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•• -- • • Sovyet Rusyanın 
Millecler cemiyetine girmesi , 

dünya siyaseti için çok hayırlı bir 
unsur kazandıracaktır . 

5 KURUŞ ADANA : GÜNLÜK GAZETE BİRİNCİ YIL SAYI 3010 

Dil hareketleri faaliyetle ileriliyor 
180 milyonluk kütle 

illetler cemiyetinin dışında bırakıl- · 
az, bunu mutlaka kazanmak lazım 

-----~ ... --- --- -

iitün Avrupa, ~usy~n!~ ~illetler 
Cemiyetine gırmesını ıstıyor. 
Paris : t (A. A.) - Dün ak

anı çıkın müteaddit Paris gaze· 
eleri Sovyet Husyanın milletler 
:nıiyetine girmesi meselesini tet-l 
ık etmektedirler . 

"Tan,, gazetesi başmakalesin
~ Sovyet Rusyanıa milletler ce~ 
1Yeti haricinde kalmasındakı 
alızurlaıı bu ınliessı~seye girme · . . 

•nıleki menfaatleri kaydediyor 
~ Sovyet Husyanın cenevreye .. 
ırnıesi ile bu memleketin Asyaı 
1.Yasetinio nihayet bulması ve 
1fllomasi mıullerini diğer dev 

Ctlerio tliploma~i usullerine uy· 
Urına ı;ı mHlıtemeJ oltluğunu ila
e ediyor. 

" Entransijao,, gazetesine gö · 
e Sovyetleriıı cenevreye iştirakı 
YnelmiJel vaziyet noktainazar-ın 
an fevkalade mühimdir. 170mil. 
0 n lıalkt temsil eden memleket 
ihan muvazenesinde her halde 
iihim Lir kuvYet teşkil eder · 
u kuvvet ihmal edilemez. Sov· 
~t Rusya Cenevre miiessisine 
ırnıeliı:lir. 

LAIIAYE : 1 ( A. A. )-Ho 
·~la hükumeti Sovyet Ruspnın 
ıH:tter cemiyetine girmesi me· 

eleRırıde Assambledeittilıaz ede 
c .... J 

e egı ıattı lıarek·:ti tetkik eyle~ 
ektedir. Şimdiden anlaşıl<lğına 

.re llolanda~SovyetH.usyanın girme 
ı için lehte mi rey vereceği ye ya
Ut istinkaf mi. edeceği de maliim 
eğildir . 

Paris : 1 ( A. A. )-M. Ba,tu, 
· Titulesko ile Sovyetleriıı Mil 

etJer cemiyetine girmesi Avus 

Sovyet Rusyanın harici siyasetini 
idare eden M. Litvinof 

turya vaziyeti ve Şarık n~.isa~.i 
miizııkereleri hakkımla goruşmuş· 

tür. 
Pariste Sovyetlerin .Milletler 

<:P.miyctine girmesi için lıaşlıyan 
müza.kerelerin nr.ticcsi hakkındı 
nikbinlik göstermektedir. Bu iş 
münhasıran Assambleye taalluk 
etmekte ve iki siiliis ekı:ıeriyet kafi 
gr.lmektedif. 

B•ından başka şark misakı lıak

kıııdald noktainazar teatisine ala· 
kadar devletler arasında devam 

edilmektedir. Fakat bu müzake · 
r elerin daha bir müddet devam 
edeceiri anlaşılmaktadır . Bu iki 
nevi ~üzakere arasında hiçbir 
münasebet yoktur · 

M. Bartu ile .M. Titulrskonun 
7/9/931 tarihinde Cenevrede baş· 
lıyacak olan müzakerata iki mem
leketi bağlıyan sıkı dostluk ıuhu 
- Gerisi dördüncü sahifede -

Türk Dili tetkik cemiyeti 
ekiz iş ve calışma kolunun başlariy

le başk'anlık vekilleri seçildi . _ 

ütalea göndereceklerin, b~~ları bu ay 
sonuna kadar göndermelen lsfenıyor 
İSTANBUL : 1 ( A.A ) - T. 1 

). 1'. C. umumi katipliğinden : .. 
. T. D. T . C. nin yeni umumı 
•ıaınnameye gfüe teşkilatını yap 
ıştır . Sekiz iş ve çalışma kolu 

Un başları seçilmiş, iki başkan 
ekilJiği ş rıçimi yapılmıtır · B~ 
ltr"tle yeniden kurulan umumı 
('iilk'J ~ "' ı at şöyledir : 

Başkan Saffat bey ( Erzinca~ 
el1usu ) , umumi katip lbra~ım 
ecıni Ley muhasebeci Besım 
talay hey' ( Aksaray mebusu ), 
enguistik kolbasısı Ahmet Ce-
at IJoy. (Ç. kale "m.), filoloji k.ol 
aşısı ve Laskan vekili Ali Canıp 
Y ( Ordu ~mebusu ) , etimoloji 
0lhaşısı vo başkan vekili Hasan 
aşit bey ( Muş melmsu ), grıı
er sentaksı kolbaşısı Y akup 
adri boy ( Manisa m. ) , luğat 
••lll:ışıs ı Celal Sabir bey ( Zon
tıldak m. ), istilolı kolbaşısı Re· 

het l.ey ( u,ra m. ) ' derleme kol 
aşısı aim Hazım bey ( Konya 

in. ), ntşriyat kol başısı İzzet ÜI· 

vi bey ( Afyon m. ), 
Hasta bulunan Celal Sahir be

ye eyileşinceye kadar Ali Canip 
bey, Yakup Kadri beye <le gele
siye deyin Ahmet Cevat hey vek
illik edecektir · 

ISTANBUL: 1 ( A.A) - T. 
o. 'f. C. umumi katipliğinden : 

Osm:ınlıcadan Türkceye tara
ma dergisi hakkında düzeJtmt>, 
katma ve seçme yolunda gelen 
cevapların sıraya koılarak tetki
kine başlonmok üzeredir. llu hu 
susta mütalea serdedenlerin dü
şünce ı erinden uyğun ve yerinde 
görülenler derginin ula~a.sınd~. 
(zeyliıı<le) basılacak ve kımm mu
tııloası olcluğu da işartıt edilecek
tir. 

Tetkiklere bir ayak önce baş-

layııbilmek üzere miitalcası ola~ 1 

arkı.da~larııı bu miitaltaları nı· 
lınyet E) lül sonuna kadar Anka-

d 'l' ]) T C merkezine göu· ra a · · · ~· 
dermeleri ehemmiyetle rica olu-

nur. 

Meclis • • • 
reısımız 

Tt·brik tellerine t+>şekkür 
ediyor . 

fota rıhul : 1 ( A. A. ) - Büyük 
Millet l\lı>clisi reisi A. Kazım paşa 
lıazretlı · ri :lO Ağustos zafer bayramı 
miinaeı · hetile aldıkları prk çok t~b
ri k tel~ruflarına ayrı ayrı c~vııp Vt"r· 

mek iııık:tnıuzlığından dolayı reşek· 
kür ve mukabil tebriklninin ihlU
ğana " Anadolu ,, ajansını tavsit bu· 
yuruıuşlurdır . 

Hariciy& Vekilimizla 
refikaları 

Gönderilen tebrikl~re te
şekkür ettiler. 

İstıııı hnl : 1 ( A. A. )-Hariciye 
V~kili doktor Tevfik Riiştü bt>y ile 
rt·fikal :ı ı ı hanımefendi, kerimelerinio 
iz<livıu·ı ılolayısile her taraftan al
dıkları ıı· I vt: el yazılarma karşı te· 
şekkürl t· ı iuin ilılağrna .. AnaJolu ,, 
ajansını taVAit buyurmuşlardır. 

Ziraat vekilimiz 

Karsta süt tozu fabrikasın
da letkikatta bulundu . 

-- -
Kars : 1 ( A. A. )-Sebrimiz· 

de Lulunan ziraat vekili Muhlis 
hey diin hiikfimet dairesini \'e bi
liimuın teşekkülleri ayrı ayrı zi
yaret etmiştir. 

Vekil B· müteakiben süt tozu 
t'ahrikıtsını gezmiş, müeesislerioi 
fabrikasının faaliyet ve istihsal 
kabili)etinin yüksekliğınden do
layı teJırik etmiştir. 

Muhlis hey bugün açılacak 
sergi i~leriyle meşğul olduktan 
sonra yanında Vali Cevdet heyle 
baytar ve orman umum müdürle · 
ri olduğu halde göl kazasına ha
r•ket ctmişlndir. 

Bursada 
Emlak bankasının bir şubesi 

açıldı . 

Bursa : 1 ( A. A. ) Emlak 
hankasmm Bursa şubesinin açılma 
resmi bugün yapıldı . 

Bu münasebeti~ bt•lediye salo
nunda büyük hir toplantı oldu. Ban
ka, daveılilerini ağırJııdı ve nutuklar 
söylendi • 

Merasimde bıankanm idare mec
lisi reisi bey de bulunmakta idi. 

Bilahara bankanın merkezine 
gidilerek kordı>la, Büyük MilJet Mec
lisi reisi vekili ve Burea mebusu 
Refet hey tarafından kesildi • Halk, 
Bursanan imarına ve ilerlemı~sioe 
fırsat veren bu teşebbüsü alkışla· 
makta ve sevinmektedir • 

Kaza neticesinde 
Ölen bir İta,yan için bir 

ayin yapıldı -·-ANKARA : 1 ( A.A ) - Bir 
ka:t.o neticesinde vefat eden İtal . 
yon gemicisinin istiralıatı ruhu 
için MoJadibaride Ağustosun 13 
üncü paznr günü yapılan ayioe 
mahalli hükumetin daveti üzeri
ne Türk konsolosunun iştirok 
ettiği huher alınmıştır . 
--~ ............ ..__~~ 

Süreyya bay 
Bir müddettenberi Bürüçek 

yaylasanda bulunmakta olan Cum 
huriyet halk fırkası Seyhan vili 

)'eti idare heyeti reisi Aksaray me- i 
busu Ahmet Süreyya bey ıehrimi· j 
ze dönmüttür . 

En güvençli kazanç 
"~ ., . 

le borclanmanın • • son ( C) serisi 
cıktı de satlığa 
• ----........... _ ... , ____ _ 

Bakıra kavuşmak ve zengin ol
mak için bu tahvillerden alınız 

% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi olan bu lstikrazln son tertibi de 
evvelce ihrac olunan A v11 B serileri gt/ıl ayni Jıak ve im liyazları 

/ıavl beheri 20 lira illbarl lnymeite , hamiline mnharrer 200 bin 
talwilden ibaret olup , tam lalwillrı 3 le birini temsil etmektedir . 

