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. ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

-- ·- Sıcaklar 1 
Hararet derecesi düşmekle beraber! 

şı>lırimizde yine yakıcı ve bunaltıcı 
sıcaklar devam etmektedir . Buz 
arfiyatı da yine eski vaziyetini muba· 
faza ediyor . 

Sporcularımız Moskovada nasıl karşılandı 
Avusturyada kanşıkllklar devam ediyor 1 Bürücek yaylasındaki yangın 

Reisicumhur M.Milkas yeni kabineyi Dolfusun bıraktığı Amerikalılara ait bir bina cuma 
günü tamamen yanup kül oldu cTI büyük mirası idareye davet etti. 

~~İtalya hükUmeti , Nazi nüfuzuna karşı koymak için Habsburg· 
lan Avusturya tahtına çıkarmağı düşünüyormuş! .. 

Bu yangında bir kast olup olma -
dığı tahkik edilmektedir • 

Viyana : 30 ( A. A. )- l\Iem-
l··kcttc her hangi Lir ihtilal ha· 
rcketinin zuhuru ihtimaline bina· 
en polis icap ed o tr dbirleri al
DH§tır. Polis miiJliriyeti mitral
yözler io himnycsi altında bulun-
mı.ıktadır . 

ı. Bu<laı>eşte : 30 ( A. A. )-Ma 
.:pli' 
bol curistnna gitmesi istenilmiyen bi~ j 
ıltJJ lukım kimsr~Jerin duhulüne mımı 

0 
tof olmak üzere Avusturya-Maca- ı 
pı1 rishn hududunda zabıta tarafın· 1 

ı dan bir takım tedbirler alınmış 
n o d lı' 
3 olduğu , ancak Lu ana ka ar ıç 

hir askeri kuvvet talışit edilme 
diği resm .. n bildirilmrktedir. 

f llelgrat : 30 (A. A.)- '·Prav-
8 da ,,gazetesinin Avustutyaya gön

derdiği hususi muhabirine göre 
ucr Carinthio va Styriede bulunan 

3,,ı Asiylir Münihdoki Hitlercilerden 
ıı muharebeyi tatil etmelAri için 

T.ıı· 
ıştl bir telgraf almışlardır. 

idil :Filhakika telgrafta şöyle de-
t 1 ~ ııiliyordu . 

( Allo Kampfo Emscell;ın ) 
tB hurbi durdurunuz : 

ek Carinthio asileri Bleibnrgu 
T. tahliye ettikten sonra Yugoslavya 
ne~ hududu yanındaki vaziyı>tlerini 
7 muhafazada devı.ım etmekte.dir-
6 ler. Bir çok 11ilcr hükumet kı-

taatııııo gelmesini bekledikleri 
e Dravograd civarında hududa 100 

motre kadar yakmda bulunmak
tadırlar. 

ım ~ Viyana : 30 ( A. A. ) -Sala· 
eler lıiyettar Avusturya menabiinden 
n bt teyit edildiğine göre Avustmya
derİ Alman hududu sıkı bir şekilde 
ran, kapatılmı~tır.Sade diplomatlarla 
mıİ' beynelmilel biletlere sahip nadir 

yolcuların geçınPsine müsaade 
edilmektedir . 

Viyana : 30 ( A. A. )-Hükfi·. 
0ni met Viyana polis müdür mua.vinı 

M. Miclıael Skuhlyi bütün Avus
turya polisinde umumi islahat 
yapmağa memur etmiştir · Me
sele bir kontrol ve tasfiye mese
lesidir. Bazı nazırlar başvekalette 
toplanarak yeni ka?ineni~ t~ şki_li 
için fikir teati etmışlerdır. Aynı 
zamanda şehirde polis faaliyeti 
artmıştır . Çünkü : başvekalet~ 
K.nrşı yeni bir taarruz ihtimali dn
ima mevcut bulunmaktadır . 

Polis müdüriyeti binası mit 
ralyözleJin mul~ufrızası. altında
dır. Başvekalet ıse polıs ve He-

H imv··hr kuvvetlerinin muhafazıı
sıncladır . Ve bunların miktuı 

n dün akşam arttırılmıştır. . 
Divanıharp 25 temmuz ısyanı 

mesullerini ve bilhassa l\I. Dol- 1 
fusun katillerioi muhakeme için 
toplanacağından polisin daha 
kuvvetli clnvranmast lazım gel· 

~ mekttdir . 
Lonclra: 30 ( A. A. )-Romıı

<lan " Roytcr " ajansına bildiri

liyor : 
Salahi)~cttar İtalyan meh9fili 

Avustuıyadaki vaziyeti sükun 
bulmuş ve buhranı bitmiş t~lakki 
t tmekte<lir . İtalyan kıtuatının 
hir kRÇ gün içinde huduttan geri 

>aa8' alınmaları mubtrmeldir. 

Paris : 30 ( A. A. ) -"Havas,, 
ajansının Roma muhabirinden : 

Roma nıahafili doğrudan doğ
ruya M. l\.lussolini tarafından il
ham edildiği söyleniJı.n vo ''Mes
sagerc ,, gazetesinde çıkım bir 
makaleye hususi ehemmiyet ver· 
mektedir. Makalede deniyor ki: 

Bu şeref uzak veya yakın bü- ı 
tün mesuller müstı ·hı.ıklarını bul 
muşlardır. Şiddete karşı kuvvet 
ahlut cılığa karşı doğruluk , iki 
yüzlülüğe karşı Iınysiyet hissi , 
fitne karşılıklarına kurşt müs~l
lah intizam usulü kullanıldı ve 
bütün bunlar İtalyanın sayı·sinde 
oJdu.ltalya bükiimrtinin ani mü
dahalesi Avusturyanın istiklalini 
her ne behasına olursa olsun mu
hafaza kararı. Hududu süratle kı
taat ve tayyareleor tahşidi :uzu 
edilen tesiri drrlıal gösterdi. Hnlk 
dostluk ve haysiyt't taahhütlerin· 
de oynamıyao büyük bir kuvvet 
tarafından muhafaza edildiğini 
duydu . Bu faşist diplomasisinin 
hakiki ve aslına mutabık bir ha· 
reketidir . Eskiden diplomatik 
teş~bhiisler yapılırdı . 

Bugün .Museolininin İtalya~ı
na itimadını ishat etmiş dost bir 
milletin istıklaHni ve muhta1iye· 
tini müdafaa etmek icap edince 
İtalyanın diğer hükumetlerin dip· 
lomatik trşebbüslerine istirak et· 

miyect"ğıni söylemek fazladır.Çok 
kerefor Alman hükumetinin vait· 
leri tutulmadı, çok kereler müza
k"reler vakıt kazanmak fikirler 
kanştııılmak için birer Vtsileden 
ibaret kaldı. Almanya hükiimtti 
Avusturyanın istiklatine hilrmet 
ve komşu Cumhuriyetin iktisadi 
kalkınmasına dürüst bir şekilde
ki mesaisiyle iştirak etml'ği va
detmişti . 

Bu son günle• in hadiseleri 
bütün Avrupa huzurunda yapmış 
olduğu taahhütlt"fini nasıl tuttu· 
ğunu göstermiştir. Haysiyet kai 
<lelerini hu kadar sıkılmadan ta 
nımıyan biri ile ahlak müsavatt 
içinde bir ikinci defa aoleşma ya 
pılmaz. Bugün Almanyaya karşı 
tam harek,.t serbestisini geri al 
mak hakkında sahip olmıyacak 
bir hükumet yokdur. 

"P~poh Di Roma,, gazetesi de 
diplomatik bir tt şebbüs yapıldığı 
takdirde İtalyanın huna iştirak 
etmiyecekini söylemektadir. 

Binat!naleyh hu hareket lüzum
suz olacaktır.İtalyan St"ferberliği 
huna esasen yapmışdır . 

Berne: 30 ( A. A.) - Avus· 
turya L·jyonunda çıkan isyana 
dair gelen son haberler isyanın 
Kollerscblag civarınd11 olduğunu 
bildirmektedir. Lejyondan bazı 

- Gerisi UçüncU sahifede -

Temmuzun yirmi yedinci cuma 
giinü Bürücek yaylasında ansuın 
çıkan bir yangında Amerikalılara 
ait iki katlı bir bioaoın temam en 
yanıp kül olduğunu yazmıştık . 
Bu yangıo hakkında aldığımız sou 
tefsilatl ımalumatı biz de a§ağıya 
yazıyoruz : 

Bürücekte Amerikalılara ah. 
binanın bir az ilerisinde yatakha
ne olarak ayrılmış iki katlı bir bi
na vardır. Orada Mis Tavner ve 
arkactaşları yatıp kalmaktadırlar. 
Cuma günü Mis Tavner ve arka 
daşlan gezmek üzere buradan bir 
kaç saatlık bir yere gidiyorlar. 
Bureda yalınız hizmetci Zaruhi 
v;ı Yeranuhi adında iki kız kalmış
tır. 

Saat on üçe doğru yatakhane 
kısmındAn birdenbire yangın çık· 
mışdır. Bu vaziyet üzerine köy 
ihtiyar heyeti ve halk yetişiyor. 

ve yangının etrafa sirayet etme
mesi için yakın bulunan ağaçları 
kesiyor, kıvılcımdan tutuşan ağaç
lar alelacele söndürülüyor ve bir 
çok emcklH safiyle yangının bü
yümemesinin önüne geçiliyor. 

Temnmen yanan bu bioamn 
içinde Mis Tavner ve arkadaşla· 
rına ait kıymetli eşyalar, kitaplar 
ve hatta bir çok da paralar bu
lunduğu söyleniyor . Yaogın bir· 
denbire çıkıp her tarafı sardığı 

-------------------------------------~--------------------------------------------Nafia Vekilimiz Sporcular_ımız Moskovada 
Ali bey maiyetleriyle birlik- . 

te Ankaraya döndüler l" l d b • l h fk · kk Hl _ s asyon a ın erce a ve teşe u -
fia ~~~!ş~~t1:r= 1~n( ş!~i~i: ~~:I ler tarafından nasıl karşılandılar 
di. Şömendifer fabrikasmı ve demir 
köprüler atelyesini gezdi . Öğle ye· 1 

~f'Ağini vagonlarında yi~en vekil bey Gazeteler Leyla ve Cavidan hanımların da 
vılayet, kolordu, Beledıye ve fırkayı 1 

ziyaret et.tikte~. sonra şeker fabrika· iştirakla rından memnuniyetle bahsediyor 
sını gt>zdı . Dun saat 16 da Ankara· 
ya hareket ettiler . 

