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PAZARTESi 

Heyet, dün 
• • Hindenburgun cenaze merasımı 

enaze tabutuna konuldu . Gömme 
erasimi yarın Neudeckte yapılacak 

----------.... ·------~----
on Papen · Hitlerin müteveffa Mareşalını 

I 1 

eserini takip edeceğini söyledi. 
.ı eud~ck: 4 ( A. A. )-Neu 

eckte bulunan gazetecilerin dün 
ındenbuJgun cenazesinin bulun-1 

Ul,1\1 odaya girmelerine müsaade 

1 
diJmişdir . 

Mareşal elleri kavuşmuş Lir 1 
elde uyuyor giLi görünmektedir. 
uvvetli çehresi halmumu gibi 
lmuşdu. Ayak ucunda bir çelenk 
ulunan basıt medeni karyolanın 
anında ellerinde kılınçları dört 
bit .ıöh~t beklemektedir. 
sedi örten beyaz çarşafın üze

" nde bir kurşun vardı. Bu Sado
ada mülazım Von Hındenburgun 
iğferini delmtş olın iki kurşun
ın biridir. 

Ziyaretçiler Mareşalın tercihen 
turmuş olduğu odaya alınmış
r<lır. Çıhşma odasında Muıeşa 
n ho7ıtan boya bir resmi var 

uhtelaf hatır.ların bulundu· 
bir camekan içinde Mareşalın 

dowada mülizım iken iktn iş
rak etmiş olduğu harpde deli 
en miğferi vardı. Kütilphane
nde birçok fahri diplomalar, 
hri hemşehrilik mektupları ve 
eilicumhura ••rilmit fahri dok
rluk diplomaluı doludur. Di · 

arda harpteki kabramanane va-
" yetinden dolayı Japon hükiime

tarafmdan Martşala hediye 
ilmi§ bir kılınç vardır. Yemek 
&8ındı Alının hükumeti tara-

ndan 85 inci yıl dönümü müna
hetiyle hediye edilmiş bir sevr 
relen takımı görülmektedir. 
Gızeteciler akşam üzeri Ma-

şalın gezinmeği sevdiği par· 
v~ ecdadının medfun bu 

nduğu mezulığı ziyaret etmiş 
rdir . 

Fon Papen 
Berlin: 4 ( A. A. ) - Mare§al 

Hindenhurgun cenızo merasimi 
dolayisiyle Berlin borsası pazar 
tesi ve salı günleri kapalı kıla
caktır. 

Paris: 4 ( A. A. )-Hükumet 
Hindenburgun cenaze merasimi 
nin icra edileceği salı günü umu· 
mi mebıninin bayraklarını mı tem 
alameti olarak yarıya çekmesine 
karu vermiştir . 

Paris : 4 ( A. A. )-Fransanın 
Bt!rlin stfiri, mareşal Hindeebur· 
gun cenaze merasiminde Fransız 
Reisicumhurunu temsil edecek
tir. 

Berlin: 4 ( A. A. )-Hinden
burğun Tanenberge gömüleceği
ne dair olan haberler mevsim 
siz gibi görülmekte ve ailesi ken
disinin Neudeckdeki aile makbe· 
resine gömülmetıini tercih eyle
mektedir. 

Bu kararsızlıklann sebebi 
Hindenburgun vasiyetnamesinin 

- Gerisi lkincı sahifede 

Hudut komisyonu 
akıt Şehzade Abdülkerim Suriyeye 
dönmek mecburiyetinde kaldı . 

uriyedeki tütün sabcıları rejinin 
tekrar iadesini istiyorlar • 

" ElvakJt ,, G1Zet<'si Suriye 
e komşu devletler arasındaki 
caret muohedelerioi v~ ticari 
ünasebatı hülisa eden bir yazı 
eşretmiştir. Bu yazıyı hülisatan 
"ldiriyorum . . 

Biz ve Suriye : - Surıye -
übnan ve Mısır ticaret muahe
si bitmiş ve Mısır hükiimetinio 
zasıoa arzoluomuştur. Yakında 
za bitecek ve mevkii meriyete 

ıvac11m1" recektir . 
Erden ittifakı : - Suriye -

rden ticarft ittifakına gelince ' 
unun Suriyeye yarar bir §e
"lde biteceğini zannetmiyorum. 
unun bir bir çok sebepleri var-
ır : 

Malumdur ki, İngilizler, mü-
1.ııııı1~avir Franuz intidabı m emle · 

etleri ihracatına bir set çekmek 
temektedir . Emir Abdullah 

Londradon döndükten sonra,bü
tüo itholat eşyasının Filistinden 
alınmasına karar verilmiştir.Yine 
maliimdur ki Filistin masnuatı 
fabrikaları kamilen Yahudilerin 
malıdır . Erden ile Filistin ara · 
sında gilmrük kayitleri de kal · 
dınlmıştır . 

Kayde lüzum yoktur ki,F'iliı
tin ve Erden , en çok Suriyenin 
pazarı idi. Bu suretle yüzümüze 
kapanan bu kapılardan qcueti
mize gelecek zarar büyük ola
caktır . 

Irak ittifakı - : Irak-Suriye 
ticaret ittifakında da büyük bir 
ümit yoktur. Zira İngilizlf!r Y •
hudi mallarının Irakta da tervi
cine çalışmakta ve Filistin ile 
Irak arasında ki hümrük kayit
lerini kaldırmak üzere bulun-
- Gerisi dördüncü Hhifede -

-- ·- Sıcaklar arttı 
Birkaç gündenberi düşmekte olan 

eıcakhk derecesi dün yine birden· 
bire fırlamış ve gölgede azami 37, 3 
ü bulmuştur . 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

istanbula hareket 
Rus matbuatı Hendersonla Çorçil 

Moskovada bulunan spor
cularımızdan takdirle 

bahsediyorlar. 

Moskova: 4 ( A. A. )-Matbu
at Türk ve Sovyet futbolcuları 

araıında dün yapılan ma~ büyük 
hir yer tahsis etmektedir. 

Umumi harbin20nci yıldönümü mü 
nasebetiyle beyanatta bulundular 

" lzvcstiya ,, g.zetesi diyor 
ki: 

Henderson bu beyanatiyle yeni bir har· 
bin çıkmasının aleyhinde olduğunu anlattı 

Türklt r bütün kabilıyetlerini 
göster medıler. Çok parlak olan 
ferdi t(knik kabiliyeti müşterek 
oyunda tatbik sahası bulamadı . 
Türk takımının evsafı birinci de
recededir ve oyunculu hunu her 
halde gelecek maçlarda göstere
ceklerdir. 

"Raho•:aya Moskoa,,şöyle ya· 
zıyor: 

Türk futbolcuları Sovytt Ruı 
ya muhtelit takımiyle yaptığı 

kati müsabakaya hazırlanmakta
dır. Türk takımı biç şüphesiz 
en kuvvetli oyuncularını bu maç 
için saklamıştır. Bir çok geoç ve 
kabiliyetli oyunculaıı malık olan 
Türk takımının gelecek müsaba-
kada daha büyük bir muvaffakı
yetle oynıyacağına şüph~ yoktur. 

"Komsomolskaya Praodı,.ga
zetesi de diyorki : 

Düokü ma~ Moskovo fubtolu 
içi.o beynelmilel tc knik nokt.ina-
zarıodan ne derecede terekki et
miıJ oldukları hakkında bir tec
rlibe teşkil eder. Galipler ve mağ
luplar oyun sahasından doıt olı
rak ıynlmışlardtr. SoTyet ve Terk 
oyunculara arasındaki korşılaoma
lann hususiyeti ve zevki iıte bu 
radadır. Karıımızdakiler dostları· 
mızdır. 

Ankara gençler birliği 
takımı yenildi 

ÇANKlRI : 5 ( A.A ) - Anka
ra gençler birligi 8. takımiyle Çan~ 
kırı kulüp oyuncuları arasında yapı· 
lan dünkü maçtıt gençler birligi ta· 
kımı 3 - 2 yenilmiıtir • 

İnşaat mektebi oyunculariyle Çan· 
km kulubü oyuoculan arHmda ya· 
pılacak olan intikam maçı kalmııtır. 

Sir Con Simon 
Bir mektup yazarak ken• 
disinin Yahudi olmadıA-ını 

bildirdi • 

Sir Con Simotı 
Londra : 4 ( A. A. )-Sir Con 

Simon neşrtttirmiş olduğu açık 
bir mektupta lcendisinin Yahudi 
olmadığını söylemektedir. 

Bu mektup Sir Archibıld 
Burnun bir mektubuna cevaptır. 

Sir Archbald Hurn bu mek
tubunda İngilterede ve hariçte 
Sir John Simonun Yahudi oldu
ğunu ve hundan dolayı hariciye 
nazırı sıfatile milli hükumetin 
politikasına kuvvetli bir surette 
nüfuz ve tesir icra ettiği hakkın
da pyialar dolaıtığını kaydey
lemekte ve bu meseleye nazaq 
d!kkatj ceH~t~ekıe idi . 

Londra:4(A.A.)-M.Henderson 
umumi har bin 20 inci yıldönü 
münü sulh için samimi "e yeni 
bir hareket baılangıcına vesile 
olması icap ettiğini söylemiştir. 
Sulhun idamesi için en iyi tedbir 
bütün memleketler halkı tnra· 
fından harbin ret ve defedilmesi 
olmalıdır. Her milletin bütün iş· 
çileri her hangi şarait altında 
olursa olsun bir miHete karşı hiç 
bir hücuma iştirak ttmiyecekle
rini ve ya yardım etmiyecekleriui 
bildirdikleri ve buna karar ver· 
dikleri zaman h.rp ortadım kalk
mış olacaktır . 

Paris misakı,mıntakavi ademi 
tecavüz misaklar milletleri mün
feriden ve müştereken harbe 
karşı muhafaza edecek mahiyet· 
tedir . 

Londra : 4 ( A. A. ) -4 Ağus· 
tos 1914 ün yirminci yıldönü · 
münü gazeteler bir ders ve bir 
ihtar olarak karşıhmaktadırlar . 

M. Çorçil " Moraing Post ,, 
gazetesinin bir muhabirine şöyle 
demiştir : 

~imdi t>mniyet içinde bulu
nuyoreak bunu Almanya ile Fran· 
sa arasında muadelet vücuda ge- ı 

Giresun kazalarında 
Yeni köy yatı mektep

leri yapıhyor -GiRESUN : 4 ( A.A ) - Vili
yetimizin Alucra kazasında bir, gö
rele Tirebolu kazalarında yeniden 
2.50 ıer yatakh iki köy yatı mekte· 
bi inp edilmektedir . Bu mektepler 
Cumhuriyet bıyrımına kadar ikmal 
ediltcf"k ve tedriııata baıhyacaktar . 

