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•• • • Vilayetimizde 
Sıcak memlP.ketlere m11hsos ne

batlaı yetiştirmek imkimnı araştır· 
mak üzere ecnebi bir mütehassıs tet 
~kat ya~yor . ı 

-~ :ı 
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Orta tahsil mekteplerinde kayıt başladı 
urultayın üçüncü günü 

. 
1 
1 

1 

im Hazım ve Yusuf Ziya beyler 1 

lerini okudular ve alkışlandılar 

ANBUJ .. : 20 ( A . A ) -
• Türk dili kurultayı üçün· ı 
lantısını bugün Dolmabalı 

rayında y .. ptı . İçtimadan 1 
saat on buçukta idari ve il 
misyonlar toplanıp müza· 
ttiler. 
leden sonra on dörtte ku
n umumi toplantısı oldu . 
Cumhur hazretleri de ref a· 

inde Başvekil İsmet paşa 
eri ve dahiliye vekili Şük 

bu tez, hazirun üzerinde büyük 
bir tesir bıraktı. 

Orta tahsil 
mekteplerinde 

Kayıt ve kabul muamele
sine başlandı 

Orta tahsil mekt"plcrinde ka · 
vıt ve kabul muamelesioe baılan· 
mışlır . Bu sene mekteplere müra· 
caat edeol~rio adedi gtçen sene· 
!erden çolc fazladır . Bu tehacüm 
karıısında kadronun bir kaç gün 
içinde kapanacağı şüphesizdir . 

Doktor tengvall 
Sıcak memleketler nebatıtı 
y~tiştirmek için vilayeti
mizde tetkikat yapıyor 

ya bey olduğu halde müza. 
takip buyurdular . Kazım 
zretleri celseyi açtıktan 

İsmail Müştak bey ikinci 

On dakika istirahatten sonra 
yeniden salona'girildi. Eskişehir 
mebusu Musuf ziya hey Oral-Al
tay dilleıile Türkçenin münase 
betlerini araştıran tezile büyük 
bir alaka uyandırdı. Yusuf Ziya 
hey Oral-Altay dillerinin Türk· 
çe ile münasebetinden bahsetti. 
DıJciler nazarında bu münasebet 
ve karabetin esasları olmak üze
re telakki edilen bir çok lugıtlır · 
da iştirak, sırrılarda ahenk,nahiv Cava adasında 12 sene kala. 
usullerinde mütabakat ve saireyi rak :Filistin hükumeti hesabına 
bitirdikten sonra bunların lugat çalışmış bulunan memaliki barre 

in zabttlarını okudu ve 
iyede tasvip edildi . 

hazinesinde bulunan kelimelerin nebatatı~ mutahassısı Doktor T~ng 
bir kısmı Türkçeye hiç benzemez vaH ( Antalya - Finike - Alın 
gibi göı \indüğünü ve bunu tamik ya - Mersin - Alata - Lamos 
etmek gerek olduğunu söyledi . ve Tarsus ) havalisinde tetkikler-z,dil cem•yeti umumi mer· 

yeti azaaından aim Ha· 
yin idi. Şiddetle Alkışlanan ı 

Knı ultay y.r ında devam edecek-· de bulunduktan sonra şehrimize 
t. gelmiştir . Mumaileyh, Adanada-ır. 

Elektrik saat kiraları 
luldan itibaren ayda 12,S 

kuruşa indirildi 
~~------··---------~-

saatleri sahn almak isteyenler 
de yeni formüller bulundu 

ektrik saat kiralan hakkın 

1 fia Vekaletine yapılan şi 

er üzerine Nofio Vtkaleti, j 
a bazı kısımlarım aldı 
kararı vermiş ve alakalıları 
rarın infazına memur eyle 

ektrik saatları üzerinde et· 
tetkikat yapan Vekaleti 

alelumum saatlerin kıymeti 
·yr lerine göre bunların fa. l 
amortismanı için % 10, 

ları içia o/o 3 ve masarifi 
iye olarak ta yüzde 2 nis· 
e bir mf!blıığın müesses<":ye 
esini kabul eylemiştir. Ji,11-
amorfisman olarak yüzde 

sabiyle her hangi bir saatın 
' on beş sene nihayetinde 

iyle ödenmiş olmaktadn . 
le göre kirn ile saat alan 

ne, on be§ sene nihay,. tin· 
t bedelini tamnmiylı:ı öde

olacak ve saatı bili bedel 
p edebilecektir . 
cak on beş seneden sonra 
bakım ücreti ve mosarifi 
iye hiesesi olm11k üzere ea-
ıymeti bakıkiy~sine nishet

e 5 bir ücret vermesi la· 
elir . 
ukarki faiz ve amortisman 
rıoa göre bakım ve saire 
dahil olduğu halda saatle· 

• ra bedelleri 12,5 kuruş ola
ebit edılmiştir . 

ir saatin hayatı 20 sene iti
ildiğindt~o, 15 sene nihuye 
saat bedellerini ödemi~ ol· 
ından naşi hu müddetten 
yukarıda bildirilen yüzde 
tarından moda aboneler hiç 
ra vermek mecburiyetin 
ğildirler . Hılbuki bu mü 
ler ıimdiye kadar halktan 
kirası namiyle senede asga· 
lira almakta buluomuı ol-

doklarından 7,5 sene nihayetin· 
de saatlerin hrdeli amorti !!dilmiş 
olması lazım gelir . Binaenaleyh 
7,5 seneyi dolduran aboneler bıla 
b"del saatlerine tt>sahüp edebile
ceklerdir . Bu gibi abont-ler yal· 
nız bakım ve masarifi umumi
yeya iştira k hissesi olarak saatm 
kıymeti hakikiyesinin yüzde 5 i 
nisbetinde bir ücret vermeğe 
mecburdurlar . 

EylUl 934 C"reyan faturala
rında yukarıda izah olunan esas 
dairesinde hareket olunması tav
siye olunur . 

----· .. ····----
Yüz geçlerimiz 
---- -

KiyPfh, büyük muvaffakt
yetler kazandıhır. -Kiyt"f : 20 ( A. A. ) - Hususi 

spor muhabirimiz bildiriyor : 
İki gündür Kiyefteyiz . Her ta· 

rafta olduğu gibi burada da büyük 
dostluk tt-zuhürlerilc karşılaşmakta· 
yız. Türk sporcuları şerefine Vosk 
tarafından bir çay , hariciye komi· 
serliği larafmdao da bir akşam zi
yafeti verildi. Dün Dinyeper nehri 
üzerindeki su istasyonunda deniz 
musabakaları yapıldı . Hava bulutlu 
ve rüzgarlı olmakla beraber büyük 
bir kalabalık vardı . Neticeler şun
lardır : 

100 .Metrede Halil 7 dakika 9 
saniye ile birinci ; 
. ~ metre kurlJağalama Alp bi· 

rıncı ; 
200 metre serbestte Halil birinci; 
Bayrak yerışmı 1 ürkive rekoru· 

nu kırarak kazandı . · 
Atlamada Saut>nd Suau birinci 

gt>ldi . 
Su topunda 2-3 kazandık. 
200 metre kurbağalamada Leyli 

hanım ikinci , 500 metrede Cavidan 
hanım ikinci . 

Deniz takımımız bugüne kadar 
3 müaabaka yapmış, birini kazanmış 
ikiıini kaybetmiştir . 

ki tetkiklerine ( Dörtyol ) dan 
başlıyacak ve Ptıyas, kürtül, Dört· 
yol - Çaylı ve ocaklı ve Erzin 
havalisini gördükten sonran Ko· 
zana geçecek ve oradan da Ada. 
naya gelerek tetkiklerine hitam 
trerecektir . 