ANKARA : 30 ( A.A ) - Nafia 
vekili Ali bey dün akşam saat yirmi 
ikide hutıusi~ trenle Aokaraya gel
miştir • Vekil beyi istasyonda veka
let ve: Devlı>t demiryolları erkaoı ile 
dostları karşılamıştır . 

ikinci ·Türk dili 
Kurultayı merkez bürosu 

bugün toplanacak . 

İstanbul: 30 ( A. A. )-Türk 
dili tetkik cemiyeti umumi ka 
tipliğinden : 

İkinci Türk dili kurultayı 
hazırlıklan bürosu umumi katibi 
İbrahim Necmi beyin reisliği al
tında Çanakkale mebusu Ahmet 
Cevdet, Ordu mebusu Ali Canip 
ve Dr. Saim Ali beylerden mü· 
rekkep olarak dün öğleden evvel 
ve öğleden soora iki toplantı 

yapmıştır. 

Bu iki toplantıda da kurultay 
için geltn tezlerio tetkiklerile 
uğraşılmış . Bunlar hakkında ka 
rar verilmiştir . Merkez bürosu 
1 ağustos çarş 1ınha günü saat 10 
da yPniden toplanacaktır . 

Moskova : 30 ( A. A. )-Hu
susi spor muhabirimiz bildiri-
yor : 

Spor kıfılemiz Odesadan bü
yük lezalıur ile teşyi edilmişdir. 
Tran Kiyeften geçerken istasyon
da pek çok sporcular, muhtelif 
heyetler tarafındao karşılanmış ve 
bir bando muzika resmi selamı 
ifa etmişdir. 30 temmuz sabahı 
Moskovaya geldiğimiz vakıt bü
yük trzahurat ile kaışılanıfık. 
Tren durunca muzika istiklal mar
şını çaldı ve bütün hazırun tarafın 
dan ayakta dinlendi. İı;tikbale 
gelenler arasında sefaretimiz er -
kanı, muhtelif teşkilat rüesası,~por 
kıtaları ve binlerce halk bulunu. 
yordu. 

Heyetimiz yeni Moskova ote
line inrli, Hepsinin sıhlıatı yerin
dedir, Şehrin her tarafı bayrak 
larımızla ve Türk-Sovyet dost 
Juğo yazılı afışlerle denanmıştır. 
İlk musıhaka 3 ağustosta yaptl 
acıktır. 

Moskova : 30 ( A. A. )-Türk 
sporcuları buraya gelmişler ve 
hariciye kc.miserliğinin bir mü-

me11ili ile muhtelif spor teşek · 
külleri ve matbuat mümessileri 
tuafından istikbal edilmişlerdir. 
İstasyonda binlerce sporcudan 
müttşekkil bir heyet bulunuyor· 
du. Misafirler kiyefde bedeni ter
biye meclisi reisi M. Morosov ta
rafmdan selamlaomışlardır. 

Mumaileyhe Cevdet Kerim 
bey cevap verert'k yapılan hara
rttli kabul resminden dolayı te 

- Gerisi üçüncü sahifede -
,.._. ••• 1 

Muhafız gücü 
Bisikletlileri Göreleden 

ln~boluya vardılar. 

Göre)e : 30 ( A. A. )-Mulıa 
fızgücü hisikletlileri dün geca sa· 
at 21 de horaya geldiler vaktın 
gece olmasına rağmen gençler ve 
halk tarafından tezahuratla kar
şılandılar. 

İoebulu : 30 ( A. A. )-Muha
fızgücü hisikletcileti bugün saat 
12 de şehrimize gdmiş ve sami· 
mi surette karşılanmışlardır . 

için buradan hiç bir şey kurtarı
lamamıştır. Zarar ve ziyanın çok 
f ezla olduğu bildiriyor . 

Yangını müteakip ihtiyar he
yeti yerinde ilk tahkikatı yaparak 
Zaruhi ile Y eranohiyi isticvap 
etmiştir . Zaruhinin gösterdiği 
telaş ve aldığı vııziyet nazarı dik
kati celbetmiştir. Nahiye müdürü 
de bu hususta ayrıca tahkikata 
başlamıştır . Yangının bir kast 
neticesi olarak çıkarılıp çıkarıl
madığı bu tahkikat neticesinde 
anlaşılacaktır . 

Halkın ve ihtiyar heyetinin 
yangını söndürmek ve ehafa ei· 
rayetine meydan vermemek hu
susunda gösterdikleri gayret doğ
rusu şayanı taktirdir . 

Isparta da 
Sellerdtın büyfik bir saha 

t~mamfln harap oldu. 

Isparta : 30 ( A. A. )-Şehrin 
ortasından geçen çayın cuma güa
kü fayezanı neticesinde 8 ev t"ı -
memen kum ve taşla dolmuş 6 
evia de dış kısımlarını harap et
miştir. Sel belediye tarafından 
yeni yaptırılan beton bir köprüyü 
ayaklanndan sökerek elli metre 
sürüklemişdir. Arazi üzerinde e· 
kinlerde de mühim hasar yapan 
selin maddi tahribatı tesbit edil· 
mektedir. 

Bü)ük bir saha iki buçuk met
re ıierinliğine kum ve taşla dol· 
muştur. Ağaçlar tamamen gömü
lü bir haldedir. Hilaliahmer ce
miyeti ve belediye tarafından sey-

lapzedelere yardım için mahallinde 
tetkikat yapılarak derhal icap 
eden tedbirler alınmış ve yar
dımlarda bulunulmuştnr. 

Muğla Halkevi gençleri 
Fethiyede 

FETHİYE : 30 ( A.A ) - Muğ· 
la halkevi gençleri halkevi reisile 
birlikte dün Fethiyeye geldiler . Bü· 
yük tezaburatla karşılandılar • .Muğla 
gençleri l.mgün istrahat edecekler. 
Yarın akşam temsil, konsn ve kon
ferans vereceklerdir . 

M. Kalenin 
Estonya hariciye nazırını 

huzuruna kabul etti. 

Moskovı.ı : 30 ( A. A. ) - Es
tonya hariciye nazırı M. Seoja
maa, M. Kalenine tarafından ka
bul edilmiştir . 

M. Molotov M. Seljaman şe

refine bir ziyafet vermiştir.Bun
da bütün hükumet erkan• hazır 
bulunmuştur . 

Gece Estonyanın .Moskovada
ki sefiri M. Tofer tarafındao M. 
Sel j nmaa şert"fine bir ziyafet ve
rilmiş bu ziyafette M. Molotov , 
hükumet erkanı ve hariciye ko 
miserliği mümessilleri bulun
muştur. Ziyafeti sefirlerin de iş. 
tirak ettiği bir müsamere takip 
etmi§tir . 

Eşek ihracatı .. 
Hakikaten şu Amerikalılar tulıaf 

adamlar ... 
Gazetelerde gördüm ; Amerika· 

nın bilmem neresinde bir eşek en· 
gisi açılmış ! Evet; bizim bildiğimiz 
şu uzun kulaklı kırfilozoflarının ser· 
gisi ... Orada Çf'Şİt çeşit eşekler tt>şhir 
edilmiş , aralarında müsabakalar ya
pılmış ve neticede e~eğin birisi bi· 
rinci gelmiş •. Marifeti nedir bilmi· 
yorum amma bu eşeğe biçilen paha, 
bizim paramızla tamam 4000 adı·t 
lira imi' !. 

Dört bin lira •• dile kolay .. Bu 
zamanda bu kadar parayı bir eşeğe 
verecek bal.ıayiğit belki Amerika<la 
bulunur , fakat Türkiyede böyle bir 
enayinin çıkacağını hiç sanmiyorum 
ben •. 

Çünkü bizde , vakıa böyle yalnız 
eşeklere mahsus bir sergi açılmamış· 
tır amma, eşek soyları belki her ta· 
raftan farklı derecede çoktur ! ve bu 
çokluğu yüzünden de biz bu müba
rek hayvanlara hiç de~er biçmeyiz ! 

Şimdi aklıma bir tedbir geliyor, 
aceba şu kısır zamanlarda hem mem· 
leket için bir hayır , hem de müte· 
şebbisleri için bir kazanç vesilesi ol· 
maz mı dersiniz bu tedbire : 

Mesı>la, eşeklerin çok para elli· 
ği Amerikaya bizim yerli eşeklnden 
bir kaç parti ihraç etsek ! ... 

Bnııdan iki türlü faydalı netice 
hasıl olacaktır sanıyorum : hir kere, 
şu bir kısmı aramızda dolaşan dik 
kulakla, cafcaflı, şatafatlı fakat hiç 
şakaya {!elmiycn, sevmeyi okşamayı 
asla anlamıyan, yüzünüze gülerken 
en ummadığınız zamanda kıçım çe· 
virip suratınıza karşı çifte savuran 
huysuz, ele avuca s1ğmaz, ne idüğü 
bellisiz f'Şekler azalır! Sonra da; geri· 
ye kalan eşeklerin, bunların bu zor· 
la terki dari diyar ettirilmelerin<len 
ürkerek ahlakım, me§rt'bini değiştir· 
rueleri ihtimali belirir !.. 

