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Buğdayın yarını 

Sabri Çitak 
iki Başvekil görüştü M . Hitlerin intihabı 

Son giiulerdc diinya buğduycıhğı 
ierinde sık sık konuşmalar ve bu~· 
ın yanili hakkında ümit \'erici 
minlcr haşlamıştır • 
uğdaym kıymetlenmesi ümitlerini 

en bu haberler dünyanın buğday 
urlan sa) ılan Kanada, Avusturalya, 

M. Şuşınig İtalyanın Floransa şehrine 
geldi ve M. Musolini tarafından karşılandı 

Büyük Gazimizin 
heykelleri 

Kaidenin yapılmasına azami '. Gazeteler bu seçilmenin Avrupanın üze· 
ehek:,.~~~şt~;.~~~esi l rine ağır tehlikeler biriktirdiğini yazıyor. 

ij11otin ve birleşik Amerika cum
iyetleri gibi mühim merkezlerden 

kad• iği için bunları alelade bir tah
D vt"ya her hangi büyük hir spe· 
lasyon manevrası sayamayız . Bil· 

DD s bunları müstesna bir ebemmi-
fl ı~ takip etmeliyiz. Buğday tahmiu 

erlerini güoii gününe takip etmek 
onu lüzumlu ehemmiyeti vermek 

balda manasız bir hareket değil· 
dıı . Çünkü yukarıda adı geçen lıü 

buğday müstnheil mtmlcketleri· 
geçen sene tatbika ba ladıkları 

ve bu eeoe başlangıcındanbni 
vam eden ki>ıü havalar ve kurak· 

1934 dünya buğday rekoltesine 
tesir yapmıştır • 

• 

Uoıumi harpten sonra ve hususi-
1922 den sonra diinya hu~daycılı~ı 
nelmild bir istihsal yarışı !!ahası· 

• girmi ti • Dünyanın her köşesindf" 
~r sene buğday ekim sahaları gt>Ç· 

ÜS ış seneye nazaran Liraz daha geniş 
efı or ve rekolte havaların d11 nıütıoit 

· ôflmeiiile o nisbette artıyordu . 
cı ~~ Şüphe yok ki : hu mühim ikti · 
ha, i yarışı durdurmak kimsenin hak· 
ndi değildi . Nasyonalizm davasının da 

iarl§lığı hıı ') arı~la lıütiiu milletler 
son kudrctlerite yol alıyordu • 

hrpteo sonra başlıyao lıu yeni çığır 
ayet bütün dünya iktisadiyatını 
üst eden bir DCtice vermiştir. 

Her sene ihtiyaçtan arta kalan 
·1yonlarca kilo buğday istok halin· 

ve müşterisiz meta halinde silo· 
da ertesi seneye devredilmiştir • 
oklar bu sur.::rle o kadar artmı§tı 

• Her sene sonunda yeni seneye 
tün diinyanıo bu~day rekoltesi 

a'V darı devrediliyordu . Vaziyet git· 
kçe korkunç llir şekil alıyordu . 

de diinya istoku 605 milyon 
.Maşel olduğu halde 933 boşlarıoda 
IU yeldin 1,140 milyon gil>i müthi§ 
.ır dereceae yükselmişti . 

Bu istok yiikselişioin manaeı , 
zla istihsale mukabil ookııan iı;tih· 

ten başka Lir §ey dtğildi . Filha· 
.Jlk.a noksan istihlak ~~zünden şöyle 

rn5tr silal hatıra gelellıl ır : 

.'ll'ı ...._ Aceb11 insanlar her sene huğ· 
fl)iiJl.y sarfiyatım azaltıyorlar mı ? 

6ıi'" Şiiplıeeiz ki buna verilecek c~· 
ap menfidir. Dünya nüfnsuonn h~r 
ne biraz dabn artıığıuı <la he6aba 
tarsak böyle bir eüalin o vakıt hiç 
ri kalmaz • 

11emen yirmi senedenheri devam 
den beynelmilel kararsızlıklar ara· 
oda biri insanların gıda, diğeri de 

Je)•İome ve korunma ilıtiyoçhmna 

:hUuk eden " Buğday ve pamuk ,, 
bi çok mühim iki uosurun da bn

pudnğu §iipbesizılir • Bi naenaleylı 
ilhan bozukluğunun , cihan iktisadi 

, f-ıünaecbetleriuin yeniden <lüzı·lmesi 
'ıcin bu iki maddı--yi kıymet vr- mik-
1 r itibarile normal vaziyete sokmak 

zımdı. 
Bu~dayın hemen maliyet fiya-

tı 1~dan daha a~ağı~a d~ş~r.e~ ın~şte-
l ·siz bir ruda halıne gırışmı goren 

tioya m\istalı il ve müstehlik dev
tleri geçen sene " Buğdayın kıy· 
etlcndirilmt si ,, makeadile Lon· 

ılf!rada 25 Ağusıosta bir buğday kon-
i t:•ntı yaptılar 22 Devletin iştirak 
f Uiği bu konferırnstu artık. g~yri !a: 

ıi bir ıekle giren buğday ıstılısalmı 
ormal bir surette ta1zim etmek,ma-

liyetirıdeu aşağı dii~eo buğdayı. ~ıy
lletleodirmek ve hıç olmazsa ıçmde 
kıvranılan buhranı hafifletmek hu- ı 
tosunda kıymetli tezler ileri sürüldü. 

Konferansı alaka ile takip eden· 
rin ve bizzat içinde bulunanların 

lipbe ettikleri §ev, ileri sürülen tf'Z· 

rin mutlak ve kati bir surette iş 
hasınıı cfökülmesi idi. 

Verilen kararlara görı! konferansa 
ıirak eden Kanada , A vusturalya , 
rjautin ve birle§İk Amt>rika Cum· 
uriyetleri gibi miislohsil memle· 
etler umum bugdııy sobalarında 

ilh mülakattan sonra on altı 
ziya( et verildi kişilik bir 

FI.ORANSA : 22 ( A.A ) - \ 
Hovas ajansından : 

Almanya sulh arzusu hakkın. 
da meşkuk olmıyan delillı-r gös
te rmeğe, yani Fransa ve İogiltere 
tarafından Ceoevreye dönmeğe 
ve misaka iltihaka ve İtalya tara
raf ıntlan da Roma pıotokolu esa 
sı dahilinde müstakil Avusturya-

nın İktisadi kıılkınmasınR matuf 
gayretlt-re iştirake davet tdilmiş
tir. 

A,·usturya Başnkili M. Schu
schnigg, bu eabnh saat 10,30 da 
buraya muvasalat etmiş ve bny 
taklarla donanmış olan istasyon
da M. Mussoliui ile İtalyau ve 
A \"Usturyo lı şahsiyetler tarafın· 

dau 6elamlanmışt1r . İki Başvekil 
istasyoo<la ayni otomobile bin
mişlordir . Bu sabah ilk siyasi 
görü~me vukubulmuştur . Buou 
öğleden sonra §eh\r civarında 

yapılacak bir gezinti esnasında 
ikinci hir göriişme takip edecek
tir . Mülakatın hayrrt verecek 
mahiyette hiç bir netice \erme· 
mesi icabetmek.le bernber, Avus· 
turya istiklali lehinde hir nüma· 
yiş kıymetini ve Almonyanın ih
tiyatsızlık ~tmeden inkar edemi
yecPği bir s:yasi manayı haiz oln
caktır . 

},loranse : 22 ( ,A. A. )-.Mus
soliui-Schuschnig mülaktı(Ma

. rinisou) köşkünde cereyan etmiş
tır. 

1\1. Sdıuschnigg, kt!ndisine 
tahsis edilt-n (A:rıtinori) köşkün
de bir müddet t .. vakkuftan ·onra 

saat 12/15 de oraya mltvasalat 
etmiştir. Görüşme-, köşkün kütüp 
lınne odasında cereyan etmiş ve 
müteakiben 16 kişilık bir ziyafet 
verilmiştir. 

Suriye hazinesi tam tak1r 
Memur maaşlarını tedarik için köy

lü şiddetle tazyik edilmektedir 

Havranda açlık tehlikesine uğrı
yan halk hicret halindedir • 

Suriye muhabirimiz 21 Ağus 
tos tarihi ile bildiriyor : 1 

Suriye hazinesinin tam trıkır 
olduğu ve memur maaşlannı ö 
<leyebilmek ;çin her çareye baş 
vurulduğu mo!Umdur . Kabine, 
bu işin bir çaresini bulmak vo 
memur aylıklarını vaktındu öde· 
yehilmek için müzakerede bu 
lunmuş ve nt"ticede Ali komiser · 
liğc muracaatle mesalihi müşte
reke hütçesinden bir az para is-

19.13- 31 dene i i1;in ° 11 15 eksiltme 
yapaeaklardı. Bu suretle harr.ket e<lil-
diıti taktirde alınacak tahminen .,... 

560,000,000 buşellik rekol•eden 200 
mil>'onu Kaoadaya, 110 milyonu Ar· 
jantine, 105 milyoou A vnsturalyaya 
47 milyonu da birleşik Amerika 
Cumlıuriyeılerine takaim edilmişti. 

Tahmini umum rekoltenin 50 
milyonu Tuna memleketine, 48 mil· 
yonuda Sovyet Rusyaya ayrılmıştı . 

Sabalar hakkında verilen esilt· 
me kararında dt•vletler hüsnüniyet· 
le harehet ettiler. İşte son günlerde ı 
mustahsil müstehlik memleketler· 
den sızan ve gün geçtikçe daha doğru 
ve umutlu bir voziyette devam t'dt'n 
noksan 934 buğday rekoltesi tah
mininde bu(!day kongresinin aldıgı 
kararlımnda tesiri olduğu mubnkkak
tır. 

Buğılaycı memleketlerde gerek bu 
yüzde }'.) ebiltıne hareketi , gerekse 
havolarm normal gitmeyi~i bu sene· 
ki rekoltenin ge~en seneden hemen 
beşte bir nisbctinde az olacağı kana· r 
atini kuvvetlt>ndirmekıedir . 

T.-haklruk etmek üzrre bulunan 
dünya huğday rekoltesi karşısında bir 
çok müstehlik memleketlerin şimdi 
den müstahsil memleketlerle bu~ıla y 
anla~ması yapma,,ıoı ve bu arada 
bize de son j!üolerde mühim teklif
lerin gelmesini, buğdaym yarım için 
sağlam ve bayırlı bir İ§aret_sayıyoruz. 

temiştir . Ali komiserlik, bu is 
tf'ği kabul etmemiş ve mezkur 
bütçeden bir para verilemiyece 
ğini, bütçe ve hazinenin açığını 
kapatmak için bakaya ve bu yıl 
vergilerinin şiddetle tahsil edil 
mesini emretmiştir . 