Doktor Tengvall seyahatin
den pek memnundur . Ve şimdi
ki halde, yetiştireceği nebatlar 
için iki, üç müsait havza bulmuş 
tur . Mumailt'yhe, bütün bu seya
hati ı snesında, Adana Ziraat mek
tebi muallimlerinden Ragıp Ziya 

bey de refakat eylemekte ve mem· 
lr ketin ıklim şartlarını tanı 
mak hususunda kendisine çok 
yardım etmektedir . 

Bu mesainin feyizli neticeler 
vereceğini ümit ediyoruz . 

~~------··---------~-
Trabzonda 

Yağan yağmur sebzel~re 
çok yaradı ---

Trabzon : 20 ( A. A. )-Aylar 
danheri devam eden şiddelli ku
raklıktan bütün mahsulat yanmış, 
mahvolmak dercc;}sine gelmişti. 
Bu yüzden sepze fiyatı epeyce art 
mıştı. Dün akş•ından sabaha ka 
dar yağan şiddetli ımğnak yağmu · 
ru bir kısım mahsuliu ve bilhas 
sa sebzelere çok yaramı§, zürraın 
yüzünü güldürmüıtür. 

Dün akşamki fırtmadan Cum 
huriyet vapuru limanda ba-rına 
mamış,Pulathaneye yolcu ve pos . 
tasını vermiı ve bugün Hcıpaya 
gitmiştir. 

Trabzonda zafer bay
ramı hazırhklar1 

TRABZON : 20 ( A . A )- 30 
Ağustos znfer bayramı için tayya
re cemiyeti tarafından hazırlanan 

progı amda deniz yarışları ve spor
lan, gard~n parti, piyankolar ve 
f tıkir çocukları sünnet dügünleri 
bulunmaktadır . 

Erzurumda kış 
Palan döken daGına 

kar yaGdı 

ERZURl M : 20 ( A . A) -
dün burada iki saat devam eden 
kuvvetli hir fırUna esmiıtir . Pa
landökene kar düşmüş ve hava 
birdenbire sogumuştur . 

Reye iştirak edecek Almanla
rın sayısı 45,204,667 dir . 

Berlin : 20 ( A. A. )-İntihap 
bürosu müdiriyetindeo bildiril 
miıtir : 

Kaydedilen müntehip mikta
rı 45,204,667 dir . Bunlardan 
3,156,807 sinin seyehat kartları 
vaı:dır. Rey verenler 43,267,821 : 

Evet diyenler 38,124,030·mun· 
tabiplerin yüzde 89,9 u ... 

Hayır diyenler 4,275,248.mün
tehiplerin yüzde 10, 1 

Boş rey puılalerı 868,543: 
Berlin : 20 ( A.'A. )-"Havas" 

Ajansı muhabirinden : 
Dün akşam Wilhelmst•assede 

büyük bir faaliyet hüküm sür
mekte idi. Hücum kılaları bir fe· 
ner alayı tertip etmiştir ve baş 
vekalet önünde milli sosyalist 
mıırşı ve askeri ma•ş'ar söyliye 
rek geçit resmi yapmışlerdır. Bir· 
çok defa iş odasının b .. lkonuoa 
çıkan M, Hitleı müthiş alkışlar 
la ve tarif edilmez coşkunluklar · 
la karşılanmıştır. Kalabalık ara 
sında bir çok gençler göze çarpı· 

yordu. 
Berlin : 20 ( A A. )-"Havas,, 

Ajansı muhabirinden: 
M. Göbrls hundan bir hllfta ev

vel şöyle diyordu : 
12 Teşriıısani 1933 dekine nis. 

h :!tle bir tek rey kaybedecek olur· 
sak yabancılar derin bir memnu 
niyet nefe~i alacaktır . 

Halbuki 12 trşrinsani 1933 te 
(hayır!) diye cevap veren yalı · 
nız 1,000,000 kişi varken bugün 
4,000,000 den fazla hayır diyen 

olmuştur. Binaenaleyh bu M. Gö
bels için bir muvaffakiyetsizlik· 
tir. 

Fakat ayni zamanda Almanla
rın yüzde ~ nının muvaffakiye 
tini kazanmış olan M. Hıtleri 
için büyük bir muvaffakiy"t ol . 
maktan ela geri kalmamakta 
dır. 

· Şurasını da kaydetmek lazım· 
dır ki büyük nufuslu olan şehir 
leıde rejime muhalefet etmek ha· 
kiki bir cesarete delalet eder. 
Bazı katolik mıntakalarla büyük 
işçi şehirlerinde mahalefet bazen 
yü:i'.de 25 i geçmiştir. Bu rakam 
rejim için çok büyüktür. Milıi 

sosyalist rejimi en yüksek devri· 
ni geçirmiştir. 

Fakat M. Bitler nufuzunu kay· 
betmiş değildir. Bununla beraber 
M. Hitler kuvveti almış olduğu 
efkarı umumiyenin en küçüle se -
batsızlığına karşı bile hassastlr ve 1 

ister istemez bu reyiamdan M. 
Göbhelsin hundan 8 gün evvel 
söyledigi sözlerden çıllan hesap· 
ları aşan neticeler çıkarmağa mec
bur olacaktır. 

M: Göbhels sekiz gün evvel 
şu sözleri söylemiştir : 

Bir tek rey kaip ed~rstk ya· 
hancılar şunları söyleyecektir ; 

Bir tek rey kaybettiler. 
Milli sosyalistlerin 40,000000 

reyi vardır. Binaenaleyh kırk mil
yon sene hekliyellm o zamana 

- Gerisi OçUncU sahifede -

Stratosfer balonu 
16 bin metreye yükselerek muvaf -
fakıyetli tetkiklere imkan verdi 

Belcikalı alim, bu yükselişten ve 
• 

aldığı neticen çok memnun 
BELGRAD : 20 ( A . A ) -

Avala ajansı bildiriyor : 
Macar, Yugoslav ve Avus

turya Yugoslav hududu yakinıo· 
daki Morska Sabotadon bildiril 
diğine göre Belçikalı pı ofesör 
Cosyns'io balonu, dün akşam sa
at 9,30 da mf'zkur j t•hir civarın· 
daki Zecavlje köyünde bir mı· 
sır tarlasına inmiştir . Köylüler 
balonu göıünca koşarak balon 
dakilerc halat atmışlar ve balo
nu çekerek karaya indirmişler
dir. Haberdar edilen jandarmalar 
derhal yetişerek sepeti ve bolo
ou nakletmişlerdir. Profesör Cos 
yns ve VandH Elsta gtceyi köy 
mtktebi müdürünün evinde ge
çirmişlerdir . Kendileri bıtkio 
görünüyorlar . Sabahleyin sepet 
içinde ki mo kine Vf! aletleri iste
mişler ve Görmji Petrovaskiye 
hareket etmialerdir . Profesör 
Cosyos, uçuştan pek memnun ve 
elde edilen neticelerin muvoffa. 

kiyetli olduğunu bildirmiştir . 
BELGRAD: 20 ( A. A) -

Profesör Cosyns, gazet.ıcilere şu 

beyanatta bulunmuştur : 
Uçuşun verdiği netic .. den çok 

memnunum . Bu uçuş esnasında 
bir çok anasır ile Kozmique su
elları hakkında etütler yaptık . 
Aletlerin kaydettiklerine göre 
16,000 metre kadar yükseldik . 

Belçikalı alimler yarın Zag
rep şehrine hareket edec"klerdir. 

