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ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

,- Dipburun 
Hadisesi iki tarafın gösterdiği do· 

sıca duyğular neticesinde kapanmış· 
ıır . Türkiye - İngiltere dostluğu es· 
ki samimiyeti ile yürüyor . 

'---------------------------
ON BİRİNCİ YIL SAYI 2973 

leı Reisicumhur Hz. istanbulu şereflendirdiler. 
ile Kapanan müessif hadise 

1 

~~r Öldürülen İngiliz zabiti işinde kötü \ 

nV 
niyet bulunmadığı anlaşıldı 

------· 
Bir harp gemimiz , donanmamızı temsi-

len matem merasiminde bulunacak 
er 

Ankara : 20 ( A. A. ) - Ha
riciye Vekaletinden bildirilmiş 

tir. 
'
58 Kuşadasının takriben 35 kilo· 
tll metre cenubunda Di plıurnu önün· 
lil• de bir İngiliz zabitinin ölümüne 
ılv sebeb olan müessif hadise hak· 

kında iki taıaf hükı1metleıi~in •l· 
dıkları maliinıatla,had , sedın kar· 

"" şılıklı anasıı ı arasında sui niy.t 
t•n eser bulunmadığı anlaşılnı•ş· _ 
tır . 

Donanmalarda adet olduğu 
, V(Çl~ile, ölen İngiliz zabiti için 
thadıse malıallinde,istirahalı ruhu 
için merasim yapılması iki hükii· 
met arasında dostane tekerrür et· 

m miştir. 

H Türk ıionanmasından bir ge 
lerı mi, ayiıı merasimine iştirak ede· 
me< cek ve donanmanın teessürünü 

ifade eden bir çelenk atacaktıtır. 
Zıten Türkiyenin Londra büyük 

ıh•elçisi hadisenin haber alınması üze
r çl ıiue emir alarak büyük Britanya 
~1• hükumetine Cumhuriyet hükii 
.rı 1!1etinin teessürleriııi beyan etmiş· 

tı . 
ce Dost memleketler arasında 

cui olan usule tamımiyle uygun 

Hadisenin kapandıilını bildiren 
hariciye vekilimiz 
Tevfik Rüşlıl B. 

zihniyette cereyan eden bu müş· 
terek iiyin merasiminden sonra 
müessif hadi~e bir acılık hırak

mıyacak surette tamamiyle ka · 
p•nmış addolunacaktır. 

g 
dil• 

Toros ve Amanos çevresi 
ne~ 

Ziraat mıntakamızın pamnk , susam ve 
hububat rekoltesinin ilk tahmini. 

· bs 

me• Toros ve Amanosun çevrrdiği 
ziraat mıntakasında bu yıl ekilen 1 

ti iç saha vo alınacak mahsul hakkın· 1 

le c da Adana Ticaret Odası tahmin ı 
ıe J bürosunun 11 temmuz tarihinde 

neticelendirdiği tahmin raporuna 1 

göre : 
Pamuk: 
159687 Hektar sahaya ekilmiş 

- muhtelif cins pamuklardan 30619 
ton ve yahut 153096 balya pamuk 
e~~e edileceği . [ Seyhan ve İçel 
vılayNltri hirlikt•] 

Susam : 
10267 Hektar sahaya ekilen 

d ·ı· Susamdan 4438 ton Susam cldo 
1 1 ed'l b'l •· ı e ı eccgı ve tohumluk çık· 

(el ~ıktan son~a bunun 3980 tonunun 
ilıracı kahıl olacağı. ( İçel vilayeti 

l sı hariç ) 
Buğday: 

·et 104479 Hektar sahaya ekilen 
buğdaydan 110000 ton buğday 

. bı elde edilebileceği ve tohumluk 
ve iaşe ihtiyacı çıktıktan sonra 
hunun 40000 tonunun ihracı 
kah.il olacağı . ( İçel vilayeti 
hanç ) 

Arpa : 
dÖ 58605 Hektar sahaya ekilen 
R4arpadan 6-1000 ton •rpa elde edi-

'lebileceği ve tohumluk ve iaşe 
rrı ihtiyacı çıktıktan sonra bunun 
r . 28000 tonunun ihracı kahil ola
--' bileceği. ( İçel vilayeti hariç ) 

Yulaf: 
dür 90742 Hektar sahaya ekilen 

Yulaftan 35400 ton yulaf elde 
.baal ~di!ehileceği ve tohumluk ve iaşe 

dıtıyacı çıktıktan sonra hunun 

19500 toııunun ihracının kahil 
olabileceği ( İç,l vilayeti hariç ) 

Tahmin rdilmektedir . 

* * * Geçen yıl ayni mevsime ait 
to hmin neticesi şu idi : 

Seyhan ve İçel vilayetleri 
mıntakııstnın 66.878 balya pamuk 
( Beher balya 200 kilo hcsahile ) 

Yalnız Seyhan vilayeti mıntu
kasında 3653 ton sus oı m, 38000 
buğday, 28000 ton arpa ve 12000 
ton yufof . 

Bu tahmine göre hu yıl hava 
vaziyetinin uygun gidişi bütün 
malısuliitta,hilhassa pamuk malı 
sulünde, fevkalade denecek bir 
feyiz ve bereket doğurmuş de· 
mektir. 

Daarısı başımıza 

Gaziantl'p yeniden 34 ilk
mektep yaptırıyor 

" Gaziantep ,, arkadaşımızda 
gördüğümüz şu haberi imrenip 
göğüs geçirerek alıyor ve darıcı 
başımıza diyoruz : 

"Gelecek ders senesine yetişmek 
üzere vilazetimiz dahilinde Hususi 
idare ile köy kanuna tefikan köy· 
lüler tarafindan halihazırda 34 
mektep yaptırılmaktadır. Bunlar· 
dan beşer dershaneli Nizıp ve İs
lalıiye kazaları mektepl.ri İdarei 
hususiye tarafından yaptırılmak 
todır . 

- Gerisi ilçl.lncil sahifede -

Ulu Gazimiz 
Maiyetleriyle birlikte 

İstanbulu şı>reflendirdiler 

İstanbul ; 20 ( A. A. ) - Re
isicumhur Hazretleri bu sabah 2 
ye doğru ş•hrimizi teşrif ve doğ
ruca Dolmabahçe sarayına azimet 
buyurmuşlardır. 

Eskişehirin bir 
ormanında 

Çıkan yangının söndürül

mı>sine faalivt't)e 
• 

çalışılmaktadır • 

Eskişehir : 20 ( A. A. )-Es
kiş e hirin şimalinde bulunan Sum
dukan ormanlaııuda yangın çık
mıştır. Ormonın bir buçuk saat 
lık muhiti temamen yanmıştır. 

Yangın devam etmektedir. Vaka 
mahal ine der hal Vali hareket et· 
< tmiş,yaııgıııı söndürmeki çin ter 
tihat slınmıştır. Hava rüzgarlıdır. 
Yangının köylülere verilen bir ruh-, 

satiye üzerine orada yapılan fu 
ıuııdan çıktığı söylenmektedir . 

Sanfransisko grevi 
Karşılıklı anlaşma neticesinde grev

ciler işlerine başladılar 

Bir kaç gün süren bu grev 150 milyon 
dolara mal olmuş. 

Sanfransisko : 19 ( A . A . )- . 
İhtilafın hakeme tevdii toklifleri 'ı 
üç gündenberi Sanfıansisko şeh · 
rinde hüküm süren grevin yakın
da halledileceği ümidini doğur
muştur . Müfrit teşekküller hu 
tekliflere muhal.f~t etmektedir. 
Fakat grev komitesi geçen gece 
y~di saat süren hararetli müna 
koşQhrden sonra bu teklifleri 
kııhul etmiştir. Bununla h•raher 
gr•vio bitmesi icap etmektedir . 
Yeniden 50 lokonto açılmıştır . 
Kasaplarle s.bzecilerin bir gün 
için satış yapmalarına müsaade 
etmek tedbirleri sayesinde halkın 
gıda ihtiyacı nishetcn tatmin edil
miştir . 

Seattlede grevciler polisin hi 

mayesiode çalışan ve sendikalara 
dahil olmıyan işçilere hücum et· 
mişlerdir . Polis mutaarrızları 

ağlatıcı bombalar kullanarak 
püskürtmüştür. Görünüşe nazaran 
Reisicumhur ihtilafı hol için biz
zat müdahele edecek değildir. 

Buna mukabil M. Johnsoıı 
bu iş için faaliyetle çalışmakta· 
dır . 

ı Torosspor kulü
bümüz 

lzmirde Altınorduya 3-2 
sayı ile yenildi. 

Torosspor kulübümüzün üç 
maç yapmak üzHe evvelki perşen

be günü Mersin yolile lzmire 
gittiğini yazmıştık . 

Dün İzmirden ııldığımız bir 
telgrafta, Torosspor kulübümüz 
ilk maçını cuma günü İzmir sta· 
dında yapmış ve 3-2 giLi az bir 
sayı farkı ile Altın ordu yenilmiş· 
tir . 

Torossporlularımızın; İzmirin 
en kuvvetli bir takımı olan, ge· 
rek İzmir ve gerekse Avrupadn 
en kuvvetli takımlarla yaptığı 

maçlarda büyük muvakkakıyetl~r 
elde eden Altınorduya 3-2 gibi 
bir sayı ile yenilmeleri de onlar 
hesabına büyük bir muvaffakıyet 
s9yılabilir . Aldıi1ımız telarafı 

" " aşağıya yazıyoruz : 
Tıirksü:ıi: 

Adana; 
İzmir : 21 [ Hususi muhabiri

mizden ] - Altınorduya 3 - 2 
yenildik . 