Bu emir üzeıinı·, maliye ve · 
ziri Suriye <lulıiliode bütün köy· 
lcrin harmanlaruıa hciz koymuş 
ve kolcular tayin ederek lınrman
lar<lan çıknn hububıttı satarak 
köylerin bakaya \"e saire borçlu
rını kapatmağa başlamıştır . 

İktisadi buhrandan csa ... en bit 
kin olan köylü, bu vaziyet kar 
§ısındn bütün bütün meyus ola
rak açlık tehlikesine maruz kal· 
mıştır . 

Kanun. köylünün tohumu, yi
yeceği ve hayyanlarının yemi çı· 

karıldıktan sonra bir ş y artarsa 
hazine alacağına mahsuben haciz 
edileceğini t•mir ettiği halde, bu, 
dinlP.nmemekte ve köylüye ne 
tohum ve ne de yiyeceği bırakıl
mıyArak bütün mnhsulü haciz 
olnnup hazineye alınmaktadır . 

Bu elim vaziyet, bir çok yer· 
lerde mühim karışıklıklara sebep 
olmuş ve bir senelik ekinin hü
kftmet memurlaıı tarafından ha· 
ciz olunarak açlık tehlikesinin 
haşladığını gören köylüler, Jan
darma Ye tahsildarlara lıiicum 
ederek, mahsullerini vermemek 
istemişler ve bu yilzden bir çok 
köy)nde holk ile Jandorma ara
sında çarpışmalL . olmuştur . Ne
ticede hükumet kuvv~tleri, hü 
kiimete olan bakaye borçlarını 
ödtmek istemiyen, bu asi (!) köy· 

Gerisi ikinci sahifed~ 

Ahide komisyonunun evvelki 
gün Belediye dairesinde Valı ve
kili Osman Nuri beyin reisliği 
altında toplanarak geç vakta ka 
dar müzakerelerde bulunduğunu 
yazmıştık. 

Bu topfantıdıı İstanbula giden 
h~yetin. , Reisicumhur Ilazı etle
rinin Cumhuriyet meydanına di
kllecek' olao heykelleri baklünda 
verdiği izahat dinlenmiş ve kaide 
projesi üzerinde görüşülmüştür . 
Abidenin : Adananın şerefiyle 
mütenasip olması içio kaidenin 
iuşasına azami ehemmiyet verile· 
cektir . 

Bir kıemı Merpıerden ve bir 
.kısmı Toprakkale ta~ından yapı
lacak olan kaidenin önünde §ela 
leli bir havuz bulunacağı gibi üç 
köşesinde de Adananın kurtulu · 
şunu, oıdu ve milli kuvvetlerin şe· 
Jıametloini gösteren temsili hey
kelJer bulunacaktır . 

Ht>ykelin 25 teşrinievvelde 

bitmiş olması mukaveltname ik · 
tizasındon ise de kaideye verilen 

fevkalade ehemmiyet in~aatın bel
ki tehirini mucip olacaktır . 

Abidenin ı esmi küşadı Cum
huriyet hayremında yapılamadı 
ğı takdirde Adananın kurtuluş 
günü olan 5 kanuuusanide icra 
çı:f ilec:elctir . 

30 Ağustosta 
Hava kuvvetimize 26 tay

yare daha eklenecek . 

1 

Halkımızın Tayyare cemiye 
tine eUikleti büyük ve d"'ğerli 
yardımların neticesi. olarak Bıı 
seııe kahraman ordumuza 26 tay· 
yare hediye edilmiştir. Bu tayya· 
relerin 13 tanesinin Bafra,Bartın, 
Zonguldak, Ereğli " Karadeniz ,. 
Akdağ Maıleni, Ayancık, Bolva· 
din , Çar~amha, Orharıgdzi, Kadı· 
köy '•İstanLul,.,, Kartal, Beykoz ve 
Alpullu. İsim konma merasımi 
hu sene 30 Agustoı:ı Zafer ve Tay 
yare Bayramı günü büyük teza 
lıilrle yapılacaktır, Geri kalan 13 
ün m,.rasimi bazı zaruretler do · 
layisile başka bir zamama hır.ııı· 
kılmıştır. 

Cezayirde feyezanlar 

On kişi öldü, bir milyon 
fırank zarar var 

CEZAYİR : 21 ( A . A ) 
bardaktan boşan 11 casına yağı:ın 
yağmurlar yüzünden Sladiassada 

Hitler '' 15 senede milltien yüzde dok
sanını kazanmak mümkündür.,,diyor 

Berlin : 21 ( A. A. )-"Havas,, 
Ajansı muhabirinden: 

Alman matbuatı büyük harf· 
lerle. fakat hiçbir mütelia } ürüt
meden M. Hitleriıı Almanyada 
henuz yüzde 10 nifıbetindeki mu
hılıflere milli sosyalisl fikirleri 
3§ılamak ve[tdkin etmek maksa 
dını güden beyannamesini neş 
retmektedir. Bu husustıı yalınız 

"Deutsche AlJgemeine Zeitung,, 
gazetesi bazı mutalaalar yürüt
mektedir. Bu gazete diyor ki : 

Tam salahiyetlerine istinaden 
M .. Hitlt'!r muhaıfılere nmansız bir 
mücadele açııbilirdi. Buuu yap 
madı. Bu hareket M, Hitlerin 
Hindenburgun vasiyetnamesi
nin ordu ve siyasete taalluk eden 
kısmını tahakkuk 1ıttirmek iı:ıte 
diğini isbat eder . 

1\1. Hitler Ilindeoburgun ölüm 
yatağında istemiş olduğunu ba
rtştklığı tahakkuk ettirm('k iste
mektedir. 

Diger taraf tan matbuat arayı 
umumiye neticesinde avdet etmek

tedir. 
"Voelkiecher Beobachter,, ga· 

[zetesi, hiç bir memleketin Alman· 
ya kadar mukadderatına alaka 
göstermedığini yazmakta, hiçbir 
demokrat Rei>5icumhurun, hiçbir 
hükümdaun Hıtler Almaoyası 
kadar müttehit bir halk tara
frndın tutulmadığını kaydetmek
tedir. 

" Hermania ,, gazetesi pazar 
günü arayıumumiye neticesini M. 
Ruzveltin intilıabiy)e m~kayese 
ediliyor ve diyor ki : 

M. Hnzvelt, halkııı yiizde 17 
si nisbetinde 20 milyon rey almak· 

la beraber 122 milyon Amerikalı 
yı temsil etmektedir. 

Halbuki M, Hıtler bütün Al -
manyanın yüzde 90 mı temsil et
mektedir. 

"Acht-Ubr Abendblatt,. ga· 
zetl' Sİ diyor ki : 

Nikbinler hu neticele .. .i.n ta ... 
savvur etmedikleri bir netice ol
duğunu söyHyecektir. Bedbinler 
ise vilayetlerde bazı istisnalardan 
gayrı M H•tleriu büyük bir zafer 
kazandığını itiraf edece~ lerdir. 
Eğer heyecan biraz eksild ıyse hu-

- Gerisi UçüncO sahifede -

Buğday konferansı komitesi 
Dünya ihracat kontenjanlarını tes

bit edemeden dağılıyor . 
~~------....-·-------~~~ 

Komitenin mesaisine dair resmi bir 
tebliğ neşredildi . 

LONDRA : 21 ( A.A )- Bıığ· I 
day konferansı komitesi ihrııcat • 
kontenjanl ıı rını tesbite muvaffak 
olmadan hagiin veya yıırın me
soisini bitirecektir . 

Öğleden sonra Amerikn se· 
faretiode toplanan tuli komisyon 
zonnedil<liğine göre buğday kon
feransının nihayet bulduğunu 
ifade ecltcek olnn bir rnpor ha
zırlıyacaktır . 

Tali komisyonun buğday is· 
tihsal eden devletlerin kontenjan
ları müzakere için daha sonr e. 
mesela gel,cek senenin buğday 
mahsulü daha vazih bir şekilde 
tahmin odilect-ği vakit, toplanma 
larını teklif edaceği zannedilmek
tedir . 

Neşredilen resmi bir tebliğde 
şunlar söylenmtktedir : 

miyet atfettiğini söylemiştir. Mu· 
ralıhas, ihracat kontenjanı siste
minin <levam etmesi lüzumunu 
kııy,Jetmiş, hunua Fransa dahilin
deki fıızla buğdayın mrmlıoket 
dahilinıle istihlakine baolı oldu-

" ğunu ilave eylı•miştir . 
Fransız hükumeti ihracat kon· 

t .. njanı sistemini de kolay işler 
bir şekile sokmak lüzummıo ka 
ni<lir ve bu itibarla kontenjanla
rın üçer aylık devrelere taksimi 
hususunda komitenin teklifine 
kuvvetli bir şekilde iştirak etmiş 
leıdir . 

Fransa hükumeti diinyn ihti 
aalioden bahseden buğday istişau! 
komisyonu emrine ihtiyat olarak 
v~rilmesi projesinin de lehinde
dır. 

Fransız murahhası 1\-1. Paul 
Davinat, hükumeti namına beya· 

"" oatta bulunarak Fransanın fazla 
1 buğday meselesini bol içia olmtş 

olduğu tedbirlel'İ aulatmıştır . 

ohemmiyetli f"yezanlar olmuş .,e 
burası yarı yarıyu harap olmuş· 
tur . 10 kişi ölmüştür . 100 evi 
su basmıştır . öleo hayvanat var
dır . Zarar bir milyon frank talı 
min olunuyor · 

r 
Konferans 

.M. Davinatnın teklifleri ale
lumum k·,mite azaları tarafından 
da teyit edilm iş ve komite r,.isirı 
bir takriri üzerine bir tali tahrir 
komisyonu teşkil etmiştir . 

Bu tali lı-omısyon umumiyet
le şıtyanı k~ bul görülen bütün tek
lifleri toplıyacakttr. C. H. F. Seylıan vilayeti ida· 

re hr.ytı ti azasından Cwit İhsan 
bey, yarınki Cuma günü saat 
20,5 da yıldız parkında bir koo 
f erans verecektir . 