Bu tahviller , kamın mucibince unmmi ve mülhak biitçrlerle 
idare o/uman daire ve müesseselerce , vilayetler hususi idareleri 
ve belediyelerce yapılacak müzayede, mti11akasa ve mukavrlelerd 
teminat olarak ve hazinece satılmzş ve satılacak oları milli emldk 
bedellerinin ledlyesillde itibari lnymelfr.rl üzerinden başabaş kabul 
olunur . Ta/wll ne kuponları ile tediye/erine nuileallik evrak ve 

senetler, faiz ve ikramiyeler ve diğer muameleler isllkrazzn tama
men ltf asma kadar her ltirlii rtisum ve vergiden muaftır. 

% 5 faizden başka , senede iki defa yapılacak keş/delerde de 
kazanan uumaralara aynca ikramiye 1Jerilecektir . 

İtalyan Sosyalist fırkası 
Faşist fırkasiyle birlemek için 

liderler arasında bir anlaşma olmuş. 

M. Mussolini fırkanın lideri Kalderayı 
kardeş olarak selamladı. 

MİLA 0: 1 ( A.A) - "Dey
li telgraf,, muhabirinin öğrendi

ğine göro 1\1. Mussolini Sosyalist 
molıafilini hu fırkanın Faşist fır
kasında yeni bir Sosyalist Faşist 
cenahı yapması lıususunda yok
lamıştır . 

Buna mukabil Sosyalistlere 
ftrkada mühim ve bilhassa milli 
işi kontrolu altında bulunduran 
idari t-ıubelorde vazifeler verili!· .. 
cektir. 

Dahili siyaset tarihinde hu 
teşebbüs .M. Musolininin en cür
etkar teşebbüsüdür . Sosyalist li
deri M. Kalderanın M. Mussoli
ninin teklifini kabul edip etmi
yeceği hakkında efkarl umumiye 

çok muhaliftir . M. Mussolini ile 
M. Koldero arasındaki son mula-
kat lıo kkında bir çok şayialar do
laşmaktadır . 

Ezcümle M. Musolininin M. 
Kıldeıayı arkadaş olarak selam-
ladığı ve M. Kalderanın İtalyada 
huriyet iade edildiği takdirde Fa
şist fırkasına girmeye hazır ol
duğunu söylediği vakit M. Musoli
ni şoh~i hürriyeti değil kollektif 
hürriyeti vermeye hazırlandığm1 
söylediği riveyd olunmaktadır. 

Milanoda efkarı umumiye M. 
Knldl':ranın dftrüstlüğü ile nufu
zunun eğer birleşme tahakkuk 
ederse sermaye ile işe ayni ze. 
manda yardım edeceği kanaatin
dedir . 

Fekede Zafer Bayramı 
Memurlar için yeni ve güzel bir 

mahf el açıldı •• 
Feke : 30 (Hu

susi)- 30 Ağus-

tos Zafer bayramı, 
.Fekenin ucra mu
hitinde layık ol
duğu ehemmiytt
le tesit edilmiştir. 

MeraElime saat 
onda başlanmış
tır. Bütün memur 
lar ve Fırka ve 
Belediye erkana 
Askerlik şubesine 
giderek tebrikle
rini beyan etmiş· 
ler ve şube reisi 
Şevket bey tara

Feke kazasmda 30 Ağuslos bayramında 
Jıiikümet crkdm ve halle .,. 

fından karşılanarak izaz edilmiş
lerdir . 

Sonra şube bahçesine inilerek 
şube nisi beyin baş kumandan 
muharebesinin taribçe!ini ve bu 
büyük günü baıulayın kıbrıman· 

lıkları kısaca izah eden nutku din 
lenmiş ve buna Kaymakam Cevdet 

bey tarafından },ekelilerin ve }'e
ke memurlarının candın tebrik
lerini beyan eden kısa hitabesi 

- Geriıi dördUncü nhifede -

Fan ileriliyor ! 
" Her Halterler ! ,, adında bir 

Alman profesörü, uzun ara§tırmalar· 
dan sonr11 insan vücudundaki uzuv· 
ları, bir taraftan çıkarıp öte tarafa 
a'ılayarak tuuurmağa ve yahut vü
cutta , şu veya bu sebeplt>, çürüğP 
çıkan, yahut eksik görülen uzuvların 
yt"rioe bir yenisini bulup takı§tır· 
mağa muvaffak olmuş ! 

Gazetelerin yazdığana giire pro
fesör ·~ Her Halteder ,, cenapları 
bn tecrübeleri §İmdiye kadar may· 
muolar üzerinde yapmış, bugün ya· 
rıo da insanlarda tatbika kalkışa· 
cakmış ! 

Fena değil .• Lakin siz sorar· 
SIDIZ : 

- Hiç böyle §ey olur mu? diye. 
Niçin olmasan ki, şimdi çar~ıdan 

nasıl ispaoak , prasa sabo alıyorsanız 

veya ayağaoıza nasıl güzel bir iskar
pin ısmarhyorsanız, o zaman da gi· 
dip, mest'lii inadana çividi mavi gii· 
zünüzü, çehrenize en yakışık alan 
başka renkteki bir gözlt~ trampa f'de· 
cebiniz, yahut da ağzımzla gözleri
niz arasında dehşetli bir alamet gibi 
upuzun yatan kocaman burnunuzu, 
zarif ve mütenasip bir diğerile be
cayiş eyleyf'ceksioiz ..... 

Şimdi böyle bir devrin geleceği 
zamana düşünüyorum da, bugün eş 

dosı,arkadaşı, ahbap diye tanıdığımız 
bir çok adamları o vakıt tanımakta 
cidden zorluk çekeceğiz diye kor
kuyorum : Çünkü kısa boylu , gö· 
beklice, eHmer yüzlü, ela gözlü, ince 
sesli olarak tamdığınız bir dostunuz 
günün birinde nzun boylu , zaifçe 
yapılı, sarışın çehreli , mavi gözlü, 
gür davudi ıu-siyle karşınıza çıkıpta 
şen bir eda ile size : 

- Ayol .• Çoktandır görüş .. mi· 
yorduk .. Ne iyi oldu da rastla
dım, anlat bakalım nasılsın '! 

- ! .... ? 
- Ay, niyP böyle bön bön yü· 

ziime bakıyorsun kuzllm, yokRa beoi 
tammadao mı ~ 

-! ... ?J. .. 
- Yahu ben Bodur c .. mal'ım .. 

Senin can ciğer eski bir arkadaşın ... 
- ! . ? ... ? ! 
- Tuuu ... Allah müstehakkına vtır-

sio, bu yeoi ameliyatın da bu nıü
nasebetsizlijti var İ§le • • Ka,ki şu 
sesimi değiştirtmeseydim bari . Hiç 
olmazsa sesimden tanırdın! 

Derse, asli hayret etmeyin ..• 
Dahası var ; çok sevdiğ'ioiz diger 

bir arkada§la bir gün kartılapcabı
n~z • ~es~la adamcağız polis mesle
ğıne gırmıt .. mevcut göz ve kulakla· 
rmdan maada , birisi tam alnmm or
tasında , diger ikisi de üstüste ense 
kökünde olmak üzere yeniden üç 
göz ve her iki omuz başlarında da 
yeniden birer kulak daha !.. 

Onunla ayak üstü şöylece bir iki sa· 
tar konuşurken bakıyorsunuz, karşıdan 
başka bir ahbabınız ; bir kolunda 
sepet , digerinde baston\ üçün('Ü ko
lunda tesbih, dördüncü kolunda ma
rul , beşinci elile de size ııelim ve
rerek geçiyor ! 

Ba§ka bir tanıdığınız, lokantada 
yanındaki adaml11 hararetli bir dil 
münakaşasma girişmi§ ; a~ının biri 
onunla meşgul , diger ağzile çorba 
içiyor , üçüncü ağzile de sizin hal ve 
hatırımzı soruyor ! 

Diger bir dostunuz, fazlaca §i§mao 
olduğu için gövdesinin a!lırhğına iki 
ayakla taşıyamıyacağıoa düşünerek 
kendisine ayrıca iki ayak daha tak-
tırmış , dört avakla rahat rahat neıe 
içinde yürüyor ! ' 

Sonra, hanımlar ..... onlarıo o za. 
manki hallerini düşündüm de ben , 
bu nazik bahis etrafında koşan haya
limin di~inini çekip buracıkta sus· 
maya daha uygun:buldum; nP-melizım! 

Çünkü zaten nasal olsa ' bu SÜ· 

tunda yazdı~ım yazılarla her gün bir 
iki adamı küplere bindirip sürü 
surü dü§man kazanıyorum ! Şimdi 
kazara, bir de Havva kızlarının teliof'! 

dokunup "hiip ve basir terki darüdi
yar! ,, etmeğe pek niyetim vok ... 

Hemen dileyelim ki , şu profesör 
•• Her Ilalteder ,, cenaplarının tec
rübeleri insanlar üzninde de umulan 
neticeyi versin !? • 

O vakıt görüşürüm sizinle ... 

Mlm11wı 



Sahife : 2 

Gizli nüfus işleri 
Birinci teşrinin on beşinde müddet 
biteceğine göre her yurttaş bunun

la yakından alakalanmalı 
~imdiye kadar şu veya bu su. 

retle nüfus kütükleriue kaydı 

} ~pılmamış veya kütükten laydı 
}'•kılmamış bir çok adamlar lö
şede bucakta kalmıştır . Ilüku
ııı timiz, ) urttaşııı soyı. ını bil· 
nı<'k , onun medeni hallerini öğ
renmek mecburiyetini duyduğu 
için yeui bir kanunla hu gibi sak· 
lı nüfus i~lerinin kütüllere kay· 
el ait bir miihlet verdi. 

1 Eylülden itibaren başlıyan ve 
' l'ı-~rini evvelin on hcRinıle müd. • 
ıleti bitecek olan bu "gizli nüfus-
ların yazımı lı:ıkkındali kan 
un ,, a göre yurtda~ın bilmeRi ve 
) o pması icap eden hükümlerin 
~eıeklilerini aşeğıya yazıyoruz . 
Milletimizin sayısını ve medeni 
hallerini muntazam istati tikler . 
lo tesbit ve takip edehilmek için 
lıer yurtdaşın bu huy rıığa güre 
ayak uydurması ciılılen liizımdır. 