Tahkikat komisyonunda 

Sanfransisko : 19 ( A. A. )
Rıhtım işçileri reisi Ridgesin 
umumi grevin bittiğine dair ha· 
herleri tekzip etmesine rağmen 

grevin şiddeti azalmıştır . Yavaş 
yavaş umumi hizmetltrde faali· 
yete başlanmakta ve yeniden yi· 
yec• k maddeleri gelmektedir . 
Oakland halkı ellerinde sopalar 
ve silah yerine kullanılabilecek 
muhtelif şeylerle muhafaza ede· 
rek içinde erzak dolu kamyon
ları şehire getirebilmişlerdir . 
Grevcilerin tehditlerine rağmen 
200 den fazla kamyon Oklanda 
vasıl olmuştur . Snnfransisko li· 
manına giren İngiliz vapurlarının 
yüklerini gemilerin tayfaları ho· 
şaltmaktadır . Diğer hır kısım 

vapurlar Sanfransiskoya uğrama· 
maktadırlar. Yolcu nakliyatı fi· 
len durmuştur. Son grevden do· 
layı Sanfransiskonun nazari za· 
rarı 100,000,000 dolnra baliğ ol· 
maktadır . 

Tarsus ve Ceyhan 

Yeni buğday talimatname· 

sine göre alım merkezi oldu. 

M. T ardiyönün yaptığı şahitlik, ortaya 
bir kabine meselesi mi atfı? 

Mezun bulunan başvekil olmadıkça 
kabinenin bir karar vermesi muhal .. 

bulunacaktır. Kabinede yapılacak 
mü:ı:akerelcr,radikal fırkasını tat· 
min etmediği takdirde mebuslar· 
dan ve ayendan,fııka icra komite· 
sile başlıca komisyonlar 1Zasın 

dan mürekkep bir komite,açılan 
içtimu davet edilecek ve hu ko 
mite lazımgelen karar !arı kemali 
seliihiyetle ittihaz erlecek ve ica
bında radikal nazırların hükiime· 
- Gerisi d-ördilncil sahifede -

Görüşler ve dilekler : 

Sanfransisko : 20 ( A. A. )
Grev komitesinin kararı tesanüt 
grevi yapan bütün sendikaların 
tekrar işlerine h9şlamalarına saik 
olmuştur. Sanfraosiskonun grev 
yüzünden gördüğü zarar 150 mil-
yon dolardır . Grev esnasındu 8 
- Gerisi dördüncü sahifede -

Başı bozuk menba suları ... 

Bugünkü Fransız kabinesinin 
vaziyetini ml.lşkilleştiren 

M. Tardlyö 

Paris : 20 ( A. A. ) - 1\:1. Tar 
diyönün tahkik,t komisyonunda 

ki şehadetine ittila kesbeder etmez 
M. Herriot,hadisenin ne gibi aki 
betler tevlit edeceğini tetkik et 
miş ve icap eden kararı ittihaz 
için kabulü lazım gelen usulü araş· 
dırmışdır. 

1\:1. Herriot, radikal fırkasının 
hu hıpta takdirde bulunmak ve 
hükiim verebilmek için lazım ge· 
len anaasırı ancak k•bioede yapı
lacak müzakerattan sonra elde 
edebil.ceği mutaleasında hulun 
muştur . 

Radikal fırkası Rüesası 1\:1. 
Chautmeps ile mutabık kalarak 
bu kararı vermişlerdir . .;Radikal 
nazırlar kabinenin yarın toplan -
maeıııı istemişlerdir. Bu toplan 
tıda tahialile M. Herriot da hazır 

Şehrimize çokıandır, iyi vasıfla· 

rı resmi raporla sabiı rnenba suları 

getirilip satılıyor . Adanemn içme 
suyu iıibariyle ziiğiirıliiğiioü gideren 
Lu teşebbüsleri biz, zaman zaman öğ· 
dük, alkışladık . Fakat, yaz mevsi· 
minde sarfiyatı artan bu sular, her 
nedense şimdi h<•zııldıı . 

" Kokusuz, renksiz ve ecnPbi 
maddelerden ari ,, diye rapor alan bu 
suların; açık çivit rengindeki görü· 
nüşleri ve içinde el ile tutulabilir 
kırk bir türlü nesneniu dolaşışı ve 
çok dafa da küf, yosun ve halta çir· 
kef kokusunu andıran hallerin du· 
yuluşu; her tarafta haklı şikayetlerin 
doğmasına yol açtı . 

Eğer bu uygunsuzluklar, menba· 
dan damacana ile buraya getirilme es· 
na~ında oluyorsa bunu kökünden 
haleımek kolaydır . Belediyemizin 
dikkatli bir üzeoişi, balkın sıhhatı 

ile alakalı bu şikayet mevzuunu or· 
tadan kaldırmağa yeter. İlk önce bu 
yapılmalı, 

Sonra; şehirde belki kırk elli yer• 
de küçük pompalarla su satan yerlrr 
açıldı . Bunlar Belediyenin dilediği 
gibi, bardağı lıir kuruşıan su satıyor· 

lar. Fakat "bardak,, sözü, biç bir 
zaman " muoyyen ölçn ,, demek ola· 
mıyacağına görP, her sucu11un kul· 
!andığı " bardak ,, ta hacim itibariyle 

birbirinden çok farklı bir halde dir . 
Bazıları, kalın cidarlı kocamanım 

kullanıyorlar ki bunlar, adeta bülbül 
çanağını bile dolduramıyncak kadar 
az su alıyor ve satıcılar böylere müs· 
tehlik zararına bir ihtikar yolu tut· 
muş oluyorlar . Binaenaleyh Beledi
ye, bu "bardak ., işini de bir dama· 
cana suyun fiyat ve mikdarına göre 
"Muayyen bir santilitrelik hacim,, 
şekline sokmalı ve satıcıları buna 
mecbur etmelidir . 

Dalıa sonra; otel, gazino, lokanta 
ve br.nzeri yerlerde müşterilere veri· 
len küçük su şişelerinin, lıiç bir kayiı 
ve kontrola tabi ıutulmayışı da müs· 
ı~hliki aldatan ve zarara sokan ııu 
götürücü bir mevzudur . Bugün bir 
gazino veya lokonıada önünüze geti· 
rilen ve ancak bir buçuk bardaklık 

şişesine üç kuruş alınan "Başı bo:ıuk,, ı 
suların ne kadar uydurmasyon men· 
ba euyu olduğunu anlamak için bü· 
yük bir feraoete hacet yok . Onların 
en inseflısındaki hakiki menba suyu 
nisbeti - lıiç mübalegusız - yüzde 
otuzu geçmez sanırım! 

İşte, belediyemiz için menba su 
yu işinde üçtane uğraşma ve kooırol 
esası ... Biz bu e•aslar üzerinde alel· 
acele cezri ve kati icraat bekliyoruz. 

N. H. 

Yeni talimatnamenin ana hatları 
nedir ?. 

Ziraat bankasınca s1tın alına· 
cak buğdaylar talimatnamesinin 
tıthikına ait kararname çıktı . 
Bu talimatnameye göre , banka, 
aşağıda yazılı yerlerde m üsta hsi· 
lin arzedeceği buğdaylardan yüz· 
de birden fazla çavdarı , yüzde 
birden fazla ecnebi maddeleri ol· 
mıyan ve hektolitresi 78 den yu
yukarı bulunan buğdayların kilo· 
sunu 4,25 santimden ve yüzde 
üçten fazla ecnebi maddcleri,yüz· 
de üçten fazla çavdı ıı olanların 
kilosunu 3,80 santimden satın 
olacaktır . 

Bu fiat ekistra buğdaylar için 
az•mi olarak tespit edilmiş olup 
diğer lıuğdaylnrın kalite farkları 
fint esası üzerinden indirilecek· 
tir. Fire farkı olarak tenzili lazım 
miktarlar İstaobul,İzmir,Mersin, 
Samsun gibi istihlak ve ihracat 
merkezlerinde borsaların umumi 
hüküm ve taammülleri esasları 
nazarı itibara alınarak komisy~n
ca yapılır. Komisyon , Ziraat Ve
kaletine bağlıdır . Reisi vekildir. 
Buğdaylar,hor salarda,borsa olmı· 

yan yerlerde pazarlardan yahut istas 
yonlardaa doğrudan doğruya müstah 
silden alınır. MüRtahsilbankanınde· 

posuna teslim eder.Bedelleri.ma· 
im tesliminde hemen tediye edilir. 
Banka buğdayların alım,'sıtım ve 
sair işlerinde vekaletin tensibiyle 
lüzumu kadar memur .. ekisper 

' - ' bekçi, kıntarcı, amele kullarnır, 
Mevcut mühayaa yerleri şunlar· 
dır; 

Ankıua, Puladı, Eskişehir, 
Kütahya, Afyonkarahisar,Akş~hir, 
Konya, Ereğli, Yerköy, Sıvas,Şar· 
kışla, Denizli, Dinar, Tekirdağı, 
1!zunköprü, Adana, Zile, Balıke
sır. 

Buğday satın alınmnına mü· 
sHde edilen yerler de şunlardır ; 
Havza,Hacıbayram, Y ahşıhan,Çın
kırı, Sarıköy, Bozöyük, Tarsusı 
Ceyhan, Ilgın, Antalya, Uşak,Ban· 
dırma, Karahiga, Bursı, Çanak 
kale, Lüleburgaz, Çorlu, Çivril, 
Söke, Dikili, Karaman, Küllük. 



Sahife : 2 ( TürkSözü ) -
ŞE~İIL HAHE:a:.LEICİ ISPOR: 

-----------------' lstanbulda spor hareketleri 1 

Dahiliye vekaleti Belediye reisleri Abdi oğlu 
Daire reislerinin de idare 
hryetiııe girebileceklerini 

bildirdi 

Vilayet idaresi kanununun 60 
ıncı maddesi mucibine~ idare be 
yetlerine dahil olmıyan idare şube 
reislerinin kendi idarelerine ait 
işlerin müzakeresinde aza s ıfatile 
davet olunarak reye iştirak etme 
leri dahiliye vekaletinden vilayete 
bildirilmiştir . 