Konferansın mevzuu 1 Erga· 
ni bakır mad r·ninin ehemmiye 
ti ve bu hat için yapılan iç borç· 
}anmanın manası ] dır . 

Frnnsızlar buğdaydan üğütülen 
un nisbetini azaltmışlar . Evvel
ce tabii istihlakc veril m huğda 
yın büyük bir kısmını tagyir et
mişlHdir . Stokların Fazlasının 
coğu da memleke.k dahilinde is· 
tihlal\ edill'bilmektedir . 

M. Davinat,Fransız hiikfımeti 

Amatör işle;I 
En Kısa Bir Zurnanda fla 

:ırlamr . 

nin buğday anlaşmas•nın filen Foto Coşkun 
devam etmesine l>ürük bir ehom· "----------------.J -



( Ttlrk sa.e ) 

Ergani tahvilleri Mersin-Antalya 
yolunda jl ŞEHi~ HA.BEH1f.ER.i 1
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\'-H-am_u_r_yo-iu_r_m_e_ma ____ H_U_k_O_m_et-da_i_r-el_e_rt-.n .. d-• I 
[Seyahat- hatwalara] Yurdumuza her yıl 5 milyon lira ka -

zandıracak bir mevzu yarahyor --~ klnesl Bugnnden itibaren devam 1 

Yolculukta buim prip bir 1 Bulundurmayao furunlRr 31 saatleri detişti. 1 

Yurdumusua bitmez, tüke•· riadea Hamit Nafiz beJİD baza taliim var : Polialerio ••J• em Atustosta kapatalacak __...._ 1 
mez yeralh aen·etlerini itletmek ralramlannı erzedecriim : niyet memurlar&nın dikkat naur- _ __,_ Bugünd~n itibaren hükumet ı 
ve balkın refah derecesini arhr Ocatıa HDelik verimi yuvar lıuıaı lzerime çeker ve n&.rm Bandan bir kaç •afta evvel dairelerinde devam saatleri ıu J 
malr, cumhuriyet türkiyesiain ye- lak heaapla 2()().000 toadur. Bu· muntazaman tak\pleriae aajraınDI. belediye eodmeaince verilen la tekilde değiımit ve dtin vilayet- ; 
ıine iktiudl ülkiidol teşkil e · DUD 20.000)oau uf bakırdar. En Ba d~fa da yine 6yle olda itte ... rar muci~iace Ajutol •ihareıine toa betön dairelere tebliğ edil-
der. eyi İfletme ıarziyle beher ton 105 Trende iken yanmadı , Yeni Mer· kadar furunl11nna yoğurma maki· mittir : 

Halkta ticari &ibaiyetia beaüz türk lir .. ına ..& edilebilir . Mer- ıin gazetesi Hbibi Fuat beyle Ec· aeai koymı1an furunlar1n lc,apahla Öğleden evvel 12-7,30 ve 
iokipf etmemiı olmuı, bu,nn ıiae kadar ••ldiJe Qcreli 12 lira zacı İskecder bey vardı · Allaha capı 1•smııtak. ftledeo soora 17,30-14 kadar 
batlı bı .. na bir bilgi olan ( teı1'i- oldapna ,are, Meraiade bakarsn ıamarladık 1 ... diyerek kenclileıia- Haber aldıtımıu ıöre ,ebirde o~ak üzere sekiz saattir . 
lit ve ifleıme) ye vılcaf olmama.. fona 117 Tlrk lirallOA ve J• tak den ayrıldım. Ve akıl l:.a, ya 1 ıa bir ekmelc balaraGıaa lebep verme 
ııbi mühim sebepler, iktiucli bDa ribea 18 İngiliz lirHma mal olur. treain lbBr yanında• çıkayım de· mek ıçia belediytce fİmdiden 
yemizin kurulması içia devlet ıer- &uran pek d&tklln olmasına rat- dedim . mevcut makineli furunlarla ıelaıin 
mayeai ve kudretine ihtiyaç ıöı men bakırın toıuı 30t 35 iater lin · Kıyafetimde bir ıırabetml var ekmek ibtiJıcaııı temin edecek 
letİJOr. dir. Şu balde 20.000 ton uf ba· dı? Ne dir? Bilmiyorum. f~t, tedbirler almlflır. 

Erıani bakır madeni de zea kar 6· 7 111 bin itterlio, yani •Piı (r.tenill) in blSlk •• ciddea raJp •· Ba karara tir• makine ko1-
ti• J•rıltı servetlerimizden biri- Jukarı S milyon Türk lirası eder. kıcı i~tt1y,oaandan dlfU'IJI çak· mayan faranlar 31 Aiuıtoıtaa iti· 
dir. llati•• ettiji bakarıa kımai· '9te macleae al .. ac:ak Jol, bu mak iıtedijim 11ralarda idi ki , barea kapablac .. ttr . 
yet ve keyfi1eti itiltariyle .. mü- mBbim ıernti her -e •••le- birden, pe11ı.ıe bir~- peyda Belec:Jiye reisi Anure-
Jaim dl•J• ocaldanndaa biri ola• kete ptirecektir. Şi-.di ocak ye· olavır4i ; •deta irkildim we kork· Y• gidecek 
Eırıaai bakmD1,uıi bir ~kilde it· riade Jlbek u~ '' teaffJ• hl- tum vJ)lalai 1 ... 
letmık ve onu mllli 1ervetlere ~ r.-nlaıı dı karulmıktadar. PoUt!imiz • bana , ~li pe-
.ımek llamıdar. v ... _... .-ilaa1et vermMI• ıaket ve blyllk bir terl.i1e ile: 

karın, b•lnlcü uaaJi içia ~raz et~ 1933 talavU~iai~ bu•· (~ı~ed~ ıelclitimi, Deıeıe tiUi 
IMmmiyetini buracıkta izab mim· 11yetlerıaclea bıbtetmek l•ıı-'ır. tımı , lcım olch1jumu ; 4-.qatı111d 
Qll dejilclir. Elektro teknik ve Bu ayıa e>tlWıQMllan,30 Eylll 934 ele IOfdD. [Efls,ra fuktu~danım • Ada 

dijer modern aaaayüerin l&erine bdar aatlfA çıunlae.ak ttlaD 4 nadaa ıelip Aatıl1a diyaıma ait
titrecliji buJl&ıımetli maddeyi,f8p- milyon l\rahk <C) t.rtibi (A) Y-CS) mekteyim . ismim Madea .... 
laeaisdir ki cumlaoriyet törlciyai tertipleri1le be,~r 12 mil'OD Rıgıpbr . Bir u 4lla ıaaetıcilitim 
ıhmal edemrzdi. Tlrk lirauaı bulmaldadır • var • Aklım eidik,e T&rk Sözii 

Devlet, 1933 iç borçlanma. Ylilde S faidi Ye ylbde 2 ikr~- ı•ıete.ia~ yazalar .!aıuım: Her 
airle bu verimli aervet kaynatma miyeli olaa bu iatikrazıa C tet tı keae irilik etmek ~!e• bır ka · 
alatmak için balkan tasarruf pa· bi de A ve B aerilera gibi , ayni leaden_m ı .. _.ı ~elim ... ., de adam· 
ralanu m•ırıcaıt etmifti. Omuz- laak ve imti7aalara maliktir . Het cajaz yıne bır imli J•lsamı btnk-

mr..::a..,.ı•acla hili a;., borç yükleriai biri 20 fU lirabk itibari kıJme ••dı · . . . 
0 8 1 · t·L t · tinde ( ..... , ... JUdı) 200 bin Ha•ı, beaım luyafetım de pek 

•ıs man ı ıı ı .. raz ara- ' -r · · · O · 
de, börle baJırL bir l•bb&ae taJıv.ildir . yermcle detildı galıba 1... zertm 

te .. claf .;ılemeyis. Kaauna 16re ltu tahriller, d~ 'L- b~ ııca~• ra~men - 'diz, 

• ti k f 'k umami •• mlllaak bıt,el~rle ida llJaa •• ıace bil ç.•et 1 ... Baaun 
. .a ,~ra ta~ru uaua 1 

· içiade yakuı •çak, Hrı bir ıöm· 
t ... 41 hıç " kıymeta yoktur. Bu re olanao bilin müeueM ve tlai· Jek f. G•-ı .a.: lroll 1r-·1ı I· 

BelecUre reiai Turhaa Ce .. al 
bey, dahiliJe wekiletUia VtJlcu bu· 
lan daveti &zeriae 3 eyl61dı An· 1 
kar•da toplanacak olan b,lediJe· 
ler bankası be1eti amamlye içti. 
mıında lııazır bulunmık içla bu 
ayıa 50 uacü perıeabe ve ya 31 
laci cama ı&aü aakar•J• aide· 
cektir. 

Mersin belediye reİIİ Mitat 
bey de: Tarllu Cemal beyle bir
likte rideeektir. 

DUkkanlar ikiye bölO • 
ne11_1lyecak 

Zaten ekaeruinin tam bir dflk
lcia olmaja lctfi gelmiyen çarfl· 
daki dükkanların ikiye bllanmeai 
va ay11 a1rı kallaaalmaıı beWi
yece 1uak edilmiıtir. b·ı d ı · · • ı•- b' ·1r nlerce , vilayetler ba1Ud idare· .. .,... t•·• ara -• o 

iMi ı ea ev etımız a ••D arı .L..a- i..-1 •-ol L Lı • ·1· 
Jeri ve beledi•elerce ... tılmıı •e ...._ • ...-• • • ••p&sıar1nı c;ıcı ı, iz 1 ... _._ ... .. par.... JDarlCAat etmİftİJ, 1 - Lı...tıi b ela U m r uw..ulue p1,.ftft. utıl•cak oı.o milli e•lik bedelle . .,..,. lr tan ceketin ko arı .-, ••• 

um .. ı baluanıa ,.,. i§1etme it t af d ..... 1 il ri 
rillin ve Mir de.lele olan bo-'a· ••• • ar ıa an PY ece e e • 

•ıaraaı lsütürüm ettiji bir za- '~ •- · .l.J. ... 1.. i · L~ 
biletleri 

un ldeametinde a.. .. _, bat itib.rl ııueruıe vvsru '"°'arma • ımaa• 
mı•da lııalktn 50 mltyona Yara• ..,.. k J Alt t fta bo n 

kJ1m.U.ri luthııdea kahal olaaar. a mamlf .. an ' & re•• 

it J A 

İzmir bele41yeli piyango bi 
letler~e• "- Jlz laqui 8'hl • 
mık llzere ıebri•lz belediye.ine 
1öaduil1Dittir. 