Hu kunun hükümlerine göre; 
"ller aile reisi kendi evinrll'ki 

'cya emri altındaki. hH nli ve 
ltıyetimleli. her vasi vesayetinde 
ki nüfu ta yazılmamış kimFelcri 
hunlardan Pvlilikleri kaydedil 
memiş olanların evliliklerini ve 
iilmü~ veya kaybolmuş oluptn 
nüfustan silinmemi~ bulunanla 
rını köyde muhtar ve ihtiyar he 
yetine, kasabıı ve şehirlerde be 
Jcdiye !ere bildirmcğe mecbur
dur . 

• üfu•a yazılmamış reşitler de 1 

muhtarlara veya belediyelere ve 1 
yahut nüfus dairesine muracuat 
ed.~rek ke~dilerini yazdırmakla 1 
mııkelleftırlcr. Kanundan evvele , 

ait doğum, öliim,evlenme ve bo· 
şanmu valalarından pul aran 
maz. Bu kanunun neşrinden son
ra nüfus dair• lerinc verile<"ek do 
ğum. ölüm ve evlenme vakaları 

ilmübaberlerine da pul yapıştı· 

rılmaz . 
Kayt•ız nüfusları ve muame· 

lo görmemiş niifu• hadiselerini 
bu müddet içinde nüfus kiitüğii· 
ne kaydettirip muameleleri ta· 
mamlamıyonlardan birincide on 
liraya kaılar, tekerrüründe iki 
misli parn cez şı alınır . 

Koyünde mektum nüfus v~ 
silinm miş ölüm ve kayıp ve ya· 
zılmnmıs evleume ve boşanma 
vokosı bırakan muhtur ve ilıti· 
yar heyetlerinden lıeş liradan on 
beş liraya kotlar ayni suretle ce · 
za alınır . 

Uu kanunun neşrinden üç ay 
geçtikten sonra gizli doğum, ölüm 
ve kayıp ve e\lenme vakası ha 
her verenlere, alınacak cezanın 
yarısı , tahsi•at aranmasına ve haş· 
ka merasim icrasına lüzum kal
maksızın mahalli idnu heyeti 
kararı ile verilir . 

Hiitün bu cezalar için muru 
ru zaman cari olmaz .,, 

Demektedir. Binaenaleyh hem 
milli varlığımızın kuvvet ve kesa· 
fetini bütün dünyaya anlatmak, 
hem de yaşadığımız büyük Türk 
cemiyeti içindeki hok ve vazife· 
leıimizi kullanabilmek için yurt · 
daşların bu işe çok ehemmiyet 
vermelerini ve bu hususta bileo· 
!erin bilmiyenleri ikaz etmele 
rini öğütleriz . 

Y hudi kongresinde 
Reis söylediği nutukla maksadı 

nasıl iyzah etmiş •• ? 
Cenevrede toplanan üçüncü 

beynelmilel yabudi kongresinde 
reis Dr. N. Goldman bir nutuk 
irat ederek demiştir ki : 

« - Önce yabudiler kendile· 
riui muhaceret etmek suretiyle 
kurtarırlardı . Bugün ise bir mu
haceret için Filistinden başka açık 
kapı kalmamıştır • Filistinde de 
geçen sene 40 ile 50 bin kişi ara 
sında muhacir kabul etmiş olmak 
la b~raber bütiln muhacereti ka
bul edebılecek , halde değildir . 
Halihazırda her tarafta baş gös 
!ermiş olan yahudi düşmanlığının 

sebepepleri kısmen iktisadı ise kıs · 

men ruhi , kısmen içtimaidir. Bazı 
yerlerde yahudi ckalliyetini tedir
gin etmek için akla gelen her ça 
rey baş vurulmaktadır . Her hal 
de diktat"rlüklc idam edilen bir 
ılevlet için mutlaka yahudileri im · 
hR etmek bir zaruret değıldir . 
Meı.eıa bugün faşist lıalyada ya 
budilere tamımiyle müsavi bık 
bağışlanmıştır . 

Yahudiler a leybinde büyük bir 
tehlike teşkil eden diğer bir hadi· 
se de ıık nazariyesinin mübaliiğa 
edilmesidir . Mesela bu böyle bir 
iddia ve siyasetin ne kadar kısa 

görü' mahsulü olduğunu pek ala 
biliriz . Yahudilik üçüncü Rayb 
hUkümetinden daha büyük hasım 
lar görmüı , fakat hepsibi atlat· 
m·şlır . 

Vıcdan hürriyetine inanan bü· 
lüıı düııya ekalliyetleri ile birlikte 
yahurlıler<> düşen v;ızife , bu bar
barc• tıdbrrlerll' müc:tdele etmek-

yet ve müsamaha prensiplerinin 
artık hayat sahaeından çekilmiş 

olduğuııa inanmak yanlıştır · Bun 
lar daimi ve ebedidirler ve beşer 
tefabı , üçüııcü Rayh bükümeıirıe 
dehşet içinde nazar ettiği zaman 
da payıdar kalacaklardır . 

Alman Yahudil"'i , harpten son
ra herkesten fazla Almanyanın 

mücadele eıtiğı ekalliyet b kları
nııı kendilerine verilme ı rzu 
ediyorlar . 

Geçen sene Hitler Almanysı
na boykotaj ilaa etmiştik • Alman· 
yadaki Yahudi elialliyetloriain 

hakları tanılıncıya kadar verdiği· 

miz u sözde duracağız . Bu boy
kotaj , Yahudiler için bir şeref 

vazifesidir . Ve şeref, vekar , hay 
siyet gibi kelimeleri bol bol kul
lunmış üçüncü Rayh hukümeli 
rüesası er geç bunun ne demek 
olduğunu anlıyacıklardır . " 

Reis , bundan sonrıı Rovyet 
Rusyada Y ıhudilerin vaziyeti Ü· 

zerine bütün dunyanın nazarı dik 

katini celbetmiş ve orada hiç bir 
Yahudi düşmanlığı hissinin hiikim 
olmadığını söylemiş bununla lıera

ber iktisat ve kültür tubiyclerile 
orada da Y ahııdiliğin mevki ini 
kaybetmekte olduğunu bildirmiş· 
tir . , 

Amatör işleri 
Erı Kısa Bir. Zamanda Ha 

zırla111r . 

Iİr . Foto Coşkun 
D~mokrasi , liberalizinı , bürri- •-------------..J 

( Türk Sözü ) 

: Mersin-Antalya 1 ŞEHİR HABER LEHİ il Tiyatro: 

! yolunda ı Muvaffakıyetli 
,ı~~~~~·~--~--~~------~ 

ı Kömür buhranı korkusu temsil.. Ü 
Perşembe akşamı Seyiı" u 

1 kında Halkevi temsil şub 

[ Seyahat intibaları ] --
-11-

Antalyadan , bugün , Kurku 
teli Elmalı yolu ile Fioikeye ha
reket ettik . Gidenler ; bu yolun 
güzelliğini tarif ede , ede bitiıe

miyorlardı. Biz de artık sıbırsız-

. z· aat v kAI t• "M d k.. .. 1 temsil verdi. Bu temsil b• 
1 ır e a e 1 a en omu- gördüklerimi bitaraf olarak 
1 rÜn nÜ tavsiye ediyor dım . Lütfen bu yazdığıoı f 

muhterem Türk Sözünde 

lanmağa başlamıştık . Seyahat ar· 
kadaşım ; 1eki , gün görmüş ve 
geçirmiş , dünyayı dolaşmış bir 
Avrupalıdır . Ona da geçeceğimiz 
yolun güzelliğini anlatmış idim . ı 
Hemen hareket edip etmemek hu· 
susundaki kararını sorduğum za
marı , bana , demişti ki : 

-[Bunun cevabını Kurkutelin 
de veririm J: .. ). Ne güzel cevap , 
oe hoş bir zeka oyunu değil mi? .. 

Arkadaşı Antalyada diıba zi
yade bekletmek doğru olamazdı . 
Hemen yola çıkmıştık • Antalya 
dan 10 15 kilometre gidilince , 
yol ikiye ayrılır : Sağdaki doğru 
ca (Afyon) a gider • Afyon , An
talyadan tam 330 kilometre mesa· 
fededir . Soldaki ise Kurkuteli İs · 
tikametinde uzaklaşır . 

(Düzler çamlığı) mevkiine gel 
dik .. Buranın havası enfeı. İnsan, 
çamların balsamik kokularını te
neffüs ede , ede ; ciğerlerini bu 
çam kokulıırile şişire , şişire bu 
radan geçiyor • Antalyıdan şim 
diye kadar geçen vekillerimiz bu· 
rasını çok beğenmişler . Hele , 
muhterem Nafia Vekilimiz Ali 
beyefendi : [Buraları ; benim as 
kerlik damarlarımı, harp batıra 
tarımı gıcıklayor . Müsade edin de 
şuradR bir kaya üzerine kafamı 

koyarak bir az dinleneyim 1. •. ] Bu 
yurarak çamlıkların altına boylu 
boyuna uzanıvermişler ! .. Hey 
gidi koca asker , hey 1 .. Hey gidi 
koca arslan , bey 1... Bu jest os 
mıncık taburunun kahraman zabi· 
tine ne kadar da yaraşıyor 1. .. 

Düzler çamlığı cidden güzel 
yer ... Ve pek hoş bir macerası 
da var : 

-Antalyada hal ve vaktı ye· 
rinde olmayanlar , sünnet düğünle
rinde . hep : (Düzler çamlığını sa· 
na verdim !..) diyer<k çocuklarını 
aldatırlarmış I? .. Öyle yal madem· 
ki zengin olanlar ,-çocuklarına 
-, bu münasebetle dünya kadar 
hediye, hem de tapulu soyundan 
hediye "eriyorlarmış ; neden do· 
layı vakıt ve hali yerinde olma· 
yanlar bu zevkten mahrum kalsın 
ve evlatlarını mahzun etsinler ? .• 
Bahusus , ortada bir (Düzler çam· 
lığı) da olduktan sonra I? .. 