Yavuz Kemal nıhiyeıinin Sullu 
köyünde 100 yataklı diger bir yata 
mektebinin yapılmaaıoa batlaomak 
Oıeredir . Halkın yardımiyla yapılan 
bu binalır köy mekteplerinin en ıon 
planına göre yapılmakta ve sıhhi ıe· 
rıiti haiz bulunmaktıdır . 

Maarif idareıi viliyetin diler köy 
mekteplerininde birer tedriı merke· 
zine toplıyarak bf1tün köy mektep· 
lerini yatalı mektep ıekline eokmagı 
dütünmektedir . 

Ankara - Çankırı 

Arasında muntazam oto se
ferleri yapılmaya başlandı 

ÇANKIRI : 4 ( A.A ) - Anka· 
r._ - Çankırı arasmda itletilecek 
olan oto rayların ilk tf'crübesi bu· 
gün yapıldı . Her gün sabahleyin 
Çankmdan hareket ve aktamlerı av
det edecektir . 

Ankara - Çankırı arasındaki me
safeyi üç saat elli dakikada yapacak· 
lll'. 

Mu~la Halkevi gençleri 
Bodruına gittiler • 

Bodrum"! 4 ( A. A. )-Muğla 
Halkevi gençleri dün sabah Bod
ruma geldiler. C. B. F. erltanile 
gençler tarafından hararetle kar
şılandılar. Misofirler geçe b2'lka 
bir mDsa~ere ver~itler ve btt
fftn ftodrumlul1r tarafıadan tak
dir hiılerile alkıılanmıtlardır. 

M. Henderson 
tirilmemiş olmasına medyunuz . 
B11ı kimseler budalocasına bu 
muadeleti istiyorlardı. Almanya 
ile bir daha hesap görmek mec
buriyetinde kalacağımız gün bü 
tün sulhperver milletlerin onun 
kal'fl8ma çıkacaklarını ümit edi
yorum . 

Sar meselesi 
Reyi amın şekli hUkQ

metçe tesbit edildi --BERLİN : 4 ( A • A ) - Aym 
19 unda yapılacak olan arayı umu· 
miyey., muracaat 12 Tetrineani 1933 
te yapılaoın ayni olacaktır . 

BERLIN : 4 ( A.A ) - Bugün 
neıredilen bir emirnamede 19 Agus· 
tosta yapılacak reyiamın tekli tespit 
edilmektedir . Rey puslasının üstün
de M. Bitlerin dahiliye nazırına gön
derdiği ve içinde Reisicumhur ün-
vanmı taıımakla beraber mf"zkôr va
zifeyi deruhte ettiğini bildirdili mek· 
aubun metni ve kaza reyiam yapal-
maeı hususunda hükumetin kararı 
yazılı bulunacaktır . 

Bunun a-a&ııanda da : 
[ Alman erkeli ve kadını ! Bu 

kanunda derpit ~dilen tarzı halli cas· 
vip ediyor musun ?) 

Suali yazılıdır . Birinde ( Evet ) 
ve dilerinde ( bayır ! ) ibaresi yazı
lı iki hane vardır . 

Müotebip reyini bu hanelerden 
birine koyacağı salip itaretiylt' gös· 
terecektir . 

A vusturyada 
Spor teşekknlle r i hükume

tin bir emrile da~ıldı . 
•<J ~-

Viyana : 4 ( A. A. ) - Şubal 
isyanında tevkif edilen Viyana 
sabık belediye reisi Sosyalist M. ı 
Seitzin serbest bırakılacağınıı dair 
ıayialar kıti bir surette tekzip 
edilmektedir . 

Viyana : 4 ( A. A. ) - Başve
kil Schusching ve milli müdafaa 
nazırı M. Zehnen Nazilerin ten
kiline iştirak edet zabit ve as 
kerlere hitaben IJir teıekkür he· 
yannames\ ııeıretmişlenlir. 

Viyana: 4 ( A. A. )- Nazi te
mayülü gösteren Deutcher Tur-
nerhunda bağla bütün sporcemi
yetleri aşağı Avusturya di:yetPıl1' 
kırarlle f eıbedilmiıtir . 

etti 
Fransız gazeteleri 

Ordunun Alman siyasetin
de büyük bir rol oynadığını 

yazıyor. 

Paris : 4 ( A. A. )-" Maıin ,, 
gazetesi yazıyor : 

Alman siya~etinde Alman or
dusunun rolü 20 haziran vakayı
ındındaıı sonra çok esıslı addedil
mektedir . 

Bu rol iki gündenberi biraz 
silik görünmekte ,.e bu hal Al
man ricalı askerisinin esaslı bir 
rol oynamakta olduğu şüphesini 
bihakkin uyandırmaktadır. 

2 Ağustos tarihinde yapılan 
,.e herkesi hayrete düşliren hare· 
ket ancak ordu ile mutabık kah 
;narak yıpılmış. Ordu millet nez
drnda kendisinin sehhar bir ter
cümanı olarak Bitleri muhafıza 
etmayi keneli metfaatlanna uygun 
olacağına hüküm , tmişdir • 

Fakat Bitlerin ordu için emin 
bir müzahir olması şartile oıduya 
ne gibi itilaf bıglıyor. İtimada 
olan ihtiyncı ile Alman milleti 
niyet ve maksatları ile Bitler ve 
muayyen arzuları ile ordu ara
sında derin bir uçurum açılmak 
üzeredir. 

Bitler esiresinio esiridir. Her 
ne olursa olsun Bitler şimdi mes
leki bayıtının zirvesindedir ve 
bundan böyle temamile kıırmı
knrışık iktisadi blr vaziyet ile mü· 
cıdcle halinda bulunan efkarı 
umumiye karşında yalınız kala. 
caktır. 

Gazeteler mumaileyhin bu im· 
tihını nasıl gaçireceği sualini sor
maktadırlar. 

"FigAro,, gazetesi diyor ki : 
Yeni bir tecrübe başlıyor. Bu

nun neticelerini şimdiden tahoıin 
etmek mümkün değildir. 18 ay· 
danberi Bitler ve üçüncü Almae
ya demagonji ile ile şeniyeller 
arasında ıaplanıp kalmışdır . Ba 
feci nizamın masrafını bedbaht 
Alman milleti ve onunla beraber 
vasi mikyasda Avrnpa ödemekte
dir. 

Sovyet Rusya 
Alman hariciye nezaretine 

bir protesto mektubu 
gönderdi - -M OSKOV A : ( A . A ) - So•· 

yederin Berlin sefareti katibi M. Grn
feld Sovyet aleyhtan " Snca Nevoe 
Slovo ,. gazetesinin tekrar inti,.nnı 
Alman hariciye nezareti nezdinde 
protesto etmit ve ayni Amanda Sov· 
y_et sefaretinin mükerrer teıebbiiale· 
rme rağmen Almanyada bulunan Raı 
milli Sosyalist teşkilatının faaliyeti· 
ne nihayet v~rilmemit olduğunu kay· 
deylemittir. 

Rus tayyare 
filosu 

ladei ziyaret için F ransay.a 
gidiyor. -

Moskova : 4 ( A. A. )- Fran· 
sız hava mümessillerinin geçen 
sene Moskovaya yapmış olduklan 
ziyareti iade mıksadile bir Sov· 
vet hava heyeti murahhasan 5 
Ağustostu Pnrise uçacaktır . 

Heyetin başında sivil hava 
filosu r eisi M. Unsliht ile Kızıl 
ordu hnva kuvvetleri erkim har· 
biye reisi M. Kripin bulunmak 
tadır . 

H oyt't Parise Lvov, Coracovie, 
Viyana, Münib ve Strasburg ta· 
rikile gedecektir • 



Sahife: 2 

Çama lan nahiyesi 

Halk ; maarife kar,ı çok büyük 
bir alaka gösteriyor. 

~~---------·---------~~ 
15000 Nüfusu olan bu nahiye ahalisi 

ziraatla meşgul olmaktadırlar 
Çamatan : (Hususi muhabiri

mizden) - Bu mektubumda Çam· 
alan nahiyesini karilerimize tanıt· 
mık istiyorum : 

Çamalan nahiyesi kuruluşu bir 
asrı geçer . Toroı tonelleri açıl
madan ve şimendüfer yolu yolcu 
nakline başlamadan evvel çok bü
yük bir ebmmiyeti haizdi . Bugün 
vaziyet eskisi ile kıyas kabul et
miyt!cek derecededir • Bununla be
raber iç Auadoludan cenuba inen 
şusa yolunun güzergabınd• bulun: 
ması Gülek boğazına yakın bir 
mahalde olma1ı yine buraya bü 
yük bir ehemmiyet atfoluııması 
na sebebiyet vermektedir . 

Nahiyenin nüfusu (15,000) ka
dardır . Otuz iki mustakil muhtar
lığı vardır · Bunlara merbut olan 
muballat ise on üçtür • 

Nahiyede yaıayan halk umumi· 
yelle zir.atla , ormancılakla meşgul 
olurlar . İçlerinde son zamanlarda 
bağcılığa , sebzeciliğe ve hayvan
cılığa ehemmiyet verenler de var
dır . Çamalaada bir hükumet dai 
esi, bir de telgrafhane vardır. Bu 

telgrafhanede bir bat memuru bu · 
lunur . Telleri sık uk kontrol c 
der. 

Maarif iş ' eri: 
Gülekte tam teşkilatlı bir yatı 

mektebi vardır . Nahiyenin hun
dan bııka dokuz köyde bir dev· 
reli ilk mektebi vardır • Bu mele· 
teplere dc9rm eden talebe miktarı 
"600,, Ü bulmaktadar • Halk maa
rife karşı büyük bir alaka göster 
mektedir • Bir çok köyler mektep 
istemektedirler . Butçenia darlığı 
bu vataodaıların arzularının yerine 
getirilmeıide mani olmaktadır . 
Köylünün gözü açıktır • Şehirli ile 
sık sık temas etmesi onlarda bilgi 

ve nur edinme ihtiyacını arhrmııtır. 
Şüphesiz bu köyler de yıkın za· 
manlarda mektebe kavuı•caklar
dar. Yapılan mektepleri köylülerin 
yardımiyle meydana geldiğini söy· 
lemek bir kadir şinaslık olur . 

Asayiş ne halde? 
Nahiyede temam bir aüküo var· 

dır . Vatandatlar emniyetle , hu
zuru kalple işlerine devam etmek· 
te , eo ufak bir endişeden uzak ya· 

şamaktadırlar. Vatandaşların Cum
huriyet kanunlarana karıı göster· 
dikleri yüksek hürmeti ve itaatı 
iftiharla kaydetmek isterim . Na. 
hiyedc ara sara kız kaçırmak badi 
ıui vukubuluyor . Bu da ftdakar 
jındarmalorımız ve mülki memur
larımız tarafındrn menediliyor . 