Bürücek yaylasında 

Cuma günü yeni köy ithti
yar heyeti seçildi 

Bürücek yaylasında cuma gü· 
nü saat dokuzda, civar muballeler· 
den de gelen müntebiplerin iştira· 
kile yeni ihtiyar heyeti seçimi ya· 
pılmıştır : 

Köy odası önünde toplanan 
müntebipler önünde eıki idare be· 
yetinden Avukat Abdunabman 
Ali bey , çalışma raporunu oku· 
muş , varidat ve mesarifi gösterir 
plançoyu birer birer s•ymış ve bu 
izahat ittifakla kabul edilmif ve 
ihtiyar btyeti seçimine geçilmiş

tir . 
Reylerin ayırımı neticesinde 

muhtarlığa Ramazan zade Kemal , 
azalıklara Pamukçu zade Tabir , 
mlicavir ıad~ Mustafa , İmam za
de Ctlal ve Bağdatlı zade Abdul· 
hamil beyler s•çilmişlerdir . 

Yeni ihtiyar heyetini kutlar 
ve ehemmiyetli vazifelerinde mu· 
vaffak olmalarını dileriz . 

Kaçak bez ve ipliklerin 
memlekete girmemesi 

için tedbir 

Milli mensucat fabrika.ı sahip
leri, iktisat vekiletine mürac.atta 
bulunarak Adanaya hariçten bir 
çok, iplik dokuma bezleri ıokuldu 
ğu ve bu yüzden el ile çalıtan tez· 
gah sahiplerinin fabrikalardan ip 
lik alamadıkları gibi bu gibi tez· 
giiblırın mühim bir kısmının da iı
lemez bir bale geldiğinden bahis· 
le bunuo ÖnÜRe geçilmesi rica e 
dilmişti . 

İktisat Vekaletinin gümrük ve 
inhisarlar müdürlüğüne vukubu· 
1110 mÜHCa>tı üzerine mezkür ve· 
kaleıten vilayete gelen tahriratta 
memleket iktisadiyatile alakadar 
bulunan mezkür kaçakçılığa karşı 
aabil ve kara hudutlarında lazım· 
gelen ltdbirlerin alınması için Ur· 
fadaki gümrük muhafaza alayı ku
mandalığına ve Meniode güm
rük mabıfaza müdürlüğüoe emir 
ler verildiği bildirilmiştir . 

Geçit yerlerinde hay-
van muayenesi 

Gezici aşiretlerin kıılakların
Jın yaylalara gitmeleri üzerine 
bunların bulundukları Pozantı, Ka· 
IJ'ıtlı ve Gülek mınlakalarındaki 
geçit yerlerinde muayenede bu 
lurımık ve bunlara ibsa ameliyesi 
yapmık:için baytar müdürü Adil 
bey oralara gitmiştir. 

Harar• t derect>si 

Dün şehrimizde hararet dere· 
ceıi gölgede en çok 33,3 ve en az 
20,2 , cuma günü ise gölgede en 
çok 32,4 ve eı az 20, idi • 

Nebati hastalıklar 
mutahassısı 

Nebati hastalıklar mutahassısı 
Reul bey !çel vilayetindeki tetkika· 
tını bitirerek ıehrimize dönmüt ve 
evvelki günkü trenle Malatyaya 
gitmiıtir . 

B Cı·nayetı• Avusturya atletik kulübü F e -
eş liraya kadar resen 

para cezası verebilir . nerbahçeyi 2 -1 yendi 
Bütün şehir balkının ve bilhas 

sa çuşı yüzünde iş gören esnafın 
beberleri olsun deye yazıyaruz ki : 

Umuru belediyeye müteallik 
ahkamı cezaiye hakkındaki kanunu 
tadil eden 1608 numaralı kanuna, 1 

Büyük Millet meclisince yeniden 
şu madde eklenmistir : 

"Vilayetlerde belediye reisileri 
ve bulunan yerlerde muavialeri ve 
belediye ıube mlidürleri beş li· 
raya kadar ve kazalarda beledi· 
ye reisleri üç liraya kadar (1608 
sayılı kanunun birinci maddeıin· 

de cezayı müstelzim hususlardan 1 

dolayı] hafif para ce:ı:a11 tıyin e· 
derler . Bu cezanın tertibinde se· J 

labiyetli olanlar hiızat ğördükle· 
ri hallerde, ceza verilecek eşhasa 
hareketlerini ihtardan ıonra tayin 
edecekleri cezayı kendil .. rine tef· 
him ederler . 

Bu şuretle verilen cezalar kati ı 
olup aleyhine adli ve iı:lari kanun 
yollarına müracaat olunamaz .;, 1 

• • 1 

• 
Bu kanun maddesinin manası 

gayet açıktır • Yani denmek isle· 
niyor ki, Belediye tenhihlerine ve 
yasaklarına kulak asmayanlar bık· 

kında belediye, reisi bizzat beş li· 
raya kadar ce:ı:a verir ve bunun 
itirazı, temyizi, mabktmesi fıliinı 
yoktur . Ceza derhal kesbi katiyet 
eder . 

İşte bunun içindir ki biz bal· 
kımızı, bu yeni kınun maddesini 
hatırdan çıkarmasın ve belediye
nin yıptığı her kanuni tenbibi ye
rine getirerek cezaya çarpılmasın 
diye bu tafsilitı verdik .. 

Şehrimiz kanara baytarlığı 
Şehrimiz kanara baytarlığına 

aydı yüzelli lira ücretle tayin edilen 
baytar Sadık b, gelmiş ve vazifesine 
başlınmııtır • 

Çukurova harası müdürü 
Çukurova harası müdürü Ke· 

nan bey, haraya ait bazı işleri gör
mek için şehrimize gelmiştir • 

Y olgeçende öldilrü en 
köpekler 

Yolgeçen köyünde bir kuduz 
köpeğin köy hayvan köpeklerin
den bazılarını ısırdığı haber veril 
mesi üzerine merkez mücadele 
baytarı Veliyettin bey oraya gide -
rek köpekleri zehirlemiş ve lazım· 
gelen fenni tetbirleri yaparak ıeh· 
rimize döıımüştür . 

Polis tayinleri 

Vilayetimiz emniyet müdürlü
ğü kadrosunda açık bulunan üni 
formalı ikir.ci komiserliğe müsaba· 

Bir adam karısını öldürdü 

Abdioğlu köyünde cuma günü 
bir cinayet olmuş ve lsmail Safa 
beyin çiftliginde amelelik eden 

1 

Hasan adırıda birisi, karısı Dııdu 
yu tabanca ile yaralayıp öldür
müıtür. Bu ciııayet hakkındı edin 
diğimiz malumatı aşağıya yazıyo -
tUYı : 

Haaan, güzel olın karısına son 
derece tutkundur. Bunı mukabil 
Dudu kendisine hiç yüz verme • 
mekte ve hatta ıöylendiğine göre 
de baıkalariyle gayri meşru mü
nuebetlerde bulunmaktadır. Bu 
hallerden vazgeçmesine karşı Ha· 
unın yıptığı teklife Dudu : 

- Git be herif; demiş, ben se· 
nin yüzünü bile görmek iıtemi . 
yorum. Seııi gördüm mü,adeta bir 
demuz görmüş gibi oluyorum ? 
Seninle yııamaktınsa Adanı u 
mumhaneainde sermaydik yap
mak daha eyidir!.. 

Hasan bu sözler üzerine fena 
halde kızmış ve tabaucas:nı çek· 
tiği gibi yedi el at•ş etmiştir. Çı
kın kurşunlardan bıri Dudunun 
aı kasından girerek kalbini parça
lamış ve mezbureyi cansız olarak 
yere yıkmıştır. Verilen haber üze 
rine cumhuriyet müddei umumi 
muavinlerinden Şeref, jandarma 
bölük kumandanı yüzbaşı Aziz ve 
hükumet tabibi Hamit beyler cu
ma günü vakı mahalline giderek 
lizımgelen tahkikat ve muayene· 
den sonra cesedin gömülmesine 
izin vermiı ve şehre dönmüıler 
dir. 

Yıkılanın katil Hasan, ıdli 
yeye teslim ve sorguya çekildik 
ren sonra tevkif edilmiştir. 

Haaan, hapishaneye girerken 
karııının kendisine karılık etme· 
diğini, baıkalariylc gayrı m•§ru 
münasebatta bulunduğundan do 
layı öldllrdüğünO söylemiştir. 