- İyi amma, bu ipe, yulara gel
mez eşeklt ri nasıl ayırt edip Ameri· 
kaya ihraç edebileceğiz? \'e bunnu 
içio hangi ölçüyü kullanacağız? 

l\Iı diyeceksiniz .. Kolay : Hk ön
ce Amerikadan bir eşek mutahissısı 
davet etmeli . Onları beş on gi.in şöy· 
lece umumi yerlerde dolaştırmah .. 
Tıınıd)ğımız ve memleketten ihracı 
faydalı eşeklerin de kuyruklarına giz
lice birer çatı kıstırmalı, ondan son· 
ra değme artık •.. Mal kendisini der
hal gösterir ! Tak yuları, yap pasa
portunu ve teslim et vapura ... hem 
hiç korkmayın; o mübarekler gittik
leri yerde de marifetlerini göı1terme· 
ğe kalkı~ır ve !!İzi a la mahcup et
mez!? .. 

Mlmımn 

Hariciye vekilimiz 
Dolfusun ölümü münasebe
tiyle bir taziye teli gönderdi 

ANKARA : 30 ( A.A ) -- A VU8· 

turya Ba~vakili M. Do\fusnn feci ölii 
mü münasebetiyle hariciye vekili 
~evfik Rüştü beyle Avusturya bari· 
cıye nazırı_ ara.sın~a aşağıdaki tel· 
graflar taatı edılmıştir : 

Hariciye nazın hazretlerine 
l'lyana 

Başvekil .M. Dolfu11un vefatı do
yuıiyle Cumhuriyet hükumetinin ha· 
r~retli ve samimi taziyetlerini ve ay· 
nı ~emanda şahsi teessürlerimi arze· 
derun . 

Doktor Tevfik RüştU 
Hariciye vekili Tevfik Rl1ştı1 

beyefendi hazretlerine Aııkara 
Ba~vekil M. Dolfusun vefatı mü· 

nasebetiyle vaki taziyedf'rden dolayı 
gerek zatıdevletlerine ve gerak Cum 
huriyet hükumetine hararelli teşek
kiirlcriıni arzederim . 

Başvekil muavini 
Starhemberg 
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Spor: 

Aramızda klas farkı değil, propa
ganda farkı var ! .. 

1Avusturya'da kadınların 11 1 Bir müsamere 
' memnriyetlerinden 1 ŞEHİR HA.DEH. LEHİ tenkitleri 

çıkarılması 1

------------------------ Halkevi Temsil şubesi s~1' R 

Hilıa)e yeııidir : Geçen sene 
Tüıkiye şampiyonasında Fener· 

bahçe i!e lzmir spor Aokarada 
kuşılaşıp mabut neticeyi aldıktan 

sonra maçın lzmirde tekrarlanma 
sı kararlaştıı ılmıştı • Vıyanalılarla 
sıkı bir aotıanman yaptıktan ao.ıra 

İımire gideıı Fenerbabçclıler, ora 
da , rekiplerıni , - türlü tezabur· 

lue , ve Köroğlu hikayelerini tao
z·rc ka:kışRo say111ı afişi re rağ 

weıı - , 8-0 ( sekiz - sıfır) 

y ndıği zaman , sanki Tüıkiyede 
bıç hakem yokmuş gihı , ta Viya
rıalardan o maçın idaresine gelmiş 
olan bir Vıyanah hakem , oyundan 
so~ra ihtisasları sorulduğu zaman: 

- [ Fenerbalıçe ile İzmir spor 
ar, sında klas faı kı vMdır !. F e

ner hah ç•; Balkanların en kuvvetli 
ve teknik takımıdır!. J tarzında ce· 
vap vermişti . 

Bu defa da , - galıba yapılan 

telkinler ve propagaoda lar altında 

kalmış olduğumuz için az , çok 
h·pimizin mümanaat eylememize 

rsğmer• - , lzmire gidip de ora
da ( A·tıııordu , Karşıyaka ve Al 

t&y ) t:ıkımhriyle , yani lzmiri en 
kuvv~tli bu üç takımı ile karşıla

şan vr §errlle çaı p•şao Çukurova
nrıı genç , ve dinç, eoerjık, uysal, 
susiz çocuklarına , bake01 Refık 
Osman bey: 

- ( İzmirlılerle Adanalılar 
ausında Klas (arkı var !. lzmirin 

her baııgi bir takımı her hangi 
bir Çukurova takımını kolaylıkla 

y~oebiltcek kudrettedir 1 . ) de
niş ?! ve mioelgaraip !? .. 

Hemen , h•meo yirmi senoye 
yakın birzc· maodanberi tanıştığım 
Refık Osmrn bey nükt•yi seven 

bır zattır . İsıanbulda top oyna· 
<lığı sıralarda kah Allıoorduda, 

kah ittihat kulübünde , kah Fener 
bahçe sınıflarında , kah Galatasa

ray takımında , ve 1924 tarihinde 
de Beıiktaş takımında anzi mev 
ki q !emişti . Refik beyin kimi 

sevdiğı , kimi sevmediği; kimden 
boşlaodığı , kimden hoşlanmadığı 

pek bellı değildır . Bu defa da , 
kim bilır hangi hissin ilcasiylr , 

lzmirlileri Çukurovılılara karşı 
koıuyacağı tul muş!?. Fakat , bu 
kadar müııasehetsiz bir tarzda 
olmuştur ki ?!.. 

Ber.cr, bakrmin bu 11özü mahal
line masruf değildir. Çüokü: İzınir 
le Çukuıova arasında klas farkı de· 

ğil sadece bir reklam ve propağan 
da farkı vardır da ondan ... Onlar 
lıendıleriui gayet eyi rekiam etme
sini biliyor ve bLceriyorlar. Biz ise 
buııu yapamıyor değil ıadect" Y•P· 
miyoruz . 

H•m , efendim , İzmirde ta 
kımlarımı:ıın aldığı neticeler de 
meydau<ladır : Oraya şimdiye ka. 

dar iki takımımız gitti . Mersin ld 
uıan Yurdu ; Göztepeyi 0-1 mağ 
liıp ederek döndü . Toros spor 
kulübümüz ise oranır. en kuvvetli 

kuıuplcri ile karşılaşarak bir galı
bıyet , bir beıabrrlik , ve bir ba 
kemin himmeti ve lutfu sayesinde 
bir de mağlubiyetle Çukurovamı

za avdet elt . Yani Çukurovalıların 
lzmir mıLtıkasına karşı elde edil 
wış ıki galibiyeti , bir ber•Leı lıği, 

ve bırdane mağlubiyeti vardır 1 .. 
Demek oluyor ki , bizim mıntaka; 

şımdıki halde lzmir mıotakasına 
galebe ç~lmış olmak vaziyetinde· 
dir 1?. 

Bu parlak ııeticeye rağmen , 
ha a ve bala : [Arada Klaı farkı 

v:ır 1 ... ] Demek ; hu iddıa sahiple
r iııı manasız biı gurura sevk et· . 
aıckten ; ve feci şuı ette aldatmka ı 

ve avutmaktan başka bır şey• ya
ramaz ... 

Eser meydandadır !. Çukur o
vanın esmer tenli ve süzgün be
nizli •e fakat ateşli ve cevheıli 
çocukları burada gayet ciddi ça 
lışmak sayesinde bugün İzmirde 
o parlak neticeyi almışlardır. On· 
ların başında da, lzmi de olduğu 
gibi , bütün Avrupalaıı dolaşmış, 
Avrupa takımların görmüş, Is 
tanbulun büyük takımlarında, milli 
ve mubtelıt takımlarda oynamış 

kimseler vardır .. . Çııkurova gençleri 
kendi yüksek kabiliydleri ve ze· 
kalacı saye~inde o iuıaıılardıııı çok 
esaslı ştkilde istıfade etmesini 
bilmişlerdir. Esasen onların tabın 
da yaratıcılık ve bir kimseye ben 
rr.emeyiş de vardır. 

Binaenaleyh; 

lzmirlilerle bizim aramızda , 
iddia edildiği gibi, bir f•rk yok
tur. Onlar da bu memleketin spor· 

culaıı, biz de bu memleketio spor 
cularıyız. Onlar ne kedar çalışı 

yorlarsa, biz, muhakkak ki, onlar

dan daha fazla ve daha esulı ça 
lışıyoruz . Bızim ttf vvukumuz , 
emia olmalıdır ki, bu noktadan 
ileıi gelmektedir. 

Bence: 
- Grnk hakem 

İzmirliler; 
ve gerekse 

Bu vaziyette, cidden f•ci bir 
surette aldilnmışlardır. Ve aldan· 
makta da berdevamdır. 

Çukurova ile lzmir ara.ıoda 
bir fark olduğunu ben de kabul 
etmiyor d•ğilim. Evet, böyle bir 

fark var. Ve bu fark; aramızdaki 

klas farkından drğil propaganda 
farkından ileri gelmektedir ki, onu 1 

da, pek yakındı telafi edeceğimiz 
tabiidir. 

Eaki sporculardan 

Ragıp 

-----··,----
Hindistarıda kolera 

tahribatı . 

'' The Bombay Chronici,, den: 

Bombaydan haziran nihaye· 
tindeki sıhhi vaziyet şu suretle 
tesb:t edilmiştir : 

Kolera : Bombay bavalisinde 
231 vakadaa 120 si ölümle neti
celenmiştir. Geçen hafta 212 va. 
kadan 81 vefat vardır. Geçen haf
ta zarfında kolera vukuatında 

bird ,,nhire bir tPzayüt görülmüş 
ve bu haft~ içinde bu miktar 
ümit edildiğinden fazla artmış
tır. Hastalığın önünü almak için 
tedafüi tedbirler almmakt.dır . 

Veba: Bombay havalisi ile 
Siııd mıntakasında 36 veba va · 

kası zuhur etmiş ve hunlardan 
16 sı vefat etmiştir. Diğer şehir
lerch ve civarlarında da veba va
kaları kaydedilmiştir . 