Asayişi ihlale teşebbüs edecek 
devlet kuvvetlerini harekete geti
recek bir hadisenin vukua gelme
yiıi şükranla lcaydedilmeğe de· 
ğ'er. 

Sıhhat işleri : 
Nahiyenin ııhbat iıleri de yo

lundadır . Bir sıhhat memuru sık 
11k bütün köyleri dolıımaktı bal
kın ııbhatı ile yakındın alakadar 
olmaktadtr . Köylerde aıılanma· 
yan , muayeneden kaçınan biç bir 
kimse yoldur . 

Sari haatahklı olanlar merkeze 
gönderilmekte ve orada tedavi o
lunmaktadır . 

Köylerde ilk bahar ve ıon ha· 
bar aylannda çiçek aıısı yapılmak· 
tadır. 

Yollar ne halde ? 
Nahiyeyi teıkil eden köyle'!' 

araıında muntazam yollar vardar . 
Köy kanunu mucibince köylüye 
240 kilometre yol yaptarılmııtır . 
Her köye otomobille ıitmek müm· 
kilodlir • 

Yaylalar: 
Nabiyenia GUlek , Ziftlik , 

Kenzin köylerı yayladır • Adana
dan , Tauuıtın Gülek yaylasına 
gelenler vardır . Eskiden Lu yıyta 
çok meıburdu . En yüksek adam
lar buraya gelirdi . Muntazam O· 

teller , çarşılar , dükkanlar mev
cuttu • Şimdi bunlardan eser kal
mamııtu • Keıızin ve Ziftlik köy
lerine köylüler yayla yapmak üze 
re çılcarlar . 

Çamalan nahiyesi Torosların 
tam eteğinde sınırı olaa bir nabi-
yedir . Oluk koyağl, İn köyü , Çu
kur bağ , Keşli , Kuşcular köyle
ri Toroslarlıt huduttur . 

Nahiyenin ormanlık ktSmı 151, 
300 dönümdür. Foodaı:k 110,450 
taşhk 8,650; köy yeri 1,555; ziraa 
la elverişli olan yer 39,750; bağ 
1470 , meyve bahçesi 87; Zeytiolik 
660, Yeytun ormanı 7000 dönüm
dür. 

Nahiye müdürü : 
Nahiyenin müdürü Zeki bey 

vazifesini ıeven ve bunu ciddi bir 
sur<>tte ifa eden değerli bir zattır • 
Köylü ile temamen aolaşmıı, ken
disini sevdirmiştir • Bu sevdirme 
isi muvaffak olmasını lemin eyle-
miıtir . Hiç bir nahiye müdürü 
Çnmalaoda h~ı sene kalmak bah
tiyar lığıoa nail olamamıştır • Bu 
da kendisioio vazifesini yapbğma 
ve balkı memnun ettiğıae delalet 
eder. 

Umumi harpte TOrkler için ya· 
pdan abide sonradan yıkılmıştır . 
Zeki bey bunu yaptırmışlar . Ça 
malan , Gülek , Ziftlik , Kapı ged-
gi köylerindeki mektepler kendi
sinin ve balkın yardımile meydana 
gelmiştir . Çamalandaki karagol 
binasını yaptıran da yine nahiye 
müdürü Zeki beydir . 

Zeki beyin burada uzun müd
det kalarak büyüle eserler bırak
maımı temenni ederim . 

* • 

Hindenburgun 
• • cenaze merasımı 

- Birinci Sahifeden artan -
henuz bulunmamı§ olmatııdır . 

Bu \•asiyername gerek Ber
lindeki Riyaseti cumhur sarayın-
da ve gerek Neudcckde araml · 
maktadır. 

Her ne olursa olsun cenaze 
kaldırıldığı gün Tanenberğde mu· 
aızam merasim yapılacaktır . 

Neudeek : 4 ( A. A. )-Mare· 
~al Hind"nburgun cesedi bu sabah 
aile efradıoın huzurun Ja tabuta 
konulmuştur. Merasim Mareşahn 
mesai odasında cereyan etmi§tir. 
Mareşalın çocukluk arkadaşların· 
dan Prens Dohaa solobitten ve 
Kont.-;r l.ı"'uikenstein Sehonburgun 
bu akşam buraya gelmeleri bek· 
leniyor. 

BerHn : 4 ( A. A. ) - Maarif 
nezıu aıyn 6 sında talebenin mek
teplerde ~oplanarak Reichstağcla 
M. llitlerin Reisicumhur llinden
burgun ölümü münasal>L"tiyle söy
liyeceği autku radio He dinleme· 
lerine emretmişdir. 

.Ayin bagında bütün dersler 
tatil edilecek ve talebe Tannen 
berg abidesinde yapılacak cena 
ze merasimini radyo ile dınliye· 
ceklerdir. 

Alman gençliği Teisinin em 
riyle bütün Alman gençlik teşki
latları ayni gün meçhul asker 
abidelerine çiçekler koyacaklar
dır. 

Barlin : 4 ( A. A.) - Müte · 
veffa Reisicumhurun naşını tıe
Jamlamak üzere Neudc4:ke gitmiş 

( Türk Sözü ) 
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1 takalarmda aldıklan parlak •kşa 

Cumhuriyet meydanına diki 
lecck olao ulu Gazimizin heykel
lerinin müteahhit beykeltraı tara· 
fından hazırlanan modellerini gör 
mek ve heykelin yaptlmasına mü 
saade etmek üzere abide komis 
yoou tarafından belediy.e rdsi Tur· 
ban Ceaıal beyin reisliğinde ve 
daimi encümen aza!ından Fahri, 
beledıye aza~nndao mühendis Hak 
vcrrli zade Ziya ve nafia ba,Ş mü
beodis vekili Zekai beylerden ıı>Ü · 
rekkep bir h~yet seçildiğini yaz-

1 
Kaza kurbanları dün sabah göz yaş- ceıer memleketin bir parça o4a, k 

dikkatini celbeylemekteo bili eni 
ları arasında evlerinden kaldırıldılar madı 1.. Bu münasebetle , 

mıştık. "' 
Bu heyet dünkü ekspresle Is 

tanhula gitmiştir. 

Dairelerde çalışma 

Sıcak· arın fazlalığından bir 
saat indirildi 

- '' a '' 
Dairelerde çalışma saatlerioin 

sabahleyin saat altıdan öğleden son 
ra on ' ~örde kadar olmak üzere 
sekiz saat olarak tesbit ve cumar
tesi güaünden itibaren de tatbik 
edildiğini ve ııcaklann eo fazlı 

bir zamanmda memurların bilii fa
sıla sekiz saat ç•lışmaktau çok 
müteessir olduklarını yazmış ve 
bunun biç olmazsa saat Od üçe irı· 
dirilmesini vali vekili Osman Nuri 
beyden temeoai etmiştik. 

Memnuniyetle haber aldığı
mıza göre bu yazımız ehemmi
yetle nazarı dikkate alınmış ve 
bugündtu itibaren dairelerde ça· 
lışma ıaatleri sabahleyin 6 dan 
1Bat oo üçe kadar olması tespit 
ve keyfiyet yeniden dairelere bil· 
dirilmiştir. 

Ali Kemal bey 

Ceyhen , Kozan 9e Kadirli ka
zalarında çeltik ekilen yerlerde 
tetkikat yapmakta olan ziraat mü
dürü Ali Kemal bey Kozandan 
şehrimize gelmit ve dün Osmani· 
yeye gitmiştir . 

Doğan bey 

ilk tedrisat müfettişlerinden 
Doğan bey biı buçuk aylık mezu
niyet müddetini geçirmek üzere 
hügün Ankaraya gidecektir . 

~----------~-----------olan Von Papen Alman istihba
rat hürosunun bir mümıı:sıiline 

beyanatta bulunarak demi§dir 
ki : 

Bü)ük Almanın huzurunda bu
gün bir kere daha diz çökebil · 
dim· Onun emri ve idaresi altın· 
da asker ve devlet 11damı olarak 
memleketime hizmet edebilmiş 
olduğumdan dolayı cenabı hakka 
aükürler ederim. Her ne kaıJar 
onun himayelcar eli artık Alman 
yanın mukadderatım himaye et 
mi yorsa da ruhu daima bizimle be
raLeıdir. 

Onun ufulü ile bir <levrenio 
kapnnmakta ve yeni bir devrenin 
açılmakta cılduğunu kabul etsek 
bile şurası muhakkaktır ki mil 
letle takip eac.cekleri yolu göste
ren şey her devrin hakiki şc,ffori· 
ninmümeyyizleri vasıtlannı teş · 
kil eden yüksek inf'ani meziyette 
dir. 

Hiç kimııe Hindenburgun ta· 
rihi eserini ve azametini Bdolf 
Hiter kadar anlamııt değildir. Ye· 
ni Almaoyr.nın şefi olan Jlitler 
tarihin en necip ananesinin mu
hafızı sıfatıyla müteveffa Mare· 
~alın eserine devam edecektir . 
Bir çok hususatta bizi anlamak 
istemeyen bütün düny-yı müte. 
\'effanın azameti huzurunda sü- ı 
küte mecbur eden ve Almınya
nın mukaıfderatmı Gölgöliyen bu ı 
feci anda Uindeohurgun bize mi· 
ras olarak bırakmış olduğu an•
neye ancak bir ımretle tcvfiki ha
reket eıJebiliriz. 

-·~ 

Şoförün dikkatsizliği ve ehliyetsizliği bu 
facianın meydana gelmesini intaç etti . 

Evvelki gün Bürücek yaylasın
dan Adanaya g~lmekta olnn iki 
numaralı kamyonun tütün inhisarı 
fabrikası civarında 5 may11 bah· 
çesi önünde bir kazaya uğradığı· 
nı ve şoförle içindeki yolculardan 
birinin öldüklerini ve biri ağırca 
olmak üzere iki kişinia de yara· 
landıklarıoı dünkü nüshamızda 
uzun boylu yazmıştık . 

Bu gün de dünkü kaza kurban -
larıoa yapılan cenaze merasimini ve 
hadiseye ait son tahkikatın neti
cesini yazıyoruz : 

Tahkikatın rıeticesi üzerine 
Cumhuriyet müddei umumi mua· 
vioi Şeref bey tarafından verilen 
müsaade üzerine ıoför Ahmet 
Şükrü ve kooduracı Adem efendi
lerin cesetleri ailelerine teslim 
edilmiştir . 

Dün sabah saat altı buçuk· 
ta şoför Ahmet Şükrü efendi
nin evi önünde toplanan akraba 
ve dostları çiçeklerle süslenmiş 

tabutu omuzları üzerine koyarak 
buradan ayrılmıştır . Cenazeyi 
otuz kadar otomobil ve kamyon 
mütemadiyen korna çalmak sure· 
tiyle takip ediyordu . 