Kötüköyde bir cina
yet oldu 

Köıüköyde oturao Dayı Mab· 
mut oğlu Mehmet , geçen per
şenbe günü henüz Anlaşılmayan bir 
sebepten dolayı ayni köyde Savıl· 
lı Halil ağanın öküz sürücüsü Ö 

mer oğlu Şerifi tabanca ile sol bög
ründen ağır surette yarılıyarak 
kaçmıştır . Yaralı, şebire getirile
rek memleket bastabınesinde te 
davi altına alınmış ise de aldığı ya
raların tesirile ölmüştür . Kaçan 
katil Mehmet hennz tutulamamış
tır . Ehemmiyetle aranıyor • 

Filistin hükumeti buğ
day gümrüğünü artırdı 

ka imtihanında kazanmış olan yeni Filistin hükümetinin 28 Hazi
istmsyon karakolu üçüncü komise· ran 934 tarih ve t49 numaralı 
ri Salih ve sivil ikinci komiseı reımi gazetesinde neşrolunan lis-
lıklerine de İstanbul emniye mü· lede münderiç maddelerin ve bil· 
düdüğü sivil memurlanndan Şe· bassa buğdaylarımızın tor.undan 
rdettin ve Selabiıtin beylerin ta alınmakta olan üç Filistin lirası ve 
yin edildikleri dahiley veklıl~tin- 500 mil gümrük resmi, bu kere al 
den vilayete bildirilmiştir · tı Filiıtin lirası ve 435 mile çıka· 

Bir et kaçakçısı ile bir rılmıştır. 

turuncu cezalandırıldı Kozan hastanesi hE>mşireliği 

Kozan memleket butanesi 
hemşireliği ne ikinci sınıf bemıire. 
!erden Talia bınım tayin edilmiı. 
tır • 

Seyhan parkında kav
ğa etmişler 

' 

Kanara dışında hayvan keserek 
et kaçakçılığı yapın ve bu ıuçu 
bir kaç defa tekrar eden Tepebığ 
mahallesinden sabık bekçi tahsil· 
darı Duran efendinin elli ve yine 

hamur ekmek çıkardığından dolayı 
cezalandırıldığı halde uslınmıyan 
Tarauı kıpusunda ekmekçi Kara 
Mehmedin de on beş lira hafif pa· 
ra cezasile cezılandırılmalarına 
belediye encümenince karar veril· 
mittir . 

1 
Hasan oğlu Tevfik ve Hakkı oğ· ı· 

lu Hasan, Seyhan park gazinosunda 
kavğa ederek orada oıuranlarıa isıi
rahaılarını bozduklarından hakların 
da zabıt ıuıulmu§tur . 

Yüzme teşvik müsabakalarında yeni 
Türkiye rekorları elde edildi 

lstanbul : 20 (A.A ) - Şehri· 
mizde bulunmakta olan Avustur· 
ya atletik kulübü takımı bi · 
ıinci maçını bugün Fenerbabçe 
stadında yaptı. Stat oldukça ka 
la balıktı. 

Günüıı ilk karşılaşması fene 
rin dördüncü takımı ile İstanbul 
kulüpleri dördüncü takımlar muh· 
teliti ar11ında şampiyon çıkan kü
çük fenerliler kendi kümelerinin 
muhtelit takımınıda kolaylıkla ve 
3-0 yendiler. 

Sıra büyük maça geldiği za
mın stat azami kesafeti bulmuştu. 
Kalabalık arasında iktisat vekili 
Celal beyefendi ve ordu müfettişi 
F ahrettin Pışa hazır bulunuyordu. 
Sabaya evvela Viyanalılar çıktılar. 
Biraz sonra da fenerliler çıktı • 1 
Mutat merasimden sonra takımlar 1 
şu şekilde karııfaştılar. 

Viyaoal ılar : Bravo, Sesta, Se
ker, Loc, Muller, Tisat, Holer, Ku· 
bes, Huler. Silling, Vayls. 

Fenerbabçe : Necdet, Yaşar, 

Ziya, Cevat, Ali Rıza, Esat, Ni · 
yaıi, Namı~, Muzaffer,Şaban, Fik
ret. 

Hakem Adil Giray bey. 
Oyun başlama düdOğü ile be· 

ıaber bütün oyuncular ve halk 
babası öldüğü için oynamıyan Fe
nerin genç kalecisi Bediinin ma 
lemine hürmeten bir dakika hare 
ketsiz kıldılar. İkinci düdükle be
raber bir fener hücumu baılıdı • 
Viyanılılar bu hücumu muavin 
hatlarında kestiler ve yerden p11-
larla seri bir iniş yaparak derhal 
fener kalesini 11rdılar. Viyanalı
lar fener kalesinin etrafında der
hal sıkı bir çenber çevirdiler. Zi
ya, Yaşar müdafaası Viyanalıların 
hücumuna kartı koymak için çok 
çalışıyor. 3 üncü dakika Esadın 

ayağından topu kapan Viyana sağ 
açığı topu insayite geçirmek iste
di. Fakat Ziya topu kesmek üzere 
müsait vaziyet almıştı . Vururken 
iska geçti ve Viyanalıların orta 
muhacimi birden gol vaziyetiııe 
girdi. Eğer Yaşarın ani hir nıüda
halesi olmasaydı fener daha bi· 
dayette bir gol yiyecekti. Viyana· 
lıların hakim vaziyeti devam edi 
yor. Fakat fenerliler yavaş yavaş 
canlındılar. Soldan inişler yap -
mıya batladılar. Viyanalıların mı· 
ruf müdafii Sesta kendisini gös-

terehilecelc fırsatlar elde edebiliyor. 
11 inci dakika Fikretiıı çok güzel 
bir initi yerden ortaladığı lopu 
Muzaffer kaptı kısa bir eşapeden 

Yunus Kazım ve Naçi 
beyler 

Vilayetjmiz maarif müdürü Yu
nus Kazım ve erkek muallim mek
tebi müdürü Nıci beyler tetkikat. 
ta bulunmak üzere Maraşa gitmiı 
lerdir • Bu ıeyabıtlarını Gui An 
tap , Urfa ve Diyarbekire kadar 
uzatmaları muhtemeldir . 

Milliyet refikımız 

İıkeçede çıkan • Milliyet ., 
refikımız dört yaıına girmiştir • 
Kutlarız • 

Çocukları baştan çıka
ran bir serseri 

Arslan oğlu hımal Mustafa , 
sokakta baıına topladığı çocukla· 
ra kumar oynatırken yakalanmıştır. 

sonra sıkı bir şut çekti. Top kı 
lecinin ellrri arasından sıyrılarak 
direğe çarptı ve geri geldi. Viya· 
nahların güzel alkışlarını tamam· 
lıyacak sonuncu vuruşu rkseri • 
yetle orta mubacim kaçırıyor. Ntc· 
detin güzel kurtarışlarını görüyo 
ruz. 25 inci dakika Fikret süratle 
indirdiği topu Şabana verdi. Şa 
ban güzel bir pluo ile takımına 

bir gol kazandırdı. 

Viyanılılar bütün bızl1riyle 
oynuyorlar . Yerden pasları top 
duruk çekişleri bilba11a deplas
manları üstadane. Fenerin golün· 
den sonıa birinci devrenin dtva· 
mı !ıadisesiz geçti ve her iki takım 
elde ettikleri fırsatı daima kaçır· 
dılar . 

ikinci devre Viyanalılırın hü · 
cumu ile başladı . Hücum ba'.la 
rında esaslı değişiklikler yapan 
Viyanalılar bir fırtına gibi Fener 
defansını karmakarışık ettiler ve 
ikinci dakikada orta mubacimle· 
riniıı ııyanı hayret derecede gü
zel vule bir şutu ile' gollerini yap
ıılar . Aradan henüz 30 saniye 
geçmeden bu sefer ıağiç yerden 

bir şutla ikinci golü kaydetti. 1-0 
galip bitirdiği birinci devredan son· 

ra ikinci devrenin ilk iki buçuk 
dakikasında 2- lmağliip '. vaziyete 
düıen Fenerliler hemeu hemen 
panik vaziyetine girmişlerdi • 
Çok güzel oynayan Viyanalılır 
Fener batlıirı arasında biç bir mü 
dafaaya maruz değillermiş gibi ko· 
!aylıkla sıyrılıyorlardı . Denilebi
lir ki bütün enerjisini aarfetmeıine 
rağmen hedefine vaaıl olamayan 
F enerbahçeliler hile Viyanalı fut
bolcuların tılsımlı aheugine ma
ruz kalmış gibi idiler. Sarı lacivert· 
liler bu iiciz vaziyetten 10 dakika 
sonra kurtulabildiler ve gayretleri 
semere vermeğe başladı.,Mamafib 
oyunun 'cereyanını yine Viyana
lıla hakimdi . Necdetin ıayanı tak· 
diı' iki kurtarışı 27 ve 29 uncu dı 
kikalardı Viyanalıların hücumla 
rıoın neticeleıımesine mani oldu . 
Fenerlilerin zaman zaman yaptık 
lau hücumlar maruf ıestanın ha -
rikalariyle kırılıyor . Bu oyuucu 
İstiınbulun gördüğü en kunetli 
müdafii olduğunu isbateden bir 
kabiliyet gösteriyordu . Vıyanalı · 
!arın tefevvuku hali berdevam . 
Oyun bu ceryanını sürükleyerek 
2-1 Fenerlilerin mağlubiyetiyle 

bitti . 
Modada yıpılan yüzme teşvik 

müsabakalarının neticesi fevkala· 
dedir . Müteaddit Türkiye ıeknr
ları lazelenmiıtir . Dereceler şun 
!ardır : 

100 metre serbest birinci Ga· 
lataurıydan Orhan , 1,5,8 yeni 
( Türkiye rekoru } ikinci G. S. 
Halil . 

400 metre ıeı best birinci G. 
S. Halil 15,58 (yeni Türkiye re· 
koru) , Bey kozdan Saffan . 

200 metre kur~ağlama ; birinci 
Beykozdan Sıdi 3,29 ( yeni Türki
ye rekoru ), ikinci beykozdan Nec
det. 

100 metre sırtüstü birinci Bey- j 
kozdan Agah i,29,1 (yeni Tüı ki 
ye rekoru ) , ikinci G . S. Or ban . 

1600 metre serbest birinci Bey - 1 

kozdan Saffan 25,31 ( yeni Türki - ! 
ye rekoru ) , ikinci Fen erden Sa
lim . 

Umumi tunifte Beykoz 89 , 
G. S. 74 Fener puvan almıştır. 