Çiçek hastalığı : Hindistanın 
mulıtelıf mıntakalartnda bir çok 

çiçek vekayıi kaydediliyor. Has 
talerın yekunu 155 i buluyor . 
Bunlar dan 78 i vefat etmiştir . 

lngiliz makine ihraca-
tının artması 

"Neue Freie PreHe,, den : 

Büyük Britanya makine ihra
catını 1934 •eneainin ilk nısfında 
157,429 tona çıkarabilmi§tİr ki 

kıymeti 16,34 milyon İngiliz lira
sıdır . Geçen senenin ayni devıe· 
siude makine ihracat miktarı 128, 
278 ton ve kıymeti 13,21 mil yon 
İngiliz liruı idi • Hindistan ve Ce
nubi Afrik11 erı mühim sürüm yer
leridir • 

"Raichspost» den : 

Viyana'da evli kadın memur 
lar istifaya davet edilmişler ve 

bunlardan bir çoğu tazminat ve 
ikramiye itası mukabilinde me 
muriyetlerinden çekilm•ğe ama

de olduklarını bildirmişlerdir. 
Vaziyet hükumrtça tetkık edile
rek hangi ahval ve şeraite göre 

ikramiye vey• tekaüdiye verile 
ceği tekerrür ettirilecektir. Kadın 
memurların memuriyetlerinden 
çıkarılacağJ. mevzuu hah olunca 

belediye vazifesinde müstahdem 
40 kadar kadın memur temmuz 
ayında kendilikleıind<n çekilmiş
lerdir. 

Buııların yerine namzet olarak 
20 grnç erkek memur belediye 
hizmrtine alınmaPı mukarrer olup 

bunda yalınız lise ve üniversiteden 
mezun erkeklerin namz•t olarak 
memuriyetlere t · yini ve kocaları 

memur olan kadın memurların 
umumiyetle memuıiyetlerden çı 

karılması ve dığer lerinin de maişet 

ve varidaıları, çocuklarını ve ya
hut yakın akrabalar mı grçindir
miye mıcbur olup olmadıkları 

nazaıı dikkate alınır ak oıa göre 
tekaüdiye nisbetleıinin tayini 
hakkında ahkam vazolunacaktır . 
Kadınlaıın memuıiyetleı inden 
çıkarılması suretile bunlara ve-
' ilmekte olan tahsisatın bir kısmı 

maaşları az olan erkek memuıle
ra verılesck ve diğar kısmı ile 
genç erkek memurlar tavin olu 
nacaktır. 

Avusturyada iktisadi 
vaziyet 

" eue Zürich•r Zeitung,,<len: 

Avusturya Konjnnktur tetki
kat enstitüsünün haziran rapo
runda sanayi m•mulatında bir 

salah ve iyilı şme t • spit edilmiş· 
tir. Demir ve çelık imalat faali
yetinde bir canlılık mahsustur . 

Bununla alakadar olarak işsizler 
adedi de biraz daha azalmıştır . 
Ham maddeler ithalatına ait müş 
irenin bir hayli yüksek oluşu , 

sınayiio mevaddı iptidaiye ihti
yacının azalmaksızın devam etti· 

ğine delaltt etmektedir. İstihlak 
maddelerinin paz .. ı henüz bu 
canlılığı göstermiyor. Geçen aya 
karşı mayısta ham demir mamu
latının müş'ıre raknmı 38 den 45 
şe çıkmış ve ham çelik mamula 
tının müş'ire ıakamı da 61 den 

77 ye çıkmıştır . 1932-1933 se
nelerinin vasatisi 100 idi. Yuka

rıda zikredilen son iki müş'ire 
rakamı 1931 senrsiudenberi kay
dedilen en yüksek rakamlardır . 

Macaristanın 1933-34 
mahsulat ihracatı . 

" Pester Lloyd ,, den : 

zirai 

Şimdi roihoyet bulmuş olan 
933-34 yılında Macaristonın ilı
ıacatı kıymet itibarile 420 mil

yon Pengöye b ıliğ olmuştur.Ge
çen senPnin ihracat kıymeti 310 
milyon Pengö idi. Miktar itiba

rıle buğday ihracatı 7,1 milyon 
metre kentalo , un ihracatı 0,87 
milyon metre kentale baliğ ol

muştur . Buğday ihracatından 
67,5 milyon ve un ihracatından 

11,9 milyon Pengö alınmıştır . 
Kasaplık ve cer hayvanatı ibra· 
catı 46,5 milyon ve kümes hay

vanatı ihracatı 27 ,5 milyon Pen
göyü bulmuştur . Bundan maada j 
çavdar ihracatı 1,6 milyea kental 
siklette ve 8,7 milyon Pengö kıy· J 

mett•, Mısır ihrucijtı 1,30 metre ı· 
kental siklette ve 8 milyon Pen
gö kıymettedir . 

Mekt_e_ıı~e~~~ dersler 1 Temyiz mahkemesi 

Bu sene hepsind~ 1 Tı>şrini-1 Üç mahküm hakkındaki 
evvelde başlanmış olacaktır 1 

Liseler , muallim , orta ve ti- j 
carcı mekteplerinde hu sene ilı:mal 

imtıbanlarına 1 Eylülda başlana ! 
rak 22 Eylüle kadar devam edecek 
ve bu tarihten 30 Eylüle kadar 
kayt ve kabul muamelesi yapılacak I 
ve 1 Teşrinievvelde de derslare 
başlanacaktır . 

il" mekteplerde de 15 Eylül. 
dans 30 Eylüla kadar kayt ve kabul 

muamelesi yapıhcak ve 1 Teşri· 

nievvelde derslere b3şlanacaktır . 

Haber aldığımıza göre maarif 
müdürlüğü bu der senesinde mü· 

racaat edecek çocuklarımızın mek
tepsiz kalmamalaıı için şimdiden 

lazımgelea tedbirleri almağa baı· 
lamıştır . 

Vali vt>kilimiz geldi, 

Tahkikat için üç gün evvel 
Feke kazasına gitmiş olan Vali 
vekili Osman Nuri beyle kendi

lerile birlikte gitmiş olan Def
terdar Halil ve vilayet jandarma 

kumandanı kaymakam İbrahim 
Ethem beyler dün akşam üzeri 
şehrimize dönmüşlerdir . 

Şehrimiz icra muhasibi 

Rahmi bey sahtekar ık cür· 
münden tevkit edildi 

icra dairesi muhasibi Rahmi 
ve Haydar zade Kamil ve esbak 
icra memuru H•ydar beyler hak
kında bir müddeltenberi ikinci is 
tiotak dairuinde tahkikat yapıl
makta idi. 

Bu tahkikat bitmiş ve bunlar 
hakkında mevkufen son tahkika 
tın açılmasına karu verilmif ol 

doğundan Rahmi ve Kimil bey 
ler tevkıf edilerek hapishaneye 
gönderilmifl erdir. 

Haydar bey ise Diyarbekirde 
icra memuru iken irtikap ve zim 
mele para geçirmekten beş sene
ye mahkum olmuş ve biru aonrı 
da oıada ölmüştür. 

Buıılara iınad e:füeo cürüm 
evrak üzerinde sabtekadık yap 
mak , sahte aenet tanzim etmek 

suretile maliyeye verilmesi lazım 
gelen bin yedi yüz liıayı zimmet
lerine geçirmektir • 

Suçlular hakkında dosya evra
kı ağır ceza mabkemeıine veril
miştir . Yakında muhakemelerine 
başlanacaktır • 

icra muhasibi Rahmi bey dün 
jandarmanın muhafazası altında 
icra daircsiııc getirilmiş ve muma 
ile) b muamelatını yeni tayin edi
len muhasebeciye devretmiştir . 

Kayseri treni dün gi
debildi 

Fazla yağan yağmurlardan yol
larda bir kısım bat ve köprülerin 
bozulması dolayısile şehrimizle 

Kayseri arasıoda işleyen trenler 
teebhürle gidip gelmiş ve evvelki 
günkü tren de hareket edememiş 
ti . 

Bozulan bu yollar tamir edil
diğinden tren dün şehrimizden 

Kay eriye hareket etmittir • 

Mahkeme ve icra harçları 

Hukek , ceza ve icra harçla· 
rının tezyidine dair olan kanunun 
tatbikine hu ııünden itibaren baş· 
!anacaktır . 

Bu münasebetle dün son gün 
ol111ak münaıebetiyle bilhassa 
icra dtliresinde büyük bir faaliyet 
ııöze çarpıyordu • 

hükmü tasdik etti --
Ağrı dağı isyanına iştirak su

çundan şehrimiz ağır ceza mahke
mesince yedişer sene ağır ba pse 
mahkum edilen Ercişli H•lil oğlu 
Haydar, Esat oğlu Maruf ve Ha 
mo '1iğer adı Timo oğlu Kubat 
haklarıcd.ki büküm mabkemei 
temyizce tudik ve on dokuz sen• 
ağır bapae mahküm ol.n Yakup 
oğlu Aco hakkınd H büküm:de 
bozulmuş ve dosya evrı.kı şehri 
mize geri gönderilmiştir . 

Selim Sabitin katili 

Askı>r Bilal yakalandı ve ad
liyPye teslim edildi 

Bundan iki güo e\'vtl Hadırlı
da bir cinayet olmuş ve Mansur 
oğlu asker Bilal ayni yerde oturan 
Selim Sabit efendiyi tabanc• ile 
omuzundan yaralıyarak öldürmüş 

ve kaçmıştı . 
Yapılan takibat ndicesinde 

Bilal yakalaamıştır. Bilal ile L.av· 
gaya iştirak ettiikleıindee dolayı 

yakalanan Zanbur oğlu Mahmut, 
Selim , Recep ile Bilal karısı Fat
ma , Selimin anası Latife ve Salih 
karıaı Fatma dün öğleden sor.ra 
haklarında tutulan tahkikat evra 
kı ve Recebio üzerinde bulunan 
mavzer tabancası ve iki mermi 
ile birlıkte adliyeye teslim edil· 
mişlerdir. 

§ Dünkü nüshamızda hastane 
ye getirilip yatırılan yaralılar Ha 
dırlıdan yazılacak yerde K•dirli
deo getiıilmiş şeklinde yazılmış· 

tır . Bu yanlışlığı dü1elliıiz. 

Adana - Elaziz treni 

11 aguatoıtan itibaren şehri 
mizdeu Elazize trenler işlemeğe 

baılıyacık yolcu ve eşya kabul 
edilecektir . 

Ali Riza bey 

iki ay mezuniyet almış olan ilk 
tedıisat müfettişlerinden Ali Riu 
bey bugün Bor kazasına gitmiştir . 