... 11rvetine, küçük taurruf te , llyu fblili bjr PVfAlon .. 
erllab•ın .,., ..... aktif bir h•r• T:ala.U •• 11.,..a.r " ltattlan Onun altında da , bilim Şükrü 
••t vermek devletin arzusudur. iit evrak ve ıeaetler, fl.iı ve ikra- uataaı11 delikli , tlbr•tli , .,,. 

lılebtellf elemi' yolu İflerİ•e JDiyeler; ietlkrı•• llllWDt• Nea- nıklı , be1as iakarpinleri I? ... Ş..-
·~ iJ - ı· k b meıine lradar ( 20 aene ) llH tGrlB 

Ma_,ikiferlira lny..etiacie 
olu bu pi1'fıo IJiletleıioia iki 
katla ev, otomobil we Aire ıibi çOlr 
kıy•etli lkr•miyeleri buluoqaak· 
tad1r. 

~ m yon ıraıını •ı ıa ir kayı bırakın amma , kıyefct dedi 
pan ıırfedea evlet, 12 milyon reaim •e verti•eıclea muaftır:· aiz mi buadaa cı.ba alası•• mü· 
lft>ı bir meblajl da k&11d.i hltçe YiadeS faisden ufka •Jnca .ene kemmeli olamaz baai?t .. 
liede• temiu edebilirdi. Mak11t, de iki defa Japılac,k kefidelercle f>oiruuau iıter.eoİI , ba kı. 
bu &en(İn yurt aenetiae halkıa bl,als ikr•iyeler de vardır· lak lrlJafetle balııutwı• bir ecn~binia 
panliyle varmek, bu e. emin ve Ey TDrk 1 flplııesizdir ki bu yaaıod• ayabeta çıkaaak iet~mez 

Bu bifıetler belediye civaraada 
Yıldız pziDosa kar111111da 1aaete 
bayii poll1ei zade Hü1eyio efeadl
•İ• dlkkiaıada 18tdmütadır. 

icatla aalııada halkın p1raıını kal- it eh baprılacaktır : Y •rıe ,urda dim . MHeli : Bir ıolf Yı8Phrmak 
lauaak ye dolayısiyle balkı fayda- kavvttli bir bakır Anayii ve toplu iıterdi• . l<ı(a.,a• ıöyle ucuca 
laodtrmakhr. bir servet ptirecek olan bu teteb hir k•eket ıeçlrmetJ:arzulardım . 

Burada, baker ocaiıaıa kı1meti bilse sen de ittir Ak et 9 9 devletin Fak at . ... Keatli be~bım kitap 
MUlklya mOfettlf i t•h-

bakkıada bir fikir edinmek için yarattcıhk kudretine iaao · b•&tar•akl•• ve Cotkua ~jabeye rimizdan geçti 
iaİverlİte madeniyat profeı .. rle Fahri R•ra yetiftirmektea ne ıolf ,yep-

tırmatı ne de kukeJ .,..,ıac.ua lılllld,.s müfettitleriadea Fıul 

lrlandada hadiseler 

• Le Joarnal " dan : 
Enelki JÜD lrlandada kanlı 

prpapıııalar olda . lrlandanan bir 
cfalııilt laarplere .. bne olmuı 

faaatik bir memleket oldup ıOz 
•'in• ı•tirili.rıt , lııadiaeaha ehem

yeti anlaııhr . 

Soo •ı•pLklarm meaı•ini 
etmek , ile dejildir . llote

•ilUJetperver M. CoqraYİll on 

f' ... - dren Hlcİ• idareaiaden Mil

' 1932 intibah.ada M. de V alı· 
•• cumlııariyel~ partiai kazan 

M. de Valen lnıiliı Kralına 
-.Ulen •dıkat yeminini kalcbrdı . 
~in aattn ahaaaa11 için ln~l

tere1e yapalan aeaelik tediJ•h kes 
. a. urekeJe makabil ' Londra 

lıılk6meti de yülrMk Fbnrük re
ııimleıi koym•k ıaretiyle İranda 

ı.,ııız piyuasını ka-

nlardan eaue• mliteeuiı 
Gllll lrlauda çifcileri , ilk uma•· 
brele ba fiddetli darbeye ıiii• 
sercliler. Fakat, .... ,avaı amu-
.. bir tni7elllzlik bq Jla• 

terdi . Geçea ttıoe Jeneral O. Duf 
fy' mn bem açıkla - de sBlünç 
baclltele~• aehebiret •erea iayuı, 
içia i~a kaynıJ&a Mltutaualal'un 
ilk teublrli . 

Bv tene M6ıy6 de Valera İa· 
ıiltereye tediyd yapdmachit bal· 
ele , laılliz matbuıtıaı teHİJe l· 
Çİ• ahaan Yertiyi klyllden almık 
iıate,lnce , hakiki bir ilatilll kırı•· 
sıada lsaldı . Klyllnii• lddiHınc:a 
İefiltere •Blıametlee me•elik Yerfİ 
verilmeclltl•• ık• , ba •ersfye 
ait olan parayı İrlanda bülaG11•t 
laaafaeliae yermekte mana yok· 
tur. 

VerJi vermelc iıtemiyealeria 
mallara lııaczedhdi • Halk m•idar 
klyll ile hirleıti . PQIU kuvvetleri 
ma'-•retlizce mlklahale ettiler . 
itte COdı ıehrinde vakaa relen 
çarpıı•aların aebebi huda, . 

Bu s•rp-.maJ., , merlsli Jfln· 
dıa ıGne .. r11lan M. de Valer•J• 
ciddi bir ilatar pıı-'-l1tStiadedir . 

Eter ilati1atlı ve ~ıu bir Iİ· 
yHetle vat ... ......,t.oı• e.uai,r~'1e· 
rinl l•krar elcle ed•...e&1e pek bü
yük karkqa~•n.o ...._,, ıel j 
•eli i~ali •clu • 

ja vakit k•lmadı ki ?I.. bey Malatyaclan teilrimbe relmiı 
l1i Y• , acanıın 1. •• Butırcfıtın " Allbrayı silmİftir · 

kitapları aabp , ~ir ••1ahat Hep DMDRp olduia .el&llr.;.:-
elMHai yaptmverMa , • J.. Ilı di· bedava kitap ...... ; ve Cotkaa 
yeceksiais ? ... Bayle deraeaia, fi beyci. .Wredaa lteclava Tlrlr 
ze . Hoca Nur•ddiaiaJ ....... , · 
(Borç ademe) fıkraama batarlatınm Slıl pntai pllİn; diye beldi 

yor 11 .. Hilia : Bu ademc:atn be· 
Y- K., .. mam ' ..U.. dawadan J•••k lııewe. ve lfti-

Gerçi, ber 1Demlclsette kitap J•k .. cler. Çoiaautll; ldt.p ,ay. 
bHtıraa zenıia A)llır. Ve biç le da,,..' elimi .. r•af'te llile •bp 
olmaqa tlkalcliyuiei *-İ• et- _.__ · ı ...... ,~ ... lllNlap etliyeram 
iDii o ur ' 41D111• ' bilde keıfir.t .... ,. ; ... r•aete ve kttap 
bayii faıkLdır • ÇiiMi • ....._.... oDaııayaa bir p ••trurlar ta 
kit..._ naeebi ; hıırele.re va she· ı 
1 

nınm .•• 
eh JHI •••lıtaa ileri ~mi U~I IJl.la ol L.l- Ut yor 111. S'MI .,.,,,_ UDCI , va~ , sa ip 

Melllelum.is •• bilhl-•• ,.•ille •esin olmeldH : IHIJle 
lik az , pek az ok.,ar • e.. a,le plf , h~ yaptarma~tan çoktu 
ııaçler taaıyorum ki ' ldtelMt ve. vaı ıeçtilc ' fakat bı~ olmaua • 

LI i b L memleket oelan oku.at olu ?I ... 
rece. er • . •ı ' 09 ~urup acı,or Ba si ili bhıı bir hdulrhlda ~·ka· 
lar . T abıı , bu vı111ette , be• de la u... 1 u lrll 

1 
. • 

1 1 hl d... 1 r1 • ••-P en,- ... e ıt errmu-, 
oo ara, OD erı. çare nce t· ...... ....._. i "iri k ftk 
rine ~·10~'41111 ..• ~'fi .;ıa- j .. .,..ı 1

• 1111 -, m• t ' 
•lar• v• ~lla•~ k•lat:~U...ler •1811eıe '" memurlanoa cebre• 
de la"l-IQ.Jat ile •"-' ıedri Ol • ve tEabrtn alıp okattaramaalır mı? •. 

Wln-.etler la•JltUJor ; yıe k,.b,• ~,: j :-aı::.~ ~.~~e~3•raiz :7: in~ 
kelindea memı.ktttl id,r.t' e~e;e ' ..,.. (kitap ma. 
kalklfl1oraa I.. ze•IF ve tublrealDiJ verm'fe de 

llemaramaz aldatıı parayı •e- mect-rdar • Ba. hlf....._ , aımı•· 
den--. bir t•lfi klfi ılrmüyor. clarlarım11111 ~ls~t ~rlarma 
Ona• için , metalik aarfetmede• çek9'i1 bir vılife .. l•~• . 
.......... ' iletlllin ; •• ,.,. 11.~A ~ Rag,ıp 

Kız talebe 

Don matbaaıoızı ziyaret 
ettiler 
• • 

Kız liaelinde miaafir balunaa 
KoaJ• lrız maılU. mektebi tale 
beleriade• bir 1r.... dla midir 
.. Mi Necati R•rıp beyi• refa · 
btiacle matbaamm zi,.,et ..... 
ler ve kRdileri•e ıdare mldlrii 
müz Cotb• be, tarefnııdan mat 
baacelak ve pzetecilik lııaldcında 
iAlııat verilmiftir. 

Talebeler verilen lalııab bü · 
Jlk bir allka ile dfnlemlı ve ma
kine dıirembi, mlttttiplaaDtJi ıez 
mlflerdir. 

İran konsolosu 

Ha,kımıza veda ediyor 
--

lran lcoaaolua Ferit Paldııan 
Hauetleriaden a,aj'ıdaki m•kta· 
ba aldık : 

• Kaaualaramız macibi,ce koa · 
aoloıların ecaebl memleketlerinde 
ea aon ikamet müddetleıi S 
ıeaedir . 5 aeaeyi~ tekmil ettik· 
le• IODd Wr Mile ı..... katmak 
• •r..t olclaf111iclan bu flalerde 

laaletia lem.il JIM Hearetleri Ada· 
•'1• F1'celder •• hea T ...... 
dheceflm. 