LİYUBLİYANA: 20 ( A.A )
Profesör Cosyns ile arkadıışı Van 
der Elst gec ... yi Potrovski mek· 
tep müdürDnünün nndinde ge 
çirdıklen sonra df'mişlerdir ki : 

16 bin metreye kadar yüksel· 
dik . Uçuaumuz pek güzel ve ka 
raya inmek te halkın hüsnü ni
yeti ve memurların müzahareti 
sayesinde mükemmel olmuştur . 
Dün sabah saat 6,15 te Havenne
den kalkuktan sonra süratle 10 

- Gerisi UçOnc:O sahifede -

Loyt Corca göre 

Loodra : [ Deyli Ekspres ] -
Sabık İngiliz Başvekillerinden 
Loyt Corç, bir makalesinde şöyle 
yazıyor ; 

" - Almanya harp edemez ... 
Bu hüküm kat'idir . Çünkü: 

Almanya 914 senesinde dün
yama en iyi teçhiz edilmiş bir 
ordusuna malikti . 

Almanya 934 sent-sinde dün
yanın en kötü tf!çhizatlı ordula
rıadan birine maliktir . 

Almanyanın 9İ4 te kuvvetli 
müttefikleri vardı . Bugün bun· 
ların hiç birisi yoktur . Alman
yanın o zaman ki dostu Avustur
ya, bugün en büyük düşmanıdır. 
Türkiye Almanyaya karşı lakay
dır. Sırbistan Bulguristanla an
laşmıştır . 

Bugünkü Almanya Çekoslo
vakya ordulıırının karşısında hile 
yalnızca duromaz . hor Hitlerin 
sulhtan hahsetm,.siodeki hikmet 
bundandır .,, 

. 
lngiltere-Japonya 

Mukareneti için mütezayit 
bir temayil görülmektedir. 

Londra : 20 ( A. A. )-"Havas" 
bilrliriyor : 

Bazı muhafazakar mahaf ılde 
İngiliz-Japon mukareneti için 
mütezayit bir tem•yül gözükmek
tedir. 

Bu hisse büyük hir niı;het 
dahilinde saik olan şey, Sovyet 
siyaAetinin gosterdiği istihall"ye 
rağnıen münferit sağ cenah hizbin 
dayet tehlikesinin hala yaşamak· 
ta olmaaıdır. 

Bunun en bariz delili " Mor· 
ning Post. gazetesinin Sovyet 
Ru@yaoın milletler cemiyetine 
girmesine açıkça muhalefet etme· 
si ve Ru~ zimamdarlarının millet· 
ler cemiyetine" girmekle büyük 
devletleri Sovyetl~r lehine olarak 
Japonya ile mübarezeye sevket
mek istediklerini y AZmıştır. Ma
mafih Jıtpou-İngiliz mukarene
ti lehindeki temayülün haşlaca 
sebebi iki memleket arasında da
ha sıkı bir anlaşmanın temin ede
ceği faydaların ıünden güoe da . 
lıa sara hatla idrak edılmesidir. 
• A " Daily Telegraph ,, gazetesi 
1lave nushasında diyor ki : 

Bundan on sene evv~l İngiliz 
Japon ittif~kının kalkması Asya. 
da kıuışıklıklara haşlengıc olmuş
tur: Japonyayı ve onu idare erlen
lerın düşüncesini daha eyi anla
~·.kta ancak menfaatımız olabi· 
ltılır. 

Prens Starenberg Viyandaa 

VENDDIK : 20 ( A . A ) _ 
P~eus Stııhrenherg tayyare ile 
Vıyanaya hareket etmiştir . 

.-.-- Agfa filimlerinin ---Her çeşitten, en ta-
zelerini çok ucuz fi
yatla; 

Folo Coşkundan tedarik 
EDEBİLİRSİNİZ. 





( TürkSöü ) Sahife : 3 

SON Adana Borsası Muamelelerı 
' 

HABERLER PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 
1 

l\lilli ı Hitlerin Kara Dıken .. 
---..:-------~------ Hıka-yı> ..... 4 muvaffaltiyeti 

-4- Satılan Mikdar 
" C t N S 1 . ~ En az En çok 'ı - Birinci aahiefden artan- S • f Kilo 

Şimdiki bu oyunu oynuyorlar . 
'er kıp kırmlıı . gözler parlak 
sık nefes alarak düşman kale -

- Öyle mi, niçio yalıoayak 
sın? 

K. S. K. S. 

kadar milli sosyalizm kaybola- 1 )00p 8 Kapımah pamu~ 
k ----- Piyasa parlagı ,, 

ca tır. 1 Tütün ahm satımı derdi Pi}'389 temizi ,, 

tutmak ... e esir almak için fır 1 

knlluyorlar . Çocuklarını ııey 1 
en genç muallimin <ludakla- ·ı 
a seviocio hatları belirdi. Ken
en<lioe : bu çocuklar beşeri ib- ı 

Çocuk cevap vermiyordu. Te 
kin, ooun çenesinden tutarak )Ü

zünü kendisine çevirdi. Okşıyan 
bir sesle t~krar elti : 

Lond~;W(A.A.)-"D• j ı •~ı~a~ne-. =ı~~~~~-~-3=5~~-ı~~~~-~-~~~--~~ 

~ily Telegaph,, gazet~cıi M. Bitlerin SİNOP : 21 ( A . A) _ Si- l iane il 
a~pumumfy~emüuca~ari- 1 n~~w~n~eWhsıU~~ l ~~E~k-~->r-~-----~~---~-----~--------~ 

fes~deroylıdigıw'nu~utrthlke ı b d ı --K-IP_v_ı_an_t ___________ ~---~~-------~ - Kayıp mı oldu ? 
Bu, çocuklarda bir zaaftır . 

inhisar :idaresinin mu nyaa an .
deıek diyor ki : - - YAPAGI 

sıu l>ir nümunesi , dedi . içeri 
i . Bir sigara yaka rak dolaş· 1 

' a boşladı . İçi , eseri önünde 1 
uğu , ifadesi güç emsalsız bir 

la doluydu . Çoban türkülcrio-

Y oramazlar oyuna başlaroasmlar; 

korku, iş, yemek her şeyi unutur
lar. Saatlerden sonra ayıldıkları 
zaman bir telaşhr baş gösteı ir . 
Ayakkabı yoktur - onlar oyun-

Eğer bu sözler Hitler alm•n
yasının hakiki gayretlı;rini ifade 
ediyorsa bunları ancak tusvip tde-
biliriz, Almaoyanın iktisadi ha
yatının iadesi Avrupanın kalkın· 
mlst için mühim bir unsurdur . 

çekilmesi hasebiyle evvelki ha· 
raretini kaybetmiştir . Henüz sa
tilmamış stok halinde Sinopta 
200 bin, Gerzede 100 bin kilo 
zürra malı tütün kalmıştır . 

Bartu -Mussolini 

Bı!yaz 

1 1 Siyah ı . 
Ç1G1T 

Ekl'.!pres 

1 1 

-
iane 
Yerli "Yemlik,, 

daba beiiğ hır manadır bu .. 
ardan daha ümitli , musiRiden 
a derin hır duygudur , şarkı 
, kasjdedir bu .. 
Gözleri açı\c pencereden vira 
e ilişti . İafialle bükülen du
laıından bir kaç ke lime fırla 

Mazinin izi hala yaşıyor . Oo
temamiyle yok etmeli .. N'.! 

et , zaman onu çelik kıskacı 

ıında boğmuştur . Yaun izi de 
necek oularıo .. 
Ey meşum hayalet ! bu mem 
eti ası rlarca beyaz sarığro kara 
adı ile bir sülük gibi somur 

n . Sana mefkurenin , sana me · 
niyetin gayzı var . Ss çhğıu kor
lar , ülrükler , büyüler bani ? 
Tarih seyrinde ... 