Antalyalıların gerçekten akıllı 
insaular olduklarıııı söylememiş -
mi idim'? işte, onlar, çocuklarının 
göıılunü mahzun etmemek ve ken
dilerini kandırmak m•ksatlarile 
mükemmel bir yol bulmuşlar ; ve 
dediğimiz çamlığı vermek surHile 
hepsini atlatmanın ve avutmanın 
yolunu bulmuşlardır . Bazan bu 
meşru bilenin farkına varamıyan 
çocukların , bir az biiyüdükleri 
zaman , babalarından (Düzler çam· 
lığı) nırr tapusunu istedikleri de 
oluyor muş ?I.. 

Antalya - Kurkuteli yolun
da yer , yer türbeye benzer , ke· 
narlıırı dört köşe , üst tarafları 

kubbe şeklinde binalara tesadüf 
edilmektedir , Bunlar , vaktile , 
yağmur sularını toplamak içiıı ya· 
pılmış olan sahnııçlardır · Kışın 
burada toplanan suları , bilahare 
halk , yazın sarfeder . Biz hile yol· 
da çok susadığımız zaman bunla-

Zira• Vekiileti , sahillerden 
yirmi kilometre içerilere kadar 
olau mıntakalarda devlı-t orman
larından katiyatı menettiği için , 
balkın kömürsüz kalmamasını te. 
min eden bızı çareler aramakta
dır . 

Vekalet , devaire gönderdiği 
bir tamimde diyor ki : 

"-Ormanlara mücavir köyler 
ve kazalarin ve hüyük mahrukatın 
öteden beri müteamil olduğu üze · 
re en yakındaki ormanlardan te· 
darik ve temini münasebetile bü · 

tün sabillerimizle şimendifer güzer
gahında ormanların vüsat ve la· 
hammülii fe'lkinde yapılan katiyat 
ormanları harap etmekte ve or-

Ekmek buhranı kalmadı 1 
On dört furuna dahcı mü

saade edildi 
Belediye encümeninin verdiği 

son bir kararla şehir içindeki bü· 
tün furuoların hamur makineleri 
koyması mecburi tutulmuş ve bu
nun için de uzun bir mühlet ve· 
rilmişti. Bu mühlet 1 eylülde bit
miş ve mevcut otuz üç furundan 
yalnız dokuz fnrunda hamur ma
kinesi bulunduğu görüldüğünden 
diğt-r yirmi dört furuu kapatıl · 

mıştır. 

Bu yüzden evvelki gün öğleden 
sonra bilhassk akşam üzerı furun
lara fazla bir tehacüm vukubul
mus ve zabıta belediye miidürlü· 
ğü herhangi bir kargaşalığa mey
dan vermememek için furunların 
önünde lazımgelen tertibatı almış 
ve halkın ekmeksiz kalmamasına 
ça hşmıştıI. 

Kapatılan fnrunlardan on dör· 
dünün hamur makinesi ısmarla
dıkl•rı ellerindeki b~nka mek-
tuplarından ve bir kısmının da 
gümeüklerde bulunduğu ıınlaşıl
dığından encümence bunlara yir· 
mi gün müsa3de edilmiş olduğun· 
dan dün bu furunlarda ekmek çı· 
karmışlardır. Bu suretle şehirde 
herhangi bir buhran mevcut kal· 
mamış oluyor. 

Şehir sulama işlerin
den şikayet 

Aldığımız şikayetlerde bir çok 
mahallelerin biç sulanmadığından 
ve bu yüzden tozdan evlerde oto· 
rulamadığından şikayet edilmek
tedir. 

Belediyenin bu hıklı şikayet 
lere dikkatini çekeriz. 

Müessif bir otomobil 
kazası 

man sahaları bu suretle daralmak 
tadır. 

Bu vaziyete sahne olan vilayet
lerde mahrakat ihtiyacı yüzünden 

ber sene 2000-2500 hektar or 
man sahasının azaldığı görülmek 
tedir. 

Memleketimizde maden kö· 
mürlerinin taammüm etmediği ve 

eski devirlerin akibeti oluak ya
kın tarihten tevarüs edilen bu ba 
le artık bir nihayet verilmesi ve 
milli servetlerimizden olan orman· 

larımızın muhafazası noktasından 

odun ve mangal kömürü yerine 
maden kömürü kullanılrnasının 

temini lazımdır .,. 

Pamuk rekoltesi 

Bu sene 136000 b~lyayı 
bulacaktır. 

,.'\b-· - -

Sehıimiz tahmin borusunun 
son tahminine göre hu sene pa 
muk rekoltesi 136000 balyadır. 

Birinci tıhminde 153000 bal
ya olarak tahmin edildigine ggre 
arada 17000 balyalık bir noksan 
vardır. 

Bunun da nehebi birinci talı· 

minden sonra havaların çsk sıcak 
gitmesi ve Ceyhan mıntakasmda 
kurt tahribatıdır. 

Hasan beyin 
duruşması 

İddia makamı esas hakkın· 
da mütalaasını yapacak 

Zimmete para geçirmekten suç· 
lu ve mevkuf yeni istasyon eski 
müdürü Hasan beyin duruşmasına 
dün ağır ceza mahkemesinde de 
vam olunmuştur . 

Mahkeme azası Kazım beyin 
naipliği altında ve Ziraat Bankası 
vunedarı Nuri , devlet dcmiryol
ları Adana kısmı mürakiplerinden 
Fehmi ve .Milli Mensucat fabrikası 
muhasebecilerinden Fuat beyler
den mürekkep ehlivukuf tarafın· 
dan tanziın ve mahkemeye gönde· 
rilmiş olan rapor okundu . Bu ra· 
porda Hasan beyin 1346 lira 36 
kuruş zimmeti olduğu bildirili 
yordu . 

Hasan bey böyle bir zimmeti 
olmadığını söyledi , 

Bundan sonra devlet demir· 
yollarının vekili Avukat Zal oğlu 
Halil beyin mabhmeye gönderdi· 
ği istidı okundu • Bunda Hıuan 

beyin zimmetine geçirdiği mezkür 
parayı temamen idareye yatırdığı-

Vilayetimiz eski emniyet mü· dan hukuku şahsiyeleıinden vazgeç-
dürü Memduh beyin yedi yaşla· tikleri bildiriliyordu . 
rıodaki kızı Perihan hanım yeni iddia makamının talebi üzerine 
istasyon caddesinde evlerinin ö · esas hakkında mütalea yapılmak 
nün~e oynarken Salih oğlu şoför için duruşma 5 Eylül 934 Çarşam 
Alinın kullanmakta olduğu oto· b .. .. b k l t a gunune ıra ı mış ır • 
~.obil altında kalar~k başın.dan ve Belediye hesap işleri 
vucudunun mubtelıf yerlerınden ! . .. .. .. .. 
hafifçe yaralanmıştır. Peıilıan ha- mudurluğu 
nım tedavi altına alınmış ve şoför 
yakalanar•k tahkikata bAşlanmış
tır. 

dilmeıini saygılarımla ric• 
rim efendim : 

Ha'lkevi temsil şubesi 
akşam 30 Ağustos Zafer lıl 
şerdine Seyhan parkındıı 1. 
rü çok arzu edilen genç t'11 

şar Nabi beyin tezli v~ 

bir eseri olan " Köyün o•. 
isimli üç perdelik bir piye•İD1 

bir muvaffakıyetle temsil eto
cibetçe ümidımizin fcvkind•J 
zel oynanan bu eseri m~ıltf"' 
kımızın bir kısmı anlıy . 
Hlkcvi temsil şubeşi böyle 
ri kışın oynasgydı her bald• 
bir alaka görürdü , Bence 
piyesler açık yerleı de oyn• 
Bu gibi kuvvetli eserler dııa-
de kapalı yerlerde temsil~ 11 
olursa.daha ba§ka bir şekılr 
şılanıı . 

Genç arkadaşlardan ric• 
ğim : "Köyün namusu ,, oıl 
Elbamra ve yahut ta Asri tİ 
da daha iyi çalışmak şartiyle 
nasınlar . Bu kuvvetli piye•~ 
kıt layık olduğu alakayı g 
tir ümidindeyim . 

Temsile bir , iki güzel o 
lardan s~nra başlandı. v~ıı 
yeniliği ve sahnenin iyi bir 
de tanzim edilişi seyirciler 
de güzel bir tesir bıraktı. 
bu piyes için fazla ç• 
t>mek sarfedilmiş . 

Bu kadar güzel başarıl" 
temsilde büyük bir hata dab• 
rusu dikkatsizlik diyeceğiOI 
me çarptı o da şu süflörüP 
nerede ise rol alan gençlerle 
ber sahneye girecek gibi ç~ 
kında durması ve elinde tu 
olduğu kağıdın epeyce • 
olmama rağmen bulunınııkl' 
duğu yerden bile ap aşikat 
mesi idi . Bu gibi diHat • 
seyirciler üzerinde fena bir 
bırakır . Bu ve buaa benzer 
lara sahne nazımının dikk•I h,ı 
si lazımdır . 

Rol tevziatı iyi idi. Ayb1~ •çı 
Dede rolünde Ahmet beyle• I< 
buldum . Bilhassa Abmet bef d' 
bir trajediyen olabilir . Bıı J ıı' 
keııdisinde fezlasiyla var. ' k .u 
sahneye uygun . ın 

Emine rolünü alan M 
hanıma gelince : rolijnde ço~ 
tel•şi idi. Daha t~mkinli "'. ır 
bilerek oynanıraa kendisi içi' .a 
bir numara verilebilir . 