AclaNda 5 -•&ile •lddeti 
me1Duriyetlmde mabt•em Valiler 
ve Kuaııaadan P•lar ve 111 rltbe· 
U •••rlar "' bili• .. lııalk ta
rafnıdaa blkk••da dai•a ılste
rilmft olae hürmet ve maubbet· 
leıdea fevkalide •it .. ekldıiln . 

Burada ıeçir.-if Qld•iam ıü•· 
ler , lmrll.müa •• ı&zel hatıraların 
d•D ola~k ve aıiz AdaııaLlarıa 
Jülctek nezaket •• miaafirpener· 
ilklerini. biç bir vakıt ••almıyaca 
jem . 

Gldec4'jim zauıaa , iflerimia 
faz\alatı dola111iyle bilOmum alıı· 
bıplarımıza biuat ziyaret ve arzı 
veda etmek için valut balaınN 
aam , pek miijeeuir olacajam . .. 

Kee.ao. 
Ftrlt Pak 

Seyhan parkı 
Mosteciri elli lira para ce

zuiyle ceza' andırıldı 
.. 1 •• 

MiiteN!dit teabilııJC"r , para ce· 
uf.,ıu ıap.ea 1.ilrttk fiıatı. •• 
•ttıta ........ ,. .. telliz , •••• ,. 
rak hallll• lnıım•- llaW e,ledfii, 
belediye.la ~ter ta&•ıtluıoa 
r1-Jet etm•diii , alta defa cea 
glr~liü a-.tcle yl.e yollMduktt 
ı.aaaüt erledijl tÖtll•• Se,Ua 
parkı mllteciıi Faal befl• bele
cli1e eaclmeniace elli lira pua c.
uti1I• ceıalaôchnlm••• brar 
•erilmlttir . 

F ormOl aylcın un satan bir 
fıbrikat6r 

Fabrilddr SaWa:ele.dıiai• lQJ· 

.... IJbr~ ~· )'Mİlmi~ de• 
rt~e bonk DP, Uthl' ı~t
taPciaA iki clefe ela eftlter Urıdaa 
JI& il~ para ce•aiJle ceuı.•d• -,.,. .... 

Suriye ha 
tam4 

- Birinci ubJ 

leri tedip Pderek 
rite8İDi tesis etmiıtiı 

Me.mur maaıl11 
için S111'iye hüküme 
etdll bu usul dOny 
yerinde görülmemit 

.. 
Şam tüccarlanad 

kep bir heyet geçeııl 
cumhuru ziyaret eder 
ria, bugünkü h.h-ın.m 

bir tekilde ieditil 
kın artık hu •ğır -. 
cekemediğini söyle 
bir hal sureti bul 
hanı alarak hmurd• 
dı . Faket, aradan 
geçmesine rığmee, 
ket g6rftlmemeei 
rar harekete ged 
daha mfleuir olur di 
de vllseıa reiaain 
...... dır. 

Vtizerı reiai, hey 
amele yapmıt ve ~ev 
para ile ylrüyeceğbııi. 
leyh herkHİD, bore 
amanmd• ödemeei 
pi eöyledikten eonrL 
nin, vergileri inclinne 
ti olmadığm.ı ilive e 

Htyet uuaadan 
brp fUDlan eöyle • 

" - Eğer milled• 
diultyerek yaralanın 
mek iktida11nda detil 
makamı terkediaız 
deha ehil bir kimeeaia 
mflsaade buyurunuz ki, 
hakbnı venin ! " 

Heye&le vüzera re· 
da bu, eoa IÖs olmut 
ümitsiz hir halde 
terbtlllİftİr . 

Bagin Suıiyede 
meeele vergi tahıilatı 
dir . Tahaildarlar, 
le, beıaherleriede lan 
vederi oldatn bat.le 
yalan tahlil için, kn 
dlkkinlara giderek ne 
haciz etmekaedir • Biı 
lerde hamwıJar hotca 
memif, köyltblla da 
Jı.yvanatı bile .... 
ttbia çıbnlmqtır . 

Bu terli& d.hiliad. 
rin hicretten baıu 
__.aktadır · Hicret 
vela Havr•ndan bq 
di diler mmtablara 
mittir. Geçen altı •Y J 
randan hicret eden 
40 bini bulmuı, bir 
tamamen boplq, bir 
da pek a İDl8D DJJlllll' 

buki evvelce Havrao 
Suriyeıün ıalüre an 
edea çok melaaldar 
Bugtia bu kıtada 8Çlık 
Diliyle bflklm tlnae 

• * * 

.-- Arfa filimle 
Her 9 .. itten, 

nterlnl çok u 
r•tta; 

Foto 
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Adana Borsası Muameleleri 
alih 

Kara Diken .. 
1 

PAMUK ve KOZA -
SON 

HABERLER 
M. Bitlerin 
intihabı 

Kilo Fiyatı 
Satılan Mikdar 

-5- nun sebebi daima heyecan mev · 
C 1 N S t Eu az En çok 

cllt olmıyacağındandır. 
Berlin; 21 ( A. A. )-·•Havae,, 

Uzak Şarkta K. s. K. s. X. ılo ---
Kapı malı pamuk: 

- ,_ 

Piyasa parla~ı ,, 
Piyasa temizi •• 

T&rbeye koaulao hu taşl4r o ı 
uğu murada erdirecektir. Te 
acı, acı gOldii. Küçük not def- , 
i çıkardı. Bir aatlr kaydetti. 

•.• Toprakta hAyat bulan yal-

Yapılacak ilk tedbir bitmiıti. Ar· 
tık iı doktorluktur. Fakat bu im 
kiasız. Köylerde doktor ararnık 
çölde vaha arumıkla müsavidir ... 
Bunun için oolar yaralarını kendi 
rlleriyle sarmağa alı$mııhr. Bu 
nunla beraber mukadderata bo · 
yun eğmek mecburiyeti mubak -
kale. Tekin çocuğa biraz cesaret, 
be basma biraz teaelli verdi. Y ı
pacak başka bir şey kalmamışta . 
Oradan aynldı. 

İlk harpadmının Japonyadan 
atılması bekleniyor . 

muhabirinden : 

Arayıumumiyeyc müracaat ari· 
ft:einde büyük şehirlerde ve bil
hassa Berlinde rejim tarafından: 
şühheli görülen bazı kimselerin 
aıayıumumiyt>yi hozmağa veya 
aleyhe propağandaya teş t"bbüs et 
memeleri · çin tevkif edildiklNi· 
n" dair şayiılar doh§ıyordu. Rcs 
mi memurlar bu hususta bir §l'Y 
söylememekle berab,.r tevkifatın 
hakikaten yapılmış olmaeı ihtima 
li vardır. Tevkif edilenlerin erte· 
si gün serbest bırakıldığı haber 

iane 1 34,25 36 
iane Iİ 

çiçek clf'ğil dikenlerdirde •.. 
'.Ekspres 
Klf'vlıınt 

Tarlamızı temizlem~li dedi , Londra: 22 ( A. A. )-"TimeR" 
gazetesi Uzak şark ihtilafları hak. 
hında uzun bir tetkik makaltsi 
yazmıştır. "Times,, bu makalesini 
şöyle bitirmektedir : 

YAPAGI 
deu. 
lki k6ylü öoldinde bir çift ö-

Beynz · ı 1 ' 1 Sivııh f 

yükıek stıle konuşa, konuşa 
den tarafa geliyor 1 ıdı. Biri, 

çt _G1T 

ndakine. 
- Bire Osmaıı usandım ben 

Ekspres 

1 1 
lıme 
\'erli "i'Pmlik,, 

. -- , . "Tohumluk., rı, bizim tarlayı kara diken ta 
etmiş. Kesiyorum gine bitiyor. 
iğimi de biçemiyecem. 

Mektebe geldiği zaman içi 
ıızl ıyordu . Dııında ı üzgiirın te · 
•İriyle bı~ırdıyao hazan yaprakla 
ııoın sesi duyuluyor , viranede bir 
baykuş ötüyordu . Uğursuz hir 
gece .. 

Eğer Kıemlin, Japoaıyamn Vi
ladivostoka ve deniz eyaletine 
korşı mütecavizaııe emeller besle 
medibTİnc kanaat getirse Çin Şark 
dcmiryollarının satılması hususun· 
da bir itilaf akti uzun siirmiyecek· 
tir. Sovyet hükumeti bu demir· 
yolunu kolaylıkla Lıraktr ve yine 
ayni kolaylıkla Mançuridcki Ja 
poo menafii aleyhinde çalışma 

mığı kabul eder. 

.. 

llUBUBAT 

Öteki : 
- Yık dedi 

Hıb ıgıanı öpeyim Osman 
Hiçte ıkhma gelmediydi. 
Köylü, çarığını yamadıiı gibi 
IHında tOreyen kara dikenleri 
kolayhklı yıkar, içini dertten 

ın'ltl- ını tehlikeden koruyabilir. Bu 
hadise balaklerm yüımeai, zin· 
laran karanlığı gibi tabiidir . 

r"ulacak bir şey yok. O yalnız 
um, ihtilalden, vıahıet medeoi
ten, eaıel inkisırdıu oasıl kor· 
ıa, bağnoda çôrekleaen itika
kara yılanından dı öyle kork-
ı. Bir onu yakmalıdır. 
Genç muılıimin kulaklarında 

·ıaı ıarkılan çınlıadı ... Ve geçen
e uılendi: 
- Onu yakmalı ağa. Oaıu yak· 
ı. 1 
Köylüler döndüler, Tekini gör 
lerdi. 
- Sahi muallim bey. Buna ı:ıeo 
çare hiliyoo mu ? 
- Dedim yı, onu yakmalı, 

u yakmaamı öğrenmeli. ' 

Oal1r muallimın makı:ııd.nı 
lımadılar. Cevap vermeden sa· 
up gittiler. Tekin arkalanndan 
ı kıldı. Sonra o da lcöye d6n· 

. Kalbinde blı büzün, nedamete 
ıer bir bulınh var. Mektebe 

ti . KaraDlakta el )Ordamiyle 
bayı bul ~u ve yakh . Odada 

nzi gıcıklayan bir rutubet ko 
ıu duyuluyor. Sıkınhdaıı ~ur 
mak için bir kitap aldı. 
Bu bir Hatir tarihiydi. Geliti 

ıtl aabifeltri çeviriyor, ilJ be 
bl1sün Hbte iffeti , ilablırın 
vgalan , Prometenin hırsızlığı 
birini kovahyordu. Kitabı ka 
dı. Bunlar hep yalan. Artık med 
leşeo insanın ruhuna bitap ede· 
eıler ... 