Dünkü adP.let bugtin mücrim . 
'akü güzel , bugün çirkin . Düo
esaret , bugün istiklal . Dünkü 
rku , bugün cesaret .. 
Sustu , kendini biraz bofıfle 

f buldu . Eğer viraneyi ortadan 
ldırmayı köylüye telılif etse kim 
ir belki de taşa tutacaklard•r 
u · Çüokü orada bütiin köyün 
1 bağladığı bir veli yatıul böyle 
r ıey dütünmek. bile günahtır 1 
•azallab insao kafir olur ve uıu· 
kkak taıı tutulur 1 

Geçen giin birisi o velinin ke · 
metlerindeo bahsediyor : 

Çok derin bir zattır , di 
yordu , merlium peder " onun 
emelinin derecesini ölçmek müm

o değildir ,, derdi . Benim bo 
t hakkında bildiklerim şayanı 
yrettir , Emektaramız bir adam 
rdı - öldüyse Allab rahmet ey· 

sin , kaldiyse kulakları çınalsın-
ir gün gördük ki , zavallının iki 
özü birden kapanıvermiş .. :Pe 
er , kendisini hemen türbeye 
6türdü . Ve ona tevbe istiğfar et 

di , toprsğana yüz sürdürdü . 
nesine kalmadan gözler aç,Jdı . 

Akiu şimdi Lu mübarek türbe 
arap bir halde , köylü en kutsi 
azifesioi unutmuştur . Emin olun 
ı ağalır , eğer köyü bir kıthk ve 
a tufan tehdit ediyoısa , bu dioi 
aı fe yapılmadığından neşet et · 
ektedir 1 Veyselkarani Haıret· 

eri buyurmuştur ki .. 
Tekin , daha fazla dinli yememiş · 
. Hemen kalkmıı mektebe gel· 
iş , saatlerce düşünmüıtü . Ne 
apmalı ? 

O günden beri içioi gemiren 
tkıntıyı şimdi biraz atabilmi.fftİ . 
on dersten sonra Liraz ba\la al
k ve gezmek için dışarı çtktı . Ço-

n detcsine giden yoldan ağır, eğır 
Urüyordu . 6ir tıılebesine rastladı. 
ocuk yalın ayakh. Etinde bir bak

aç ve bir de azık tor bası var , köye 
oğru gelıyor . 

Her halde dağılır dağılmaz 

rlaya gitmiş , oradan dönüyor . 

u çocuklarda ue aarSJlmaz eoerii 
aynağı var. Yemekleri, meskeo-

eri çok iptidai ve bHit olduğu 
alde gösterdıkleri bu kudrete 
umak ısırmamak, onları kıskan
amek elden gelmez. Çocuk bo 

. sını görünce biraz şaşırdı, Göz-
1 erine mahcup bir tc.bessüm gelip 

eçıi. Sonra baııoı ônüoe tğdi . 
okio çocuğun yolunu keserek 
ordu : 

larını bt-p yahuayak oynarlar -
Tekin iki Uaesiniu kaybolduğunu 
batırlıyarak sormuştu. Bazen mu· 
ziplik olmak için arkadaşluı da 
!laklar, Geçende gene böyle bir 
oyundan sonra Bekirin ayakkap 
ları kaybolmu§, zavalh çocuk e
peyce aradıktau sonsa bulamayınca 
ağlamağa başlamış, arkadaşı Dur· 
muş, vakur bir ciddiyetle onu sa 
rsmı~ i 

- Ağlllma be, ben oau şimdi 
bulurum. 

- Nasıl, eeıı mi sakladıo ? 
- Beroim neme gerekte ıak 

lıyacağım ? 
- Haydi Lul. 
- Bir tas su getir 1 

.ı. <.'olacak? 

:Fakat silahlanma masnlfının 
artması suretiyle bu gayeye eriş
mek için ııarfedileo gayret Al 
manya sanayiinin rahatsızlığını 

1 
L •' ~ 

Görüşme günü henüz 
belli değil 
-~-

eksiltmek şöyle dursun bilakis Paris : 21 ( A. A. )-Gazete-
arttııdığmı isbat etmiştir. ler M. Barihououo 10/10/934 ta-

uDaily Telegr9ph,, ile "Daily rihiode RomPya hart-ket edeceği 
Chmnicle ,, M. Hitl•~r lehine ni bildirmiştir. 
reyleri kaydedilecek nisbette Sellhiyattar mahafıl Barthou-
azaldığına işaret etmektedirler. Mussolioi mülakatımn sonhahar-

Bütün İngıliz gazeteleri düo da vuku bulacağılll ve fakat he 
kü arayıumumiye n('ticestnin Al- nuz hır tarih tesbit edilmemiş 
manyada Bitlere en yüksek sala- olduğunu tasrih eylemektedir 
hiyeti vediğini yazmakta mütte ler. 
fiktir. "Daily Mail,, şunu soru
yor: Mançuri hükumeti 

M. Bitler bu salahiyeti naınl 
kullanacak '? - R .. mıl alacağım! 

Bütfüı çocuklardan bir kahka- '"'Daily Herald,, arayıumumi 

Yeniden tevkifat yapma~a 
başladı • 

,, "Tohumluk,, 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 2,25 3 

~· 
Yerli 2 3 

" 
Men tane 

Arpa 2,95 3 
Fasulya .. 
Yulaf 2,40 2,50 
Delice 
Kuş yemi 
Kf'ten tohumu 6,50 1 

Bakla 
Sisam 7,55 

UN .... Salih Efendi .. 
( V ~rı:~i dahildir . ] 

-.!::: ., ' ,. 
..c ~ Diiz kırma ,. 
~~ Alfa ,, 
-c 
.~ i .. o Cumhuriyet 
r.::ııc:;> -::s " r-- ~ -n·· k °' uz ırma ,, 

AJıa ,, 
ha tııf. 111 boşanmıştı. Durmuş, biç yede rlde edilen rakamlarm ba-
bozmadan : . kikut ile hiçbir münasebetleri ol-

-... Ne gülüyorsunuz kafirler 1 madığını söylüyor ve Alman mil-

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
Moskova i 21 ( A. A. )-Har- 21 / 8 / 1934 İş Bankasından alınmıştır. 

binden bildirildiğine göreÇin şarl~ Santim Pene K. s. 
diye bağırdı . Getir de gör b&ka - letiniıı hakiki düşüncesinin meç-
lım. hul kaldığını ilave ediyor. 

demiryollan arasında yeniden Vadeli ı 6 88 ı-.L...,i-re-t-.-, """It-a.,....ly-a-,,---~--=-10=--"""'7=a·• 
Mençuri makametı tarafından •--V-nd_e_li______ 6 86 Rayşmark ''Alman., 49 43 

b l 
•-=F--'-'~k~F ___ _...;..--ı---8-- 03 

Bekir çares jz, bir tl'S ı;u alıp Paris : 20 ( A. A. ) - Alman 
geldi . Durmuş, iası e ine almış, rejimi netict:lerini tahlil eden 

levkif at yapılmağa aş anmıştır. __ H_a_z_ır _________ --7-'Q3.-,...r_a_,n_"_r~a_n_sı_z, __ , ___ ,_.....,.ı..-==~2-•...,25"""' 
Harbin : 20 ( A. A. )-Geçen- 5 Stt>rlio "lneiliz,, ~ 

içine bir şeyler fısıldıyordu, sonra Fransız mıthuatı şu mütalaada 
}erde Harbin Sovyet ceneral Kon· , ___ H_io_t,__ha_z_ır _____ ,-=1=3--1_,21=43=-•--D=-o_ıa..,..r_•~· A~m_.,_r_ik_a_n...:.;,,'---ı--124--•-46-

bk. d Nevvork Frank "lsviçrc-,. 
solosu M. Slavoiskiyi ta ır e en üç defa huhl11dı . Biraz gni çe · bulunmakta ittfak ediyor : 
Mançuı i polisinde müstahdem 
Kostı Maraf ismindeki beyaz Ru-

kildi~ kaşları çatık, k.ayıbı haber Büyük şehirlerde ve katolik. 
verdı : . . • merkezlerde geniş bir malıalefet 

- S enın kayıbıo,ulu bır agaç tebaruz etmiştir. :M. Bitlerin ka· 
dibi göster~yor 1.. .. .. zandığı rey adedi her ne olursa ol 

sun hizmetiqe nihoyet verilmiı· 
tir. 

