bu hey, Muharrem bey, Matmazel 
gemiler dört kravuzör ' 14 torpito . Melin Piyosyan, Tohdaryan Ka 
ve altı tabtelhahirdeo ibarettir. rahet hey, 
Bu inşaata rağmen Amerika Lon· 3-Bu beşinci füıte ile evvel· 
dra muabedesinin inşasına mezu. ki listelerde adları yazılı zatlar 
niyet verdtği batlerin kravuzörler her gün saat 10 dan 12 ye ve 14 
içio 17,100; torpitolar için 77,635 ten 17 ye kadar Dolmabahçecle 
de 27,240 tonilato dununda kal. milli saraylar müdürlüğü daire· 
maktadır . sinde açılan davetiye dağıtma 

Japon prensleri Amerikada merkezine müracaatla kartlarmı 
alabilirler. 

Nevyork : 16 ( A .A) -Prens 
ve Prenses Kaya Avrupadan bura· 
ya ğelmişler ve hükumet mümes 
silleriyfo Japon sefareti erkanı 
tarafından istikbal edilmişlerdir. 

Prens ve Prenses Nevyork ve 
Vaşington civarını gezecekler ve 
sonra Japooyaya döneceklerdir . 

4-Altıncı ve son liıte yaım 
ıı e şredileı ·ek tir. 

İstanbul ; 15 ( A. A. )- T. D . 
T. Cemiyeti umum'i katipliuin • 
den. 

Tarama dergisinin Osmanlı 
cadan Türkçeye söz 'karşılıkları 

1 uı gösteren sekiz fasikülü bir 

Yurtdaş: 
Bu Cumlwriyel bayramında 

yerli mallarmuzm resmi geçidi 
Ankara yeni sergi evinde yapı
lacakilr . Klşllk. ihtı'yaçlarcm 
ucuz ve sağlam yerli malları
ım::.la bu sergiden tedarik f'l . 

Milli iktisat ve tasarruf cemiyeti 

Kolordu 
• cıvarında 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

M<'şh 11r Kt::ıl Saçlı l - ··t.· 
11 / 

., K myu , ar· 
s l afora Bov ,, un erı güzel 

eser . 

Çılgın Kız 
Filmini takdim edecektir 

1LAVE: 

Dünya havadisldri 

cilt halinde satılığa çıkarılmış 
lir. Derginin Türkçeden Osman 
lı.~aya olan basımı da hir kaç 
guoe kadar bitecek ve hu d 'k. . h' . a ı ın-11. ı~ cılt olıuak çıkarılacaktır. 
kı cılde birden on lira fiat kon· 
mııştur. 

Tek cilt ve fasikül satılmaz . 
Sa.tışl~erko~i Tiirk kitapcılık. li
mıtet şırke tıdir. Bu günden İtiha
'r~n mü.rncaat edenlere birinci cil . 
dı alabıl~cekler ve ikinci cilt için 
(~e kendılerine makbuz verilecl'k· 
tır . 

. Dergi kendilere uyrıca gönde 
rılme-~te olan zatlara indek fasi
küllerı de gönderilmektedir . 

Yunanistaada feshedilen 
cemiyetler 

Ation : 16 komüuistlıkle ali 
kadar 17 cemiyd feabolunmustur. 



~ı} ife : 4 

Mtiflls merkezli Aiımet ağa 
ifltis masasL ldart! Jıeyeiirıden 

Gayri menkul malların 
arttlrma ilanı 

Dosyıı numarası : 2 
Adana 2 inci icra memurluğun

Jan: 

Açık arttırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne olduğu: 

1 - Bir kıtado 400 dönüm tar
la 2 - yine bir kıtada 400 dönüm 
tarlanın üçte iki hissesi : 3 _ 73 
orşun nrsa üzerine mebni bir oda 
ve lıir mikdar havluyu şamil hane: 

Gayri menkulün bulunduğu mev
ki, mahallesi, sokağı, numarası . 