Acıkmıştı, kapuda birisiyle ko· 
şan hademeyi çağırdı, yiyecek 
r ıey almak için bakkala ıön
rdi. Beş dakika sonra geri dö 

hademe, kötü bir babır ge· 
di ı 

Akpmleyln larlıdan gelirk~n 
lak Muıtafanın otlu Mehmedi 
an ıokmuıtu. 

Tekin bu haberi iıitir rşitmeı 

k müteeS1ir oldu. Yem•k )'"me
n hademeyi yanına alarak ço 
iu ıiirmeie gitti. Manzara çok 
ydı. BütDa komıular hastanın 
ıına uşuımuılar, ilıç tarif eP,i· 

...,,.
1
_.rlar, bl}dikleri kukio ocaklar~ 

·--·--- moaiai ıöylilyorlardı. felaket 

Genç muallim soyundu . uy • 
kuya geçmek için iki saat yatakta 
kıvı anmak lazım geldi , horoz ıes
leri eşidilioce daldı . 

* ... 
Eylül bir , ttırinievvel iki , 

bugüıı t< şıioiıaniniıı yi,misi ; on 
gün ıonra T«"kin köye geleli üç 
ay olacn\c . Ah bu üç ay 1 üç yıllık 
vakaldrla doludur . V akaler iosao
lar üzerinde mUabet , menfi mul
laka bir tesir bırakır . 

imam ödü . Artık masumiyet
lere musallat olamıyacak . 

Kfışki ölmeı olsaydı . Tekinin 
başını derde soktu . Çünkü herif 
bir gecede basıelioi çektiği ( 1 ) 
" Üluhiyet alemine göç " eyle 
mişti. Bu ölüm haberi , köyde uzun 
hila devam eden bir dedikoduya 
yol açtı . imamı muallim hoğmuş · 
tur . Dediler . Tekin , iki gün f'.V 

vel imamla bir din bahsinde mü 
nakeşıtya girmitti . Onun asırhk 
ananesiyle genç muallimin llmt te 
lakkisi saatlefce çarpıımıı , ııiba-
yet imam: / 

- Kafirler ıiı ki ıer'i ıerifi 
inkar ederaioiz . Mevkiioiı cebcn 
nemde yediocl kattadır . 

Ve orada bulunan eski bir sof 
tı bozmasına : 

Haydi ~iraderim . Bu kıya
met alimeti ahir ıım"o iblislerin · 
den irai olalım • 

Demiıti. Tekin köylüleıio ters, 
ters hakmıhtrıoa tbemmıyet Ytr• 
meden ı 

- imam efendi §t-rİat HDI sa· 
de yaygarayı öğrettiyse yaıtk doğ· 
doğrusu . Dedi . Ve ili\'e etti ; 
mflqıafib bu aczin alameti .. 

taıam bualerı duyunca hiddetli 
adımlarla mucidin köşesini dö~· 
müıtü . lıte ; uzayan ve daha da 
uzamıkta olan dedi kodunun esası. 

iftira melanetlerin silahıdır . 
Muhite adeta bava ile rüıgarla d, 
ğıhr . imamın cSlümOnd~n üç gün 
sonra köye bir müfettitle bir müd. 
del umumi geldi . Tahkikat gün· 
lercc devam etti . Takio her ıeyi 
olduğu gibi anlattı , şahitler din 
1eodi . Lakin bıyret 1 hepsi de hiç 
bir ıey bilmediklerini söylediler • 
Hukümd memurları onlar ıo • gö · 
ıüne bir felaket ve korku teklinde 
göriioliyor . (:ieDç muallim netice 
de yakayı.ı1ıyırdı . 

• • • de aa1, blloıOr hüagUr •ilıyor. 
basına bıber göoderilmiı, o da 
i gelmifti. 
Tekin içeri girince kalabalık 

di. Çocuk köıede yüzü mosmor, 
zleıi bllyllmllf ıııkın, pılnn 111· 

nıyordu. 

Tekin bir ı~n Çoban deresin
de ıezerkeo Vtli dedeye tesaduf 
r.tmitti. Bu adamcıtıı 60 lık dinç 
bir ihtiyardı . Gençliğin yirmi ıe · 
nesini Y emcnde askerlikte ıeçir-. . . 
mııtı .• 

O günlerin batnası ~olarık sat 
•yatının topal olmasından miı8ı 
çtneaindeki kurıun iıini tıtır • 

Hocasını gör6r görmu ıyığı 
lkmık istedi. Fıkıt Tekio onu 

___..._uzlanndın tutarak gene başmı 
fifçe yastığı dayadı. Yarasının 
rede olduğunu sordu . Çocuk 
ağanı gösteriyordu . Anlaıılan 
aalıkta girmeden yalanın üı

ne baımııtı . Uran bezler\yle 
rıla ayıiı çGıdO. Temizce yıka
• Miitbif ıiımiıti. Hemen 1bacajı 
ida. Y aHdaa biraz kın akıttl • 

Kafeıını kurcahyan , be olursa 
olıun biç çtlıinmcden söylerdi . 
Bu yüzden ona Deti dede diyen· 
lerde vardı. O bu köyde doimuı, 
yedi yıl evvel ölt!n , ilk we ıoo ka
rısı , klZI Zeynebi"R 10111 betbıht 
Emineyle burada evlenmitti . 

- Soauvar -

Bu~day Kıbrıs 2 

veriliyor. YPrli l,90 
·~ ii 

Mrntane 
Viyana : 21 ( A. A. )-"Havas, " ' 3,05 

bildiriyor : l 

Arpa 
'Fasulya 

İşte Sovyet Rusya zimamdar· 
ları bundan emin dtğildir. Sovyct 
zimamdarları ·leniz aletioin 
bir mübarf'ıe topu otduğünu ve 
Kızıl ordunun bu topu müdafaaya 
tahsis edildiğini beyan ediyo
ru. 

Mançukuo dalıilindeki yollar 
hususunda Sovyet Rusyaoın la 
ponyaya yapdığı tavizat siyaseti 
de iflas etmiştir . 

Çünkü ovyet Rusya hu siya· 
setin Japonya tarafından bir zaaf 
alameti olarak telakki t:dildiği 

mütalaıt sındadırlar. Ru~ya-pın bir 
çok yt!ı lerimle mahsulün hu Stııe 
ftna olması Sovyetler tarafından 

bu Stne bir tecavüze ihtimal ver· 
diriyor. Sovyet Husya gerek şıdha 
gerek hftı he doğru ilk hareketi Ja

ponya dan heklenmektedi r. 

Avustruya Ba~vekili 
1 il ııı a 

Mussollnl ile görüşmek 
için Floranaaya aitti 
~ 

Viyana : 22 (AA - Bııvekil 
M. Schuschnig ltalya hükumet re· 
isi M. Musaolini ile ıörüımek Ü· 

ıcrc düa akta01 Floran1aya iit 
mittir , 

Roma : 22 (AA) - Avuıturya 
Bııvekili M. Scbuscbnig İtalyaya 
bareketind~n ~vvel ''{iiornalede 
ltalia,, gazetesinin Viyana muhabi· 
rine bf'yanatta bulunarak Avua 
turya hükumetinin Dollffu11un 

siya1etioe ve iktisadi maksatlarına 
sadık bulunduğunu tekrar etmif, 
M. Mµasol;ni ile yapaoığı mülika 

hn bekleailmiyen biç bir ıeyi ta
zammun eylemiyeceğioi ve esasen 
taıammun etmcmrıi laıımgeldi

ğini s6ylemiı ve Avusturya teşriki 

mesaisinin müslibane mahiyeti 
üzerinde israr eylemiıtir . 

Bu mülakat hakkında mütal•a 
yürüten mezkur gazete di.\or ki ; 

Avmturya111• iıtiklilini 1Dfda· 
fa~ etmekle İtalya , Fraoaa ve İn
giltere ile birlikt~ Avuıturya dev· 

Avusturya efkarı umumiyct4 
Bitler aleyhtaı lığının bilhassa Al 
manyaoın katolik merkeı.lerinde 
artmış olmısından dolayı mem
nuniyet göstermektedir . 

Matbuat, reyiımın arif esinde 
Alman propağanda nazınnın ıar· 
f ettiği şu ihtiyatsız ı&zü ehem· 
miyetle k,ydetm"kte ittifak gös· 
ttriyor : 

' 

k [ Şay«"t tek bir rey kaybedrce 
olursak bu tcnebiler için bir 
muvaffakiyct trşkıl edecektir . J 

" Reichspost gazetesi ,, dıyor 
ki: 

. 
Hitleıe gtrek dahili siyasette, 

geıekse hariçte yarının gayet ger 
gin bulunduğunu acaba hu inti 
habat anl11tacak mıdır? 

Berliu : 21 ( A. A. )-Reichı · 
fuhrer Bitler, milli müdafaa 
nazırına bir mektup gönderere" 
mÜtıellah kuvvetleria yapmış ol 
efukları sadakat yemininden dola-1 
yı teıekkür etmiş ve llin3enbur
run vaıiyetnımesini yerine getir
mek üzere ordunun mevcudiye
tini ve millet içincle yegioe mil 
sellih kuvvet olarak idameaini 
en esaslı bir vazife telakki eyle. 
mekte olduğunu bildirmiştir. 