Yukarıda yazdığım gibi e 
ki akşam verilen temsil hail ( 
tefek kusurluına rağmen Ol 

fakiyetli olmuştur . Sanat ,ı 
çalışan bu genç-leri tebrik ed ıiQ 
risi için daha büyük'mu\aff 
ler temenni ederim • 

e t 
/ 

~~~~--·---~--Mehmet Arif bs1 bi 
. . 

Villlyetimiz iılare heyeti . 
ğına tayin edilmiş olan Sey 
kaymakamı Mehmet aaif lııı1 
rimize gelmiş ve vazıfesine 

de 
lıy 
du 
liy 

mıştır . 
idare heyetinia diger iki ed 

evuelce şehrimize gelmişlerd• 
Yeni komiserısr 

geldiler biz 
iti 

ra müracaat etttik . -----·---------

Bahriye binbaşılığından mü 
tekait Hazim bey belediye hesap 
işleri müdürlüğüne tayin edilmiş 
ve vazifesine başlamıştır. 

İstanbul f'mniyet müdiil.ı 
üçüncü koıniserliğinden ikirı"." Yi 
miserliğe terfi ederek viliye~, 
emniyet müdürlüğü kadros~ 

Korkuteli ne kadar bir çok gü 
zel ormanlara tesadüf ettik . Dağ· 
ların honi şeklindeki vaziyeti bu 
ralarını ihya etmiş . Bu orm•nları 
hep bu vaziyete . bu ceryanlara 
borçluyuz . Şehzade Korkutun 
bahasına isyan ettiği topraklar , 
kayalıklar , ormanlar içerisinden : 

Yani Kurkutelinden geçiyoruz . 
İsyanı üzerine babası tarafından 
öldürülen şehzade Kurkuta izafe· 
ten (Kurkutclı) ismini tftşıyan 
bu memleketin merkezi de ayni 
ismi taşımaktadır . Yakında onda 
olacağız 

Made11oğlıı Ragıp 

yin edilen Şerafettin ve sal 
beyler şehrimize gelerek v Ya 

Şehrimiz askeri bava rasat is- rine başlamışlardır. 1 
lasyonu müdürü yüzbaşı Cevdet Şer afettin bey adli kıfl I 00 
bey bir aylık izin müddetini bitir- ' Salabattin bey de ahlaki kı,ı 

Askeri hava rasat is-
tasyonu müdürü 

miş ve şehrimize dönmüştür . ı besine tayin edilmıılerılir. 



(Türksan ) 

1 
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Kara Diken .. Hikar" 

~L__-----------
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~ Cevap verm~den biraz mahcup ı 
uliiyor ve baıımı önllme etiyo· 
IQ • Birisi atıl&yor : ' 

Romantik. 
Diğeri itiraz ediyor . . 
- Hıylr , isterik . ı 
Bu buluş araluında bir mün"· 

•taya yol açıyor • 1 
Gürültünün içinden başka bir 

1 Yükseliyor . 
. - anormal orijinal müsa· 
•ini si~ bulun . Baoa soruyorlar: 
-Doğru mu? 
- Bilmem. 
- Kalk biraz gezf"lim 

Siz gidin geliyorum . 
Alaycı , kayıtsız kahkahalar 

zaldaııyor .. 
Onlar , .arkadaşlarım bana ; 

ltrik , romantik .. Diyorlar · Bu 
~cnallarde parça , parça keadi 
1 bulqyorum . İki dakik• ıonr• 
k•larandın koşuyorum , pkıla· 
Yoruz. 

Hasla 
20 Eyltll 

( 1'elcin senden beklerim) 
. Zava1h Gani basta .. Y aaına 
tt;İim zamanlgözllade bir yap · 

•k diiğDmiinün solgun bulutları· 
ı hırikmiı ~ördüm. horam, horam 
er döküyordu . . 

Beni yabancı bakıılarla . bır 
liddet süzüyor ' sonra aesıodc 
'Zli bir şikayetle ıoruyor : 

- Sen mi geldin Tekin 1 
- Benim Gani . 
- Hani çiçek? 
Sesimin tonuna kuvvetli bir 

lkia ahengi vererek : 
- Niçin • ne münasebet ' sen 

~ıta mııın , g6zlerlme bak ı. küı· 
"ta ~e:feraiz gözleri gö11erimı ara· 
r • 

- Gör&yor muaun , bunlar~i 
Yat •tıldarJnan .kıvalcımları IO· 

&p Y•oayor. Dikkat ediyor;mu•un 
•iil llÜ? 
Cdız bir aesle : 
- Evet , diyor . 
- Bu ıtıtın kendi gözlerinde 

•ha ihtirasta parladığını gö~me · 
en kendine basta ıllıü veriyorsun. 
u Y•ıta , bu ruhta yatata dOt· 
tk 1akı1maz , ayıp , ilib ... 

Epeyce ı&ren konferaaıı• .her 
•ide müeuirdi • Ayrahrken baraı 
çılmışh. 
_Tekin yap yalnız sılulayorum. 
enıanımı al muıiki muallimine 
• uira notal~rımı iıte em~ ? dedi. 
Q yardımı ıeadea baklerım Te· 
in • 

Vadediyorum : 
Prki , yarın muhakkak · 

Biçareye ıcıyorum ' yaran mu· 
11-. •in1acefım • 

- Tesadüf-
21 Eylıil 

Diken oldum herkesin 
gözıine ... ) 

- Muallim bey kız talebele
İaiıle bizim aramızda fuk var mı? 

- Onlar çok bassu · 
Ya biz? 

- Siz zeki \IC 1aaramaz · 
Mıallimle iıtikbal 'illi mekte

İlain avluıund• b&yle afakı • dere 
" tepeden babHderden zil. ça· 

1YOr • Muıllim b..,04 Mbetçı. ol· 
..-.. . • dan iki adım der· -... ıçın yanım 

iyerelc tal~belerin intiıımla çık. 
•ııaa dikkat ediyor .. 
Ya d .. kea birisini işaret 

namı oner 
derek Hııin : 

- Sen gel 1 dedi · 
On bet yirmi adım uzaktan 

ize doiru sekerrk bir genç kızm 
eldiğiai gördüm. Muallime : . 

- Dartl•cıksanız ben çekıle· 
i111 diyorum muıUim : 

- Hıyu. . 
Genç kız yaklaııyor. Muallım: 
- Kızam ba kadar ağar pka 

hpılır mı? 
- Efendim kendiaide bana

'Gliijiiqü ı1tte1eıek - su lf'rpti. 

Göılt>ri dakikada bin bir renkle 
arhyor. kumral dalgalı saçları 

:enpe JUzünii süsliyeo bir bale 

gibi ... 
Ne s6ylediklerini iıitmiyorum. 

içime ılık bir aefeı akıyor. Kal
bim sürekli gurbetten yuvasına 
dönen gariplerin doyulmn zev
ILiyle çalkalanıyor. Berrak, biJlur 
sesine bir tnallüm ahengi vere· 
rek muıllime : 

-Muallim bey Kara Dihn ol· 
dum, herkesio gözüne batıyorum. 
Diyor. Kelimeleri ağzında öyle 
büzüıü onlara öyle bir can verişi 
var ki, içime işliyor. Gülerek ba . 
kıyorıım , mütel•essim bakıyor , 
bakışıyoruz. 

Sıçrıya, sıçraya arlcıdııları era· 
ııaa karıııyor. Dönüyorum. Kal 
bim gebe galiba bir stvdı doğu 

raçak 1 
Kara seuda 

1 Teşrlnlevvrl gece 
-(Kulak larımdı denizlerinvah 

şi oğultusu. ) 
Güuler yıl kadar uzun, baha· 

)ar asırlar gibi dalgalı ve arızalı 
geçitor. Hayalimde hep onun gür 
saçları dalralınıyor. lac• mınah 
bakir çizgiler tafıyan yüzünO gö· 
rüyor gibiyim .. Yaldızlı gözleri ru· 
bumda bir çiçek riklcatiyle parlı· 

yor ... 
Bu gece gözüme uyku giımi· 

yor. Yatakta kıvranıyorum ._ Ku· 
laklarımda denizlerio vahşi oğul-

tusu ... 
Üzerime eğilen narin vlicn 

dunun hakir kokusu içimi gıcıkla· 
yor, doiruluyorum. Lımba ıönük 
bir ziya neırederek yanıyor. Ha· 
yıl kayboldu. Defterime ilk sev 
damı karalıyorum : 

Öyle yamk, yanık bakma! İh
lir11ım alevleniyor. Git, hııkı ik
limlere, yabancı ellere git 1 Bulut
ıuz bir yaz akıımanda ıabilde bir 
be•te duydum. Kırlarda at .. bl 
cekleri ıııktan izler bırakarak rak
sediyorlardı. Şı1rkıları ahenk, ra· 
kıılara cıvıltı veren gizli heyecan 
artık içimde yanıyor. Git, bqka 
iklimlere, yabancı ellere git ! 

Rengin saçların daiıoık, mev· 
ıimin gayza mı oiradı ? Aksin de· 
nize vurmu~, mavi dalgalar ara
sında yaldızla kırık g31geler var . 
Dudaklaraaıa bıktım dudaklarım 
ürperdi . Bir eylül alcıamı gibi al· 
çia uçuk ? Bir mabede hükmet, 
bir a6nmez fecir heyecaniyle gel .. 
Gel.. Gel .. 

Zıvalh çocuk bunlar hep rüyı, 
hulya. Lımbam s&nüyor. tf ortlak· 
lar gibi karanlıkta aabablıyorum. 

Sukululıayal 
28 Teşri11lsa11i 

-(içimde boiulan hislerin fer
yadı .. ) 

Karınlık g .. celeri, sevinçli H· 

bahlar takip eder. Derler. Hani? 
Bu saçmayı uyduranı çarıoıha 

germeli. 
Kaf dağlarında devler mabküm 

muş, Eaatir anlatıyor : 11Mahkiım 
devler oradan kurtulamıyıcık ,. 

Beıiğiade mıııl, mıtıl uyuyın 
bebekleri Hyretmek ne tatlıdır . 
Pembe dudaklara titrektir. Saf ve 
maıam yOzlerinde ilahi bir tebes 
ıiimün izi güler. Bu bir rüyad1r • 

Çocuklar r6yalarıada ınnele
rinin ninniıini dinliyerelc anne ku
cağını ve aane memesinin doyul· 
mayın südOnü emmek için uya
nırlar. 

Bu sabah o çocuklana sevin
ciyle uyandım. Onun yolunu brk· 
temek için acele geyindim . Ay
lard•nberi bu 11hah ve her ak· 
ıım yolunu beklemeie muhtacım. 
Bazı geceler ıaatlerce evltriain 
etrafında bir gece aeneriai ıibi 
dolaşıyorum . 

-Soau ••r-

Bulgarlar 
Boş hayallerden bir türlü 

vazgeçemiyorlar ........ 
A 1'1 A : 2 ( A.A ) - " pro · 

sia ,, gazetesinin Sof yadan aldı 
ğı bir moktupta Sof yada Bulgar 
Jıarid siyaseti :isminde hir kitn 