1 - Merkez nahiyesinde şubat 929 
arih ve 3 numaralı tapu senedini 

muhtevi olup Şarkan kulak iken 
hll]en l:lolil efeodi veresesi, garben 
göl yeri iken halen kısmın Hacı Ah
met efendi oğlu Mustafa efendi tar
lası ''e kısmen kulak, Cenuben yol, 
iınalca Molla Hüseyin efendi iken 
oğlu ilacı Ahmet efendiye geçen 
ve ulıiren icra mari{etiylu l\lulla za
de Mehmet efendiye satıldığı söy
lenen tarla ile mahdut bulunan 400 
dönümlük tarla olup bu tarlanın 
boher dönümü için takdir Pdılen 

kıymet sekiz liradır . 
2 - Keza merkez nahiyesinde 

Şubat 929 tarih ve 7 r.umaralı tapu 
serıosini muhtevi olup şnrkan ve şi
malen Mulla Hüseyin iken bu gün 
şarkon Ahmet ağa oğlu Hamit, şi
molen yol, garhen Ak Süleymsn 
ikeırı bu gün Zeynep hanım ve llıı
mit efendiye satılan torla, cenuben 
Hacı Süleyman iken bu gün Ahmet 
ağa oğlu 1 lamıt ve Hacı Osman ve 
Halıl e!~ndiler tarlaloriyle mahdut 
bulunan 400 dönümlük tarlanın üç-
te iki hissr•si . llu torla için beher 
döniımune sekiz lira kıymet takdir 
edilmiştir . 

3 - Adananın Şelıy zade ma· 
hollesinde 2 l numaralı sokakta kA
in olup ikinci teşrin 927 tarih ve 
275 numarulı tnpuyı muhtevi bulu
nan ve yemini F11tma hatun iken bu 
giin merk~ ?.I~ Ahmet ağa, arkosı 

Ayşo hatun ıken bu giin nalbant 
kara Mehmet, Yesari ve cebhesi, 
tariki am ile mnhılut 73 arşun arsa 
tizerino mebni bir oıla vo bir parça 
havlıyı şamil hane olup bunon ta
mamına 100 lira kıymet takdir edıl· 
miştir . 

( Tiirk Sözü ) 

Adana Ziraat mektebi kayt ve 
kabul şartları 

1 - Orta mektep tahsilini ikmal etmiş olmak . 
2 - Çıfçi veya erazi sahibi veyrı çocuğu olmak ve hu husus 

evrak ve veı:ıaikiyle isbat eylemek . 
3 - Sinoi ( 19) dan yukarı olmamak . 
4 - Alol ve emrazdan salim olmak . Ve her türlü zirai omali· 

yı.ıtı icraya muktedir bulunmak . • 
5 - Mektep şehadetnamesi Turk taboası okluğuna Jair hüvi

yet cüzdttnı, sıhhat ve trahom roporu hüsnühal mazhatası üç fotog
raf ve vesaiki vermek . 

6 - Mektep leyli ve meccani olduğundan bilcımazereti meş

rua mektebi terk etmiyeceğin ~ ve ettiği takdirde mektepçe kendisi· 
ne yapılmış olan masrafı tediye edeceğine dair kdtibi adillikten mu
sa<ldak numunesi veçbile kefalet senedi vermek . 

7 - Talip olanlar ( 20 ) Eyliile kadar mektep müdüriyetine bir 
istida ile murac:aat edeceklerdir . 

3- 17-2 4386 

adana Ziraat mektebine mülhak 
ciflik makinist mektebi kayt 
• 

ve kabul şartları 
1 - ilk tahsilini bitirmiş olmak . 
2 - TürkiyQ Cumhuriyeti tobaasındau olmak 
3 - Yaşı ( 15) tea aşağı ve ( 16) dan yukarı olmamak. 
4 - Göz ve vücut hastalıklorımlan salim ve makinistliğe mu

kavim olduğunu hekim rnporu ile isbat eylemek . 
5 - Köy, çocuğu çifçi <·ocuğu almıık veyahut bir imalAthane

de yahut çiflikte m.\kinistlik, Jemircilik, tornacılık gibi sıınııtlarJan 
hirıne çalışmış olduğunu vesaikiyle isbat etmek . 

6 - Tahsil esnasmda hilamozeret moktebi terk eylediği tak
llirde kendisine yapılacak bilumum masarıfatı tediye eıieccğino <laır 

ktltibi adillikten musa ldak kefalet senedi getirmek . 
7 - Mektebi bitirdikten sonra, köyünde, çifliğinde voya bu gi

bi yerl,rde sanotle çalışacağını taahhüt eylemek . 
8 - 1'alip olanlar ( 20 ) Rylüle kııdllr mektep müdüriyetine 

bir istida ile ve üç tane fotoğrnfıyle birlikte muracaat edeceklerdir . 
4384 2-17-2 

, 
Müjde açıldı - Müjde açıldı 

A sori perükdr ve saç boyası solonu muhtı:ırem müş
terilerimizin arzularına muvafık olarak açıldı . 