Tevfik Rüştü BeJ 
Yahut tebabetin galebrs 

"Le Mois,, nın Ttmmuz nuslı\ 
sından: 

"Türkiye Hariciye Vekili Te " 
fik Rüştü Bry , bir gün Cenevreı B 
murahhaslar ile gezetecilerden ı:ıılneti 
rekkp bir gurup araaında kooll' his 
şurken demişti ki : lan 

- Çok gariptir ; Şimdiye ka.rıelr.t 
dsr biç bir nssam benim şayeıııaca 
kabul bir karikatürümü y•pamalst'i 
mıştır . <İrat 

Filbakiki Türk siyasetinin re~iiıa 
gözlükleri arkasında parlıyan baYani 
kışı, nadir saçları, yüzünün batlahi k 
rındaki fevkalade canlılık, tebesılan 
sümüo mütehavvil müansları, kesAm 
kin ve çalak jesti ile zabtı imkan 
sız olan rekik ve bümmalı bir balı 
maliktir. Onu klasik Türk tipini " 
benzetmek kabil değildir. O, O"f 
ord veya Cambridge' de tabsilirıtaat 

bitirmiş olan ciddi bir centilmeoittle 
andırır. •ha 

ilk Millet Meclisine lzmir mei'>İly 
usu olarak intihap edilince mübiıl!işti 
bir vazifC:ile tavzif olundu . Bü·•ba 
yük Millet Meclisini MoıkovadıD•ly 
• gayri resmi ., surette temıile8at 
gitti . Sovyetler merkezinde ;Jı}asıl 
senelik ikamet ve Ankarada sıhJıily 
bıye vekaletinde kısa bir stajdıle ç 
sonra tekrar siyasi misyonlara S. 
fa•liyetir.i tahsis etti : Muhtelit 
Türk ve Yunan mübadele komis- " 
yoouna riyaset etti . Cenevre ilı 1 
temaslardı bulundu. Nıbayet t9'.6ovy 
te Fethi bey kabinesioin istifa.ıakk 
ve ismet Paşa kabinesinin teşektn r 
külü üzerine Hariciye Vekiletinlk y 
işgal etti . Te11fik Rüştü bey dafııayü 
li siyasetteki tabavvülata rağmeoilıal 
mevkiini muhafaza elli • Denilebiylar 
lir ki M. Benesden sonra AvruplOn 
Hariceye Nazırlarını.ı en eskisilna) 
dir • Aristide Brian d derdi ki :933 
« iki nevi diplomat vardır . Hay• n 
pereatier ve realisler ., Tevfi(retle 
Rüştü beyi realistler ara11nda ııtir t 
malıdır . Hem rulist , hem dıera 
idarei mul•batçıdır . K~ndisi doikt 
sık sık der ki : ıet 

- Be.ı hadi11hn siyaselioi y•ısı 
pıırım . 

• 
M•mafib Türk Hariciye veki 

linin asıl mahareti bu badisa 
tı husule getirerek onlara daÜtıe 
hı iyi hakim olmaktadır . Zateılas 
bu hadiseler hep sulbcuyanedir od 
Çünkü Tür ki yenin muhtelif dev ıasr 
!etlere olao siyaseti bir formüle İs 
teksif edilebilir : " Bilatefrik uz· 
lışma ve dostluk " itte mahir vt 
sabırlı diplomat bu uzlaşmayı ve 
bu dostluğu bulmak için Avrupııgil 
nın şahirablarını dolaştı . ür 

Moskovn , Roma , Peşte , Pa41 Y 

ris ve Lundra Hariciyeleri ile mü.aya 
nasebetler tesis etti . CenevreoiıPnl 
bir " tanınmış siması • dir . Ora ın 
da kendisine yüksek bir mevklÜ• 
ve bir çok şahsi sempatiler lemiıİYe 
etmiştir . Çünkü sözü ve özü doP D 
rudur ve doğruluğu ile şöhret kaııb 
zanmııtır. 

Türk diplomatının en büyü~' 
muvaffakiyeıini , namının ebedi 
yeo meı but kalacağt eser , Bulga 
ristan hariç bütün Balkan devlet rd 
larinin iştirak ettikleri Balkan mİllc 
Hkını kuvveden file getirmiş ol ·s g 
mastdır • Bu neticrye ~armak içi\şt 
evvela Roma hükumetini temin~ıe 
mecbur oldu . ltalyan murabbas'k 
lariyle bu noktada ne kadar meb\pl 
ret göstermeğe lüzuın gördüğa i 
anlaşılır . Balkan misakının esafe 
Yunan, Romanya, Yugoslavya V~ks 
Türkiye arasında hali bazırdılıin 
muahedelere göre hudutların tak~ 
viyeıidir . Şu halde mevzuu sı•~a 
sulha matuftur . ve ltalyan nokll.ğ 
naz arınca Ah kara' bu m s •kta lü ıal 
zumu görülürse muaddil vazifeain)k 
görecektir . Böylece Tevfik Rüşl'iil 
bey büyük düşüncesini taiıakku• 
ettirmiş oldu . Yakın şark devletın 
- Gerisi dördüncü sahifede --')b 
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Romany~tda ştıker ve ktıh-
nus'I v11ye inhisar 

li T• " Peşter Lioyd,, dan : 
evrri Bükıeıtcn bildiriliyor: Hükii ı 
a oı betin kısa bir ıaman içinde şekeri 

kon11 lıhiaara tabi tutacağı iyi haberler 
tlaa mebıfılde katiyctle söylen· 

e ka·nektcdir. Kahveye de inhisar ko· 
•aya1~acağı söyleniyorsa da bu pek 
pam.tst'i değildir. Şeker inhisarı, müs 

irat inbisarınıo tibi olduğu ah 
in rc.-ı am dairesinde idare edilecektir. 
ıan ha~ ani tütün inbisarrnda olduğu gi. 
batla t>i kuıusi ticareti büsbütün orta· 
lebeı lan kıldırmıyacaktır. 

1ıt k~•~merikada pamuk zeriya-
l!ıka11" hd'd· 
ir bal tının ta ı ı 
tipin• "Prster Lioyd,. d•n : 
, oxf: Vaşingtondao bildiriliyor : Zi 
bsilirıtaat oezareti birleşik Amerıka dev 
Jmc~tlerine ıimdiki pamuk zeriyat 

basını 28 milyou akr, yani 11,2 
, me ilyon hektar olarak tahmin et 
nübi iştir Geçen ıene pamuk ekilen 
. Bil hı 40,9 milyon ıkr, yani 16,4 
ovad.fiılyoo hektar idi. Amerikan zi . 
emıil'-rat siodikası ~934 senesi pamuk 
~e ikl~•ılatını 26mılyon akr, yani 10

1
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la sıhtılyon hektar olarak tahdit etme· 
tajd~e çalışıyor. 

ontar•s R d . 
lıhteli • usya a ağır sanayı 

omis ''Neue Züricer Zeitung,, dan : 
vre il• 1934 aeneunin ille yarısında 
iet 19~ ovyel Rus ağar sanayi mamulah 
istifa• •kkında şimdiye kadar neşredi 
teıek•n resmi rakamlar, gtoçen senenin 
iletirı k yarısına nisbetle mühim bir te· 
•y da~ •yüt göstermektedir. Çelik fab · 
ağmeı kalanndı kinunu11ni . haziran 
aileb: 1Yları zarfında 9 milyar 400 mil· 
''rup on ruble luymetiade makineler 
aıkisi bal edilmiştir. Bu rekor rakamı, 
di ki 1933 aeaeziaia kiaunuHni bazi
Hayı an aylara zarfındaki zamana nis 
if evfil letle kıymet itibariyle yOzde 28 
19• a.fr te11yüt teıkil ediyor. Bununla 
em Jleraber resmi iıtıtistik, mamulatı 
!isi d4iktar itibariJle değil ıyalnız kıy-

et itibarile bildirmiıtir. 

tini Y sırda elektrikli şimendifer 

k:.ı " Tlirkiıche Post,, dad : 
ı ve •ı 

ııadiıa Ayan meclisi Kıbire Süven 
a da~n.eadiferlerinin işletme ve tamir 
Zate-'•srafı ile Kahire· Heluan ara

nedir da elektrikli şimendifer tesisi 
f devtasrahm kabul etmiıtir. 

~krmiilG ispanyada imha edilen 
•ı uı 

ahir vf yumurtalarımız 
lıyı vt ispanyada Port Bouda 1,160 
'vrup•Jgiliz liraaa luymttinde 72 ton 

6rk yumurta11 imha edilmiştir . 
e , Pa IJ yumurtalar iki ay evvel lspan 
ile mD• ~ya getirilmiı; fakat bükümetin 
ııevreniı tmtenjan •İsteminden salahiyet 
t • Ora nmadığı için memlekete ithaline 

mevWftaaade edilmemiıtir. Nihayet sıh· 
... temi.bre memurluı istimale gayri sa
Szil dofa buldukları içia bu yumurtaları 
aret katba etmiılordir. 

b&yü Rusyada bir porselen 

ebedt ve fayans kombinası 
1 

t Bulga1: Maryopoldan Tass ajaosıaa bil 
devlel rdiğine g6re , Mariyopolda bü 
~an m le bir porselen kombioası vücu· 
miı .o~ • getirmek için inşaata başlan 
tıak ı~ı aşhr . Bu kombina üç esas teşek. 
temını le ayr1lıcakhr. Birincisinde mut· 
rabba~ cfyasıoa müteallik porıelcn 
ar me lar yapılacak , ikincisiode ııb
lördDI ibtiyıcat içia lazım gelen mılze 
D esa~ imal edilecek , üçüncüıünde 
avya ~1ksek voltajda elektrik tesiıah 
aıudaın porıelen edevat yapılacaktır. 
rın tak• kombina senede porıelen ve 
zuu 811 ~anı olarak 47,5000,000 ruble 
tı nok~ ğeriade 30,500,000 parça eşya 
•kta lu al edecektir . Amele miktaranın 
azifeaill 1kuz bine yıkın olacağı tahmin 
ik Rüıl iliyor . 
hakkul Porselea ve fayaos kombina11· 
devle• .. inıaatı için yüz yirmi milyon 

fede ..... ble aarfedılecektir . 