Hep bırden bahçede vbuyuk sun partiyi kaybetmiştir. Çünkü Avustvrya hükQmeti 
çınara koşt~lar ve aramaga k~- reyiamın yegane ehemmiyeti mu· 
yuldular. Dıkkatle bakan Bekır, maileyhin ecnebilere k•rşı mem· 
ayakkaplarıoı atacın kovuğundan leket dahilindeki otoritesinin 

Eski b1r sefirin paralarını 
milsadere etti . 

çıkardı. Hepsi ıaşardılar. ··k l · ld v •• t k · _ ? ? ? y.u ıe mış o ugunu gos erme ıs-
VİYANA: 21 ( A.A) - Hü

kumet M. Dolf üsun katli hadi· 
sesinde methaldar olan Avustur· 
yamn eilki Roma Sefiri M. Rih 
telenio köşkünün ve bankadaki 
parasının müsadeıesiııi emret 
miştir . 

Gülmek sırası şimdi Dur-
muşta idi. İfiD için, kıs kıs onlarla 
eğİeoiyor, ahmaklar diyordu. Ha· 
kikali anhttığt zaman hep birden 
T t>kioe gelmiş, Durmuşu şikayet 
t. l ırıişlerdi. 

Bir anda hayalinde canlanan 
bu hadiseyi bahrlıyarak Tekin,tek 

tı yordu. 
'•Matin,, gazesl, M. Bitlerin 

bir evgeJki reyi:tma oisheten züz
de beş raddesinde bir muvaffaki· 
yetsizliğe uğramasın1 Bilhassa 
Do,füsün katili!ve, 30 haziran 
tenkil hareketi.ıe, iktiı:ıadi vazi
yete ve siyasi infirada atfevlemek· 
tedir. " 

rar sordu : 
- Durmuş saklamış olmıaın, Londra ; 20 ( A. A. )-( Milli 

sosyalistler geliyorlar, ) ; ( Hit 
ler geliyor! ) başlıklan da göste
rir ki İngiliz efkarı umumiyesin-

Bundan başka milli Sosy~list 
rüesadan ikisine 500 hin frank· 
lık para cezuı vermiştir . 

Mehmet? 
- Yok efendim 
-· Ya ne yapbo ? 
- Evde ... 
- Niçin geyiumiyorsun ? 
- Eskimesin diye ... 
Tekio: bafıfçe güldü, ııaçlarını 

okşadı. Ve ilave etti : 
- Ayağına diken batmaz mı? 

- Gülttpede tiken yok ki mual-
lim bey. Olsa bile batmaz. 

- Niçin batmaz ? 
- Biz dık~oler içinde doğduk, 

dikcolt"r içinde bü)üyoruz da on · 
dan .. 

Bu çocuk neler biliyordu. Te· 
kin, bir .anda vücuduna yüzlerce 
dikenin hattığıoı hiHetti. Bir da· 
kika gözleri uzaklarda daldı. Ceb
rıoefesle bu dalgınlıktan kurtul 
du. Şimdi çok eyi anlıyor : 

Toprakta bayat bulan yalnız 
çiçekler değil, dikenlerdir de .. 

işte karşısında duran şu Z1' -

vallı çocuk bile bunu böyle anla 
mış,böyle öğrenmiıtir. Genç mual· 
timin dimağına sevinçli neşt-ler 
den sonra bir durgunluk çöktil.Ço 

ca '"News Chronide,, gazetesinin 
dediği gibi milyonlarca Almanın 
M. Hitler lehinde rey vermesinin 
ehemmiyeti yoktur. Astl mesele 
dört mil)on Almanın Richs 
Eubrere reylerıni vermemiş olma
sıdır. 

Belgrat: 20 ( A. A. )-Matbu
ata nazaran Alman reyiemının 
M. Bitlerin şöhretini kaybetme 
diğini göstermektedir . 

Çığır 

Büyük Türk yarınını yarat~ak 
içio gençliğin ne gibi vasıflarla ye· 
tişmc.>ei lazımgelecejtioi çok iyi tak
dir eden münevver bir gıırup , bir 
buçuk yıldanberi Aokaruda "Çığır,, 
adında bir gençlik ve fikir mecmu· 
ası ç1kanyor . 

16 mrı sayısı da zengin ve de
ğerli yazılarla çıkmı§ttr . Tavsiye 
ed"riz , ,-
Hava tarassudah 

"Politika,, gazetesi M. Hitle-
1 - Dün Adan~da zevalden tin dııima bahsettiği sulh siyaıe 

tinin tahakkuka başlamasınıtemen· sonra sıfıra indirilmiş tazyikı 
ni c-tmekt•.tlir. nesimi 754,4 milimetre olup, en 

İstokholm : 20 (A. A. }-Bü çok sıcak 35, en azı 20 santi 

tün gıtzl'leler Alman reyiamının grattı · 
M· Hitlerin prPstijinden kaybrt- Rutubet vasati % 60 olarak 
tiğini göstermekte olduğunu yazı kaydedilmiştir. 
yorlar. 2-Hava az bulutlu geçmiş, 

Roma: 20 ( A .A) _ Bologne ı rüzgar zevale kadar şimılden sa 
niy ı·de sürati2 metre, zeval 

civarında yapılmakta olan büyük 
manevralarla mtıgul bulunan İtal den sonra cenubu guhiden sürati 
yan gazeteleri Alman reyiamınıo saniyede 8 metre olarak ölçül-

Mersin · Antalya 
yolunda 

Stratosfer balonu 
- Birinci sahifeden artan-

- İkinci sahifeden erten - hin, 14 hin metre arasında yük. 

yeti ili beyazlı pamuk tarlalara gö · seldik. Rüzgar derhal bizi şarka 
ze oe boş görünüyor !.. doğru itti . Dün saat 16,40 da 

Evet, bir yabancı için ıadece Graç üzerinde bulunuyorduk . 
bir boş manzara t~ıkil •yliyea bu İki alim, sabahleyin sepette 
tarl•lar üzerinde bir çifçinin tit- bulunan makine ve aletleri sök-
reyen varlığı, bağlanan ümidi, m ... kle meşğul olmuşlardır. Bun-
esir varlığı, sonsuz korkusu, içli lar eyi bir hıı ldedir . Sepet ilk 
duygusu, derin kaygusu vardır 1. imkanda Belçikaya sevkedil• cek-
Bu titreyen kalplerden, esir var tir • Alimler müşahadeleri neta· 
hklardao, bağlanan Dmitlerden, 1 yicinden temamen memnun ol. 
toprak esaretinden, sonsuz kor d 
kulardan, içli duygulardan, derin ı uklarıoı söylemi§ler ve memur· 
kaygulardao ve toprak sevgisin- lara teşekkür etmişlerdir • 
den bilmiyea ne anlasıo ?.. 1 BELGRAD : 20 ( A . A ) -

Dedim, ya ; o bilmiyeo yaban- Profesör Cosnyns bu sabah balo-
cı kimse, sadece, bu ceheooemi nuou vagona yükletm"ğe beşla-
ııcaklar ortesında bir yeşillik ile mıştır · Öğleden sonra Liyuhli-
beyazlık gördüğü için; nazarı, bir yaoaya gidecektir . Orada kendi-
ovanm kelim verici boşluk ve can- sini tayyare ile gelf!n bir çok Yu 
sızhğmdan kurtulduğu için bu ye- goslııv ve ecnebi gazeteciler hek· 
til manzaraya, bu atılmış köpük- lemektedir . 
l"le bizenmiı tarlal.ııra bıktığı za- Profesör hu akşam saat 18 de 
mao bir ferahhk ve genitlik du- Liyubliyana telsizinde uçuşu hak 
yar. Çünkü, araban dediği gibi, kında izahat verilecektir . Liyub 

(h ·1 b d .c. k r liyana otomobil kulübü bu ak-
inaaoın esna ı e a r.ya a ı• 

ezeli meftuniyeti vardır 1 ? .. Fa- şım için profesör şerefine bir zi· 
yafet tertip etmiştir . 

kat. böyle gelip geçici bir zairin 
ııtirap, ihtisas, teellilm, bağlılık, 
ümit ve korku, esaret ve kaygu 
nesine gerek ? !.. 