M. Hitler, millete ve milli sos 
yalist fırkasına hitabt:n de D'fret
tiği bir beyannamede iktidar mev
kıini ele grçirmek için on he§ 
eenedenberi yapılmakta olan mü
eadelenin pazar günü bitmiş ol 

Yulaf 2,55 
Delice 
Kuı 2'.em,i 
Kf'ten tohumu 
Bakla 

1Sisam 

UN .... !;alib Efendi -~~ .. 
.ı:ı Cll Diiz kırma ,. 
~~ Alfa " ô Si ..... Cumhuriyet 
ıQ~ -r-- ::ı " O'\ c> I>üz kırma ,, 

Ana - •• 
Liverpul Telgraflan 

22 / 8 / 1934 
Semlim P~n.e 

Vadeli 6 90 
Vadeli 6 87 
Haıır 7- 16 
Rint hazır 5 21 
Nrvvork 13 38 

Kayseride havalar 
soğudu ı 

Erdyaş dağına kar yağtı 

LA YSERİ : 22 ( A.A ) - Ha· 
valar hird~nbire soğumuş, herkes 
pardösü ve p,altosunu giymiştir . 
Geçen gün yağın şiddetli yoğ
murlardan sonra Erciye§, etekle· 
rine==ka()ar karla bürünmüştür . 
Eıciyaşa Ağustosun ortasındu kar 
ilk defa görülen bir hadisedır . 

Halk karın yağmasını hayretle kar
şılamıştır . 

doğunu ve şimdi başlıca işin dev. 
let ve milli sosyalist hareketinin r l 
tevhidini ve bu suretle reichremi· Hava tarassudah 
zi, en son Almanın kaMne hak 
eylomeği temin eylemek oldu 1 - Dün Aclanada zevalden 
ğunu beyan eylemoktcdir. 

M. Bitler diyor ki : 

sonra sıfıra indirilmiş tazyikı 

nesimi 755,6 milimetre olup, en 
çok sıcak 37 en azı 21 santi 
g rattı. 

Rutubet vasati % 61 olarak 

Madamki on beş senede milletin 
yüzde doksanını kazanmak müm 
kün oldu. Diğer yüzde onu da 
kazanmak imk'nı va,dır. kaydedilmiştir. 

P . 21 (AA) H b"l 2 - Hava ac;ık geçmiş , 
arıs • - avaı ı · ,. k d · ld 

d
. . ' rüzgar zevale a arşımı en aa 
ırayor : .. . ı . niytde suratı 4 metr~, zeva 

Fransız matbuat& Almıo reyıa· d b b.d ·· t' · . . . . . k en sonra ceau u gar ı en sut"a ı 
mı netıcelennı ıstıbfaf etme ıöy · . d 6 t ı k "l "l 
le dursun Al•ap milletinin azim l "?,ıY.~ e me re 

0 
ara 

0 
çu · 

k . . . M Hi 1 • b . k muştnr . 
~ serıyetmın • t erı arıce ar· .Alkeri han rasat iıtııyonn 
şı parolası altında intihap etmiş ol· 

letinio kafili vazifu\ni ifa eylemiı 
ve Alman intirikılirı ile tehlike· 
ye dDıen Avrupa ıulhunu tarmüt 
ve korumaktadır . 

masıoa huıuıi dir dikkat atfeyle
mektedir • 

Gazeteler ayni zamanda Hit-
lerciliğin kati bir milliyetperverli
ie doğru kaymakta olduğunu da 
ehemmiyetle kaydcylemektedir ... 
"Le. Eçbo de Pariı., gaıateıl di-

Bununla baraber arayiumumiye 
propagandasında eodiıe verıcı 
bir çok ıeyler vardı . Bir çok be· 
yaaat, Almanyayı tamamen sahte 

• 

ltalvan ,.,.. 

Ordusunun manevra
ları devam ediyor 

-~-
ROMA : 22 ( A.A ) - Harp 

mınevralannın ilk günü uğradı-
ğı muvaffakiyrtsizliğe rağm~n 
mavi taraf takviye k\taafinın ve 
hilha~sa ~otorlaşmı§ müfrezele
rin hart-ketini orttırmı§tır . 

Kırmızı tarafın tayyareleri
nin ileri lıatlan bombardman 
etmeleri ve baskın vermeleri bu 
harekata m•ni olamamı§br . 

yor ki : 
M. Hitlerin devlet reisi olarak 

i•tihabı Avrupanın ü~riae atır 
tehlikeler biriktirmektedir . Reic
bıfubrerin yapacağı en az ıey, Al
manyanın silahl•nmııına devem 
etmek olacaktır : 

Loadra : 21 (AA) - 1
' Times,, 

gazetesi yıaıyor . 
Pazar günkü arayiumumiyeoia 

açtığı yeni devrede M. Hitler söz 
lerinib 11mimiyetıni hareketiyle 
göatermek için bir çok fırsatlara 
Hhip olıcaktar . 

bir ıekilde olarak kııkanç ve ilk 
müıait fırsatta üzerine atılmağa 
hııarlaamıı memleketlerle mubıt 
bir millet halinde :gösteriyordu • 

Bunun neticesi beynelmilel ıul
ha ne dereceye kadar yardım ede· 
ceii ıllpbeli olan büyük bir ecnebi 

diiımanlıiı biasi ve dalgası uyan
dırmak oldu . Daha ıimdidan or 
tadan kaldırmak için huna benzer 

beyınat ile mtıcadele edilecek endi· 
ıe edilecek bıkiki ıebepler var 
dır . Bu inkisarı hayal dahili , ik· 
tisadi vaziyet bozulursa şüpbeıiz 
ki aı tacaktır ve görüoüıe bakıhr· 
aa bu da çok muhtemeldir • 

3 
3 -
3,12,5 

2,62,5 -

-

( Verp;i dıthildir • J 

-

1 
Kambiyo ve Para 

Banka rndan alanmıştır. 
K. s. 

Lirf't " ltal)'& ,, 10 78 
Ha>Şınark .. Alman., 49 88 
Frnnk••J.<'ransız., -8 30 
Sıı>rlin ••fo!?'iliz,, M2 50 
Dolar "Amerikan,, - -- -124 45 
Frank .. lsviçr"•• 40 90 

Amerikan bankerleri 
Berlinde 

"The Neu Repu blic,, den : 
Bcrliodea gelen haberlere göre 

Amerilcaorn meşhur bankerlerin
den bir kaçı Almanyayı ziyaret 
etmektedır. Bu ziyaretten makaat, 
Alman sanayicilerine, içine düı· 
Uikleri çıkmazdan kurtulmak üze
re, bam maddeler mübayaası için 
yeni krediler açmak çarelerini a· 
raştırma'khr. 

Bu bankerler grupu arasında 
Nevyork milli Şehir bankasından 
Jameı H. Perkins, J P. Morgaa 
ve ılirekasındıo Thomas W. La
mont bulunmaktadır. Amerikan 
bankerler heyeti timdiye kadar 
Alman sanayi tt-ıebhüslerıne 6 
milyar marka yakın para yatırdığı 
içio .Almanya ile olan alakası yük· 
sektır. Şu kadar var ki, yeniden 
yapılacak istikrazlar, kuvvetli ga
rantilere istinat ve eski mevduat 
kat'i bir teminat mahiyetini ikti
sap etmelidir. 

Fakat hu işte muvaffakiyet çok 
şüphelidir . Nevyorkun Federal 
Reıerve bankası müdürii George 
H . Harrisonuo. Almaayadan av 
det ederken, mali v~ iktisadi su· 
kutun Önfine geçilemiy .. c~ğini ita 
ret ettiği hatırlardadır. Mumaileyh 
ıöılerinde haldı çıkarsa Alman· 
yaya yatırılan her dolar, Ameri
kan alacaklıların zararını 0 niı 
bette artıracak ve büyük reicb 
aanayicileriuio ifJiıını bir müddet 
daba gizliyecektir. 

YAZLIK SiNEMA 

BU AKŞAM 

En güzel fılimlcrlnden birisini taktim 

Patpataşon kız 
kolejinde 

~ahkahalarla geçirecegioiz iki uaı 
sıze büıüo ktderlf'rini:ıi hüzünleri· 
nizi uouuuracakur. 4456 

ilave 

Dünya havadisleri 



Sı1lı ife : t1 

Gayri menkul malların 
arttırma illnı 

:r-
Muhterem Çif çilerimizin 

dikatine 

( TBrk Ski) , 
nazarı 

Dosya numarası : 934/80 

Adana 1 inci icra memurluğun· 
dan: 1 

Osmaolı bankasının Hasan oğlu 
Hüseyin çavuşta ( 1000 ) lira ala
cağından dolalı ipotek edilen . 

Çifçilikte en mühim rol oynayan alrt pulluktur . Alacağınız pul
luğu intihap ederken gözı:tmeniz lAzım olnn şey; pulluğun hafif ve da
yanıklı oJmasr, iyi iş görmı>si ve tamir ihtiyacının yok derecesine inmiş 
bulunması mümkün tleğilmidir ? 

Açık arttırma ile paraya çev- . ·~ 
vm: PULLUK rilecek gayri menkulün ne ol.Juğu: · Mısır markala E B E R H A R O T 

Şark. Bayram ağaya satılan 1 d 
mufris tarla Gar. mukaddeme Hacı arın arı şaşmayınız • HER YERDE ARAYINIZ 
Ahmet iken elyevm Mehmet Şim. Her türlü iyilıkleriyle:beraber çok ucuz olan bu pullukların aa· 
ıif. Cenuben Bozdoğan hududu. tış yeri : Eski Orozdibak civarı İzmir;oteli ittisalinde 

Tapuca ve iodelmeıaha 75,dö- HOFH8RR - SCHRANTZ Macar Ziraat Makineleri;şirketi'dir . 
nüm müfris tarla· 21-23 27 4446 

Gayri menkulün bulunduğu 
m~vki, mahııllesi,sokağı,numarası. 
Kesik karyesinde ve tapunun Ağus
tos 337 tarih ve 92 numarasında 
kayıtlıdır . 

Taktir olunan kıymet : Beher 
dönümü J 5, liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün, 
Hat, Adana icra dairesi ode 2004 
No lu kanun mucibince 30 gün 
içinde.bedeli ve kıymeti muham
men~sirıin % 75 ini bulduğu tak
tirde 24-9 934 pazartesi günü 
saat I0-12 <le bulmadığı halde 
artırmanın 15 gün temdidile 9-
10-934 salı günü ayni ısaatta 
ıhaleıi icra kılınacağı ve yine yüz-

Musiki heveskirlanna 
Ala{ ranga : Metotla Keman, Mandolin ve Piyano. 
Alaturke : Tambur, Keman, Ut Kanun, Kemençe ve Sol/ez 

dersleri: 
Halkımızın musiki üzerindeki arzuları nazarı dikkate alınarak yurdu

muzun lafrenga §eli sanatkAr viyoloniıt Haklu bey hocamız tara
fından Alafranga derslerine Y*'niden ve tam bir itina ile başlanmıttır 

Alaturka kısmı da bu defa kazandığı kıymetli hocalarile yeniden 
takviye edilmiştir 

Yukardaki her hangi bir saz üzerinden en müsait şartlarla ders al
mak ieteyen,erin , her gün snat 15 den on sekin kedar yurtta umumi 
kAtipliğioe müracaat eylemeleri . 