hın neşredildiği bildirilmektedir. 
Kitabın muharriri Trakya Ali 
icra komite~i reisi lvau orman
cıef dir. Muhnrrir, Bulgarların hu 
gün 1B78 tnrihli Ayast.ıfanos mu. 
abedeı;ıine göre tesis ,dilmesi li
zımgrlt"'n büyük Bulgatistandao 

ve ayni zımanda müstııkil ve muh
tar bir makedoayııdaa da bahset
tiklerini ve Bulgıırlerın bundan 
bışka Uohriçenin ve diğer bazı 
vilayetlerin ve Trakyanın iade
sini de istediklerini bilhassa te
barüz ettirmektedir . 

" Proianın ,, muhabiri kitabın 
Bulgar matbuat burosu tarafmdan 
muht~lif ecnebi gazete muhabir
lerine tevzi edilmiş olduğunu bil
hıssi kaydettikten sonra mezkur 
mıtbuat hurosu memurlaraadao 
Assen Hozioofuo neşrettiği diğer 
bir kitaptan da buhsediyordu. Bu 
kitapta ezcümle Türkiyenin Bul -
garistandaki Türk ekalliyetine 
mukabil Trakyayı Bulgaristana 
devrr ımesi lazım geleceği ileri 
sürülmektedir . 

Bulgar hükumeti 

Yeni ceza usulleri 
ihdas etti . 

Sovya: 2 ( A. A.) - Hüku
met ; devletin emni1eti hakkioda 
neşrettiği Mr ka,amamede devlet 
memurlarına veya eşhasa karşı 
katil cürmü tasavvur eden ecnebi 
devJetlere karp hısmaae hareklt· 
ta bulunan siyasi maksatlaraa şitt
det. dehtet hareketlerine ve sui
kastlere müracaat eden kimseler 
için on seneye kaıtar hapsa ce1.1 · 
siyle mBhim cezayı nakdi ve mc· 
deni hukuktın iskat cezalarını 
derpiı etmektedir. 

Kanşıklıkl•r veya suikast ve 
cürüm ikai makeıdiyle yabencı 

devletlerin erazisine geçmek için 
teşekkül etmiş müaellih çetelere 
iştirak edenlerle hu kabil çetele 
r~ yardım edenier, teşhilat göste· 
şenler, bun lan isk'in ve iate eden
ler ve yahut bunların mecndive
tinden haberleri olduğu halde hü· 
kfimete haber vermiynnler bık
kındı şiddetli cezalar konmuş
tur. 

Bu emirde yızılı cürümlerin 
hazır lındıklarından malômatları 
olduğu halde haber vermiyenler 
de yukanda yızıh cezalara çarpı
lacaklardır', 

Bu husustaki muhakemeler 
adi muhakemeler usullerine tev
fikın ve fak at mustıceliyet yapı· 
lacak ve kararlar kıbili istinaf ol
mıyacakur. 

M. Hitler 
Milli Sosyalist kongresinin 
toplantısında bulunacak 

- -
BERLl : 2 ( A . A ) - M. 

Bitler bu sene de ecnebi sefaret· 
ler rüesasını phsi misafiri olarak 
Nurenberg milli Sosyalist kong· 
resüade hazır bulunmağ• davet ' . . etmıştir. 

Misafirler 6 - 9 - 934 tarihin
de hususi trenle BerhseRgadene 
lıııreket ederek orada Alplara gi· 
den Alman yolunu ziyaret ede
cekler Vtı'I 8 · 9 - 934 tarihinde 
urenberğe muvasalat edecekler· 

dir . Diplomatlar 11 - 9 . 934 ta· 
rihiode Berliae döneceklerdir • 

Hint teşrii meclisi M. Bartu 

Muayyen müddeti doldurul- M. Mussolini ile görüşmek 
madan bir emirle dagıttldı üzere Roınaya gidecek 

SİMLA : 2 ( A.A ) - Devre 
si 31 12 934 tuihinde bitecek 
olan teşrii meclisi gayri muayyen 
miiddet için dıığıtılmıştır . 

Umumi intihabat yakındıı ya
pılacaktır . 

BOMBAY: 2 ( A.A) - Sim 
la parlementos kendilerine te. 
ması caizolmıyan paryalarm Hint 
mabetlerine girmeleriee müsı.de 
edilmesine matuf olan kanun tek
lifir.i hükumetin t•lebi veçhile 
reddetmesi üzerine Gandi demiş
tir ki : 

Bu kanun tekle daha ziyade 
riayet edilerek reddedilmeliydi. 
temamen içtimai mahiydte bir 
islahata müteallik olon nıüzake
rata siyasi maksatlar karıştırılma
sı şayanı esef tir . 

Almanyada 

Yahudi aleyhdar~ığı devam l 
ediyor. --BERLİN : 2 ( A.A ) - "Ha· 

vas,, mubabirind"n : 
M. Bitlerin resmi miimer;sili M. 

Rudolf Hess, fırka azasındnn olan 
Avukatlara, yahudiler tarafından 
fırka azasından birine karşı açı· 
lucak davalardı Yahudil~rin ve· 
killiklerini yapmağı yasık etmi§· 
tir . 

M. Hess, Y ehudilere karşı yap
tığı ittihamları tekrar eylemi§· 
tir . 

Bir Rus filosu 
Lehistan limanlarını ziyaret 

edecek 

Moslcova : 2 ( 4.A) Sovyct Ruı· 
yanan l:altık filoıu kumandana ami
ral Hıller kumandası ıltıada ma· 
ran 11ffihar gemisi ile kalınmış 
ve volodarıki torpito muhariple
rinden mftrekkep bir filo Lehlere 
ziyaretlerini ifade etmek &zere bu 
ıaqab Kronıtatdan Gnidya lima 
nına hareket etmiıtir. 

lsveçln TU rk elçisi 
değitti. 

Ankara : 2 ( A. A. ) - İsveç 
orta t!lçisl M. Eboheman Varşo · 
\ı'a orta tlçiliğine tayin edilmit 
V• lsveçin Paris orta elçiliği müı 
te§ırı olan M. Vitner, M. Bohe· 
manın yerine Ankara orta elçili· 
ğine naklolunmuıtur . 

Fakat bu değişiklik ltveç Pren 
si Hazretlerinin ttşrinievvelde 
Türkiyeyi ziyaretini müteakip ya· 
pılacaktır . 

Devlet matbaası müdürü 
değişmedi 

Ankara : 2 ( A.A ) Devlet 
matbaaıı müdür& Hamdi beyin 
vekalet emriae alındıjına dair 
lıtanbul pzeteaiaden birinde bir 
haber latipr etmiftir • "Anadolu ,, 
ajanıı alakadar makamlar aezdia · 
de yaptriı tıhktkıtı istinadn ba 
haberi tekzibe ıalibiyattardır . 

lzmir sergisinin açtl
ması münasebetiyle 

MOSKOVA: 2 ( A.A) - İz
mir serghıinin küşadı münasebe
tiyle M. Karahan ile Tevfik Rüş 
tü bey ve Pununiyonist ticaret 
odaıiyle serği komitesi ara8lDda 
telgr•flar teati edilmiıtir . 

Pariı : 2 (A.A) - Bartbounun 
IOn baharda Romaya gideccii te· 
yit edilmektedir. Cenevre millet
ler cemiyeti müzakerderi bari· 
cinde yapdacak rörüımeler kısmen 
bu mühim diplomatik mülakata• 
ihzarına basredilecektir. 

Fransada hava ma
nevraları 

Gazeteler bunun ehemmi· 
yetinden uzun uzadıya bah

sediyorlar 
ıı m ıı -

Pariı: 2 (A.A) - Hava m•
aevraları neticelerini tahlil eden 
" Maten ,, ıueteli bazı laücum 
tıyyarelerinia , beklenildiğinden 
biraz daha eyi neticeler verdiiini 
kaydetmekte fakat buaa mukabil 
bnı bombardıman tayyareleriade 
tadilat yapılması lazım reldiiinl 
yazmaktadır. 

'·Lö piti jurnal,, diyor ki : 
Hücum etmek •e rıfil avla

mak ta,,arecilikte movaffakiyet 
için ea esasla unıaru teıkil etmek· 
tedir. Her sulhperver milletin bu 
baıaıt• hazır bulunm111 lizf m · 
dır. 

" Fiıaro" ite tayyarelerin eı
kiliğini ve bazılarının en son te
rakkiyatı havi buhınmadıklarıoı 
Ye hemen hepıiain ı&ratinia gayri 
kafi olduğunu tehariil ettirdikten 
soara ıivil ahaliain m&dafıasının 
serian temin edilmeıi huıaıanda 
ıRrar etmektedir. 

Fransız Sosyalist 

Fırkası işçilere hitaben bir 
beyffnname neşretti 

- il D H 

Pariı : 2 (AA) - Soıyalit fır
kas, Fraasıı itçilerine bitaben neı 
rettiii bir beyannamede Soıyaliıt 
tarzı haller lllzumona ltaret "ede 
rek gt lecek kanton intibabatıada 
milli birlik (aamzetleri ale11aiade 
rey vermelerini bildirmeldedir . 

Avustuye hUkQmati 

Viyanadaki Alman kulübO· 
nQ kapattı. .. ,,.. 

Viyana : 2 (AA) - Pollı , 
Vivanadaki Alma• lrul&b&nü ka· 
patmışhr . KulUp Nazi bıreketine 
measup bdtün mllnevverleria İç· 
tima mahalli idi . 

Berndorfdaki Krupp fabrikala
rıaıa müdlrü il. Hımburıer polis 
nezareti altında bulundurmakta
dır . 

lnglliz muhtirasında 

o~vletlere neler teklıf 
edilmiş ? 

Londra : 2 (AA) - Resmi 
menafii laailtere Hariciye N••ırı
aan bittin beniz de•letlerine bir 
mubtlra 16nderdltini teyit et· 
meldedir. 

llalatirada HariçİJ• Naıırı dev
letlerden barün deniı ticareti ya
pan remilerin sayılarını iadirmek 
ihtimalleri laalrkında r.oktaı naza
lırıaı ıormaktıdır . 

Erzurum mebusları münte
hipleriyle bir arada 

ERZURUM : 2 ( A.A )- Er
zurum mebusları afi Atuf, 
Atım ve Nafiz beyler intihap da. 
irelerioi dolqmak ve halkla te· 
mas etmek üzere buraya geldi 
ler . 

Sahife : 3 

inhisarlar idaresi 
lzmirde 60 bin kilo üzüm, 10 

bin kilo anason aldı 

İnhisarlar idaresi tarafından 
geçen hafta Burnovada hlılıyan 
Y•t üzüm mlibıyaatana deYam o· 
lunmaktadır. 

idarenin mübayaa ettiği iyi 
cins llzüm miktarı on bia kiloya 