Bulgaristanda kağıt sanay i 
Bulgaristanda elyevm dört 1 

yerli kağıt fabrikase çalışıyor ve ı 
bunlar Belovo t Koıtenez • Banjı 
Knjıcliew ve Kotschınerwo fe
hirlcrinde kaiodir . Bu fabrikalar 
mutedil bir gümrük himayesinden 

müstefit olmaktadırlar . Knjascbewo 
kağıt fabrikası az zaman evvel bü· 
tün tesisatını Alman makineleri 
ile teçhiz ve takviye etmiştir . Di 
ğer kağıt fabrikaları da rekabet 
ıahaaından geri kalmamak için 
ayni veçbile makine tesisatlarını 

yeoileşmeğe mecbur olacalclardır. 
Şimdilik Bulgaristan1da gazete 
kağıdı imali mutasevver değildir. 
Zira , gazete kağıdı imalatı Bulga
ristan için şimdılik idareli olmıya
calcbr . 

Amerikaya alkol ithali 

11 Neue li'reie Presse,, den : 

Vaşiagtondan Reuter Aj•osı 

bildiriyor : Müskirat memnuiyeti 
kaldmldıktanberi üçüncü defa o-

lau k 11 müskirat kontrol ittihat 
idarui ,, ecnebi memleketlerden 
geJecek alkollu meşrubahn tabdi 
dataız olarak Amerikaya ithali '1 
eylülde başlamak üzere iki ay için 