Cenaze alayınm g~çtiği belediye, 
Abidin Paşa caddelerindeki dük
kia ve evlerdeki halk müteessir 
bir balde bu kaza kurbanına göz 
yaşı döküyordu . Cenaze namazı 

Sıcak mıntaka larda 

kılındıktan sonra ayni merasimle 
Karşıyakaya getirilmiş ve orada 
hazırlanın mezara gömülmüştür . 

Koaduracı Adem ustuuo ce· 
nazesi de bütün konduracı esna· 
fın ve halkın iştirakiyle Eski ha · 
marn mahallesindeki evinden saat 
yedi buçukta kaldırılmıştır. Bunun 
da tabutu çiçeklerle süslenmişti. 
Cenaze alayı aynı yolu takiben 
camia gelmiş ve namazı kıldık· 
tan sonra Karşıyakaya götürü 
lerek gömülmüştür . 

* •• 
Bu kazada öJen şoför Ahmet 

Şükrü efendinin sarhoş olduğu 

ve direksiyoau kullanırken uyu· 
makta olduğundan bu feci kazanın 
meydana geldiği şayiası doğru de· 
ğildir . Cumhuriyet müddei umu
miliğidin ve polisin yaptığı tahki 
katta kazanın ıofötün dikkatsiz-
liği ve seyrüsefer nizamlarına ria· 
yetıizliği ve ehliyetsizliğinden 
ileri geldiği anlaşılmıştır . 

Haber aldığımıza göre Ahmet 
Şükrü efendinin şoförlük ehliyet
namesi de yoktu . Hatta bunun 
için buadan bir hafta evvel zabıtai 
belediye seyrüsefer memurlağooa 
müracaat aderek kendisine bir 
vesika isteğinde bulnnmuştur . 
işte muamelesi ikmal edileceği 
bir sırnda bu tüyler ürpertici 
ve telafisi mümkün olmayan bu fe· 
ci kaza meydana gelmiıtir . 

Bir ceset bulundu __ ..,. ___ _ 
Ziraat mütehassısları tetki- yapılan muayenede bu ada-

kat yapacaklar mın öldüğü anlaşıldı 

Ziraat Vekaleti sıcak memle· [ 
.ketler nebatatı mütehassısı doktor 
Möıyö Tedgwal yakında Ankara · 
dan hareketle Antalya , İçel ve 
Seyhan vilayetlerinde tetkikatta 
bulunduktan sonra Rize vilayetine 
gıdecek ve sıcak memleket aebat
larrna ait olmak üzere bu mınta
kalarda bir enstitü veya fidanlık 
tesis edilecektir . 

Mezkur mütehassısla Autalyada 
mülaki olmak üzere Ziraat mek · 
tebi muallimle1inden Ragıp Ziya 
bey ve~aletteo emir almııtır . 

Mıntaka jandarma 
kumandanı 

Mıntaka jandarma kumandanı 
miralay Osman Nuri bey teftiş 
için Karaisahya gitmiıtir. 

Köylt1rde kuduz köpekler 
öldürülüyor 

Cenup mıatıkası baytari müca
dele reisi Fuat ve merkez mücade
le baytart Velittin beyler kuduz 
köpekleri öldürmek , prbon has· 
talıima karıı vafi aıı yapmak ve 
bayvaoları iğdiş etmek içia hu· 
gün merkeze bailı bir kısım köy
lerle Karataı ve köylerine ıi:ie· 
ceklerdir • 

Fişekleri ne yapacak mış ? 
Filistinli Yusuf oğlu İbrahi

mio üzerinde dört tane mavzer 
kurşunu bulunarak alıumıı ve hık
kıoda zabıt tutulmuştur . 

Tabanca taşıyan bir 
kabadayı 

Muşlu Hüseyin oglu Derviı a· 
dında biriıinin Ureriode tabanca 
taşıdığı göriilerek alınmış ve hak· 
kında kanuni muımele yapılmış· 

tar • 

Kestel çiftliği civarında ve yol 
üzerinde bir cuet bulunduğu ha
ber verilmesi üzerine Cumhuriyet 

müddeiumumi muavinlerinden Nev· 
zat ve hükumet tabibi Hamit bey· 
ler oraya gitmitler ve cesedi mu•· 
yene ederek bu adamao hummayi 
halisedeo öldüğü anlaşılmıı ve 
gö~ülmesine izin verilmiştir . 

Ölen bu adam Tarsusun Müf · 
tü mubalJesindan Mustafa oğlu o· 
tuz iki yaşlarında Alidir . 

Nezfi dimagiden ölmüş 
Evvelki gün saat on yedide 

bisikletçi Hacı adında biıinin bio
miş olduğu bisikletten düşerek öl
düğünü yazmıştık . 

Bunun yapılan muayenede 
nezfi dimagid<"n öldüğü anlaşılmış 

ve gömülmesine izin verilmiştir . 

Bisikletini çalmışlar 
Vıliyet evrak kalemi tevzi me

muru Ziboi efendi karagola müra· 
caatla tapu dıiresi öoüoc barakmış 
olduğu bisikletinin çalınwış oldu
ğunu ıikayet etmesi üzerine tah
kikata baılaomıştar • r Hava tarassudatı 

1 - Dün Adanada zevalden 
sonra sıfıra indirilmiş tazyikı 
uesimi % 751 ~ilimetre olup en 
çok sıcak 37,1,en azı 23,3 -santi. 
grattı . 

Rutubet vasati % 70, olarak 
kaydedilmiştir. 

2-Hava,cıçık geçmiş, rüzgar 
zevale kadar cenupdan saniyede 
süratı 1,2,zevalden sonra cenubu 
garbiden sürati saniyede 7 met· 
re olarak ölçülmüşdiir. 

Askeri hava raeat istasyoun 

~---------------------~ : 

lzmir ve gerekse fstanbul g 
lerinde çeşit , çeşit yazılara 
dlif eylemeğe başladık . Yılı 
benim bir türlü aolayamad•ğtok 
nokta var : lcri 

Çukurova mıntakasının ıkın 
met ve kudretle olduğooua 
Hiyıkiyle anlaşılamamış olduj' 
tası 1.. 

Spor yalnız futbol demek~ası 
ğildir . Futhold~ belki üçüocf. 
recede buluaan bu mıntakad•aıiyo 
kiyenin en mahir avcıları, 50 
batta 70 yaşıaa geldiği hald:;· miz 
la , bayır ve meşhur Torosl• im. 
üzerinde hala bir delikanlı ç'" 
ile seğirtip dağ , bayır aşao 
bir çok gençleri yarı yolda 
kan kimseler vardır • Yine ' 
m1Dtakada , tilki kovahyacak.M 
rette , budiyi nabit yetişmiş ' 
hiş atletlere rast gelinmekt 

Torosların etekleriııe yaslaom 
bu Çokurovam1zda en eski 
oyunlarından olan , batta O l tı 
yadan gelmiş ecdadımızdan~anı 
rüs edildiği taribeo de sabit"' in . 
cirit oyunlarını , pehlivan 111 f 
kalarını sevmiyen bir tek ~ k .. 
tesadüf edilmez . Henüz pek11 
bir maziye malik olmakla berlıJa 
geçen sene bu mıntekaya Dl 

il y 

bazı bisikletçiler Adanadan okt 
taobula kadar fgittiler .. 

Adananın . deniz seviy 
ıca 

aocak 25 metre yüksekliğe 
olduğu ; ve Torosların ise. ~ün 
metre yükselip ıahikalar teıklf 
lediği göz önüne getirilecek.o 
böyle bir seyahatin ne demt 
duğunu ; ve ne müıkül ı• 
dahilil'\de ceıeyan edeceğini 
iyi bir au,ette a.,Jıyabiliriz . in. 

Demek istiyorum ki : ç:JI 
ovalılar ; kendi köşelerinde Jıç e 
vazi ve sessiz çalışmakta ; ıp/( 
her ıııübesine ehemmiyet ver--

y ID 

tedirler. İzmirde takımlamD• . 
dığı parlak neticeler , iıte bl& an 
sessiz çalaşmaların , metodi~ 
lerin birer tabii n~ticeıidir ı._.öt' 
aa rağmen , bazı lzmir ve 1~ 
bul gazetelerinio , bu neti Aem 
gayri tabii bulmaları ; arada ,jıak 
farkı görmeleri ; teknikçe ke"1 
rini üstün vaziyette addetoı•~im 
yok bilmem Antrene olmad~li 
rını ve formunda bulunmadık~ ş Un 
iddia etmeleıi hiç do~ru de e 

Zira : ortada gayri tabii ; 
netice yoktur , Bu , bir .. Ço 
ova ile İzmir arasında sınıf io 
da yoktur ; bu iki . . Nedeo ibi 
diyecdcsioiz .. Sebebi ga)'.at 
Çünkü: lzmirde bu parlak ne 
yi alan takım - Toros spo~ 
Çukarovaom birincisi de deJ 
ikincisi de .. T eros spor ; bi 
Adananın bu sene üçüne 
muştur . Ve kendisinden dab 
tün olan 1 Alay İdman Yur 
Adana idman Yurdu - S• 
ıpor - Mersin ldmao Yurdll 
bi dört kuvvetli takım daha 
dır!?! .. 

lzmir oyunculannıo forOI 
olmadıklara iddiasına geljnct. 
da manasız ve kıymetıiı bit. 
adar • Ziçf : Çukurova i lzJJJ 
liakal iki derece aaba sıc• 

Burada futbol mevsimi dah• 
biter . Sonra kulüp1erimizia 
di de lzmir kadar çok deji 
Nihayet , bu sezon ; debili 
meseleler yüzünden , çok fe 
rait içinde geçmiş ; ve lik Ol 

( Mersin idman Yurdu ) ve ( 
idman Yurdu ) nun oyunlatf 
rak eylemtmeJeri yüzüodtJl 
ıöuük ve cıosız geçmiş i ve 
gayet erken, daha ( maytı ) " 
madan bitmiştir l.. 