ve diier ıomalık )at üzllm •ik· 
tara elli bin kiloyu bulmu§tur. iyi 
cins §araplak üziinı miktara elli biae 
çıkarılacak, soma imali İÇİD alana· 
cak yaı iizümün miktan da bir 
milyon kilo1a iblili olunacaktır. 

inhisarlar idareıi, ayni zaman
da Çeımeden de kilosu 25 luıruı· 
tın anason almaktadır. 

Şimdiye ka:lar alınan abato•· 
larsa miktara on bin kiloyu bul
muştur. 

Alanacık anaaoal1r Çeşmeden 
lıtınbula ıotüriilmiyerek ıeçen 
Hne olduju ıibi temizlendikten 
sonra dojruca l.tanbula r6nderile 
celctir. 

Bu ıeae Çeıme anason iıtila
aalitaa1• miktarı ylh bia kilo ola
rak tahmin edilmiştir. 

• ••••• ••• 
Mersinde su meselesi 

Pek yakında halledilmek 
üzeredir. 

Merıinin temiz bir içme n· 
yuna kavuımaaı için ıenelerden
beri yıpılan taaavYurlar ·nihayet 
bu defa Belediye reisi Mitat beyin 
muvaffıkiyet ve gayretile kuvve
den filiyata çıkaralmaıtar . Fenai 
bir ıekilde fıltre ırmak ıoyuaua 
hikemi ve kimyevi taaffyHine eaıs 
olmak nzere Belediyece bir proje 
müaalrasuı •çılmııta . Mühendis 
Bedri beye 3SOO liraya pazarhk· 
la ihale edilen bu proje , tasfiye 
ve ıebir tehekeaiae iit ktaımlar1 
ihtiva edecektir • 

T Hfiye tcsisatanın intHına ta
lip bulunan Simens fabrikası ye 
sair fir111alar proıe mllnalca1aıı•a 
airmemiılerdir . 

Tasfiye ve tebir ıebekHiae 
iit ylpılacalc. projenin ikmal •• 
Sıhhiye ı, Nıfia Vekiletleriace 
taatilciai müteakip aynca tasfiye 
teliaab içia bir müuka .. açala
caktır. 

- Yeni Mersln-

Mersinde Buz buhranı 

Bir kaç aiindenberi aıcaklarm 
fazlalatma11 ıehtimizde bir bua 
buhranı ve onua neticeıl olarak 
da buz ibtikirına yol açta . 

Cuma ve Perşembe ıünleri pi· 
ya11da buz yoktu. Dlln de fabrika· 
lar tarafında11 eauen pek aı çıkı· 
raldıiı için daha sabahtan kaplfll· 
dı ve haZJ açık göz Atacalar itle· 
den ljonra tatturabildikleriae ut· 
talar. 

Şu 11cak gllnlercle boa da ek
mek kadar zaruri ihtiyaçlar •ey• 
aındadı, . Baz çıkaran fabrikalar 
ft'hrin buz ihtiyacını tatmia lfi•I 
llzerleri11e almıılar ve bir teabbü -
de rlrmiıler demektir • 

Şehri buz buhranı içinde lcıv· 
raadırmak biç bir 11oktadan tecviı 
edilemez. 

- Yeni Mersin-

Hava farassudatı 
1-Dün Adanada sıfırı indi· 

rilmiş tazyiki ne8imi 755,9 ml· 
limetre olup en çok sıcak 35,3, 
en azı 25 santigırattı . 

Rutubet va88ti % 71 olarak 
kıydedilmlıtir. 

2 - Dön hava kısmen bu· 
lutlu geçmi§, rilzgir ekseriya ce 
nuptan eanlyede sürati 19,5 met 
re olarak ölçülmö§tlr . 

Aekeri hava ruat iıtaeyonu 



:aMfe : 4 

Fekede Zafer bayramı 

-Birinci Sahifeden artan -

takip etmiştır. Bunu müteakip 
lıir Jandarma müfrezesi selam 
resmini ifa etmiştir, 

Kasabada re!lmi, busuşi bütiiu 
daireler ve dükkanlar bayraklar
la '-Üslenmiş ve Askerlik şu he· 
sinin önüııne güzel bir tak yapıl
nnştır. 

ubedeki merasim bittikten 
sonra Feke memurları ve münev 
'er gençlerioin iştiraRiyle açıl· 
ması arzu edilen " Memurlar ma· 
lıfcli ,, ne gidilmiş ve MalıfeJ 
ününde Kaymakam heyin Mahfe 
liu açıJma sebepleıi hakkında bir 
kaç .. özünden !lonra mahfe! kapı 
sıudaki kurdela kesilerek mahft l 
re. men açılmışlar. 

İçeride e\vela mahfel nizam 
namesi okunmuş \'e sonra mahfcl 
idare heyeti seçilmiş ve seçim 
sonumla reyler okunarak reisliğe 
Hakim Naci, kiitıkliğe muallim 
Fuat, vezııedarhğa taliye vezue
tları Bekir, azalıklara Maarif me· 
muru Kerim ve gençlerden Tahir 
lwylerin en çok rey alarak seçil
<likleti anlaşılmıştır . 

Memurin mahfelinin açılma· 
sı Feke.de bir yenilik husule ge · 
tirmi:.lir. Mahfelde haftada iki 
defa aile toplant1Jan yapılma ı da 
kararlaştuılmıştır. Bu fıkri orta 
ya atan Kaymakam Cevdet Beyi, 
malıf eliıı açılması işinde candan 
mesai '-arfcden Hakim 1ac1, Bin-
ba~ı ;;evket, Maarif memuru Ke 
ıim ye J. K. Hüştü ve muallim 
Fuat beyleri samimiyetle alkışla· 
rız. 

Bu gebe Tayyare menf aatma 
Ft:ke parkında Gençler tarafın 
chn bir mtisamere ve Müsam
erenin geçe tği müsameregibi çok 
parlak olıcagma şüphe etmiyoruz. 

Bun da çok emek sarfeden Tay 
yar~ ~uhe reisi Biııb11şı Şevket 

h.eyi ve gençlerimizi tebrik ede. 
rız. 

180 milyonluk kütle 
- Birinci sahifeden artan -

dahilinde ve müşterf'ken hazır. 

landıkları zannedilmektedir . 
I...oııdra : 1 ( A. A. )-"Hoyter,, 

ajanst bildiriyor : 
Gayri resmi Loııdra mahafi 

line göre Sovyctlerin cemiyeti 
akvama girmeleri hakkında iiç 
büyük devlet tarafından muhtelif 
hükumet merkezlerinde y,.ptlan 
teşebbüse verilen cevaplar cesaret 
verici mahiyettedir. 

"Hoter,, Ajansı Sovyetleriıı İn
giltere, '.Fransa ve İtalyanın teşch 
biisleriııdcn sonra cemiyeti akvn · 
ma girmek hususunda en müsait 
bir mevkide lmlunduklarını öğre 
niyor. 

Paris : 1 ( A. A. )-"Hava , 
Ajan ınden : 

Soyyet Husyanın milletlerce 
miyetiue duhulü Cenevre nıüza -
keratının en miilıiın kısmını teş· 
kıl edecektir. Ciddi muhalefetlere 
rağmen duhul temin edilmiş gibi
dir. 

Mamafih g•zeteler daimi aza· 
Jık için Sovyet Rusyaoın meclis 
ittifakını ka:r.anıp kazanmıyacağı 
nı soruşturmaktodırlar. 

"Eko dö Paris,,ga7.ctesi li'ran· 
sa, Jngiltere ve İtalya.ıın duhul 
için lazım gelen sülüsan ekseri· 
yrti toplamağa bütün kuvvetle
riyle c.;alışacaklarım yazmakta
dır. 

"I .. e Populairc,, diyor ki : 
Sovyet Husyll mill.,.tler cemi 

yetine girmelidir. Gerek Sovyet 
Husyanın gerek Avrupaoın m~n
faatı bunu amir oJcluğu gibi lm, 
sulh için de ayni derecede ehem 
miyeti haizdir. 
~~------..... ·-----------.~ 

Parisle Moskova ara
sında telefon 

Paıı : 2 ( A.A) - Dün Pariıle 
Moskova arasında doğru telefon 
görüımele•i açılmrıhr. 

M. Bartbou bu müuase.betle Fraa· 
~ız hükumdiııin Sovyet hükumet 

·ve millelıııe bitap eden hir he· 
yaanamı-sini okumuştu:r. 

' 
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( Türk Sözü ) 

KAYADELEN 
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iı-TEVENLERE ÇOK KCL.~YLIK 
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M 1 1 Ad B arsası • ana uame e erı 
1. ;.ı 

1 
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· ıp ~ t ]{ KOZA-
-

1 
ve _....__,. 

Kilo l•;iyata n . r, 
Satılau ~1 ilular ci T s ı En az Eıı çok ' 

K. s. K. s.~ Kilo 

Kupır~afı pamuk - ı~ - ---

l'iyasa parla~' ,, 
. 

Pip5a lrmizi ,, 
' -iane l - 33,75 31,25 ' 

larıt>: JJ -
Ekspres J.1 35,50 ' 
Klevlnnt 1 

YAPAGI 
,7 - , . 

Beyaz 

1 
~ 

1 1 Siyah 
1 

Ekspres 
_ç 1 C1T 

la ne 
Yerli "Y cmlik., .. "Tohumluk., " -

' ' HUBUllAT 
-

HuMny Kıbrıe 
1 

2,25 3 
,. Yerli 2 3 

, Mentane 
_,_ 

" Arpa 2,50 2,75 ,. 

I•'asulıa -

Gayri menkul malların 
arttlrma ilanı 

Dosya numıuası : 934-207 
Ceyhan icra clairesi . 
Alncokh : C· ylınnın llavrııniye 

köyünılen [')urmuş .\li efendi vekili 
Avni bey . 

Borçlu: Ayni köyden Detfo kilh
ya kızı Hmine vekili ve validesi 
Eşe hanım . 

Açık arttırma ile porııyıı çev
rilecek gayri menkulün ne olduğu: 

iki pnr~~:ıJa ( 170 ) ılönüm tar· 
lonın (lart hisseıle ü~~ lıi~scsinin 

temnmı . 
Gnyri menkulün bululllluğu 

rnavki, mohallesi,sokağı,numnrosı. 
llnvrnniye köyünde vaki ve tapu
nun ( 1 ) ve (2) No. da mukayyet. 

Toktir olunan kıymet : Beher 
dönümü üçer liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer ,giin, 
sııııt : 1-10-934 pazartesi saat 
1 O - 12 arasında hükumet konağı • 
önünde . 

1 

Yulaf 2,15 2,ıo 
Delice -

' 
Kuş yemi 
Keten tohumu 6,25 
llakla 1 

' 

' 
1 

- . 

• 

- ' 

1 - İşbu gayri menkulün art
tırmu şartnamesi 10-9-934 tarihin
den itiboren 934-207 numara ile Cey
han icro dairesinin muayyen numa· 

Sis:ıru 1 -