caiz olduğunu ilan etmiştir . Bu 
tedbir alkol kaçakçıları ile m6ca
dele etmek maluadiyle ittihaz e
dilmiştir. Alkollü meşrubat, yu
karıda gösterilen makam tarafın 
dan tanzim ve ita olunacak 1754 
veaika sahibi tarafından ithal edi· 
le bilecektir. 

~~~-------·,_..----~~-

Uraldi• sınai faaliyet 

Ural mıntakasıada kimyevi ve 
madeni büyllk bir kombinanın in
ıaaına başlanmııtır. Sovyet şura
larının en zengin madenlerinden 
olan Degnuyırak mıdeninia filiz
leri bu kombiaıda iıleaecektir . 
Kombinada Renede elli bia ton 
bakır verecek olan bir bakır dö 
kümbınesi, kükürt, asit sülfirilc 
ve kimyevi gilbreler iıtibsali için 
kimyevi fabrikalar olacakhr. 

Müesstse ilk defa olarak Sov
yet şuraları dahilinde azotlu ve 
foıforlu amofoz gübreıi ile mu 
zaaf süperfosfat imal edecektir . 

Kombina senede yüz elli bin ton 
amofoz ve yüz dokHa hin ton sü· 
perfosfat verebilecek surette tec
hiz edilmektedir. 

Bayta ri teşkilata m ız 
hakkında 

İsviçre - Federal Umumi ik 
tiaat şubesinin baytari dairesinde 

mütehusıs bulunan Dr. Paul Kap· 
peli Türkiye baytari teşkilatı bak 
kıadaki ihtisasatını bir mektupla 
Ziraat Vekaletine bildirmiştir · 

Mumaileyh diyor ki : Türkiye· 
de son bır kaç ıene içinde meyda
na getirilmiş olan rabıtai sıbbiyei 
baytariye organizasyonunda ve 

bulaşık hastalıklarla mücadeltde 
elde edilen büyük neticeleri ve 

matluba muvafık bir plin dairesin
deki memleket bayvaaatıaın isli 
hını görünce çok mlltebayyi.1 kal
dım. 

Türkiye yetittiriciliği islah 
proğramının gayesi memleket bı
kım ve gıda şartlarına uygun , has

talığa mukavim , yüksek kabiliyet 
ve verimli at , sığır , koyun ve ke· 
çi yetiıtirilmeıine mllıtenittir • 

_ ____ -"'!Ol ____ _ 

Bıçaklı kabadayının zoru 

ne imiş? 

Mübarek oğlu İbrahim adında 
birisi Tezalet çılıaracak derecede 
sarhoı olup umumi ev sahiplerin· 
den develi Saki neye de bıçak çek· 

1 tijiadea yakalaAmışllr . 

M. Baldvin 
Hava kuvvetlerinin arttırı· 

lacağını söyledi. 

I~ondra : 21 ( A. A. ) - Baş· 
vekil muavini M. Baldvin , dün 
akşam mecliste hava işleri siya· 
setine ait olup muhafazakarlar 
tarafından ötedenberi sabırsız· 
lıkla beklenilmekte olan beyıı· 

nalla bulunmuştur . 
:Mumoiloylı ha\ a kuvvetleri· 

nin artırılacağını söylemiştir . 
Yeniden kırk bir hava filosu vü
cuda getirilecektir . Bu filoların 
33 ü İngilterenin ve diğerleri de 

imperatorlugun muhafazasını talı· 
sis cdilecektir.Proğramın tatbikı 
ihtimu l silahları bırakma işini 

ileri götürmek ktıygusu ile ve 
devletin mali işlerine nazaran 
tadilata uğrayacakttr . 

İspartada 

Halıların boyanması için 

yeni bir boyahane yaptldı. 
ti o .. 

Isparta : 21 ( A. A. )-Büyük 
şöhreti haiz olan İsparta halıla· 
rının iç ve dış pazarlarda şöhre· 
tini idame için Ticaret Odasmln 
soğuk damga vurmak suretile 
t•thik rttiği milli kuruma sis· 
temi çok eyi neticeler vermeğe 
ba§lamıştır. Bu koruma sistemi· 
nin tatbikı gününden şimdiye 
kadaa mühim miktarda halı 
dıımgalanmıştır . Bu gün kalitesi 
bozuk ve talimatname evsafına 
muhalif halı pek az bulunur . 
Halı ipliklerinin iptidai şekil 
deki el kazanlarında boyaması, 
soğuk damga talimatnamesi ile 
menedildiğinden şehrimizde ye· 
niden bir fenni boyahane daha 
yapıJmış ve faaliyete başlanmış· 
tır . 

Tekirdağdtj bol. yağmurlar 
yağdı. 

Londra : 21 ( A. A. )-Baş· 
vekil muavini Baldvin,Avam Ka 
mıırasıoda beyanatta bulunarak 
İngilterenin diğer memleketle· 
rinde nyni yolda hareket edecek· 
leri ümidile teslilıatını tehlikeli Tekirdağ : 21 ( A. A. ) - Bu 
bir surttte tenzil etmiş ve fakat gün yağan şiddetli yağmurlur 
siliihlrıq hırakmaya ait müzake· esnasında şehre iki yıldırım düş

müş,bazı clekhik telleri kopmuş· 
relerin sürüncmede kalmış oldu· f . t kt 

. 1 f"ld d' tur . nsonca zayıa yo ur . 
ğunu ve bır çok ma ıa ı e en ı· 1 • • • 

şeler boş uöstermiş _bulunduğunu Kılıste tetkıkatta bulunan 
b • 1 b 1 . . söylemiştir . ta e e erımız 

Mumoilt•yh İngiltere hükii· 
metinin tnkip etmekte olduğu 
siyasetin silahları bırakmayı te· 
mine matuf olduğunu hu ümni· 1 
yenin hiç olmazsa kısmen tahak
kukuna •İt ümidinin zail olma· 
mış bulunduğunu,ancıık pek ya
kındıı bir netice elde edilmesine 
ihtimal vermediğini ilave etmiş· 
tir . 

Amerikan murahhas· 
lara lngilteradan 

ayrtldılar. 

Londra : 21 ( A. A. ) - M. 
Norman Davis ile deniz işlerinde 
Amerikanın diğer iki murahhası 

evyorka hartket etmişlerdir. 

lngllterede hayvan bas
layicilerine yardım 

ediliyor . 

Londra : 21 ( A. A.) - Avam 
K•marası ikinci kraatinde 24 
r~ye karşı 216 rey ile İngiliz 
hayvan besleyicilerine 3 milyon 
İngiliz lirası tahsisıt verilm~sini 
kabul t-tmiştir . 

Belçika meclisi 

Kilis : 11 ( A. A. )-Lise ve 
yüksek mektep talebesinden,tatil 
münast"betiyle Kilise ~elen 75 
efendiye hu gece C.H. Ii. yüz ki 
şilik bir ç"y ziyafeti verimiştir . 
Ziyafette askeri ve mülki erkan 
ve maarif rüesası hazır bulunmuş· 
lardır. 

lstanbul rasathanesi 

Muğla mmtakasında bir 

zelzele kaydetti 
_._ 

İSTANBUL : 21 ( A.A )- Tem· 
muzun 18 inci Çar§amba günü gece• 
si saat 22 yi 3 dakika 20 ıaniye ge· 
çe oldukça tiddetli bir zelzele kay· 
dedilmiştir Recfderin ılata tesiri bir 
saauan fazla sürmüştür Epioentrin 
İstanbuldan mesafesi 500 kilometre 
olduğundan ve ciheti de cenuba ya-
km bulundu~undan hadisenin bir 
güo evvelki gibi Muğla mmtakasm· 
da vaki olduğu tahmin edilmi~tir . 

Tekir daljında yol 
f aaliy&tleri 

Tekirdağ: 21 (AA) - Şimali 
Tralcya.rı denize bağlıyaa ve Edir· 
nenin 1abil güzergahı sayılan Te· 
kirdağ · Hayrabolu yolunun ikti-
sadi noktai nazardan daha lüzum
lu olduğunu gören vali vekili , Dl· 
fia fen heyetini ve bu seneki ame 
lei mükellefoyi ~bu yola göndermiş 

Hükümete fevkalade salahi· ve üzerinde eaaah inşaata başla-
nan bu yolun Trakya iktiıadiya 

yetler bahş eden layihayı tında mühim bir rol oynayacağı 
kabul etti, mubılckaktır . 

_ Saray, Çerkesköy , Çorlu is· 
Bürükıel : 21 ( A.A ) - Hü. tasyon yollarındaki inşaat ve silin 

kumet tarafındaa istenilmiı olan diraj devam etmektedir . Tekirda · 
fevkıllde selabiyetlere ait müza ğın Çukurçeşme caddesinde parke 
kereler esnasında vandervelde Sos döıenmektedir . 

yalist fırkası namına hükumet aley · İtalya matbuatı ve Şark 
hinde rey vereceğini , çünkll bu misakı • 
istenilen salibiyetlerin otoriter 
bir rejime doğru bir istihale teş 1; Roma : 21 ( A. A. )- İtnlyan 
kil edeceğini söylemiştir . gazeteleri ";,;ark misakı kar§ısında 

Meçlis selibiyetler meselesine Almanyaya tahsisatının göster· 
müteallik müzakereleri keserek mokte oldukları tereddütlerden 
vataudaıhk vazifesini ifa etmiyen bnhsetmekte ve bu misakın ma-
Belçikalıların Belçika tabiiyetin· ruz kaldığı müşkülatı saymakta 
den iıkatına dair olan kanunu 78 ve mamafi nihai muvaffakıyete 

kbni bulunmaktadır . 
reye kartı 85 reyle kabul etmittir. 
Ayni zamaadA iftirakcılar1n tab Viyanada boyuna bom-
rikitını tealcile matuf bir kanun da balar patlatıhyor 
kabul edilmiıtir . 

Viyana : 21 ( A A ) - Polis 
Karsta idman y1Jrdu· idr.resi binicilik mektebinin önlln· 

nun yıl dönümO de bir bomba batlamııhr. Oç kişi 
yaralaamııhr. İki kişinio yarası 

l\:ARS : 21 ( A.A ) - Düo ge· b 
ce İdman yurdunun yıl dönümü mü- ağırdır. Zannolunduğuaa göre u 
nasebetiyle Yurt, Ordu evinde çok mecrublar suikast amillerinin bb· 
samimi bir aile balosu vermigtir • zat kendileridir. 
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lngiltere krah 

Dnnyanın en uzun deniz 

altı yolunu açtı 

ı Darısı başımıza 

1 - Birinci sahifeden erten-

-LİVERPOL : 21 ( A.A ) - İn
giltere Kralı altıo bir düğmeye baa· 
mak ıuretiyle dünyamn eo uzun de· 
niz altı yolu olan Mersey tunelini 
küoat etmittir . Bu tunel 8 milyoo 

,, Sterlin lirasına mal olmuştur. Bu bir 
Belediyenin tek başma batarmış ol
duğu eo muazzam bir i§tİr. 

M. Lebrun 
M. Ruzveltin annesine bir 

ziyafet verdi -PARlS : 21 ( A . A ) - Reisi 
Cumhur M. Albert Lebrnn Amerika 
Reisicumhuru M. Ruzveltin anneıi 
Madam James Ruzvelti öğle yemeği· 
ne davet etmiştir. Bu ziyafette Frao
sanın Vaşington ıefiri M. Delabou· 
lay ile sefaret müsteşarı M. l\farri
ner bulunmuşlardu . 

Amerikada şiddetli 
zelzeleler oldu 

Panama : 21 ( A.A. ) - Mem· 
leketin her tarafında şiddetli zel
zeleler duyulmuştur. Chiribui vi 
)ayetinde birçok binalar yıkılmış. 
tır.Münakalat durmuş, 4 kişi ya· 
ralanmıştır. Tayyare ile ilaç gön· 
derilmiştir . 

r eyyork : 21 ( A. A . ) - Mis-
sonri ile Rocheuses dağları ara
sında 17 hükumet dahilinde ölüm, 
kıtlık ve sari hastalıklar heyulası 
kendini göstermiştir. Sanıyi 27 
giindenberi durmuştur.Malikine· 
ler metruk veya harap olmuş va· 
ziyettedir. İnsanlar ve hayvanlar 
tasvir edil~m~=~ek iztıraplar duy· 
maktadırlar. ascıtyda hiçbir 
vakıt bu kadar çok hayv•nın mez 
hahalara götürüldüğü görülme· 
mişti . En eyi meralar kurak göl· 
ler manzarası arzetmektedir . 

Güç bisikletlileri Arda· 
hana vardılar . 

Ardahan : 21 ( A. A. ) - Mu
hafız gücü bisikletcileri evvelisi 
gün Ardahana vardılar . Şehir 
Iıa,irinne gücün eski azaları ve şe-
hirde Kaymakam, Belediye ve 
Cumhnriyet Balk Fırkası reisleri 
ile alay aabitım ve halk taraf an· 
dan kek samimi surette karşılan .. 
dılar. 

Beş dershaneli Fevzi paşa mek· 
tehi ile merkez köylerincte on iki, 
Kili höylerinde dört, izip köy

lerinde dört, İslahiye köylerinde 
üç, Pazarcık köylerinde iki üçer 

dershaneli mektep yıpılacaktır. 
Bu mekteplerin temelleri ıtılmış· 
tır. Antebin Burç, Güceğe, Büyük 
kızılhisar köyleri mektepleri ile, 
Kilisin Yanan köy, Nizibin İs· 
tik1iil ve Elifoğlu, Bıyam, İsli· 
hiyenin Sakça göz mektepleri bit· 
mek üzeredir . 

Kilisin AJimıntar, izibin 
Karkamış (Carabulus), Elifoğlu 
köylerinde aynca birer p•nsiyon 
yapılacaktır. İşe başlanmıştır. 

İnşaatınr devam edilen mek
tepler,merkezin Ulumasara, Lo· 

han, Ani, Bata), Yona, Üçlrubhe, 
Beylerbeyi- Ciugife, Sanl,Sarılar, 
Kilisin Tipil.Karnebi,Gülgüman ; 

izihin Keret, O rul ; 1sliihiyeain 
Has., Akbez; Pa?.Arçığın Kara1hı· 
ytklı, Ufacıklı köyleri mekteple· 
ridir. 

Bu mektepler Maarif Veki 
Jetinin kabul ettiği plana göre ya
pılacaktır . 

Bu mektepler muallimleri di· 
ğer mekteplerden yapılacak mu 
allim tasaanıfatile temin oluna