1-3 Seyhan Musiki yurdu 

<:t~ ~; 

!.jJ 
KATf:( 1S1 Z 
SAF 1 SEKERDEN 

ue 
KAVAOELEN: 

SUYUNDAN 
• 

YAPILMIŞTIR 

de yetmiı beşini bulmadığı taktirde Seyllan Cuniurtyat müddei umunll-
~so No. kanuna tnfikan~şsene ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~: 1 

t~cil olunacağı . r e· ki diki. d 1 lhtilAs maddesinden beş ıene 1 
t - İşlıu gayri monkulün art- iÇ Ve f yur U on ay müddeti., hapse mahkOm 

tırouı şartnamesi 22-8-934 tarihin- sabık posta havale memuru Fethi 
den itıbaren 80/934 numara ile Ada-

Ref ika Recep oğlu Zihni ef"ndiye zevceıi Münire 
na icro dairesinin muayyen numa· hanımın vasi tayin rdildllli sulh 
• sın~la herkesin görebilmesi için Şimdiye kadar talebelerinden aldığı devre ücretini 50 liradan 40 hakimli~inin 13 -8 - 934 tarih 
r..çıktır. llAnda yazılı olanlardan faz· liraya indirmiştir . ve 1473 No.lu tezkersile bildirilmiş 
it molOmat almak isteyenler, işbu Bu yıl için ::ağlı boya,çiçekçllik, kısımlarından baıka Belçika' olmakla keyfıyet ilAn olunur. şartnameye ve 934/80 dosya numa- ., 
ruıyle memurıyetimiıe müracaat Fransız meiotlarlle lstarıbul biçki yurdunun takip elliği m~iot da Saybın daftardarllllndan 
etmelidir. ayrıca iiğretllecekllr · Hazineye ait Kolordu civarıod--. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu Y ıtlardonberi memleketimiz~ bir çok değerli sanatkar genç kız ye- nehir metrO.kAtı ve Yıldız parkanın 
.karı<la yazılı kıymetin yüzde 7,5 tiştiren müe11es,mde kayit ve kabul açılmıthr . lokantasının buhınduğu adanın Ma-
niıbetinde pey akçasiyle veya milli yıs 935 gayesine kadar icarı 25-
bir Baıakanın teminat mektubu tev- Tarsus kapısı; Bebekli kilise sokağı C 8-934 tarihinde ihale olwımak 
di edılece.ktir (124) üzere açık artırmağa çıkanldığı 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla il4n olunur. 4453 
di~er alAkadarların l'e irtifak hak-
kı ııhiplerinin gayri menkul üze
rindekı haklarım husuAiyle fais ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

ilAn tarihinden ıtıbar(:n 20 gün icin· 
de evrakı müabıteleriyle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri iyca-
beder. Aksi halde hakları tapu si
cıliyle sabit olmadıkça satış bedc-
lının paylaşmasından hariç kalırlar 

4 - Gösterilen gtindı arttırma
ya iıtirak edenler arttırma şartna
meeini okumuş ve lüzumlu maluma
tı almış ve bunları tamamen kabul 
etmiı ad ve itıl ar olunurlar. 

5 Tayin edılen zamanda gay-
ri menkul üç dtJfa bağırıldıktan son
ra en çok arttırıma ihale edilir . 
Ancak arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş be
tini bulmaz veya satış isteye
nin alacağına rüçhana olan di
ğ r alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile t..-min 
edilmiş alacaklarının ınecmuundan 

fazl9Ya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzı•ro arttır
ma on beş gün daha temdit ve on 
eıanci günü yııni 9 10 934 sıla ayni 

ıaatta yapılacak arttırmada bedeli 
aatıı iıteyenin alacağına rüçhana 
olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, 
en çok artırana ihttle edilir Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale ya
pılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ıhale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermozee 
ihale kararr feıbolunarak kendisin
den evel en yüksek teklifte bulunan 
kımse arzetmiş olduğu bedelle al
mağa ruı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen 15 gün 

üdJetle artlırmaya çıkarılıp en 
çok aıttırana ihale edilir. iki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler 
j, n yüade 5 ten hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hiıkme 

FOTO 

----

COŞKUN 

" Agf a,, filmlerinin her çefidi 

Dünyaca meıhur ( A G F A ) filmlerinin en ta -
:esi bulunur . Fiyatlar. diğer bıiliin markalardan ucuz· 
dur. 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran· 
dismanlar . 

Talebeden tenzilatlı ta 
rif e ile ıicret altnır . 

a•a 
FOTO COŞKUN: 

Y •I Cami Civarı 
- - -- - - - - --- - - -

GUnden gUne artan bir raOabetla 
her yardan aranan 

Yiiniş 
MENSUCAT FABRİKASI MAMOLATI 

Yalnız - Güzel Adana Pazarında 

Orozdlbak kartı sırasında 
11 - 26 4381 

hacet kalmaksızın memur iyetimizoe 1 
alıcıdan tahsil olunur. Madde ( 133) 

Gayri mtınkulün yukerıda göı- ı 
terilen 24-9-934 tarihinde Ada· 

na 1 inci icra memurluflu odasında 
ithu ilAo ve göıterilen arttırma 
şartnameei dairesinde Htılacagı 
ilAn olunur. 4449 

Tırsa illldlJI rlyllllildll: 
Hn apğı 2 kilometre kutrunda 

bir sahadan iıidilecek kuvvatte bir 
( Siren ) kapalı zarf usulile müna · 
k11aya konmuttur. % 7-1/2 te
minatla beraber talip olanların 

BylQl ayının 12 inci:çartamba gü
nü saat üçe kadar Tareus belediye 
riyasetine müracaat etmeleri ilin 
olunur . 2J-29 4455 

Posta ve telgraf Baş
mUdUrlUOUndan : 

Boş müdüriyet merkezlerinin 
senei haliye beodiye ihtiyacı olan 
2500 kilo sicim 250 kutu kırmııı 
mum, 500 kilo ambalaj, 500 kurşu 
mübayauı lAzım geldiğinden 2 Ey
lül 34 Pazar günü ihale edilmek 
üzere 13 - 8 - 934 T. J.en itıbaren 
20 gün müdJetle münakasaya çıka
rılmıştır. Talip olanların P. ve tel
graf Baş M.ne muracaA.t eyleme-
leri . 4427 15-19-23 

Posta ve telgraf bat
mUdUrlUğUnden : 

1 - 12 · 8 · 934 T.de ihale 
edilmek üzere münakasası bir haf
ta müddeti~ temdit edilen 1187 

ı adet karaçam telgraf dir,,ğine Yeri
len bedel fazla görüldügünden 13 -
8 - 934 T.den itibaren bir ay müd
detle pazarhğa çıkarılmıttır. Talip 
olanların Seyhan P. T. bat M. ne 
muracaatlan ilin elunur • 4428 

15-19-23-26 

Sa;ıı •hasebi Maiye llOdür
IBlillden : 

Adet 

1 Blektrik motoru maa sant
reviç tulumba 

1 3 numarala el tulumbaıı . 
Yukarda cinıi ve evaafı yazılı 

eııyanın Belediye mezat salonunda 
sablacıg.ı ilAn olunur . 4441 

19-23 

--~""' 

• 

S!Cl/HLl1RDIJ MiDE ue 
"' 

81/GIRSllHl!IRINIZIJ 
,. 

DIKKRT ET#EK LllZIM 
BUNUN l(ÜN HORKN/lı 

"NRYRDELEN GRZOZlJ 
~~HEM SERIN!IK CERİR 

DE BESLER. 

Seyhan Defterdarlığında 
Kariyesi Cinsi Dönümil 

Sazak Tarla 122 

" il 25 

" " 50 
,. ,, 50 

" ,, 83 .. . , 120 

" 
,, 83 

" " 225 
lf ,. 125 
,, 

" , 160 

" 
,, 210 

•• " 195 

" " 200 

" 90 
Kayarli " 548 

" " 298 
,, 

" 
290 

" " 
180 

,. Tarlanın Nııfı 310 

" " 121 
.. fi " 370 

" ,. ., 155 .. " 
,, 278 

" 
Tarla 50 

lnnapli " 287 
Pqa köyü " 100 

•• H1tne 

llazineye ait yukarıda yazılı tarlalarla bir hanımin icarı 
934 tarihinden 27 - 8 - 936 gayuine kadar muteber olmak ·· 
8 - 934 tarihine müıadJf Pazartesi günü öğleden evvel saat 9 
edilmek tartiyle yirmi gün müddetle açık arttırmağa çıkatıl 
talipl" in Milli EmlAk idaresine muracaatları ilAn olunur . 

13-23 

Muhterem halkımıza müjdel 

ECE SUYU 
&atlığa çık 

Hakikaten bütün suların Ecesidfr. ( •) Aoıanus dağlarının 1 
yaları arasından köpürerek fıtkıran bu çok kıymetli suyun 
" Ayran bat puoarı ,, diye ön almıı iken ııhhut v.e i~ti.mai 111 

VekAlet celilesi tahlilden sonra ha suya "ECE ,, ısmmı uyğuıa 
kıtır görmüıtür . VekAlet celilenin resmi raporu ııaAtda 1 
Muhterem halkımızın mezkO.r resmi raP'-ru bir kerre okumaları 

ECE suyunu büyük bir iıtiha ve lezzetle içeceksiniz • KC8 
nu bir defa içtikten sonra başka ıulara behemehal unutacalrıı~ 
kü cidden latif, hafif ve temisdir . AJnİ zamanda çok haziml 
saat zarfında Acıkmak isterseniz yemekle beraber iki kadeh B 
kAfidir . 

TOPTAN SATIŞ YERi : Yat Cami civarında h~lkec 
tısında ( ALI N ASIB/ > Kcsanesf yanındadir . 

Ceyhanda sallf yeri : Müakir4't bayii Yusuf Ziya dendi 
Mareinde ,. ,, : Mustafa Yunus ve kardetler 

Yetmlt bet kiloluk bGrUk d•m•can• rGz rlrmi - 120 
ruttur · -------Ece Türkçe kraliçe 16 

Umumi neplJat • 
Mehmet Nurettin 
Adana Tlrk iki 