UN [ Vergi dahildir . J ...... Salih f:fen~i 1 

1 ~· -... -,_ 
" :o~ ~Diiz kırma ,. "' ~-~ ::ı- ·~ Alfa -., 

- c: ·-~.:: **0 
• Conıburiyct' ,, 

' ~~ *** r-. ::ı . .. .. °' (.;o - Diiz kırma ,, . ,..., 
1 

Alfa .. 1 

Lfverpul Te1raflar1 Kambiyo ve Para 
2 / 9 193!1 İş Bankasından alınmıştır. 

' Santim Pt11e K. SY 

Vadeli 6 93 Liret " ltalya ,, 
1 

10 78 
Rayşmark ı'" Alman .. ·.18 ()() 

Vadeli ' 6 88 
Frımk''l•'ransız., 

Hazır 
1 7 15 __.... 

121 Sterlin "lngiliz,, 618 
Rint hazır 

. 
5 12.1 188 ı~ Dolar ''Amerikan,. 

Nevyork .Frank "lsvic;re,. 1 

,, 

İş Ticaret Umum müdürlüğünden • 
1 

30 İkinci Teşrin 330 turihli kantın hükümlerine göre tesçil edilmiş 

olan ecnebi şirketlerinden ( llofer Şrants Glnyton Şütlevort Anonim -
llofherr Schruntz Olayton Schuttleworth anonim ) şirketi hu korre mü-
rncaatla şirk tin Adana acenteliğine şirket namına yapnco.ğı işlerden 

doğacak <lnvalnrua lıütün mahkemelel'ıle Java eden, eılilen ve üçüncü 
şahıs sıfatlarHe hazır bulunmak: 'lizero .Adonu ve havalisi mümessili İsa 
efonıliyi tayin ettiğini hildirmiş v ldzımg:elen kO.ğıtlo.rı vermiştir. 

Koyfiyot kanuni hükümlere uygun gör~lmüş olmakla iltln alunur . 
4493 

' 

Reçetelerinizi mutlak Yeni 
Eczaneden yaphrınız 

Kolunya , lavan .. uı , podr," ve sair eşyanızı 

Yeni Eczaneden teciarik ediniz . 
'leni Eczane: Saf, temiz ve tİt.·ıız ilaç satar. . . 

4468 8 

resındu herkesin görobilmesi i~~in 
açıktır. llfinda yozılı olanlardan faz· 
la malumat almıık isteyenler, işbu 

şartnameye ve 934/207 dosya numn
rasiyle memurıy.etimize müracaat 
olmeli<lir. 

2 - Arttırmaya iştirak icinyu· 
karıda yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 
nisbetinde pey akçasiyle veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hok
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrnin dair olan i<ldinlarını işbu 
ilıln torihinden itibaren 20 gün için
de evrakı müsbiteleriyle birlikte 
momuriyetimize bildirmeleri iyca
bedor. Aksi halde hakları tapu si
ciliyle sabit olmııuıkço satış bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar 

4 - Gösterilen günde arttırma
ya iştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malftmn
tı almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itihar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zaman<ln gay
ri menkul üç defa bağırıldıktan son
ra en ~·ok tırttırana ihale euilir . 
Ancak arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş ba
şını bulmaz veya satış isteye
nin olacağına rüçhnnı olan <li· 
ğer alacaklılar bulunup ta be<lel 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundon 
Cnzlııya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma on boş gün Joha temuit edile
rek 21 · l O 934 pızar giinü ayni 

saatta yapılacak arttırmada bedeli 

l __ B_e __ I_e_d_i __ y_e_i __ l __ a __ n_I_a ____ r ::.. 

Belediye riyasetinden : 
Asri sinema civarındaki belediyeye 

ev kiraya verilecektir . 
Asıl sin:ının civarında BeleJiyoyo ::ıil evin hir soneliğ'i peş' 

ltkla ve :ıı;ık artırma usulile ic!lrn verilocı~ğinJen taliplorin Eylfl 
mi ikininci cumartesi günü beleıliyo cnciimcoinc ınüru<'o11tl 
olunur . 4487 2-3 

Tapu müdürlüğünden : 
Mevkii 

~1er'a beyliği 

Cinsi 
Tarla 

Dönüm 
-17-

Hududu 
Giin doğusu : Berfle&' 
Salih ııfıındi ; Gün 
l labeş zodo isn 
Poyrazı : Abtlıılkerilll 
lcyınan ağalar; Kıhl 
el. veresesi ve Habip 

l ludııt ve ovsuf sniresi yukarıda yazılı bir kıtada 17 dönüıl 
Ak Kupı sokeğınJa Mehmet oğn kerimesi Mlife hanımın ceddin 
tikal etmek suretıle senetsiz olarak tasarrufumla olup seneJe 
ması talep edilmektedir. Bu tarlanın suret tasarrufu hakkında İ 
rihin<len on gün sonra mohallinJe keşif ve tahkikat yapılllcll 
mezkur tarlada alfikai tasarrufıyeleri olanlorrn yedlerinde mevc 
sniklerile birlikte bu müddet zarfında tapu Jairesine gösterıne 
yevmi muayyeninJo koşiC mahollinJe hazır bulunmaları ilan olun 
____________________ ,,,_,_ ____ ~--------...-

Adana 2 incJ icra dairesi : 
Dosya No. 934/2180 

Satılacok mal : 900 M/ııı müs
tıınicl harman makinesi. 

Muhammen kıymeti : 600 lira 
• Yukamla cinsi ve kıymoti ya

zılı 900 M/M müstamel Macar ma
mult\tı harman makinesinin bir 
Lor~·tan dolayı nçık artırma bele
diye miizayedo salonunda ] 8-9-
934 sah günü saat J 3 do birinci 
ihaloıle % Je 75 bulmadığı tok· 
dirdo 25-9- 934 salı günü saat 
13 de foro olacağından vo maki
neyi görmek isteyenlorin 2 inci 
icrn dairesine mürncant cylcmelori 
ilfln olunur . 4491 

,. , 
ICciyırbağı ve reka- ı 

bet rakıları 
SenelerdenLMi herkesçe ma

h1m olnn Konyanın Çayırbağı V'' 
rekabet rokılorı aleyhine lıozı 
kimselerin propoğanJn yapmakta 
olduklara işidilmiştir . 

Fazla söz ve fazla reklllma ha
cet görmiyorum. Mezkfir rakıları 
hor bayiJen ve umumi satış yer· 
!erinden alan muhterem halkımı· 
zın mühür üzerindeki ( Ç ) harfine 
dikkt buyurmalarını ve umumi 
yerlerde içecekleri zaman şişeleri 
yanlarında oç.tırmalnrını ricu eue· 
rım . 4470 6-8 

Müskirat bo il 
_______________ ..._ _______ _ 
satış istcyonin alacağına rü'çhanı 
olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ilo tomin edilmiş alacakları 
ınecmuundno fazlaya çıkmak şnrtile, 
eo çok artırana ihnJo edilir. Böylo 
bir bedel oldo edilmezse ihale ya
pılmnz. Ve satış talebi düşer . 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parnyı vermezse 
ihale kararı fesholunıırak kenJisin
Jen evel en yüksek teklifte bulunan 

kimse nrzetmiş olduğu boJclle al
mağa razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen J 5 gün 
mtiJdetle arttırmaya çıkarılıp en 
çok arttırana ihale edilir. iki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler 
için yüzde 5 ten hesap olunarak 

faiz ve diğer masraflar oyrıca hükme 
hacet kalmoksızın meınııı iyotirııizr.o 
alıcıdan tahsil olunur. Madde ( 133) 

7 - Yüzde iki bu~~uk <lelldli· 
yesi resmi müşteriye aittir . 

Kız muaUim mektebi müf 
Zafer hoyranıı dolay 

Ağustos 934 pcrşonıoo 
nukasa vo iholesi yopılac• 
o:lun, Ekmek ve Etin mii 
Eylfılun 3 ~·üncü pozartesı 
saat 14 <le talik olunmuşto". 
naknsa o gün yine Maarif 
lüğü ılniresinıle icrn edil 
Keyfıyct ililn olunur.4476 

Müjde müj 
Eski Buğday pa zaumla 

Accntası ittisalınclaki ŞorııP 
hanemde sıhhi ve fen d• 
imal eylediğim yüksek de 
ŞaraplKrımız toplaa ve pe 
olarak satışa ~·ıkıırılmış ol 
ılnn muhterem müşterileri.o' 
lerim . 

2-5 Eczncı : iskender 

iş evi 
Evde hizmet ttmok içİll 

ve Erkek hizmetçi bulu~. Bf 
verir ve satar , Süt on10 fi 

iare iş bulur . 
Bu gibi işleri gijrdürme~ 

yen lorin oılresimizo mürııc 
Abidin paşa cndı)cs· 

numarala yazıhs 
komisyoncu 

3484 Mehmet Ail 

Ardiye alın 
lsa Şakir fabrik 
müdürlüğünde" 

Fabrikamızda çektirilen 
ların borsada satış tarihinde• 

mi dört gün zarfında kahlırıl 
takdirde beher balya için 20 
ardiye alınacağı ilıtn olunut · 

Yitik istiklal madel 
Evvelki gün asfalt cnJda 

rinde göksümde taşımo.kl• 
ğum lsliklal madalyamı 
yitirdim. Bulanların TürktÖP 
baası rıda Fuat Nabi beye 
lerini ric t ederim . 

Seyhan emniye& 
tlürliiğü uki ·· 

komiserleri 
Haruıı 

hizmetçi katli 
Evde iş görecok bir hi• 

kadın aranıyor . Mııtbnıunıza 
racaatları . • 

1 
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Gayri menkulün yokarıda gös · 
terile~ tarıhlerde Ceyhan icra me
murluğıı odasında işbu iltln ve gös
terilen artırma şartnamflsİ ılaire

sinJe sntılııcağı ildu olunur.4492 

Umumi neşriyat müd8Jf 
Melımel N11rellln _ ~ 

l\.dana Türk sözü matbP""' 