Kadirli kaymakamı 

Mezuniyetle lıtanbulda bulun· 
makta olan Kadirli kaymakamı 

Rif.tt bey, mezuniyeti biımiş oldu
ğundan vazifesi başına gitmek üze· 
re şegrimize gt imiştir . 

Bir ölüm 

İlk tedrisat müfettişlerinden 
Doğaa beyin refikası hanım te 
davi altında bulunduğu Memle· 
ket hastahanesinde vefat etmiş 

ve cenazesi dün öğleden sonra 
maarif mensnbni ve dostları 
tarafından kaldırılaıak karşıyaka 

mezarlığına gömiilmüştür. 

Ölüye Allahın rahmetini diler 
ve Doğan h·ye t•ıziyelerimizi 
sunarız . 

Askeri hava rasat isıasyoon 

parkında bir müsameı c verdi i 

lesi güo Türk Sözü gazetesitbec 

"İ. K.,, imzalı bir yazı çıktı · K 
yazı leokit kisvesi altında rtjİlll e 
ı ün şobsına istihdaf eden garel S 
satırlarla dolu idi . Bu yazıy• ı 

vap ~erildi ve "I. K,, beyin '!' Y 
sı tahlil edilerek görüşlerinin • bi 
sao , tenkidinin bitaraf olm•jlıda 
izah edildi . Biz hununlıı mesılyle 
rıin kapandığını sanmıştık . l)ıdi 
çıkan Tüı k Sözü gazetesinde 
disine mahfelin ve "İ- K ,, be O 
fahri müdafii süsünü vHen ve ~ 
ya fikiılere birer damla olarak 
ciimao olan Saffet imzalı yeni tıy 
hücum yazısı ile karşılaştık .1° " 
yazıda "İ K. " beyin ilk yazı$' 
takviye etmek cmelilc verileu ~r ç 
ssmereoin iyi olmadığından • t 
zılan tenkidin yerinde olduğfŞ 
dan bahsediliyor . p 

Tenkit ko!ay, sanal güçtür İ 
ler . Bu hakikat mahfelci müııİ' 
kitlerin yazılarındı1 taşıdıkları ~c; 
kit zihniyeti le bir kere dab• ~Jeti 
)3şıldı . Tenk•ttrn mRksat ber ll'_p d 
gi bir vesile ve sebeple şab•";ad 
kin bağlanmış bir kimseye fırsıl 
lan bilistifade dil uzatmak de' 
dtğıldir . Saboeye çıkan ber 'tce 
matör yarat.cağı kudret ve mll uşt 

f~kiyet ile kazanacağı alkış ve adi 
duyacağı ıslık seslerini pek ala t nlı 

dir eder. 

Müoakkldia ber şeyden ev<ff rı 
Litaraf olması ve bP.!e hissiy• 

na biç kapılmılması lazımdır . " rpt 
K. ,. beyin yazısı baştan aşağı 

ve bir tek kişiaio şahsına inbi idi 
ederek yalınız rejisörün kusurl,ıı 
nı göstermek gayuile o da biç 
sebep ve suretle talil edilmiyer k 
çala kalem karalanmış satırla~' 
uzanmasından ibarettir . 

R. T. 
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ikiiye i Hic bir söz ... f!ton •zcada•lı SON 

K. o. I· HABERLER 
Avusturyada 
karışıklıklar 

1 • 

s~>4 Rüzgar dışarda şiddt.tle esi 
:rdi r; odadaki lamba vnkıt vukıt 

tesionecek gibi oluyor. 

dt. Kadıa bir kaç defalar korku 
rejin elini yüreğine gôtürdü. 

g-11 rel Sofi : mınldanayordu : 
cıy• c - Ah ... Allnbım 1 •• 
p y• Yanındaki erkek sevdiği baş· 
nio - bir adamdı .. Adı Pol Synbo. 
maeldn bir kaç 1efııdır göz yurda 
nesrlyle odnuıo içini araştırdı ve ses· 
. l)ıdi : 

ıde ~ - Hiç bir şey yok.. 
bej O bu sözlerle kadının korku
ve nu yatıştırmak istiyordu. 

ı ralı Kış yeli kuyunun dolabını oy 
•eni lıyordu. Sofi titriyor .. Hem için 

• ~n ve hem dışından titriyordu . 
azısı - Niçia bilmem bugün 0 ka· 
feP ~r çok korkuyornm ki : 

- Belki seni birisi korkut • 
:şştur .. 

ug H h' k' - • ayır ıç ımse .• 

.. J Pencerenin çerçi veleri sallan· 
u__rıı . Rüzgar ıslık çnlarak ocağın 
u 1~cnsından geçiyordu. 
rı 

Syabo masanın yamadaki va· 
• :!etini dtğiştirdi. Bir bardak şa
~51,p daha içti ve ağzını sildi vf'! bu 

ıada sordu. 
ırs• K - ocan ne zaman gelecek ... 
ded Kıdınıo içine kocasının bu 
her ~ce behemehal geleceği doğ · 
mu" uştu . Müthiş korkuyordu müte· 
.;e ıdiyen peuceredcn <lışardaki ka 

a t~nlığı gözetliyordu. 

- O Tisyaoın ötf'siııe gitti. 
t\',arırıdan evvel gelcmn. 
iy•' Hariçteki kapı gıcırdadı ve 

. "' ptı. 
ağıf Erkek masauın başırıdan ir · 
bi9"ldi. 
rlsl' - Mutlaka o .. 
iç - Nereye kaçabilirsin ? 
erJ - O her ıey yapabilir. kaç. 

18r1:91ka bir yere kaç ... 
Avludaki köpek huladıktao 

-'nra bir ksç defa havladı. Sofi 
•i_ü gibi sararmıştı. Yerinden sıç 

ru yarak kalktı. 

~~: - Tamam kocam geldi.. 
or Syaho sandaliyeyi geriye İterek 
ıde' 

Jasadan kalkh. 
ef ·~ - Kocan mı ? .. 
eçJ Kadan deli gibi olmuştu. 

- Evet. .. 0 ... 
çit Kadının bütün maneviyatı alt 

ınelat olmuş gözlerinden yaş b.>şın 
ed.ı.ığa haşlamıştı. 
e bil Dostu kapıya doğru yürüdü 
eyle sert bir baıeketle kapıyı açtı. 
bıi -Ötleyise ben gidiyorum . 
k 1' Kadın derhal dostunun önüne . 
uııttaldı : 
ö1ll -0 timdi tam kapının öoünde 
enki'lrtık bu taraftan çıkamauın .. O· 
ad~Ya çabuk evin önfü1deki buğclay 
me•barma .. 
• ı1.t Adamın arkasından da Sofi çık· 

psu I w k 
bol'- Adam anbarın karan ıgıoa, a 
tıe-•D da koşarak odasına döndü. 
~' Bir anda masanın üstünü dü-

ar 1 .. dü d~ c~ m•'t tti, lambayı son r
1
.ku .

1
b. uy~ 

.,~takta imiş gibi gece ı • ıaesı· 
ug İ geyindi. 

Köpek kapının öoüodeki top· 
IS' n akları tırmalıyordu . Kapı saça-

üsB. •0111 altında birisi kundurasının 
,jo7murlırmı temizlemek için ayak· 
lec arını yere vuruyordu. Kapı açıldı. 

- Sofi? .. 
eı.W Kadın guya bu sese 

r fi lbi yataktan fırladı. 

rdİ - Seo misin ? ... 
Kalktı lambayı yakh. 

uyanmış 

ru~ Kovaes la Bauillie bastonunu 
fijfengele astı sonra karısına döndü 

lrnı kar ser pin tisiyle hem beyaz ol 
t 

luştu . 
- Geldilermi ? . 
Kadın içioio titrediğini duydu. 
-Kim? 
- Şehirden geleceklerdi • 
- Hayır kimse gelmedi. 
Kova~s masanın üzerine hiı 

Öz gezdirdi bir çok ekmek ufak · 
•rı görüoDyordu • Örtü kanepe · 

üzerindeydi • 

O her şeyi biliyozdu . !-••••••••••lliı
Masum bir sesle : 
- Öyle ise tütünleri de buğ

day anbauna • şarapların yanına ı 

indirelim . Çünkü onlar yarın ge· 
ltcekler . Sonra vergi vermek 
mtcburiyetinde kalacağım . 

Kadının ayakları birbirine do 
laşıyor ve mırıldanıyordu . 

- Allahım ... 
Kendiodeo geçmiı olduğu bal· 

de bir kaç defa merdiveni tır · 
mandı o dönübğü zaman kocası 
mutbakta harcı hazırlamıştı . 

- Haydi çabık ol 
Kadın karanlıkta sallanarak 

taşıdığı ya·ı dolu tütiin çuvalmı 
kocasının ayakları önüae yuvardı .. 

- işte .. 
Kocası çuvalı ayağıyle anbaran 

içine itti ve eline ilk kire midi aldı 
ve: 

- Sen barcı koyben kiremit 
leri dizecegim .. 

Büyük hir f aaliyctlc iş devam 1 
ediyordu . Harç .. Kiremit .. Kire· 
mit .. Harç .. Buğday kuyusunun 
ağzı kalın Lir duvar la hemen kapa · 

mışlı. 

Sofi muztaı ip titriyordu . Du · 
varııı üstüne yıkılmış ayağa kalk
mak için uğnşıyordu . Müthiş bir 
ürptrme içinde boğuk bir sesle 
mırıldandı . 

..-.. Gücüm yetmez .. Artık bir 
şey yapamam .. 

Kocası ona doğru "ğildi .. 
- Şimdi artık korkma .... Tü

tünde şarap gibi emin bir ynde . 
onlar ne şarabı , ne de tütünü bu· 
labilecekler . 

Erkek eve doğru yürüyor ka · 
rısı da onu güçlukle takip ediyor
du . Odaya girdfür , erkek bir 
sandaljaya oturdu . Kadın oca
ğm başında ayakta duruyordu . 