Bütün Türkiye ıporculır• 
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Adana Borsası Muameleleri 
j _______ P_A_M U K ve KOZA 

SON lngilterede gümrük resimle-ı 
HABERLER \ rinin değiştirilmesi Fıkaranın payı 

is il~ 

Çukf 
lzmit Y vaone Lut ille ve Feroaod 
lak 4~şam ytmeği için masanıa beşı 
ça nıı.a, karşı karşıya oturmuşlardı • 

1 
balt'1° eni evlenmiılerdi. Zarif bir apat
, ~manla11 vardı . Kadın kocasına 
g.;,ordu : 

ara - Ne var, ne yok k~cllcığım?. 
1 y.11 - Öyle ehemmiyetli bir şey 
~ dığı-,ok karıcığım .. Biliyorsun, yalnız 

illerimiz bu ay soouoda seyahate 
~ın ~ıkmamıza mani oluyor . Fakat 
nud ~ustosa lcadar her ft!Yİ tanzim 
ltuğf\deceğim • 

O bizml"tçinin odadan çık· 
emekınasını bekledi ve ıonra ilave etti: 
rüııci - Mamafih işler de eyi git· 
Lkad• Dl.iyor ... 
, 50 - Oh kocacığım ben seyaba 
ld~J.imiz için elime bir fırsat geçir
osl~im. gülerek sözüae devam etti. 
1 ç - Haydi bakalım bulduğum 
şan )fareyi keşfedebilecekmiıin ? .. 
lda Kocası bir müddet şaşaladı. 
ne k~ - Bulduğun çareyi nasıl keş-
ca ·Ld b"l' · k -. ~ e ı mm ancıgım ... 
ıf, p B' b' ktel - ara ... para.. ar otomo ı-

e "-i;n içinde. Küçük bir paket.. Ma-nm'!l k'"l'Pdzadan çıkıyordum, eve gelmek 
8 ~r~in bir taksiye bindim kanapenio 

.. !tında kara, ~ski bir para cüz
--~~ p~oı gördDm. Hemen içioi . açhm. 

1 f}ın üç yüz frank, ikisi iki beş yüz 
; ~ fraoklık, biıi de üç yüz frank-

e k k •. Hepsi bu kadar ... 

~:rİ. - Cüzdanın içinde adres fa
~n yokmuydu ? .. 

ın ti - Paradan baıka biç bir şey 
0 oktu ... 

. ~ - Pekala şimdi bunu ne ya· 
~y .,,;•caksm ? 
. e ~ Yvouoe hayretle kocasınm yü
ıse ~üne baktı . 
~~l- -:- Ne mi yapacağım ? Sakh · 

. ııracagım ... 
m~ Kocaat çantayı aldı evirdi, çe 

t• jrdi kansına iade ederken. 
ğioi - Niçin şoföre emanet etme-
z · in, 
· Ç~ - Ne tuhaf düşüoüyorsuo .. 
de r;Jç etmesi için mi? ... 
i 8 _., - Mademki ona inanmamış · 
vet~ ..1 ı· t I' t · d'. -.,,,-ın po ısc es ım e m~yı uşunme-
rımı ~· . ? 
e bllF"ın mı .. 
o dik - Hayır ... 
. I - Bunu yarm derhal polise 
ır • .... 

t,1Jotur .. 
e t'J Yvonoe evvela hiç bir şey söy· 

ned 
1 

'emedi. sonra omuzlarını kaldıra · 
a a /ak: 
eke A I" .. " · •· d d' Iİ - s a goturmıyecegıw e ı. 

tıne1ı. d' t'I B · b' t·· d ım ı ta ı zaman1. enım ın ur 
ma ü ·b · İk · .. d k şeye ı tıyacım var.. tısat yu 
adı ğilfündeıı bunları alamamıştık .. Bu 

~ii. ~enim kısmetim .. Şimdi sen bunu 
ta ço.tade ettirmek istiyorsun .. Asla .. 
.. f fi Bahusus meçhul bir para ki-
1~1 ,fJin olduğu belli değil. Eğer sa 
e~ ~ibinin adresi belli olsaydı şüp-

ak)'e ,,~esiz götürüp polise teslim eder 
0 ilim. 

sp~t~ - Bu bir bahane değil. Polis 
d~e.1 Azım gelen ilaolau yapar. sahi
; bı ini bulur. 
uc - Geçen yıl beı yü:z frank 
dab1 aybettim. Kim getirip verdi. 

Yurd - O başka, bu baıka ... 
Se~ - Pekili geçen yıl k•z kar 

urdıJ ~eşin trende bir yü:...ük buldu. Ni-
aha tio götürüp te sahibine vermedi. 

- C11oım o taklit, üç fraakhk 
forıJJ'l>ir *eydi .. Bahusus sahibi tama 
lince 'llaen meçbuldu. 
ı bir' - Ne olursa olsun belki bir 
lzıııi ahr•ydı.. Esasen ıeo b~şkasına 
sıc•~lik dersi vermekten hoşlanırsın ... 

dah• ~ Aradan dört güu geçmiıti.Yv 

Fransızcadan 
K. O. 

~ Sen bu paranın bende kal 
masının kibarca bir şey olmadığı
nı söylemiştin, düşündüm, taşın 
dım, bu paradan üç yüz frang•nı 
darülact'zedeki fıkaralara gönder
dim .. 

- Geriaini ne yaptın?.. • 
- Gerisine şık bir iskarpin, 

_____ ı 
rürk muallim ve izcileri 1 

Pariste büyük bir hüsnü 
kabul gördüler 

Paris : 5 (A.A) - 11 Anadolu,, 
ajao11nın hususi muhabirinden : 

"Pester Uoyd,, dan : Kilo Fiyatı 
Londradan telgraflaaıyor : in- C İN Sİ En az En çok 

gilterenia gümrük resimlerinde bir K. s. ==K=. =s=.=t=====K=ilo=====• 
t•kım değişiklikler yapılmışhr . Kapımah pamuk 32 

Piyasa parlağı __ ,, 31 32 
Bu de~-kl~ler evvelemirde ipek •-~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~--~~~~~-~• 

k Piyasa temizi ,. 
ipli~erii~~~~ek~li lu~e" ~Th~n~e~1~-~~-~~~~~~~~-~~~·~-~-~---~--

menıucata taalluk etmel<tedir · lane ıı 

Satılan Mikdar 

Bundan baıka ipekten ve yahut Ekspres 
suoi ipekten mamul hazır elbise- Klevlant 

lerle mefruşat saoayiiode ikullana- y A p A G I 
lan eşyanın rüsumu da değişmiş · Beyız 

zarif bir deniz elbisesi, ıimdi sana ı 
göstereceğim .. Bunların hepsi bin 
frank tuttu. Geri kalanını da fıka
ralara gönderdim .. 

Türk talebe ve muallimleri 
proğramları dahilinde zıyaretleri · 
ne devam etmektedir. Bugün şe-

tir. 
1 
__ sı.·y_a_h ____________ ~(;::::::::::::~l:.-:_-:_-:_---•-----~----• 

Amerikanın tayyare ihtiyacı ç t (; ı T 
Prager Presse,, aea : 1-1'.IE;;:k-:-::sp=---r-es------..----::..---.-_.:..:_----=----------I 

reflerine haricine nezareti namına 
hariçte Fransız asarı müdürü Ma
rks tarafından bir resmi kabul ve 
çay ziyafeti verildi1 

Amerika Harbiye naz•retinde iane 

O fıkaralara ayudığı üç yüz 
frank için kocasrndao takdir bek 
tiyordu. H lbuki kocası biç bir 
mukabelede bulunmamışh. 

sabık harbiye nazm Nevton Ba- Yerli "Yemlik,, 
kerin riyaseti altında toplanıp ay· ,. "Tohumluk,, 

lardanberi ttlkikat yapmış olan 
bava komisyonu bir rapor neıret
mit ve bunda Amerika ordusunun 

Bu~dliy Kıbns 

,. Yerli 

HUBUBAT -
2~5 3 -------=---------------· 
2,10 2,75 

Bir kaç gün böyle geçti. Artık 
seyahate haznlanmağa başlamış

lardı. 

Rumi kabu\de ıefaretimi2 er
kanı hazu bulunuyordu. M. Marka 
ziyafet esnasında irat ettiği nu- asga~ sulh tayyare kuvveti olarak •-~~"-~-~-e_n_ta_n_e_~:ı~~~~~~~~~-~~.--~~~~~~ 

2320 tayyareye ihtiyacı olduğunu Arpa 2,35 2,50 

Bir akşam kara koca sofraya 
oturmuşlardı .. Hizmetçi; şoför kı· 
lıkh bir adamın madamın admı 
söyliyerek görmek istediğini ha
ber verdi. 

tukta Galatasaraym Fransayı zi· 
yaretinden hükumet namma duy
duğu memnuniyati bunun dostluk 
bağlarını ve fikir yakmhğını tak 
viye hizmetinden ümilvar olduğu· 
nu söyledi. 

kaydetmiştir . Raporda ordu ve Fasulya 
Yulaf 2,42,5 2,55 

bahriyenin birbirinden ayrı olan Delice 
tayyare teıkilitanıo bundan sonra Kuş yemi 6 
da ayn kalması tavsiye edilmek· Keten tohumu 
tedir. Bakla 

Mösyö Fern•nd hizmetçiye : 
- içeri al dedi. 
Hizmetçi adımı salona ge -

tirdi, 
- Ne istiyorsunuz? .. 

- Affedersiniz sizi rahatsız et-
tim . Kapıcıdan madamın adını 

öğrendim. bu katta oturduğunu 

söylediler. Yedi, sekiz gün evvel 
Madamt otomobille getirmiştim .. 
Eve döndükten sonra para çanta
mm kaybolduğunu gördüm. Ma 
damdan evvel otomobilio içini sü
pürmüştüm.. Mutlaka cebimden 
oraya kaymışh.r Madamdan evvel 
de hiç müşteri almadım.. Kara, 
eski bir cüzdan, içiode iki beş yüz 
bir de üç yüz franklık para vardı. 
Hastanede yatan kızımm hastane 
parası idi .. Taliime bakımzki oto 
mobile siz binmiştiniz .. O zaman 
derhal gelecektim. Fakat fena bir 
tesadüf bir kaza geçirdim, bir haf
tadsr hastanede idim ..• 

Adamcağız tamamen bir fela 
ketzede idi. 

- Evet kanm takside bir cüı
dan buldu .. fakat iade etmek için 
vakıt bulamadık .. 

Möıyö F eroand karısiyle he -
raber salondan çıktılar. Öteki o· 
dadaki masanın üzel'inde duran 
cüzdaom içine bın üç yüz fraakı 

koyarak şofö,e iade ettiler. Şöför 
bir çok teıckkürlerle salondan çı · 

kıp gitti. 
Mösyö Feruand karısına sade· 

ce şunları söyledi : 
Maşallah .. Sahipsiz, meçhul 

para .. 
Yvanne öfke ile bağudı. 
- Beoi kendi halime bırak ... 

Oh.,. Senin düşüncesizce s6ıle

rioe uyarak üç yüz frankı ne de
dim de darülacezeye gönderdim.: 

O; şimdi bu üç yüz frankı ta· 
hayyül ediyordu. Onunla daha 
neler alabilirdi ... 

İtalyanın ipek ve ipekli ku
maş thalatının artması 

M. Marks talebenin zeka ve 
disiplininden takdirle babs ve Fran 
aadan eyi hahratar götürmelerini 
temenni ederek yeni Türkiyenin 
yükselmesine, Galatasaraym şere
fine ve Türk-Fransız dostluğuna 
kadeh kaldırdı. 