Mo,laya muvafık hanım ve beylerin saçları kesilir ve 
her renkte tiplerine muvafık saçlara sabit boya yapı
lır . Arzu edilen saçlara lapiska ve sarı renkler veri 
lir . Ve şişe i1•1 her türlü saç boyası satilır . 

ADRES : Beylere mahsus salon Beledit1e karşısuıda. 
Hammlara mahsus hususi salon l3rlt•ciiye karşLsm
da Elhamra sineması sokağrnda ayn dairedir . 

Cuma günleri salonumuz açıktır. 4382 

Doğruluk 
FABRIKASI 

Evvelce ( Bodur oğlu fabrika
sı) denilen DOGRULUK FAH
RIKASJ çırçır kısmının işletme ve 

• idaresi bu kerre tarafımdan de
ruhte edıldiği ve yüco tnnrınm 

yardımı ile pek yakında pamuk 
çekmek üzere fnaliyete gPçilecPğİ 
saygı değer çifı;ilerimize arzolu 
nur . 4437 1 - 6 

Ömer nğa zade 
Hacı İbrahim 

•
1l __ B_e_l _e_d_ı_· _y_e __ i _l _a n l a r ~ 

Belediye Riyasetinden .. 
Darülaceze ve emrazı zühreviye hastan 

için pazarhkla odun, kömür va kuru 
erzak satın ahnacak 

Darülaceze emrazı zühreviye hastane~ine muktozi 
ve kuru erzak pazarlıkla satın alınacaktır . 

Taliplerin ilan tarihinJen itibaren hir ay zarfında lıer )ıaf'I 
martesi Vtj Salı günleri saat on beşte Belekiye encümenine mur 

L.. ------------ ları ildn olunuı . 4438 

sayhan 8Ykat müdürlüğünden 
Muhte)ıf vakıfiaro ait mulıtelıf 

yerlerde kilin 1 l hane ve arsa ev
velce müzayedeye çıkarılmış isede 
talip ~:ıkmadıgındun ı - 9 - 9J4 ta
rihinden itibaren 31 · 5 - 935 niha
yetiae kadar 9 ay müddetle icara 
verilmek üzere 13 - 8 - 934 tari 

hinden itibaren 1 O gün müddetlJ) mü
zayNleye çıkarılmıştır. lholesi 23 -
8 - 934 Perşembe günü saat 10 do 
dır . 'l'aliplerin evkaf idaresine mu· 
racaatları . 4420 13-17- 21 

Seyhan Evkaf müdürlüğünden 
Muhtelif vakıflara ait muhtelit 

yerlerde kilin 4 kıta tarla J - 9 -
934 tarihinden itibaren ü~ sene 
müddetle icara verilmek üzere 13 -
8 - 934 tarihinden itibaren 10 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmış

tır . ihalesi 23 · 8 - 934 Perşembe 
günü saat 10 Jodır . Taliplorin Ev· 
kal idaresine muracaatları . 4421 

13 - 17-21 

Seyhan maarif müdür
lüğünden: 

Ankara usta inşaat mektebi ile 
Aydın sanat ıqpktebine bu sene de 
musabaka ile talebe gönderilecek
tir. Müsabaka imtihanı 20 • 8 · 934 
Pozortesi günü saat J O da Adana 
Erkek Lisesinde yapılacaktır . 13 
yaşından küçük 17 den büyük ol
mayan ve ilk mektep mezunu bulu
nan talebelerin nüfus tezkeresi, 
ilkmektep şahadetnamosi, aşı şaha
dotnamesi ve üç kıta kortonsuz fo
toğraflarını bir istidaya rnptedorek 
viltıyet mnkamına muracaat etme
leri lüzumu ildn olunur. 4401 

-----------------------------------~ 
FOTO 

COŞKUN 

"Agf a" filmlerinin her çe 

Dli.rıyaca meşhur ( A G F A ) fllmlerlnlrı 1 n 
ıesl bulumır. Fiyatlar, diğer butün murlwlardtı 
dur. 