Birbirilerine bakıyorlardı . Bu 
bakışlarla korkunç, karışık burkaç
lara benziyorlardı . Kovaeıla bu 
•eHizliği bozdu . 

Belki gelecekleı , belki de de· 
ğil ... Fakat kuyunun ağzı ilkba · 
hara kadar böylece örülü kalacak 
buoları. söyledikten sonra masa
nın yanına geçip oturdu . Kadın 
bala ocağın ha11nda ayakta duru 
yordu .. 

Şafak alıncıya kadar böylece 
kaldılar ... 

Hukuk gazetesi 

İstanbulda salahiyetli bir lie· 
yet tarafından çıkarılmakta olan 
« Hukuk gazetesi • nin beıinci 
1ay111 da zengin ve olgun müode· 
recatla çılcmıthr . Bu nüshada bil· 
bassa adliyemizde bir müze · tesisi 
lüzumuna mütea\lik makale ve 
ehemmiyetti, hukukil bahislere ait 
ynılar1 ile Şürayı Devlet k"rarla
rınm tahlil Ae tetkiklerini havi etüt
ler mevcut olduğu gibi tıtbikat 
ve i~tibadat kısmında da şayam 

istifade mütalealar, kararlar ve tef· 
sirler vardır . 

Hukuk işleriyle alakalı bütün 
okurlarımıza tavsiye ederiz . 

Sporculanmız 
Moskovada 

- Birinci sahifeden artan -

§Ckkür etınişdir. 

i ng i ite re-ita lya 

Arasında bahri müzake
rel~reLondradada 

başland• 

Londra : 31 ( A. A. )-İtalyan 
d(niz ınütahaF<sısı M. Raineri Bis-

cia evvelki gün buraya gelmişdir. 
Bu gün haıiciye nezaretiyle tema
sa geçecektir . .Mütealıassıs şunlan 
söylemişdir : 

Vazifemin diplomatik bir ma 
hiyeti yoktur. Burada bahriye ne

zaretiyle mutabık kalarak teknik 
bir muhtıranın teferruatını hazır· 
lıyacağım. Bu muhtıra iptidai mü· 

zakereler açılmadan evYel İngiliz 
ve İtalya hükumetlerinin tasvibi· 
ne aızedilecektir . 

Londra : 31 ( A. A. ) - İngi
liz-İtalyan baliri müzakereleri 
bu s&halı bericiye nezaretinde 
başlamıştır. 

Bu mükalemeler sonbaharda 
mutahassıelar gelinceye kadar bir 
tetkik. mahiyetinclen ileri gitmi
yecektir. 

Yunan tayyarecileri 
Belgratta 

BELGRAD : 30 ( A.A ) - On 
dört Yunan tayyarecisi resmi bir zİ· 
yarcue bulunmak üzere Bükre§len 
buraya gelmi§lerdir . Tayyart'ciler 
Çarşamha gi.iuü Sofyaya gidt-cekler
dir. 

lngiltere hükumeti 

Hava kuvvetlerini birinci 
dereceye çıkarmağa 

çalışacakmış 

-
Londra : 31 (A.A) - Luisol

ıhire, muhafazakar kongresinde 

ıöylediği bir nutukta Sir Philip 
Sassoo hükumetin bava siyasetini 
bararetfe müdaffa C"tmiş ve demiş· 
tir ki : 

Bana kalusa bir taraflı silah
lara buakma siyasetine girmekle 

İngiltere yanlıı hueket etmiştir. 
Sadece motör ve tayyarelerin e-vw 
safı tayyarecilerin ihtisas ve ces• 

reti göz önünde tutulursa bizim 
havacılığımız dünyanın ~o biria· 
cisidir. Fakat adet itibariyle so· 

nuncu vaziyetteyiz. Bu nisbetsiz
liği diğer devletlerin seviyesine 
yükselmekle mal olur. Onları bi-

zim seviyemize indirmekle mi o· 
lur ? Ortan kaldırmalıyız. Seoe
lerce ikinci vaziyeti meydana ge-

tirmeğe çalıştık . Şimdi ise birinci 
v,uiyeti tahakkuk ettirmeğe mec 
bu ruz. 

Amerikada 

ithalat ve ihracat bankas1 
kımler' e muamele yapacak? 

-~-

Vaşington: 31 ( A.A) - M. 
Ruzvelt tarafından açılmasına mü-

saade edilen ikioc.i ithalat ve i!ıra 
cat bankası Sovyet Rusya miiıtes-

cu Türk hanımlarının ilk defa ola

ı na olmak üzere her hangi bir dev. 
letle yapacakları muamele için 

Amerikalı ithalat ve ibraca.tçılarle 
fabrikatörlere kredi kolaylıkları 
yapmağı baılamıthr . 

Adana Halkavi temsil 
şubesi reisliğinden : 

Türk sporcularının muvasa
latlanndan bahseden Moskova 
gazeteleri Tür J. kadınının istih· 
lasinden bahs etmekte \'e bilhas· 
sa bu defa gt len lıeyde yüzme 
musabıkluı olarak Leyla ve 
Cavidan hanımların iştirakini e· 1 

hemmiyetı~ kaydctmalcte ve spor- ı 

rak Türkiye hudutlannı aşarak 
1 

Yarınki çarşamba glinü akşamı 
l\foskovaya yüzme müsabakala· ı hnlkevi temsil şubesi tarafından 

nna iştirake gelmiş olduklarmı 1 yıldız parkında müsnmijre verile 
yazmaktadır. ' cegi ilAn olunur . 

-- Birinci sahifeden artan -

lan federasyon ordusu sabık yüz· 
başılarından kumandan Geh1'in 
emri olmadan Avusturyaya gtç· 
mek istemişler milliel~r bu J.ıore· 
keti protesto etmişlerdir. Bunıfan 
kav•ğa çıkmış 2 AvusturyalıLeji· 
:roıı asksri ölmüşdür. 

Paris: 30 ( A. A. )-'"Havas,, 
Ajan ının Berlin muhabiri bildi· 
riyor: 

1 

1 

. 

Evvelki gün efkarı umumiye
de heyecan uyandıran M. Musııo
lininin Avustaryı hududunda yap 
dığı askeri nümayiş ttsirini gös 
termi~dir. Daha evvelki gün Sty· 
rie ile Carinthirede itJyanın devam 
ettiğini bildirtn Alman gazeteleri 
<lüo büyük harflerle Viyanadal 
sükunun iade edıldiğini bildiri 

yorlardı. 
"Montag Post,, gazetesi M. 

Dolf üse karşı yapılan suikastin 
bir Avrupa hadisesi olmadığını 
isbata çalışmakta ve demektedir 
ki : 

Avusterya milleti Avrupa su(. 
huna menf aatı nam ana sükunu 
ve komşularıyln siyaset, iktisat 
ve kültür münasabetlerini şüphe· 
siz kendi vasıtafarıyla ttmin ede
cektir. 

Bu gazete Von Papeoin rolün· 
den bahsederken diyor ki : 

Kendisi birinci sınıf politika 
kuvvetine sahip bir şahıiyetlir . 
Kendisinin mutedil ve ihtiyatlı 
bir siyaset takip etmcai,mübim bir 
vaziyeti aolayışiyle tetkik etmesi 
beklenilir. 

Ser lin : 30 ( A.A ı -· Alman 
gazeteleri " Sunday timesin ,, bir 
makalesini iktibas ederek bunda 
memnuniyet beyan ediyorlar : 

"Suoday timu ,, bu makale -
ıinde diyor ki : 

n 

n 

ltalya keııdiliğinden hareket 
edecek olursa vaziyet fevkalade 
nezaket kf:ıbedecektir. Siyasi hı· 
ıiret ve ihtiyat, asker kuvvetlerini 
aıall'i derecede Avusturya ve Yu· 
goılavya hudutlarından uzakta tu 
tulmasını amirdir.Ta ki biç bir tab 

. 
. 

rike sebebiyet vermesin. 
Gazeteler " Daily telegraph. 

m da bir makalesini iktibas edi
yorlar. Bu gazete Alman bükume 
tinin Viyana karışıklıklarana itti
rik ettiğini farzettirecek ortada 
hiç bir ıebep mevcut olmadığ 
kanaatini izhar eylemektedir. 

' 

. 

l 

Diğer taraf tan Beri in matbua 
tınıa neİriyatına göre Çekoslo · 
vakya " Lido noveoiz,, gaı:eteai d 
Almao milli ıoıyalistliğine karş 
durmak bahanesiyle İtalyanın A 
vuıturya karıtıldıklanndan istifa 
deye teıebbüs etmesini takbih 

. 

ı 

. 
-

e 

ey (emektedir. 
Roma : 30 ( A .A ) - ihtiyat 

bir tedbir olmak üzere Avusturya 
hududuna sevkedilmiş olan dör 
fırka, Resya ve Breaner tepele 
riyle Sancandido geçidini ve Tar 
visi işgal etmektedirler. Bu kuv 
vetler Bolzano ve Madine dayan 

1 

t 

-

-
maktadar. 

e Viyana : 30 ( A.A ) - Gec 
yarısından ıoora yeni liükume 
erkanı reisicumhur M. l\liklaı tar 
fından kabul edilmiştir. Reisicum 
bur kendilerine şöyle demiştir : 

t 
a 
. 