Behçet B. Türk talebe v~ mual 
limleri nam1na cevap vererek Fran 
sada gördükleri eyi kabulden do-

layı Fran11z hükumetine, maarif 
ve hariciye cezaretlerine teşekkür 
etti ve hu çok faydah ziyaretten 
Türkiyeye unutulmH intibalarla 
döneceklerini temin ederek karşı· 
lık temennilerde bulundu . 

Muallim ve talebeler bugün 
Sitroen otomobil fabrikasmı gez
diler. Akşam komedi Franseze 
gideceklerdir. 

Almanyanın nüfusu 

66,048,461 kişiye 
baliğ oldu --

BERLİN : 5 ( A.A ) - 16 Ha· 
zirao 1933 de yapılan ve Alman is· 
tatistik idaresi tarafıadao neşrolunan 
nüfus tahriri neticelerine göre A1-
manyamn nüfo~u Sarre de dahil ol· 
duğu halde 66.048,461 e baliğ olmuı· 
tur, 

1925 nüfus tahririne nazaran nii• 
fus 2,869,362 kİ§İ artmı§tır • 

Bu artma erkek nüfusunda yüz· 
de he~ ve kadın nüfusunda ise yüz· 
de 4 nisbetindedir . 

Hindistanda 

Koleradan 764 kişi öldü 

Bombay : 5 (A. A.) -Hindis· 
tan ttıerioden fevkalade şiddetli 

bir meltem yüzünden kolera sal
gını vaktından evvel başlamıştır. 

Geçen hafta zarfında Bombay 
eyaletinde 1963 kişi hastalığa 

yakalanmış ve bunlardan 764 
kişi ölmüştür . 

Fon Papa" 

Demokrasi yükseliyor 
• Prager Pre11e » den : 
Narodni Oıvsbozeoi gazete· 

sinden : 
F açizmin ne demokrasiyi , ne 

1asyalizmi katiyetle mığliıp etme· 
diği aşikardır . Demokrasiyi mağ
lup edememesi ; faşizmin kendi 
teşkilitıoı yalnız cebir ile kurup 
modern cemiyelin içtimai mese-
lelerini halle çalışmamasmdandır. 
Avrupa demokratisi ve sosyalizm 
için en ağır inhitat devri geçmit· 
tir . 

Tarihten evvelki zamana ait 
bir altın hazinesi 

• Pester Lloyd • dan : 
Cenubi Rbodesir [ * ) da İn· 

yaago eyaletinden bildirildiiine gö 
re o bavalide bir altın madeni bu
lunmuıtur. Bu havali en eski harita· 
larda Monamotapa tesmiye edil-
miı olup manası " Hudutsuz kıy .. 
metler memleketi demektir. Sekiz 
metro derinlikte bulunan bir taba
kada , turibten evvelki altın arayı
cılarının alat ve edevatı bulunmuf· 
tur. Bu aletler üzerinde altın izleri 
bala bellidir . Bu noktanın etra-
fında altın terkipli kayalar , parça
lanmak için hazırlanmış bir vaıi · 
yette 18rülmU1tür . Bu noktada · 
ki ahval ve vazivet , buradaki fa 
aliye tin acele ile birdenbire ter · 
kedilmiı olduğunu gösteriyor • 
Muhtelif dehlizlerde daha tahmi
nen 200 bin ton altm terkipli bam 
maden bulunduğu zannedilmekte
dir • 

[ • ] Brtianya'om cenubi Afrika • 
daki müstemlekesi olup Cecil Rbo· 
dea'io namına izafeten ieim almıştır. 
386 bin kilometre murabbaı mesa· 
hai sathiyeye ve 1,109,012 nüfusa 
maliktir . Bıı nüfustan elli bini br,
yazdar.( Matbuat umum müdürlüğü) 

1 ........ . 

Ülkü çıktı 

011,ünün 18 inci sayısı çıkmıt· 
hr . Ülkü bu sayısiyle üçüncü cil 
dini tamamlamakt•dır . 

Necip A\i beyin ismet Paşanın 
yeni nutkunu Türk inkılabı ve 

"Neue Freie Press,ı dea : E'çiliği meselesi kabine Hılkevleri .bakımlarından tahlil 
Romadın bildiriliyor :. İtalya- toplantısında görüşülecek. eden kuvvetli bir makalesi ile bas-

nıu bu seneki ipek ithalah timdi • ·- lıyan bu sayıda Nafi Atuf , Üoi -
ye kadar 3687 kentale balii ol· V versite Antropoloji profeıöıü Şev· 
muı•ur . l933 ün t'pek ı'thalaAtı Aa6 iyana : 5 ( A. A. ) - "Roy-

• :1.;1 • d ket Aziz , Hilmi Ziya , Halil f.ik· 
kental ve 1932 ain ipek ı'tbal"tt d• ter " aıansınm öğr~n iğine göre u. M y p ret , Servet beylerin yazılariyle 
1417 kental idi . Bu ipekler baı- . on aptmin Viyana orta el- k M · ı · k " Ayan politi ası " üzecilik , Ti-
hca Japooyadtn ithal edı·ımı"~tı'r ' çı iğıne abulü meselesi gelecek R S hh C f ,, yatro , eaim , ı at , oğra ya 
İpek kuıntı ve artıklarımn ithali- kahine içtimamda mev~uu bahis yazıları , bir köycülük hikiyesi , 
h da geçen seneye niabetle art- , olacaktır.:K,abinenin gelecek hafta kitap ve Halkevlel'i aeıriyat t~o-

Sieam 

UN [ Vergi dahildir . J **** Salih Efend'i ----.-._7(::.-:)5::---__!.....-:-~~==~;;:._::..2..---
..... 

.!:::: .o .. 
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Kambiyo ve Para 
lş Bankasından alınmıştır. 

Santim ~ ~ ~ -.,....,-.........,-.,--,-----'--...,.--'----=-· 

Sicilli ticaret ilanı 
Adana Ticaret ve Sanayi Odasından : 

- Dünkü nushadan artan -
Madde : 31 

Murakipler; şirketin bilumum muamelAt ve hesababnı ve Meclisi Jdart
nin m~vzuatı kanuniye ve. esas mukavelename ahkamına derecei riayetlerinin 
umuml heyet namına teftiş ve murakaba ile mükellef olup Ticaret Kanunu 
ahkamı dairesinde ifayı vaıif e ederler . 

Madde : 32 

Muraki~.ler rey hakkını haiz olmamak üzere idare Meclisi içtimalarında 
hazır bulunabılırler . Ve münasip gördükleri teklifatı idare Meclisi ve heyeti 
umumiye ruznamelerine ithal ettirirler . 

Madde : 33 

Murakipler, her sene nihayetinde şirketin hal ve va ... iyeti · l"k • 
1-1 h b t ·ı b" A .... nı sene ı mu 

ame a ve esa a ı e ilanço hakkındaki mutalaalannı bir ra orla he eti 
umumiyeye arzederler . p y 

Madde : 34 

Her şerik şirketin Meclisi idare azası veya müdiri aleyhinde murakip-
lere muracaat ve şikayet edebilirler . Muracaat ederiler mukayy t e 

d - t b" . 'kd d ld k e azanm n az or te ırı mı arın a o u lan takdirde murakipler j"2bu m t ·• 
k

A h kk daki f'k· .,, uracaa ve şı 
ayet. a ın. . ı ır ve mut~laalar~nı raporlanna derç ve lüzum görürlerse 

heyeh umumıyeyı derhal fevkalade bu içtimaa davet ederler . 

Heyeti Umumiye 
Madde : 35 

Şirket heyeti umumiyesi hesap senesinin hitamından itibaren " • 
f d ıd M l. . . d ti ·ı d" uç ay zar 
ın a are ec ısının ave ı e a ıyen veyahut hini hacette Mecli · ld · 

ki l · d ti" M • f k sa arenın veya mura p erın ave uzenne ev alcide içtima eder. 

Madde : 36 

Umumt heyet : idare Meclisinin tayin ve en az iki hafta vvel ·1• d • 
. - d . k t k . d . . e ı cın e e 

ceği gun e şır e mer ezm e ıçtima eder . Davet; mutat veçhile F b "k 
·· · ah 11 · d ilAnl al"k d'I a n anın munasıp m a erm e . a ar .t ı e ı mek, mezun veya hasta olanlara taahhütlü 

mektup yazılmak suretile vakı olur . 

Madde: 37 

Umumi heyetin müzakere ruznamesini idare Meclisi tesbit eder H" • 
dl d 

.. _ ~d _ 
1 

. ısse 
ar ar a ıçtima gunun en on gun evve en az ortaklardan dörtte biri · · • 

zasmı havi olarak idare Meclisine verecekleri bir takrirle istedikleri m ~~el un· 
ruznameye koydurabilirler. Umumi heyetin içtimaa davetine dair ola ~1- e~ _ 

k • ı dahi h · 1 ak n ı an mu za ere ruznamesın avı o ac hr . 

Madde : 38 
Umumi heyet ortaklann umumunu temsil eder . Ortaklar · k t' "d 

h d hai ld k1 hak ı ~h· şır e ı ı are 
ususun a z o u an ve sa a ıyetleri yalmız heyeti umu · d · ti ı 

-..ı b.li 1 H ti" • "ttih mıye e ıs ma ıı:ıue ı r er . eye umumıyece ı az olunan kararlar muhalif d b ı . . . . rey e u unan-
lar ıle ıçtimada ha.zır olmıyanlar da dahıl olduğ'u halde bilcümle takt · · 
muteberdir . or ar ıçın izin f)nei kocasına bu .meseleyi tekrar: 

değilİlaçtı ! b·r 'i-..,_ _________ _ 
l!k 

1f
1 

11fPJeli<lir ki: İzmir de bu pek parlak 

mışhr . Çin 11,559 kental leılima- 1 toplanacağı zannolunuyor. kitlt-ri vardu . 
tile hi ri:p.ci derecededir • İpekli J ------....... -----~ 1naıuıııwnınıııııııııııı111111111111ıımınııııııır.ıuııHYııtıa mı:ııııcı11ö11111ıııııııııuııı\ 

Madde : 39 

iştirak hissesi ne kadar olursa olsun her hissedann h ti · · · ı d alı b · · eye umumıye 
ıçtıma a~n ab. y nı~ ti ır reyı vardır . Ancak her şerik kendi reyinden mada D t . T .k 1 l"lıceleri elde eden oros ıpor 

1 dl( ).\ulübü ; Çukurqvanrn birincisi de
) vle 

1 
il sadece üçüncüsüdürlt Arif olan· 

n at b . . d _ ar u yazıyı nıçın y<\z ıırımı an· 
deJJ lasın arhk JI, .• 
1 ve) ,t Eski sporculardan 
ıı Ragıp 

cuları 

kumaşlar ise erı . ço~ :ransadan Kar.ak çakmnk ta ıdı.v.ından ı· bu gece nöbetçi il.ii 
alınmıştır . 31 hın kılogram peklii 1 '" Ş 5 

5 

kumaş i~balat~ndan fransanm bis- 1 Derviş oğlu Mehmet adında 0 C Z a A8 
sesine 14, 717 kilağram isabet et· l birisinin üzerinde kaçak beozinli I! ~ 

· f B k · ı Tarsus kapısı civarmdh=~ 
mıf ır · uqa •~§• ~eçen ıen.e ce- 1 çakmak taıı kullandıiı görülerek ııı 
man yekün 16 bın kıloiram ıpekli alınmıı ve hakkında zabıt tutul- ,- Halk eczanesidir ~ 
kumaı itbal oluamuıtu • muıtuı • lilllfWl1111111111111111111ulllllllllı•ı1111ııım-uııwııııı1111l ı 

maıeretme ınaen ıç maa gelmeyen yalınız bir -rikin rey· · kAı t · ti al 
d b·ı· or- mı ve we en ıs m 

e e ı ır . 