--~'.'."'"" ...... ---------------~ YAZLIK SiNEMA 

Kolordu 
civarında 

BU AKŞAM 

Fevkalade filimlerden 

Kazan ova 
MÜMESSİLİ 

lvan Mujokin naticesin~ kayıt ile iktif• f'tmekte- müştiir · 
dirler . Askeri bava rasat iataeyo~ 

işte : bütün bunlardan dola· 
yadır ki, biç değilse, köylU ve çif · 
çiain derdini yakinen işitmek ve 

ooa az, çok aert ortağı olmak va · 
ziyetinde huluoan kimseleri ben 
bir parça faıla sevmekteyimdir . 
Her keı her içtima! sınıfa mea1up 
kimse, meseleyi bir perça çifçi 
ruhiyle dütüose ve bir çifçi ka
rakterine malik olsa; tiirkiy~miıde 
hüküm süren bu hafif buhranı ik· 
tiıaih ne çabuk ortadan k•lkabi
lect-ktil. Fakat. aramızda maale
sef, 6yle ıuursuılar var ki bütilo 
ku\'vetleriyle çifçiyi ezmek için mü 
sabaka baliodedirler!.. Bu gafiller 
bilmiyorl•r ki bu memlekette çif· 
çi ve köylü ıınahnın ezilip yıkıl
ması; bütün memleketin yıkalma11 

İLAVE: 
Yalnız 11 Messagero ,~ gazettıi ile mQnasebata kesm,.si hakkıqda 

bu nE:ticeoin sarfedil!L!n gayretlere bir istişare için detil; bir adam,hiı 
tek:abül etmediğini bildirmektedir siyaset içio yapıldı • 

Bürüksel 20 ( A.A ) - , Na 1 Gazete kabir bir ekseriyet iıti 
tion belge » gazetesi Alman reyi- l yen Nazi erkanı harbiyeaibin ümi· 

Dünya havadisfdri 
' 

- Mehmet niçin yalınayak ge· 
ıiyor ıun? 

cuğu savdı.Bir iki adım ilerledi.Geri 
döndü, arkasına bıkt~. Mehmet 
hızh, hızlı yürüyoı~u . Birden ukil 
diğini ve yere eğilerek taı aldığı
nı gördü. Bu çocuk eli, akşamın 

gölgesi ara•mda üç defa hürmet 
kir hareket etti. Soıua bakracını 
alarak yüılldll ıöze görünmez ol· 
du. 

imıodan bahsederek diyor ki : ' di tehakkuk etmediğioı ve reyia· 
Bu defalci reyiim 12/11 tarihin - mıo bir gerileme arzettiiiai mil· 

demektir 1 1 l.. 
* •• 

d~lmışıoı. Bulunduğum trenin ke• 
in~. düdüğü ( Mcrıio) ne geldiji 
mııı, bana, birdenbire batırlatb. 
Etyalan alarak Merıin iıtaıyonat
na çıktım. 

- Sonu var - deki gibi Almanyanın Cenevre ıabede ve teabit eylemcktcdu · Derin ve ıarip dDıüncelere Maden oğlu Ragıp 



~·, 1 ife : 4 { Tiirk S&Etı ) 

Gayri menkul malların 
artt.rma ilAnı 

Dosya numarası : 605 
Adana 2 inci icra memurluğun· 

don: 
Snlih Zeki beyiu Mehmet oğlu 

Aziz ağudo olacağından dolayı hac
zedilen ; 

Açık orttırruu ıle paraya çev
rilecek gayri menkulün ne olduğu: 

Tapu : Şa. Süleyman oğlu Halil 
nğa Ga. Homıt ve biraderleri 
~i Bedrettuı vo KAmil Ce. Kef oğlu 
1 hmet ikon İmdi Şa. lbıahim oğ

lu ' lılı Ga. lh an B i. lbrohim 
oğlu Yusuf Ce Salim IU ile malı
.ut tapuca 22 dönüm 2 evlek iken 
İlllllİ 23 döoiiın 1077 arşın çıkan 

• rln iken hağ ve derununda tah 
rndan çorduk ve su tulumbası ve 
IO incir ve bir koç tut ağncı bu
lunduğu . 

Uayri menguhin bulunduğu 
ml-vki, nınhollesı,sokağı,numarası. 
oe,elik mevkiinde ve topunun T. 
Evvel-926 tnrih ve 186 numara
sırıdn kayitlıdir . 

TokJir o1unen kıymet : Beher 
döııiıoıiı on beş lira . 

Artırmanın yapılncnğı yer,gün, 
saat: Adana icra dairesinde 2004 
Nu.lu kanun mucıbince 30 gün 
i~ indo bedolı ve kıymeti muhom 
menesinin yüzde 75 ini bulduğu 
laltJirde 24-9-934 pazar günü 
enet 10-12 dn hulmaclığı halde 
artuımanın 15 gün temdid ı le 10-
IO 934 çarşnnba günü ayııi saatte 
ihalesi icrn kılınacağı . 

1 - İşbu gayri menkulün arl
tırmu şnrtnamesı 24-8-934 tarihin-
den itıberen 605 numara ile A<laua 
icrıı ılnirc>sinın ınuuyy n nmun· 
rasındu herkesin görobilmesi için 
açıktır. IH\ndu yazılı olnnlardan faz· 
la malumat alınnk isteyenler. işbu 

şartnameye ve 605 dosya numa
rasıyle m murıyetimiıe müracaat 
etmelidir. 

Milli Mensucat fabrikası 
müdüriyetinden 

Muhterem Çitçi müşterilerime : 

f?abrikaıııızın Çırçır kısmı işlemeğc boşlomıştır . Ôledenberi ınuh
torem Çitçi müştcrilorine yardım etın •ği şior edinmiş olRn CabrikRmıı 
hu sonede çekme ücrntlerinde müşterıltırinin menfaatini gözeterek inne 
Pamuğunun kilosunu iki hu~:uk kuru •t C*'keceğini ilan eder 4445 

20-22-24 

----------------------·---------------------------------
·Muhterem halkımıza müjdeler 

ECE SUYU 
&atlığa çıkarıldı 

Haldkaten lıütün suların Boesidir. ( *) Ameııus Joğlarının yalçın ka
yaları arasmdnn köpiirerek fışkıran bu çok kıymetli suyun asıl adı 
" Ayran ha§ punarı ,, diye ön almış ik<.>n sıhhut ve ictimai nıua\'enet 
Vekdlet ceJılcsi tahlilden E!Onra hu suya " ECE ,, ismini uyğıın ve ya
kışır görmüştür . Vekillet celilenin resmi roporu &iŞOğıdo yazılıdır . 
Muhteıem halkımızın mezkur resmi raprru bir kerre okumaları kAfit.lir. 

ECE suyunu büyük bir iştiha ve lezzetle içeceksiniz. gcR suyu· 
nu bir defa içtikten sonra başka suları hoheınehal unuıacalisınız . Çün
kü cidden latif, hufif ve temizdir . A J ni zomando çok hazimlidir . lki 
saat zarfında Acıkmak isterseniz yemekle bere her iki kadeh ECE içiniz 
kafidir . 

TOPTAN SATIŞ YERl : Yoğ Comi civor111do holkeciler kar
şı~ınıla ( ALİ NASİBİ ) ~cznnesi yanındedir . 