ını Sizler, Dolfusıun büyük miras 
idareye davet ve memur edildini 
Onu şerefle ve onun zihniyetin 
göre idare edioiz. Sizden gayret 
le i§e koyu1manızı ve muhtaç ol 
duğumuz itilafa ve istikrarı ya 

z. 
e 
-
-
. 

ratmaoııı rica ederim. 
Bundan sonr• kabiotnin tab -

lifi yapalmıfhr. 
i 
r 

Nevyorlı : 30 ( A .A ) - Esk 
Avusturya hariciye nazm doldo 
Masaja Amerikalılara hitaben te 
ıiıle neırettiği bir outkunda Do 
fusıun katlinde Nazilerin muul o 
duklarını, çünkü Viyanadaki A 
aaın acfiri Foo Reitbin Avuıtur 

ı. 

l· 
l-

1-
-
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yada Nazi propagandasını idare Lord Hailesbama göre bu kor· 
etmiı bulunduğunu beyan etmiş· kulana yeri yoktur . Çünkü bugün· 
tır. kü ıartl•r 1914 dekinden başka-

M. Mataja netice oluak şöyle dır • O ı:eman Avrupa silahla iki 
demiıtir : tarafa ayrılmış bulunuyordu . Hal· 

Almanya bizi rabıt bırakma· buki , şimdi bütün medeni dünya 
dıkça l:>izim ıulha kavuşmamız im Nazilerin hu alçak cinayetini tak-
kanı yoktur. bib etmekte beraberdir ve biç bir 

Londra ~ 30 ( A.A ) - •·Roy · millet medeni dünya efkan umu-
ter,, ajansının Roma muhabirin- miyesi aleyhine harekete casaret 
den: edemiyecektir • 

Teeyyüt etmiyen bir şayiaya Bundan başka Avrvpa 1914 fa. 
göre halyanın Viyana sefiri; M. cialarının tekrarlanmasına müsaa· 
Voo Papenio Almanyanın Viyana de etmiyecek milyonlarca muba· 
sefiri olarak ltalya tarafındın ka· rip karıııında bulunmaktadır 
bul edilmiyeceğioi bildirmiştir. .• Vi~a~ : 30 (AA) - Salzbou~g 

Bununla beraber İtalyanın Al· vılayetıoan 3 şehrinde ehemmiyet-
maoyayı Avusturyanın dahili işle· siz muharebeler olduğunu bildiri. 
rine karışmakla ittibam ettiği bir liyor . Fakat Avusturyamn geri 
aırada keudiıioio ayoi ittibam al· kalan kısmında bir musiki hayra-
tında kalmak vaziyetine girmeğe mı ~apılmakta olan Salzbeurg 
meydan vereceği meıkuktür. şchrın de dahil olduğu halde sük(i 

Londra : 30 (A.A) - Harbiye net vardar . 
nazırı Lord Hailshım ıöylemiı ol Londra : 30 (AA) - "Reuter, 
duğu bir nutukta M. Dolfussun ajansmıo Roma muhabiri bildiri 
katline temas. etmiş ve demiştir ki: yor : 

Auıturya Başvekili cesur bir ltalya hükumeti ıu haberleri 
vatanperver ve temiz kalpli bir reımen tekzip etmektedir : 
hükumet adamı idi . Ölümü kendi 1 - Avusturya kıtaatı lta1ya 
memleketi içia güçlükle dolduru· hududunu herhangi bir noktada 
lur bir boşluk bırakmıştır • geçmiş değildir . 

Hatbiye Nazm bazı kimseler 2 - ltalya kıtaatı Avusturya 
tarafından Saraybsua cinayetiyle topraklarına girmiı değildir . 
tam yirmi ıeae sonıa yapılan bu 3 - İtalyanın Viyana sefiri 
cinayet arasında görülen yakınlığı ltalya hükumetinin M. Von Pa · 

1 

ve buna benzer bir f acianan teker· penin Avustnryaya gönderilmesi-
rur etmesi korkularını batırlatmıı· ni kabul etmediğini Avusturya 

1 -- Lııtf en say[ eyi çeviriniz -



fd ite : 4 

hükumehoe bildirm;ş dfğildir . 
Teeyyüt etmiyeo diğer bir şa 

yiaya göre İtalya , Avusturyada 
Nazi nüfuzuna karşı koymak için 
Habsbourgları tekrar Avusturya 
tahtına çalurmağı düşünmekte
dir. 

Londra : 30 (AA) - Reuter 
ajansını Bıüksel muhabirinden : 

Salabiyetlar kimseler nezdin
de yapılan ı;ıkı tahkikata göre bir 

çok kimselerin cuma günü Steeooi
kerzede bulunan Arşidük Ottoyu 
ziyaret ve Avusturya tabtina çı· 
karmağa davet ettikleri baklıında· 
ki şayialar tteyyüt etmemiştir . 

Londra : 30 (AA) - "Reuter,, 
aiaosmın Viyana mubabiriadeo : 

Eyi bir menbadan öğrenildi· 
ğioe göre M. Fey yeni Avusturya 
kabinrsioe dahil olmayacaktır • 
M. Fey "Reuter,, ajansı muhabi· 
rine Heimvebrlcıin her hangi bir 
teşebbüs yapacaklara hakkındaki 
haberlerin doğru olmadığmı bil· 
dirmiştir. 

Viyaoa : 30 (AA) - "Havas,, 
aiaosı bildiriyor : 

Hitlerciler Avusturyada tek 
rar tethiş hareketlerine başlamak 
üzere midirler ? 

Resmen bildirildiğine göre dün 
akşam Lüstenau ve Noralberg şe 
hirleriode iki bomba patlamış 

maddi zararlara sebep olmuştur . 
Salzburg vilayetiyle Bavyera ara· 
sanda Salzach kıyılarında bulunan 
Oberudorf hudut istasyonunda bir 
Avusturya Jandarmasına Almao 
hududu tıırafındao bir ti alt>şi 

edilmiş ve jandarma yaralaomış· 

tar . ~tyr de Heimvehrlerle nazi· 
fer arasında çıkan bir mücadelede 
Lir nazi öldürülmüştür . 

Viyana : f A.A )-Divanıharp 
milli Sosyalist lt thişçi Rocku ori 
sene ağır habis cezastna mahkum 
etmiştir . 

Viyaoa 31 (.A.A) - Kitzbac· 
belden bildirildiğine göre yüz ka
dar milli Sosyalist tevkif edHmiş 

ve eski belediye reisı Eroest Rl"iC
hio otelinde mühim bir patlayıcı 
maddeler deposu bulunmuştur . 

Ernest Reich ve iki kardeşi 

kaçmağ• muvaffak olmuşlardır . 
Döıdüocü kardtşleri yalsalanmıı

tır • 
Berlio: 31 ( AA ) - Alman 

ajansı Yugoslav sefart:tioin bir 
tebliğini ol"şretmektedir . Bu teb 
)iğde Avusturya .. hadiseleri esna
sında Yugoslavyaoın temımiyle 
dürüst hareket ettiğini ehemmiyet 
le kaydedildikten sonra deniyor ki: 

Şimdi)e kadar Yugoslavyaya 
yediyüz Avu,sturyalı mülteci gir· 
miş ve bunlarm hepsi silalarıodan 
tecrit olunarak tevkif edilmiştir . 
Avusturya isyana meselesi Yugos· 
lavyada mnnhasıran dahili bir me· 
sele olarak telakki edilmektedir . 
Bu mest le bir ihtilaf ıcvlit ettiği 
takdirde bunıı ancak millctler ce
miyeti beynelmilel çerçeve içinde 
balledehilir 

Paris : 3: ( A.A ) - Viyaoa 
bubranmlD süratle bııfledilmiş ol· 
masandan dolayı burada memnuni · 
)et izhar edilmekte ve yeni Baş 
vekil M. Schuschnig'io gösterdiği 

azim ehemmiyette kaydolunmak 
tadır . 

Yeni Başvekilin M. Dolfüs 
kadar Sosyalistlerin düşmanhğıoa 
uğramayacağı tahmin edilmektedir. 

~ 

Posta ve telgraf baş
müdürlüğünden: 

1 - Gecen seneki aylık ücreti 
94 lirn olan Adana istasyon arası 
posta nakliyatı 20 · 7 - 934 T den 
itibnren münekasaya çıkarılmıştır . 
Verılen bede) muvafık görüldüğü 

tnk<lırde 8 - 8 - 934 T.<le saat 15,30 
dıı ihııl,,si icra edilf.cflğin<len talip 
olanların şnrtnameyi görmek ve 
pey sürmek üzero Seyhan P. T. ve 
tf'lefon boşmüdiırlüğünc muracaat-
lurı ilan olunur . 4357 · 

20-26-31-6 

Gayri menkul malların 
1 arttarma ilanı 

1 

Dosya numarası : 1850 

Adana 1 inci icra memurluğun-

! danö: k a··ı .. h o· 1 mer ızı u sum anımın ı-

ritli Bekir oğa kerimesi EJifA ha
nımda aLceğı olan iki yüz liruya 
mukabil ipotek edilen hane . 

Açık aı ttırma ile pHaya çev
rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
Tapuca ytımini Recep oğlu Meh
mede satılan bir odalı müfrez hane 
yesnri tarik arkası Fehim bin Ra
mazan huvlusu iken elyevm usta 
Zakir havlusu cephesi Melek ha
nım tarlası ile mah<lut 183 arşın 
indalmesaha 95 metre çıkan hane 
elyevm kerpiçten mamul üstü çin
kodan mamul alt üstlü birer dört 
oda ve l sufa ve su tulumbası ol
<luğu. 

Gayri menkulün bulunduğu mev 
ki, mahallesi. sokağı, numarası . 
Rehmiye mahallesinde 46 numara. 

Takdir olunan kıymet : yeminli 
1300 lira . 

Arttırmanıo yapılacagt yer, gün, 
saat : Adana icra dairesinde 2004 
nunıaralı kanun mucibince 30 gün 
içinde bedeli ve kıymeti muham
menenin yüzde 75 ini bulduğu tak
dirde 2 - 9 - 934 Poznr günü saot 
14 - 16 da bulmadığı halde art
tırmanı 15 gün temdidiyle l 7 9 -
934 tarihinJo ayni saatte ihalesi 
icra kılınacPğı . 

. ı - İşbu gayri menkulün art
tırmü şartnamesi 31-7-934 tarihin
den itıbaren 1850 numara ile 1 inci 
icra dairesin:n muayyen numa· 
rasında herkesin görebilmesi için 
nçıkttr. lldnc.la yazılı olanlardan faz
la mafftmat almak isteyenler, işbu 
şartnameye ve 1850 dosya numn
rasiyle memurıyetimizo müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu · 
karıJa yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetin<le pey akçasiyle veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu tev
c.li edilecektir (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alftkadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını husmıiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

ildn tarihinden itibaren 20 gün için
de evrakı müsbıteleriyle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri iyca
beder. Aksi halde hakları tapu si
cıliylo sabit olmadıkça satış bede· 
lının paylaşmasından hariç kalırlar 

4 - Gösterilen günde arttırma
ya iştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu maluma
tı almış ve buııları tanıam~n kabul 
etmiş ad ve itihar olunurlar. 