Madde: 40 

. . Şerikle~den en . az dö~e ~irinin esbabı mucibeli tahriri talepleri üzerine 
Me~lı~t ldarenın heyeti umumıyeyı fevkalade olarak içtima davet etmesi mec
bundır • 

Lütfen say{ eyi çeviriniz 



~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!l!!l!!llB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll~~~~~~~~~~l-~~]ıife : 4 ( Türk Sözü ) 

Madde : 41 Hudut komisyonu 1 8 1 d • • 1 "" 1 1 
Heyeti umumiye Meclisi idare ve murakıp raporlarını dinler . Bilanço e e J Y e J 8 D 8 r ) 

ve kar ve zarar hesaplarını bittetkik tasdik veya tadilcn kabul veya reddeder. 
Müddetleri hitam bulan Meclisi idare azasile murakidleri intihap ve ücretlerini - Birinci sahifeden arian - -
tayin ve ruznameye dahil sair mevaddı ve Meclisi idarenin tekliflerini müza- Beledırve Rı·yasetı.nden 
kere ve ittihazı mukarrerat eyler . maktadırlıtr . Binaenaleyh İran 1 dederek şu mutalaada bulunmak- J 

Madde : 42 pazarını kaybettiğimiz gibi Irak tadırlar : 
pazarinı da kaybediyoruz demek- Çok gariptir ki, bir Arap , 

Adi heyeti umumiye içtimalan mevcut azanın nısfı ve fevkal§de içti- tir. Arap memleketlerinde oturmak-
malar sülüsam ile teşekkül ve ekseriyeti ara ile karar verir. Tfükiye ittifakı : _ Türkiye tan menediliyor. Araplar kendi 

Madde : 43 ile yapılmasına intizar olunan memleketlerinde yahancı mua-

Gerek adi ve gerek fevkalade içtimalarde müzakere nisabı hasıl olma- ticaret ittifakına gelince , hu da melesi görüyorlar . 
1 lığ'ı taktirde içtima bir hafta sonraya talik ve ilan olunur. Bu içtimada nisaba zaif bir ümide bağhdlr . Çünkü * 
bakılmaksızın müzakere icra ve mevcudun ekseriyeti ile ittihazı mukarrerat Tür kiye, dahilde çıkan r şyonın Irak ve Türkiyeden koyun ih

racatının azalması üzerine koyun 
fiyatlarında terakki başlamışt1r . 

olunur . hiç birini memleketine sokma

Madde : 44 

Heyeti umumiye'ye meclisi idare reisi riyaset eder. Reisin gaybubetinde 
heyeti umumiye azasından biri riyasete intihap olunur. Müzakerat heyeti umu
miyece müntahap iki katJp tarafından zapt edilir. 

Madde : 45 

Heyeti umumiye şirket mevzuunun veya i~bu mukavelename ahkfünının 
tadiline veya şirketin feshine karar vermek hakkını haizdir. Ancak işbu husu
satı müzakere edecek fevkalade heyeti umumiyelerde mukayyet azanın en az 
üç rub'unun esaleten ve vek!leten hazır bulunması ve istimal olunan reylerin 
sülüsanmın içtimaı şarttır . 

Madde : 46 

Heyeti umumiye zabıtnamesile heyeti umumiye'ye i~tirak etmiş şüreka
nın isimlerini havi cetvel Reis ve meclisi idare ilzalarile zabıt katipleri tarafın
dan tasdik olunur . Zabıtnamenin hulasasile heyeti umumiyenin mukarrerab 
medisi idarece defteri mahsusuna kayt edilecektir . 

BilAnço va Temettü tevzii 
Madde: 47 

Şirketin hesap devresi takvim senesidir . Her sene nihayetinde meclisi 
idarece şirketin bilançosu, kar, zarar hesabı, mevcudat defteri tanzim ve idare 
meclisi ve murakip raporlarile birlikte heyeti umumiye içtimalarından en az 
on beş gün evvel şirket merkeıinde şürekanın tetkik ve mütalealanna amade 
bulundurulur . 

Madde: 48 

Her sene tahakkuk edecek temettüün yüzde yirmisi ihtiyat sermayesine 
tefrik ve tahsis olunur. Heyeti umurniyenin muvafakat ve tensibile ve yüzde 
onu mütecaviz olmamak şartile meclisi idare balarına temettü hissesi ve yüzde 
beşi tecavüz etmemek ve keza heyeti umumiyenin tensip ve muvafakabna 
iktiran etmek ~artile şirket memurlarına ikramiye tefrik edildikten sonra mü
tebaki temettüün nısfı şüreka arasında mütesaviyen ve nısfı diğ"eri vaz'ettikleri 
sermaye ile mütenasiben taksim ve tevzi -Olunur. Bilançonun tasdikinden itiba
ren üç hesap senesinin souna kadar şirketten istenilmeyen temettü hisseJeri 
şirkete irat kayt olunur . Takvim senesi zarfmda hissedar yazılanlarla daha 
evvel hissedar yazılıp takvim senesi zarfında hisse bedelini tamamen ödemiş 
olmayanlar ve takvim senesi bitmeden şirketten ayrılanlar veya ihraç edilen
ler o senenin temettüünden hisse talebinde bulunamıyacaklan gibi zaranna'da 
iştirak etmezler . Ancak ilk tesis senesinin temettüü bu kayda tabi olmayup 
mevcut hissedarlar arasında yukanda yazıb nisbetler dairesinde taksim ve 
tevzi edilecektir . 

Madde : 49 

Şirketin malı olan binalar yazılı kıymetleri üzerinden yüzde beş ve sair 
tesisat demir baş eşya ve mefruşatı yüzde on nisbetinde amortismana tabi 
tutulur. Ve işbu amortiler her sene şirketin masraf hesabına geçirilmek sure· 
tile imha olunur . : 

infisah ve Tasfiye 
Madde: 50 

Şirket maksat ve gayesinin husulü imkansız bir hale gelmesile veya 
şirket sermayesinin sülüsanının ziyaı halinde vesair her hangi bir sebep tah
tında hey'eti umumiyece verilecek karar neticesinde şirket infisah eder . 

Madde : 51 

Şirketin feshine karar veren hey'eti umumiyece şirket muamelat ve he
sabatını tasfiye etmek üzere en az üç hissedadan mürekkep bir tasfiye he
y' eti teşkil ve ücretleri tayin:oıunur. Tasfiye memurlan tasfiye müddeti esna
sında idare meclisi yerine kaim olur ve ticaret kanunundaki ahkam dairesinde 
icrayı vazife ederler. 

Madde : 52 

Tasfiye muamelesinin hitamında tasfiye hey'eti şirketin kat'i pilançosunu 
yapar ve şirketin bilcümle diyonunu tesviye ve mevcudabnı nakte tahvil ettik· 
ten sonra gerek şirketin mevcudundan ve gerek ihtiyat akçasından tasfiye 
karan verildiği zaman mevcut olan her şerike isabet eden mikdar sermayele· 
rinin derecesile şirkette bulunduk.lan müddet esası üzerine taayyün eder ve bu 
suretle yapılan kat'i tevziat hesabı umumi hey'etçe tastik edildikten sonra 
tasfiye hey'eti tarafından icra edilir . 

Jşbu mukavelenameyi yapan ve imzalayan hissedarların isim, hüviyet 
ikametgah adresleriyle taahhüt ettikleri hisse miktarı : 

isim ... ve meşguliyeti Taahhüt ettiği hisse adedi Adresi 

Muhasebeci Halil O. lbrahim B. ( 10) ondur. Döşeme M. No. 18 
• Ahmet O. Fuat B. ( 10) ondur. ,, M. No. 56 

Muhasip idris O. Sabri B. ( 10) ondur. istiklal M. No. 29 
,, Bekir O. Mümtaz B. ( 5) beşdir. Döşeme M. No. 36 

Baş makinist Ahmet O. Mahmut B. ( 30) otuzdur. ,, M. No. 31 
Jplik ustuı Ali O. Şükrü 8. ( 20) yirmidir. ,, M. No. 28 
Dokuma ,, Şaban O. H.Mehmtt ( 25) yirmibeştir. Yü. dolap M. No. 24 
idare M. Mehmet O. Talat B. ( 10 ) ondur. Döşeme M. No. 46 
Tamirane Us. Hasan O. Etem B. ( 10) ondur. •• M. No. 20 

Milli MensucaJ Fabrikası Memur ve lıçileri mahdut 
mes' uliyeiU iıtihlAk kooperatif ıirketi esas 

mukavalenamesi zeylidJr. 

Madde : 1 
Esas Mukavelenamenin (43) ncü maddesinin muaddel şekli gerek adi ve 

gerekfevkalade içtimalarda müzakere nisabı hasıl olmadığ1 takdirde içtima 

onbeş gün 5onraya talik ve ilin olunur. Bu içtimada nisaba bakılmaksızın mü
zakere icra ve mevcudun ekseriyeti ile ittihazl mukarrerat olunur. 

Madde: 2 

Esas mukavelenamenin ( 46) ncı maddesinde zeyildir. Bilumum hey' eti 
umumiyelerin içtima tarihinden yirmi gün evvel iktisat Vekaleti Celilesine ma· 
lümat verilir. Ver içtinıaa ait evrak ve vesaik ile müzakere ruznamesinden bi
rer nushası Vekaleti Celileye gönderilir. Ve içtimalarda iktisat Vekaletini tem· 

maktadır. Bu yüzden Türk.iyede 
sanayi ilerlemiş ve hariçten gele
cek masnuata istiğna göstetmeğe 
başlamıştır. Binaenaleyh Türki 
ye ile ticari ittifak yapılsa bile, 
bu nihayet mubadde kabilinden 
ihracat v~ ithalata münhasır ka
lacaktır. Yani cebimizden çıkan 
kadar sandığımıza girecek de· 
mektir ki, bunda hiç bir fayda 
yoktur. 