Amatör işleri en 

ya 

kısa zamand~~1 

v•"
Atölye fotografları, vesika resimleri, J.o~ 

dismanlar. · 

Talebeden len::.llalll fa · 
rlf e ile ücret altmr. 

o•o 
FOTO COŞKUN : 

Yağ Cami Civarı 

Muhterem halkımıza müjdel 

ECE SUYU h 

&atlığa çıkarıl/ 
Hakikaten bütün suların Ecesidir. ( *) Amanus ua.ğlarının yıılJııil 

yaları arasından köpürerek fışkıran hu çok kıyınetlı suyun oe eç 
" Ayran ba~ punarı ,, diye ön almış iken sıhhat ve ictimai rou• 
Vekdlet celilasi tahliluen sonra bu suya 0 ECE ,, ismini uyğ11n <tf 
kışır görmüştür . Vekdlet celilenin resmi raporu aşağıda ye.•• 
Muhterem halkımızın mezkur resmi rapr.ru bir kerre okumaları 

ECE suyunu büyük bir iştiha ve lezzetle içeceksiniz. ECE 
nu bir defo içtikten sonra başka suları behemehal unutacaksın•~' 

Aarttırmanın yapılacağı yer,gün 
saat : Adona ikinci icru daireainde ._ _____ _ 8-12-17 

kü cidden latif, hafif ve temizdir . A1ni zı.ımanua çok hazimJidıt 
saat zarfınd.a Acıkmak istersoniz yemekle beraber iki kadeh EC~ 

icara ve iflas momurluğu odasında 
l 9 - 9 - 934 Çarşamba günü saat 
14 - 16 do . 

1 - İşbu gayri menkulün art
tırmı.ı şartnamesi 16-8-934 tarihin
den itibaron 2 numara ile Adana 
icra dairesinin muayyen numa· 
rosındn herkesin görebilmesi için 
açıktır. llAnda yazılı olanlardan faz· 
la malilmat almak isteyenler, işbu 
şartnameye ve 2 dosya numa
rasiyle memurıyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak içinyu
karıdn yazılı kıymetin yüzde 7,5 
n shetinde pey akçasiyle yeyn milli 
bir Bor kanın teminat mektubu tev
di edılecektir (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer aldkodorların vo irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindekı haklarını husmıiyle faiz ve 
masrafa dair olon iddialarını işbu 
ilAn tarihinden itıboren 20 gün İQin
de evrakı müsbıteleriyle birlikte 
meımıriyetimize bildirmeleri iyca
bodcr. Aksi halde hakları tapu si-

c liyll) 15olıit olmadıkça satış bede· 
tının p ıyloşmosından hariç kalırlar 

4 - Gösterilen gündı arttırma
ya ıştirak edenler artıırma şartna
mesini okumuş ve liızumlu maluma
tı almış ,.e bunları tamamen kabul 
etmiş od ve itihar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağırıldıktan son
ra en çok orttırana ihale edilir . 
Ancak arttırma bedeli muham
men kıymetin ytizde yetmiş be-
şini bulmaz veya satış isteye-

nin alacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
lanbhüdü baki kalmak üzere arttır
ma on beş gün daha temdit edile
rek 4 10 934 Perşembe giinü ayni 
saatta yapılacak arttırmada bedeli 
satış isteyenin alacağına rüçhanı 

olan diğer alacaklılarm o gayri 
menkul ile temin edilmiş olacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak şar
tile,en çok arttırana ihale e<lilir . 
Böyle bir bedel elde edilmezse iha
le yapılamaz . Ve satış talebi dü
~er . 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayJ vermezse 
ihale kararı fesholunıırak kendisin
den evel en yüksek teklifte bulunan 
kimse Ôrzetmiş olı.luğu bedelle al
mağa razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen l 5 gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en 
çok arttırann ihale edilir. iki ihale 
arasındaki fark vo geçen günler 
için yüzde 5 ten hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyelimizce 
alıcıdaa tahsil olunur. Madde ( 133) 

Bu gayri menkuler yukarıda 

gösterilen 19-9-934 tarihinde Ada· 
na 2 inci icra memurluj(u odaemJa 
işlıu ilAn ve gösterilen arttırma 

tartnamesi dairesinde satılacağı 
ilAn olunur • 4435 

Devlet Demlryolar1n- -------
dan: 

9 Eylul lzrnir Panaytrma iş· 
tirak Edeceklerin Nazarı Dik
katlerine: 

Bu Yoldaki ilanlarımızda Pana
yırd ı satılamıyan eşyanın geldiği 
yerlere tenzilA.tla iade edileceği yo.
zılacak yerde sehv~n meccanen de
nilmiştir . 