5 - Tayin edileıı zamanda gay
ri menkul üç dtıfa bağırıldıktan son
ra en çok arttırana ihale edilir . 
Ancak arttırma bedeli muham
men kıymetin yüz<le yetmiş be
şını bulmaz veya satış isteye
nin alacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul i]e temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttır· 
me on beş gün daha temdit edile-

rek 17 9 934 Pazartesi günü ayni 
saatta yapılacak arttırmada bedeli 
satış isteyenin alacağma rüçhanı 

olan diğeıı alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacak
ları ınecmuundan fazlaya çıkmak 

6 - Gayri menkul ktmdisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunarak kendisin
den eve} en yüksek teklifle bulunan 
kimse arz«tmiş olduğu bedelle al
mağa razı olursa ona, razı olmaz 
v~ya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle orttırmaya çıkarılıp en 
çok ıırttırana ihale edilir. iki iha.Je 
arasındal<i fark ve gc~·cn güul ·r 
için yüze.le 5 ten hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hi.ıkme 
hacet kalmaksızın.memur iyetimizce 

( Türk Sözü ) 

Kolordu civarında 

Yaz l ı k Si ne m·a 
BU AKŞAM 

- Mösyö Bebe -
Mümessili : MORİS ŞÖVALYE 

ilave : t •iinya havadisleri 

FOTO 

COŞKUN 

Adanamızın bu en kıdemlive en mükemmel fo
toğraf atelyesi nihayet beynelmilel bir şöhreit 
haiz olan "A G FA,, Fabrikasının filimlerini ve 

muhtelif cins kağıtlarını da getirtmiştir. 

o • o 
En miikemmel vesaitle mücehhez atelyelerin
de en müşkiJpesetleri dahi memnun edecek 
resimler yapılır. Vitrine bakmak sözümüziin 
doğruluğunu isbata kafidir. 

o • o 

--

AMA TÖR iŞLERi AZAMİ iTi

NA VE SÜRATLE YAPILIR 

VE HEMEN ERTESi GÜN 

TESLiM EDiLiR. 

-

Tarsus Amerikan Go lege 
Amerikan erkek lisesi 
Tedrisat 1 Teşrini t:vvelde baş

lar. 
Tam devn li lise r Jduğu Maarif 

Veka.lelince tasdik edılmiştir . 
Türkçf', logilizce, Franszca o· 

kunur . 1'icnret dersleri vardtr . 
Leyli ücret 220 lira, Nehari üc

ret 40 liradır . 
Fazla malumat için müdürlüğe 

muracaat . 4379 1 - 3 

Tapu müdürlüğünden 
Gün <loğusu ; 1 lalil vereseJeri 

ve Mansur(zade Haydar ağa . 
Gün batısı : Mehmet ağa . 
Poyruzı : Garip ve Ragibe ve 

Şerire veresesi . 
Kıhlesi : Yunus oğlu Salih 

Uün doğusu : ~alih efe~di 
Gün batısı : lbrahim oğulları 

1 hım it ve Selim 
Poyrazı : Bayram zade Kamil 

efenJi 
Kıblesi : Be<lri efendi 

Hudut ve evsafı suiresi yukarı
da yazılı iki kıta<la 25 dönüm tarla 
cedit nafia mahallesinden Yusuf ke
rimııısi Fatma hanımın öte<lenberi 
senetsiz tasarrufunda olup 5'3nede 
bağlanması talep edilmekte oldu
ğandıtn ildn tarihinJen on gün son
ra mahallinde keşif ve tahkikat 
yapılacaktır . Bu tadalordo tosar
ruf ve ayni bir hak iddia eden ve
saikleriyle birlikte bu müddet içe
risinde tapu dairesine muracaat ve 
keşif mahallinde isbatl vucut ey?e-
meleri ildu olunur . C. 
____________________ _, ____ 

olıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 
Emvali gayri mtnkulenin yuka

rıda gösterilen 2 - 9 - 934 tarih
lerio<le Adana 1 inci icra memur
luğu o<lasmda işbu ilan ve gösteri
len arttırma şartnamesi dairesin
de satılacağı ilan olunur . 

4378 

Talebe velilerine 
müjde! 

ıkmale kalan Hse, muallim mek
tepleri ve orta mektep tslebelerini 
yetiştirmek içir. [ riyaziye, fen bil
gisi, biyoloji, fizik, kimya ] dersle
ri vermekteyim . Arzu buyuran:a-

rın erkek lisesinde A. N. remzine 

muracaatları . . C. 

Adana gençler temsil 
mahfelinden : 

28-7-934 Cuma günü ytıpılan 
umumi toplantıua ekseriyet bulu
namamıştır. Knt'i neticeye varılmak 
İçin 3-8-934 Guma günü yine top · 
lautı y apılacağandan mahfele rnu
akyyet azaların saat 9 da teşrif
leri ilan olunur. C. 1-3-

Posta telgraf başmü
dürlüğünden: 

1 - 935 s~nesi İçin başmüdü
riyetimizin ihtiyacı olan muhteHf 
ebat ve evsafı 1 187 aclet çtralı 
karaçam uirek Adana yeni istasyon 
civarında teslim suretiyle ve müna
kasa kanunu mucıbince 17 · 7 -
934 tarihinden itibaren ve 5 · 8 -
934 tarihinde saat 15 te verilen be
del muvafık gö. üldüğü= takdirde 
ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle münakasaya konulmuştur . 
Talip olanların şnrtnomttyi görmek 
için Seyhan posta ve telgraf baş 
müdüriyetlerine muracoatları ilan 
olunur . 4350 

17--22 - 28-3 

Tarsus belediye riya
setinden: 

''234,, teneke benzin ve "212,, 
teneke gazyağı ve 23 teneke vagon 
yağı kapalı zarf usulile 20 gün 
müddotle münakesnya konulmuş
tur . 934 senesi Ağustos nyının 12 
inci Pazar günü saat 15 te ihale 
edilecektir . Taliplerin Tarsus Bele· 
diyesine muracaatları ilıın olunur . 

27- 30 - 3 437 4 

·ı Belediye 
~------

Belediye Riyasetinden 

Darülaceze ve emrazı zühreviye hastanel 
için odun, kömür ve kuru erzak 

satln ahnacak 
Darülaceze ile emrazı zühreviyo hastanesinin bir senelik <J 

kömür ve kuru erzak ihtiyacının açık eksiltme suretiyle satın alı 
sına karar verilmiştir . 

l~ale~i Agustosun 14 üncü Salı günü saat on beşte yapılao~ 
d.an tahplerın o gün Belediye encümenine ve şartnamelerini görnı'-' 
tıyenlerin 4le Belediye yazı işleri kalemine muracııallan ilan olıınur 

23-27--1-6 4362 

l 
Mirza çelebi mahallesinden geçen lağa~ 

inşaatı münakasaya konuluyor 
Hayvan. p~zarından ve mirza çelebi mahallesinden geçen uıllum 

!ağa.mı~ tem~ıt .~nşa~tı ~apalı eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. ~ili 
keşfı bı~ Y~.dı yuz yırmı üç 1723 lira ol ım bu inşaııtın ihalesi Ağutırlı 
sun 14 un<>u Salı günü snat on beşte yapılııcağrn<lan taliplerin o 
muayyen san~~ katla~ t~klifJer~ni Belediye encümenine vermeleri ş'ıe 
me ve keşfi gormek ıstıyenlerın de y:ızt i~leri kalemine muracaai t 
·ıA 1 ıas 
ı t\n o unur . 4364 23-27-1 -6 Cei 

------------------------...-1 
a~ 

Adana kız muallim mektebi 
müdürlüğünden 

:ak 
za 

Kilo 

2250 
23500 

140000 
ı 1200 
3800 
2700 
1250 
1000 
300 
300 

1400 
4000 
2700 
6500 

Adet Cinsi Kilo 

Sadeyağı 1700 
Dört ytlJız undan ekmek 700 

ML•şe odunu 
1( oyun Eti 650 

Şeker ( yerli kesme şeker ) 700 
Maraş pirinci 

32000 

Zeytinyağı 
ll~lis Edirne Peyniri 
lstanbul Makarnası 
lstanhul şehriyesi ( Arpa ) 
Sabun 
Putates 
Süt 
Yoğurt 
Yumurta 

em 
Cios'nü 

Kuru soğaıHur 

Kuru fosul.)' en 
ilen malı} ezl 
Zeytin tanesl>ir 
Kaşar peyrıi"1al 

le 
>ıl 

ht 
ıeI 
le 
nıl 

Mı·ktebimizin Eylül 934 tarihin<lım Mayıs 935 gayesine kaJar 
kuz aylık . 

l - İhtiyact yukarda cins ve miktarı yazılı erzak ve 
1 8 934 tarihinJan itibaren dört defa gazı-ta iie i!an edilmek sur 
münakasaya konulmuştur . 

2 - Taliplerden şeraiti anlamak isti yenler her gün sa at ontlı.ıll 
ikiye kotlar mektep idaresine muracaat etsinler . )• 

3 - Yevmi ihah~ 22 - 8 • 934 Çarşamba günüdür . İhale Adaoa)I 
arif müdüriyeti dairesinJ~ yapılacııktır . Talipler o gün saat on J" 
yüzdA yedi buçuk teminat akçalariyle birlikte gelsinler . Muayyen s• 
ıeminot akçası için banka mektubu almam1ş ve yahlit vezne makbtıl 
nu ibraz etm"yenler münakasaya iştirak ettirilemez ildn olunur. 4, 

r 

lsu 
1-8-15-22 

l s 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

~~---------·,--------~~ 

* * * 

Umumi neşriyat müdürB 
·ı Me/ımel Nurellin , e 

Adana Türk sözü matba"1 