üeyhanJa sotış yeri : Müskirut bayii Yusur Ziya deneti 
Mf)rsinde ,. 11 • Mustafa Yunus ve kardeşin 

Yetmit bet kiloluk bUyUk damacana yUz yirmi - 120 - ku
ruftur . -------

Ece Tıirl\çe kraliçe 

Tashih 
l>ürıkü ııüshaınızııı ılördiin<'Ü 

sahifesinde Erkek muallim mekte · 
binin kumaş ilAnında A B.S.4.P ya
zılnc1tğı yerde S. kelimesi sehven 
yazılmndığından teshihen ilan olu-

15 

Gayri menkul malların 
artt1r ma ilanı 

Adana l inci it·ra rnamurluğun
dnn: 

2 - Arttırmaya iştirak için yu· nur · 

Osmanlı bankasının Hasan oğlu 
Hüseyin çavu5La 1000, lira alaca
ğından dolayı ipotek et.lilen. 

Aç.ık artırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduğu. 
Şıırkao Bayram nğeya satılan müf
ris tarla garbpn ilacı hmet iken 
alyevm Mehmet Şim. şif cenuhen 
Bozılugaıı hududu .. 

karıda yozılı kıymetin yüzde 7,5 
n sbetindo pey akçosiylc veya milli 
bir Banker ın teminat mektubu tev
di etlılecektir (124) 

3 ipotek ohibi alacaklılarla 
diğer aldkadorlnrın ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindokı haklarını husuı:ıiyle fniı ve 
rnasrnfo d ir olan iılılialarmı işbu 

ihhı tarihındoıı itıbarcn 20 gün için 
Ju evrakı müsbıteleriyle birlikte 
m~ınuriyotimize bildirmeleri iyca
beller. \ksi holde lıakhırı tapu si
c lıyl ırnLit olmodık~·o otı bede-
l n n payJ& nıasın<lan hariç kalırlar 

4 - Gö terilen günde nı ttırma
y a ıştirak odonler nrtıırmo ıınrtna
mesini okumuş vo li.ızuoılu malfimo-
t.ı almış vo buııları lanıanıen kabul 
etmiş od ''" itıhnr oluuurlnr. 

5 l'ayin eJılen zamanda gay-
rı menkul iiç defa Loğırıldıktan son-
r~ ~n \ok arttmmo ihale edilir . 

l'ak arttırma b deli muhom
o kıymtıtin yüzde yetmiş bc-

ıı bulmaz veyn satı isteye-
nin olacağmo ruçhanı olan di 

1 

Adana erkek MualUm mektebi Mü
dürlülünden : 

Mektebimiz talebesi için 225-
250 çift fskorpinle 225-250 ta· 
kını <'lhisonin dikişi 22 Ağustos 
934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle miinakf!saya konulmuş· 
tur, Müınunol cri görmek ve ~eraiti 
anlamak istoyorılerin her güo mek
ttp iJaresiM ve ihale günü ol .ıı 
10 EylOl 934 pazıırtcsi günü tlo 
~not 9 da teıninotlarile hirlikte 
Maarif miıdiirluğünda toplanacak 
olan komisyona nıi.iracaotları lü-
zumu ildn olunur . 4452 

22 27-1-.-6 

Doğruluk 
FABRIKASI 

Evvelce ( Bodur oğlu fabr;kn
sı) denilen DOGRULUK FAU- I 
Rf KASJ çırçır kısmının işletme w 
idaresi bu kerro tarafımdan de-
rulıto edildiği ve yüce tanrının 

ğ r alacaklılar bulunup lo bedel 
yorılımı ile pek yakır do pamuk 

bunların o gayri n enkul ile ll!min 
çekmek iizero fnnliyete g · çilccPğİ 

edilmiş olncaklorının mecmuundan saygı <leğor çifçilerimize nrzolu 
fazlaya çıkmazsa on çok artıranın 37 - 6 nur. 44 :> -
taahbudü haki kolmak. üzero arttır- Ömer oğn zallo 
ma on beş gün daha temdit edile- Hacı İbralıim 
rık 10 10 934 günü ayni sa- -----------
atta yapılacak nrttırmado. bedeli 
aalış istP.yenin alacağına rüçhanı 

olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ıle temin edilmiş olacakları 

cmuundan razloyn çıkmak şortile, 
ve 2 ınci aıtırnıoda da kıymeti mu
kammenorıin yüzdo 75 ini bulma
dığı t kdırde 2280 Mu.lu kanunun 
1 ve 2 inci modd •leri uhkdınına 
\ vfıknn satışın 5 sene tecil V•) her 
8eDe nihayt'tınde horcuu maa foiz 
yüzdo yirmisi ödenacektir . 

6 - Gayri menkul kendisine 
hale olunan kimse derhal veya ve

rilen mühlet içinde parayı vermezse I 
hale knrarı fesholunarak kendisin

den evel en yiiksek teklifte bulunan 1 

kimso arzetmiş olduğu bedelle al
mnğa razı ol~rsa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle orttırmaya çıkarılıp en 
çok nıttırono ihale edilir. iki ihale 
nrosındnki rark ve geçen günler 
için yüzde 5 ten hesap olunacak 
raiz ve diğer zararlar oyrıcn hiıkme 
hncot kolnıaksızın meoıuriyotirnizca 
alıcıdan tahsil olunur. Madde ( 133) 

Emvali gayri ınenkulenin yukarıda 
gösterilen 24-9-934 tarihinde Ada· 
na 2 inci icra memurluğu odasında 
işbu ilAn ve gösterilen arttırma 

şartnamesi dairesinde satılacoğl 

ilAn olunur . 4449 

'l'apuca vo indolmeseha 75·<lö
niim müfris tarla . 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi , sokağı , numa
rası. Kesik kar 1esinde ve tapunun 
Ağuıtos 337 tarih ve 92 numara
sında kayıtlıdır . 

Takdir olunaıı kıymet : Beher 
dönümü 15, liradır . 

Arttırmanın Jl.ipılacuğı yer,gün, 
saat: Adana icra dairesinde 2004 
No.lu kanun mucibince 30 gün 
içinde Leılcli ve kıymeti muham
menesinin % 75 ini bulduğu tak
dirde 23- 9-9J4 pazar günü saat 
I0-13 de bulmadığı hal<le artır
manın 15 giın temJidile 8-10-
934 pazartesi günü ayni saatte iha
lesi icra kılınacağı . 

1 - İşbu gayri menkulün art · 
tırma şnrtnamrsi 22 - 8 - 934 ta 
rilılnden iıibartn 80-934 numara 
ilo AJonn icrn dairesinin mu!lyyen 
numarasında lwrkesiıı görebilmesi 
i\·in açıktır, ilanda yazılı olanlar
Jnn fazla malumat almak isteyen
ler, işbu şartnameye ve dosya nu
mnrasile memuriyotimize müracaat 
etmelidir . 