Eşya ile gelen hamule sımetleri 
lzmir ambarına ibraz edılmek şıır
tiyle, satılmayan eşyanın tenzilllt
la mahallerine iade edileceği ildn 
olunur . 4436 

17-19-21 

Seyhan muhasebat hüsusiye müdür
lüğünden : 

lcadiye mahallesinde ve Kglağ 
zode fabrikası karşısındaki, sokak
ta kdin ldarei llususiyeye dit ker
piçten mamill bir bap hanenin mül
kiyeti, 29 - 8 - 934 Çarşamba günü 
saat 9 da açık arttırma suretiyle 
satılacağından talip olanların % 
7, l /2 dipozito akçeleriyle mezkO.r 
gün ve saatta Encümeni vildyete 
muracaatları ilAn olunur . 4408 

9-13-17-21 

Hizmetci kadın 
t 

aranıyor 

Evde hizmot etmek i~·in bir ka
dına ihtiysçvardır . Matbaamıza 

muracaat edilmesi. 

Gaip ihtisas vesikası 
Vandan Adanaya gelirken 731-

1581 numaralı birinci sınıf emrazi 
hariciye ihtisas vesikamı zayi et
tim bulanların, bulundukları yerin 
sıhhat ve içtimai muavenet müdiır
lüğüne veya hükumet tnbabctioe 
teslim efmelerini rica ederim . 

4434 2-3 
Adana askeri h,ııstanesi opora -

törü binbaşı 
Kemal İbrahim 

Kacakcılar vatan 
• t 

hainidir 

Seyhan Nafia baş mü
hendisliğinden : 

Dört yüz kazma , Beş yüz kü
rek , altmış çadır , otuz beş varyuz, 
elli y&ba elli tırmık, yüz el arabası 
vo iki bin adet kazma ve kürek sa
pı 6 - 9 - 934 tarihinde ihale edil· 
mek üzere muhammen bedeli olan 
üç bin dört yüz yirmi iki lira eJli 
kuruşla münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin yevmi mezkilrde saat 
dokuzda yüzde yedi bu~·uk dipozi · 
tu akçalariyle vilAyet daimi encü
menine ve mukavelename vo şart
namesini görmek içinde Nafia Jai· 
resine muracaatları ildn olunur . 

4433 16-20-24 ·- 29 

kAfidir . . t 
TOPTAN SATIŞ YERi : Yoğ Cami civarında lıelkecıle 

şısında ( ALİ N ASIBI > Eczanesi<lir . 
Ceyhanda satış yeri : Müskirt1t bayii Yusuf Ziya rfendi 
Mt3rsinde ,, ,, : ~1ustafa Yunus ve kard.eşler 

Yetmit bet kiloluk büyük damacana yüz yirmi - 120 
ru,tur . 

Ece Türkçe kraliçe 11 

Çiftehan Kaplıcası TU.rkl 
nin karlsbad'ıdır 

Tesisatı sairede başka eyi bir oteli hususi banyoları er~ 
kadınlar için gazinoları mükemmel bir bakkaliyesi ucuz ve ?~ 
mok veren lokantası furuou ve temiz berberi vardır . Elektrı1' 1 

vir edilmiştir . Yakındn radyoda konacaktır esbabı istirahat ııı 
meldir . ÇlFTEHAN istasyonuna iki Jaliko ınesaf~deJir şiıJJ 
navlunları yüzde ,,m tenzilAtlıdır . 

Torosların semapayıı şahikaları altında tabiatin azamet 'l' 
zellıği karşısında çam vo ardıç kokusuyla muattar serirı bir hafi 
do dinlenmek istiyenlor için on güzel bir sayfiyeJir . Fiatlar ı v 
icabo.tınu uyğun bir şekiMe hattı ıısğariy6 inJirilmiştir . '1l 

Oda ücretleri Banyo ücretıerl 

Otel odaları 
Taş odalar 
1 inci barakalar 
2 inci ,, " 

kuruş 
200 
125 
75 
50 

kuruş 

30 b 
ıs 
50 

Hususi 
Umumi 
kaphcada kal
mıyanlardan 

18 - 20 

Umumi neşriyat ınii 

Melımel Nurelll rı ıtİ: 
Adana Türk sözü uıa 