* 
Bütün Şam tütün ye sigara 

bayileri umumi bir içtima akte 
derek vaziyetlerini münakaşa et
miş ve hükfunete bir ariza vere· 
rek rejioin iadesini istemeğe ka
rar vermişlerdir . Bayiler , tütün 
şirketlerinin, maişetleJini temin 
edecek kadar kendilerine iskonto 
yapmadıklarını ileri sürmekte ve 
inhisann iadesini hu sebeple is
tem~ktedirler . 

* 
Yaşları 17 yi geçmeyen 111 

kızdan müteşekkil ikinci Suri-
yeli Faşist kafilesi de İtalyaya 
hareket etmiştir . . 

* 
Sancak mesalihi hassa reısı 

Kspiten Dolatör Payasa giderek 
Dörtyol kaymakamile bir içtima 
akdetmişlerdir. Bu içtimada bi-
rinci d urecede hudut i§leri gö· 
rüşülmüştür . 

* 
Büyük vatani liderlerinden 

İhsan Cabiri heyin Filistinden 
de çıkanlmasma karar verilmiş
tir . 

Halbuki Filistin hükumeti 
muma.ileyhe ikamet tezkir. si ver
mişti. Gazeteler hu haberi kay-

* 
Ali komiserlik tarafından ev· 

velce kendisine bir haf tadan fazla 
ikamet müsaadesi verilemiyen es-
hak Osmanlı valilerinden Azmi 
hey Beruta gelmiştir. 

Berutta bir çok ilişikleri olan 
Azmi beye hu s~fer istecliği kadar 
Berutta kalabilmesi içio Ali Ko· 
misorlikçe müsaade edilmiştir. 

* 
İran demiryollarında çalışmak 

üzere İtalyan mühendisi ve mü
tehassıslarıodan mürekkep dör
düncü kafile Beruta gelmiş ve 
buradan otomobille İrana hare
ket rtmişlerdir . 

* 
Japonlar tarafından şarki Tür

küstan hükümdarhğma oturtul
mak üzere sevkolunan sakıt Şeh-
zadelerden Abdülkerim , son te
şebbüste de muvaffak olamadı-
ğından Suriyeye dönmek iizere 
yola çıkmıştır . --------Posta ve telgraf baş
müdürlüğünden : 

1 _ Geçen seneki aylık ücreti 
94 lira olan Adana istasyon arası 
posta nak1iyatı 20 • 7 - 934 T.den 
itibaren münakasaya çıkarılmıştır . 
Verilen bedel muvafık görüldüğü 
takdirde 8 - 8 - 934 T.de saat 15,30 
da ihalesi icra edileceğinden talip 
olanların şartnameyi görmek ve 
pey sürmek üzere Seyhan P. T. ve 

ltelefon başmüdiırlüğüne muracaat-
ları füln olunur . 4357 

20-26-31-6 

Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

Harika eserlerden meşhur Amerika içki kaçakçısı 

- ALKAPON -
Mümessili : P O L Münye 

FİLİMİNİ TAKTİM EDECEKTİR 

Bu Filimde meıhur Kaçakçının en heyecanlı sergüjeztleri temsil 
edilmiştir . 

ilave : t 1 üny~ havadisleri 
Geh~cek program : 

Şaheserlerden 

Sanşm Venüs 
Mümessili : MARLEN DİTRİH 

sil eden bir komser hazır bulunur. Vekaleti Celile tarafından tayin edilen 
komser huzuriyle ittihaz edilen mukarrerat zabtı komser tarafından dahi imza 
edilmek suretiyle tevsik ve muteber addedilir. 

Madde : 3 

Ticaret Kanununun ( 13) ncü maddesi muccbince Şirket üzerinde iktisat 
Vekaletinin teftiş ve murakabe hakkı mevcuttur. 

Madee : 4 

Asgari sermayenin tamamını taahhüt edildiğ'ini ve her müteahhit ta
hhüt ettiği miktarın dörtte fünni ödediğini mübeyyin bir taahhütname tanzim 
edilerek Vekaleti Celileye gönderilir, 

Madde : 5 

Asgari l!lermayenin dörtte birinin temin edildi~ini ve bu paranın Vekalet 
emri olmadıkça iade edilemiyeceğfoi mübeyyin bir banka mektubunun Veka
leti Celileye gönderilmesi içap ettiğinden meblağı mezkur şimdilik iş banka
sına yabrılır. 

Yukarıda esas mukavelenamesi ve ıinvam yazılı mezkur 
şirket Adana Ticaret ve Sanayi Odası Siclllt lfcarellrıe kayt ve 
tescil edilmiştir . 2 - 8 - 1934 

Sicilli ticaret memuru 
A. Vefik 

Baş kdtip 
'°'ilmi 

Reis 
izzet 

Darülaceze va emrazı zühreviye hastanes 
için odun, kömür ve kuru erzak 

satan ahnacak -Darülaceze ile emraz1 zühreviye hastanesinin bir ser.elik r) 8 1 
lkömür ve kuru erzak ihtiyacının açtk eksiltme suretjyle satın ehıı' 
sına karar verilmiştir . 

İhalesi Agustosun 14 üncü Salı günü saat on beşte yapılacııi 
dan taliplerin o gün Belediye encümenine ve şnrtnamelerini görroe~ 
tiyenlerin de Belediye yazı işleri kalemine muracaat1arı ildn olunur M. 

mlı• ı 

23-27--1-6 4362 rg } 
diir 
i id 

Mirza çelebi mahallesinden geçen lağa~::i~ı 
inşaat. münakasaya konuluyor ıine 

n h 
Hayvan pazarından ve mirza çelebi mahallesinden geçen u[Jldrhğı 

!ağamın temdit inşaatı kapalı eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. J3Jrı111._ 
keşfi hio yedi yüz yirmi üç 1723 lira olan bu inşaatın ihalesi AğUf . H 1 

sun 14 üneü Salı günü saat on beşte yapıll:\cağrndan taliplerin ofı:!1~ 
muayyen saate kadar tekliflerini Belediye encümenine vermeleri şs~ c; 
me ve keşfi görmek istiyenlerin de yaz1 işleri kalemine muracaııılk.ili 
ilan olunur . 4364 23-27 - l -6 ındı 

------------------------------------------------~kt~ rıbu 

Muhterem halkımıza müjdelet::· ~ 

ECE SUYU 
A 

ıi 1 

&atlığa çıkarıld~ıyv; 
eme 

Hakikaten bütün suların Ecesidir. ( *) Amanus dağlarının yalçııırıe~ı 
yaları arasından köpürerek. fışkıran hu çok kıymetli suyun :ısıl ~ . 
" Ayran baş punarı ,, diye ön almış iken sıhhat ve ictimai mua1eD E· 
Vekdlet celilesi tahlilden sonra bu suya " ECE ,, ismini uyğun ve f fırı 
kışır görmüştür . Vekalet ce1ilenin resmi raporu ı;ışağıda yazıhl prı~ 
Muhtel'em halkımızın mezkur resmi rapr ru bir kerra okumaları kd(lın.e 

ECE suyunu büyük bir iştiha ve lezzetle içeceksiniz. ECE stı~~J1 

nu bir defa içtikten sonra başka suları behemehal unutacaksınız · Q
18 

~8 
kü cidden latif, hafif ve temiz<lir . AJnİ zamanda çok hazimlidir · r:ad 
saat zarfında Acıkmak isterseniz yemekle beraber iki kadeh ECE k~m 
kafidir . :eriı 

TOPT~N SA_TI~ YERi : Yağ Cami civarında lıelkeciler jUı:IŞ'. 
şısında ( ALI N ASIBI ) Eczanesidir . •ratı 

Yetmiş bef kiloluk büyUk damacana yUz yirmi - 120 - Jelle 
ru,tur . r. 

A ~----· -
Ece Tıirkçe kraliçe 

Kimyevi muayene ve tahlil raporu sureti 

§kil 
DOİ ~ 
inıd 

it v 
oıle N. 

Görünüş 

Renk 
Koku 
Tadı 

Teamül 

1 
Berrak 
Renksiz 
Kokusuz 
L!tif 
Mutedil 

nurı 

yleı 
f!8J( 

\ 

Kaleviyet ( 100 sm. 3 suyo. 
N j 10 HCI mıktarı ) 

sarfolunıın 

l Vl 

r Ş4 

iyü 
kk[ 
lap 
Bİd Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 

Uzvi maddeler için sarfolunan 
Müvellidülhumuza Litrede 
Sülfat ( 80 4 ,, 
Klor 
Nitrat 
Nitrit 
Amonyak 

( cı > 
( NO 3) 
( NO 2) 
( NH3) 

" 

" ,, 

0,35 sm. 3 

2,5 

0,3 mg. 
0,0023 gr. 
0,0050 gr. 
0,0050 ,, 
Yok 
Yok 

I 
ndıı 
tıl ıl 

, ... u, 

Sıhhiye mUstet11rı m 
A. Hlisamettill c 

Macar Ziraat makineleri f abriktıS•Lu 
r~se 

Hofherr- Schrantz - Clayton -Shuttlevvo or4 

Anonim şirketi Türkiy.:ı merkez şubesindB~ıeu 
Adana ve lıavalisi muhterem miişlerilerlmlzlrı 

dikkat nazarlarına 

lnt 

im 

Şi·rketimizin Adaoa ve havalisinde mal bedeli alacaklarını tıJ~etm; 
le ancak şirketimiz namına resmi vekdletnameyi haiz vekillerimiz in u 
ldhiyettardır . Muhterem müşterilerimizin kendiltrine mürııcaa 6 it gı 
kimselerden bu vektl.letnameyi aramaJarmı ve yedinde vekdletnı:ııı1 ~? 
olmayan kimselere her ne nam tahtında olursa olsun hiç bir teJiJ' ı&aıı 
bulunmamalarını ve resmi vekiller~.ize de ~ncnk peobe renkli ve e1 ~ 
n~maralı. mat~u mak~uzlar mu~~b.ıh~de tadtyı:ı.tta:. b~.alunmalı~ınt ..;.e ,şıt 
dJyatı muteakıp kendı senetlerını ıstırdat etmelermı ve kısmı teJ11 i k 
ta matbu makbuzdan maada ayrıca kendi elleriyle tediyat mıkt9fel 
kendi imzalarını taşıyan horç s·~ne<li zahrına kaydetmeler[ni Vf1 btl 
raiti ihtiva etmeyen teJiye iddiularının şimdiye kadar olduğu gibi ~;üu 
dan sonra dahi nazarı dikkate alınmıyacağını muhterem müşterileri ıuu 
zin ehemmiyetlo nazarı dikkatlerine arzederiz . 4395 rp ___________________________ ... __________________ .-A~ Ot 

U .. , t ··dii'~uıı 
mumı oeşrıya mu 

tu 
Mehmet Nurettin ~ 
Adana Türk sözü matb~ 