2 - Arttırmaya işlirAk icin 
yukAHla yazılı kıyme\İn °/o 7,5 
nisbetinda pey akçasile veya milli 
bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. ( 124 ) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer aldkaılarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
riııtleki haklutını hususila faiz \'e 
masrofa dair olan iddialarını işbu 
ilAn tarihmden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müıbitelerile birlıkte 
memuriyetimizc bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu sici
lile sabit olmadıkça satış hedeUnin 
paylaşmasından hariç kalırlar· 

4 - Gösterilen günde artırma-

Adana birinci Nster 
Rahmi Nihat beyefen
diye : 

Efendim ; 1 
Kardoşlarım Hacımeto zade Os

man ve Raif Necdet beylerle vali- 1ı <lem lf ümeyra ve hem~irem llatico 
hanımlor no.mıno bilvekdl~ ve ken
ıJi noınııne hilAsale Adanoda Han- 1 
kurbu nınhallcsinde Sinema sokll- 1 
ğıoda bPŞ numaralı hanede mukim 
Fıiip Levi efendiye Osmen ve Raif 
Necdet beylerin akit etmiş ol<lnk
Iarı kongordato ahkamına tevfıkan 
\'erilen VekAl~t ve bilumum &alAhi
yetleri kendi namıma asaleten ve 
yokarıde işimleri yazılı birnderle
rimle hemıire v~ validem namına 
haiz olduğum vekAlete istinaden 
vek4leten ref ile mumaileyh Filip 
Levi efendinin llacımeto zıtdeler 

ile hi~~ bir alakası kalmnmış oldu -
ğunu ve görültıcek hf'sap neticesin
de hilACı salahiyet sarfiyat hak
kındaki bilcümle lıukukumur:n mu· 
haraza ettiğimizi beyan ve dört 
nüshadan ibaret olao işbu ihbarna 
melerden birini Levi efendiye teh
Jiğini vo birisinin gazete ile neşir 

Ye ilanını ve birisinin de tarafımıza 
iadesini rica ederim t fendım . 

llncımeto zaıle Osman ve Raif 
Necılot beylerle Hümayra ve 

Hatice hanımlar v'kili 
Hııcımeto zade 

Fazlt 

Dört nüshadan ibaret hulıman 
hu ihtaı·namE·oin bir nüsha§ı tılep 
dairesinde nynon derç edilmı.,k 
üzoro Adanada Türksözü gazetesi 
müdüriyeti nıuhtereoı&Bine to.ktim 
kılınır . 20 Ağustos 1934 

Birinci Noter 
4451 Rahmi Nihal 

Posta ve telgraf baş
mUdUrlUğünden : 

J - J5 - 8 - 934 tarihinden 
itibaren Adana - istasyon posta 
nakliyesinin bir ay müddetle ve pa
zarlıkla satılmasına karar verildi
ğınden toliplerin Seyhan P. T. Baş 
1.ne muracantları ilan olunur , 

4440 19-22-26-30 

ya iştirt\k edenler artırma şartna
mesini okumuş vo lüzumlu malt1 · 
matı almış ve buolerı temııınen ka
bul etmiş aıl ve itibar olunurlar . 

5 - Tayin edılen zurnanda 
gayri menkul üç dula bağırıldıkta~ 
sonra en ~·ok artırana ihale edılir. 
Atıc ık artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzJe yetmiş ht>şini bul
mJZ veya satış isteyenin alaceğına 
rüçhani olan diğer alacaklılar bu 
lunup ta bedel bunlarıo o gayri 
menkul ile temin edılmiş alacakla-
rına mecmuuadan fazlaya çıkmazsa 
en çok nrtıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş gün 
Jnha temdit ve on bPşinci günü 
yani 8- t 0-934 pazıırtesi ayni 
soatlo yapılacak artırmada bedeli 
satış isteyenin alacağına rüchani 
olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temio edilmiş alacakları 
mecmuundon fdzlaya çıkmak şer 
tile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle Lir t eılel eldo edılmezse iha
le yapılmaz. Ve satış talı:ıhi düşer. 

6 - Goyri menkul ke·Hlisine 
ihale olunan kimse derhal veyo 
verilen mühlet içinde parı:ıyı ver
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 
bedelle almağa razı olursa ona,razı 
olmaz' veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle artırmaya çıka
rılıp en çok artırana ihale eclilır. 
İki ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için yüzde eşten hesap olu
nocak Caiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme baccıt kalmaksızın memuri
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Maılde ( 133 ) 

Gayri menkul matın yukarıda 
gösterilen 23-9-934 tarihinde 
birinci icra memurluğu odasında j 
iıbu iJAn ve göıterileo artırma ıart.· ı 
namesi dairesinde aatılacağı ilAn 
olunur . 4450 

adana kız muallim mekte 
müdürlüğünden 

Kilo 

2250 
23500 

140000 
ı 1200 
3800 
2700 
1250 
1000 

Adet Cinsi Kıl o 

Sadeyağı 1700 
Dört yıld z undan ekmek 700 

M, şe oılunıı 

1\ oyun Eti 650 
Şeker ( yerli kesme eker ) 700 

Maraş pirinci 
ıeytirıyo~ı 
Halis Edirne Peyniri 
lsta.nbul Makarnası 
İstanhul şehriyosi ( Arpa ) 
Sabun 
Patates 
Süt 

Sı 

5Kt 

300 
300 

1400 
4000 
2700 
6500 

32000 
Yoğurt 

Yumurta 

Mektobimizin Eylül 934 tıırihincJ .. n ~layıs 935 goyE>eitıe 
kuz aylık . 

o tin 
"yeder 
iği içi 

ı - ihtiyacı yukarda cins vo miktım yazılı erzak ve ıne 
l 8 934 tarihinJen itıbaren ılört defa gazl'le ile :ıan edilmek ı 
münakasaya konulmuştur . 

2 - Taliplerden şeraiti anlamak istİ)'enler her gün sı ol on 
ikiye kollar mektep idaresine muracnat etsinler . 

3 - Yevmi ihal·) 22 - 8 • 934 Çarşamba günüdür . İhnltS Ad 
arif mliclüriyeti tlaircsinde yopılacaktır. Talipler o gün saat oıı 
yüzılo yedi bu~·uk ı ... minnt akçalariylc birlikte gelsinler . Muayyen 
teminat akçası için banka mektubu almaouş ve yahut vezne ma 
nıı ibraz atm'yenler münakasaya işt :rak etlirilomoz iltln olunur. 

1-8-15-22 

Seyhan Defterdarlığından : 
L 'umarnsı Cinsi mahallesi lıedel sabıkı 

2 Oiikkdn Un pazarı 14 
196 •• Kapalı çarşu 60 ı\I nifoturaci 
154 

" Yag Cıımi civarında 75 Ti.iccada leh 
19 

" Seç bedestan 20 Mehmet dendi 
12 :• Un pazarı Yoktur Yoktur 
14 Mağaza ~~ski hamam .. •• 
4 OükkAn 

" 
,, .. 

" 6 ,, Un pazarı ,, 
" 3 

" Y ~meniciler corşısula ,, 
" ıo ., Zifırciler ., ,, 

2 
" 

Sipahi pazarı ,, 
7 

" Yığ cami civarı 
" ,. 

3 
" Sucu zadeler ,, 

" ı 
" " .. " 4 
" 

Eski Hamam .. " 26 " Sipehi f&Zarı 40 Ab<lullalı 
41 ,, Saç bedestan Yoktur Yok 
39 

" " " ,, ,, 
5 ,, seathona 

" " 115 
" Karu soku 

" ,, 
41 ., Sipahi pozarı il ·' 
50 .. Saç: bodestnn ,, ,, 
45 ., ,, .. 11 

Hazineye ait yukarıda numara (· vsefı ve mahallesi yazılı 
icarları 31 Mayıs 935 gayesine kadar muteber olmak üzere 25-6· 
tarihine müHdif Cumart .. si günii ihale edılınek üzere yirmi gün 111 
detle açık arttırmağa çıkarıldığından taliplorin Milli EmlAk idare 
muracaatları ilAn olunur. 4415 12--22 

FOTO 
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nya 
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• 
'' Agf a,, filmlerinin her çefl 

-

Dünyaca meşhur ( A G 11" A ) filmlerinin eti 
:esi buluımr Fiyatlar. diğer bıiUin markalardan 
«11 r . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
veril 

Atölye fotografları, vesika 
dismanlar. 

Tale.beden lenzlldtlı la 
rlf e ile ıicret altmr . 

o•o 
FOTO CO:;ı UN: 

Yoğ Cami Civarı 
- -- -- ------ ~-- ---- -
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Umumi neıriyat müdltl 
Melımet Nurettin 
Adana Türk sözü maw.a" 