bilecektir.,, 

Kaynanasına sulanmış 

Müteaddit sabıkası olan Mıdık· 
lı Süleyrnaa oğlu Hasan , bir:ae
aedeoberi bir evde beraber otar· 
dukları kaynanası Nafianın üzeri
ne sarhoılukla, atalarak zorla kir· 
letmek teşebbüsünde bulunmak 
iıtemiş ve bu yüzden lc.aynaae11 
ile kavgaya tutuımut ve çığhi• 
yetişen bekcinin de üzerine b&cam 
ederek elbisesini• döğmelerini 
koparmak suretiyle hakarette bu
lun :ıutundaa yakalaamıı ve bak· 
kında tutulan takibat evrakiyle 
adliyeye tealim edilmittir • 



~d ife : 4 

Tevfik Rüştü bey 

- İkinci sahifeden erten -

leri arasında siyasi ve ticari bir 
ittihat husule geldi . Bundan bu 
devletlerin her birinin iktisadiya
tında mütezayit bir salah elde edi 
lrcektir . 

Bu Balkab misakı gü:llükle ta
hakkuk ettirilmiş olan bir eserin~ 
ıabakkukudur . Bunu meydaııa ge· 
tiren Türk siyaset adamı içio güç
lükler daha çoktur . Çünkü sultan
lar zamanında tefessüh etmiş ve 
actebi direktifi ile harekete alış, 
mış lir diplomasiyi!eline almıştı . 
Te•fik Rüştü beyin tam rralist si
yaseti Balkanlar için hayırlı bir si
yı settir . 

Çünkü Avrupanın volkanı olan 
B .. Jkanlar artık ber bang! bir bek 
le ,imez feveran tehlikesini göster
miyeceğe benziyor . Balkan misa
kı , federal misak . işte Türk dip· 
lomasisinin hedefi bu olmuştur ve 
bala budur . Görülüyor ki bu , 
"hadisat siyasetini yapmak,, _lan 
yüksek bir şeydir . Türkiyenin da· 
bili yükselmesi ile harici - siyaseti·J 
nin yükselmesi arasında bir nevi 
ahenk mevcuttur . 

Bu eski doktor , bu eski ııh· 
bitrci kendi toprağında milletler 
ifasında bir nevi • sıhhi tedabir• 
tatbik etmek istedi. En yakın 
memlektlerden bşlıyarak yavaş· 
yavaş ilerledi . Rousseau, bir çn· 
cuğa çoğrafya öğretmek için ev· 
velfı kendi bahçesinin planını ya· 
ptırır. Daha sonıa gözün görmedi
ği mıntakalaıa dimağını sevkeder
di. Tevfik Rüştü bey de böyle yap
tı. Metodun iyi olduğuğu tezabür 
etli. Hrle böyle bir araştırıcı di
yanostik bemen takip ederse mü· 
kemmel bir metottur. Doktor Tev· 
fik Rüştü Bey bu noktada da fen
ni tatbika muvaffak oldu. Avru 
panın Balkanlar köşesinde hararet 
derecesini tenkisa muvaffık oldu. 
Bu muvaffakiyeti görünce gayri 
ihtiyari şu fikir gelir ; Belki de 
diklomasi tababetin bir g•lebesi 
dir. 

Tahkikat 
komisyonuıJ da 

- Birinci sahifeden artan -
tten ç .. lı.ilmelerine karar verecek
tir . 

Mamafi, ya M. Duomerguenin 
meselede hakemlik yapması ve· 
yahut radik.l fırkanın tatmin voı 
teskini suretile hu eon tedbi
re murııcaat edilmiyeceği ümit 
olunmaktadır . 

Nazırlar yarın öğleden sonra 
saat 17 de M. Ch.rooun riyase
tinde toplanacaktır. 

Telefonla kendisine müracaat 
olunan M. Doumergue, yorgun ol· 
duğundan dolayı bu müzakeraHa 
hazır bulunmak üzere Parise ge· 
lemiyeceğine müt.essif bulundu
ğunu bildirmiştir. Kendisine bu 
miizakeıelerin neticeleri, eaatı sa
atine bildirilecektir. 

Radikal nazırl•r arkadaşlarile 
beraber şimdiki ahval ve şerait 
altında milli birliğin muhafazası 
mümkün olup olmadığını tatkik 
edeceklerdir . 

Paris : 20 ( A. A . ) - Yarın· 
ki kabine içtimai dolayisile bazı 
nazırlar hüHimet erkanının, M. 
Doumergue olmaksızın faydalı bir 
müzakere yapomıyacakluını söy· 
Iemişloırdir. M. Tardieunün talı· 
kikat komisyonundaki ş-ıhadeti 
ile ortaya atmış olduğu hükumet 
meselesinin, bükil.met reisi olma 
dıkça halledılemiyeceği mutalea· 
sında bulunmuşlardır. 

Bu nazırlar yarın meselenin 
başvekilin riyasetinde yapılacak 
mu,.hhar içtimalara terkedilme· 
sini isteyeceklerdir . 

Hadiseyi kapatabilecek olan 
ga ne ~ahsiyet, M. Doumeague-

( Türk Sözll ) 
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Posta telgraf başmü· 
dürlüğünden : 

1 - 935 senesi için başmüdü
riyetimizin ihtiyacı olan muhtelif 
ebıı.t ve evsafı l 187 adet çıralı 

karaçam direk Adana yeni istasyon 
civarında teslim suretiyle vıı müna
kasa kanunu mucibince 17 - 7 -
934 tarihinden itibaren ve 5 · 8 · 
934 tarihinde saat 15 te verilen be
del muvafık görüldüğü takdirde 
ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle münakasaya konulmuştur . 
Talip olanların şartnamı.yi görmek 
için Seyhan posta ve telgraf baş 
müdüriyetlerine muraceatları ilıı.n 

olunur . 4350 
17--22 - 28-3 

Sanfransiskoda 

Birinci Sahifeden artan -
kişi ölmüş, 197 kişi yaralanmış· 
Ur . 

Sonfransisko : 20 ( A. A. )-
1..ımumi grey komitesi 174 reye 
karşı 191 rey ile umumi greve 
nihayet vermeğe karar vermiştir. 

Sanfransisko : 20 ( A . A. )
Amerika· matbuatına göre umumi 
grev efkarı umumiyeye çarparak 
kırılmıştır . 

dir. 
Paris : 20 ( A . A . ) - M. 

Tardiyönün şehadrti yüzündrn 
tahaddüs edrn mesele, kabinedoı 
teati edilecek izahat ile kapatıla
mıyacak olursa M. Doumerguein 
önümüzdeki hafta bidayetinde 
Tournefeutlleden Parise gelerek 
meselede hakemlik etmeBi muh
temeldir. Selahiyattar mahafil 
M. Doumergenin, M. Tardiyönün 

tahkik komisyonunda bu tarzda şe
hadette bulunacağından haberdar 
olduğu suretindeki şayiayı tekzip 
etmektedirler . 

4359" 

Seyhan muhasebei hüsusiye müdür· 
lüğünden : 

Muhasebei hususiyeya ııit nu
mune çifliğinde mevcut tahminen 
yetmiş, seksen bin kilo mıkdarın
daki odun, 934 senesi Ağustosun 
ikinci Perşembe günü saat dokuzda 
ihale edilmek üzere açık arttırma 
suretiyle müzayedeye konmuştur . 
Talip olanların, yüzde yedi buçuk 
poy akçeleriyle mezkur gün ve sa
atte encümeni vildyete muracaatla. 
rı ildn olunur . 4340 

13-17 - 22-27 

Seyhan muhasebei hususiye müdür
lüğünden : 

Vilıı.yet Hizmet otomobiline muk
tezi 100 ild 120 teneke benzin 934 
senesi Ağustosunun ikinci Perşem
be günü saat dokuzda ihale edil
mek üzere münaknsaya konulmuş
tur . Şeraiti anlamak istiyenlerin 
her gün muhııaebei hususiyeye, ta· 
!ip olanlarm yüzde yedi buçuk pey 
akçeleriyle mezkur gün ve saatta 
encümeni vilayete muracaatları 

ilıı.n olunur . 4339 
13-15-18-22 

Talebe velilerine 
müjde! 

ikmale kalan lise, muallim mek· 
tepleri ve orta mektep talebelerini 
yetiştirmek içiıı [ riyaziye. fen bil• 
gisi, biyoloji, fizik, kimya } dersle
ri vermelıteyim . Arzu buyuran!a
rın erkek lisesinde A. N. Rumzine 
muracaatları .. C. 

Hizmetci kadın • 
Ev işlerini görecek bir kadına 

ihtiyaç vardır • Matbnamıza mura
caat edilmesi . 

Gayri menkul malların 
arttırma ilAnı 

Dosya numarası: 1661 
Adana 1 inci icra memurluğun-

dan: · 

Pulcu Hüsne hanımın Ahmet 
Remzi efendide bin lira alacağın

dan ipotek edilen • 
Açık aı ttırnıa ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
Tapuca yemini Sağır oğlu Mehmet 
veresesi yesari Mehmet efendi ve 
zevcesi Zelıhn ve kısmen Fatma ha
tun arkası Fatma hatun cephesi 
tariki nm ve tahtani üç oda fevka
ni 1 odayi müştemil iken şimdi şa. 
Sağır lbrahim veresesi hanesi gar
ben Zeliha ve Fatma ve Ahmet el. 
sehimleri arasında nisfiyed üzere 
ihdas ettikleri tarik Şi. Fatma Ce. 
tariki om ile mahdut kerpiçtnn ma
mul harap üstte 1 altta 1 odayi şa
mil hane tapuca 250 arşın indelroe
saha 176 metru 6 santim • 

Gayri menkulün bulunduğu mev
ki, mahallesi, sokağı, nuH1arası . 
Bakır sındı mahallesinde ve tapu· 
nun 271 numro ve T. sani 340 ta· 
rihinde kaydlı . 

Takdir olıınan kıymet : Yemin
li üç yüz lira tamamıdır . 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün 
saat : Adana icra dairesinde 2004 
numrulu kanun mucibince 30 gün 
içinde bedeli ve kıymeti muhamme
nesinin yüzde 75 ini bulduğu tak
dirde 25 · 8 - 934 Cumartesi günü 
saat 14-16 da bulmadığı halde 
arttırmanın 15 gün temdidiyle 19-
9 . 935 tarihinde ve aeni saatta 
ihnle kılınacağı . 

1 - İşbu gayri menkulün art
tı rmu şartnamesi 22-7-934 tarihin
den itibaren 1661 numara ile l inci 
icra dairesinin muayyen numa· 
resında herkesin görebilmesi için 
açıktır. ilanda yazılı olanlardan faz· 
la malumat almak isteyenler, işhu 

şartnameye ve 1661 dosya numa
ra siyle memurıyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak içinyu· 
karıda yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 
nisbetinde pey akçesiyle veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir ( l 24) 

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

illl.n tarihinden itibaren 20 gün için
de evrakı müsbiteleriyle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri iyca
beder. Aksi halde hakları tapu si
ciliyle sabit olmadıkça satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar 

4 - Gösterilen günde arttırma
ya iştirak edenler arttırma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu mıılüma-

ilanları 1 Belediye 
ı ı __ ....:;.__ __ _ 

Belediye Riyasetinden 

Zuhrevi hastalıklarla mücadele dispanse 
tamir ettirilecek 

Belediye dairesi altında emrazı zühreviye ile müca<lnle dispans 

r~ olba~taki keşif?amcltıri mucıbinc~ açık eksiltme sur"tiylo tamir etlr 
rılecektır . lhalesı Ağustosun 7 incı Salı günü saat urı beşttı icra rıdil 

ceğindeıı taliplerin o gün Belediye encüııMnine murııcaatlnrı ililn ol 
nur . 4348 1 7 - 22 
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Adana mızın bu en kıdemlive en mükemmel 1 oyı 
foğraf atelyesi nihayet beynelmilel bir şöhr• yel 

haiz olan .. A G FA .. Fabrikasının filimlerini im 

muhtelif cins kağıtlarını da getirtmiştir. 1111 
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En mükemmel vesaitle mücehhez atelyeleri ver 
de en müşkilpesetleri dahi memnun edecı tut 

resimler yapılır. Vitrine bakmak sözümüz' kıl 
doğruluğunu isbata kafidir. cırı 
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NA VE SÜRA TLE YAPILIR 

VE HEMEN ERTESi GÜN 

TESLiM EDiLiR. 
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tı almış ve bunları lıımam;ın kabul 
etmiş ad ve itihar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağırıldıktan son
ra en çok arttırnna ihale edilir . 
Ancak arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş ba
şını hulmıız veya satış isteye
nin alacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artır
ma on beş gün deha temdit edi
lerek 9 - 9 - 934 Pazar gü
nü ayni saatta yapılacak arttır

mada bedeli satış isteyenin ala· 

cağına rüçhanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şertile ve 2 inci nrt
tırmadada kıymeti muhammenenin 
yüzde 75 ini bulmadığı tokdirdo 

2280 numııralı kanunun 1 ve 2 inci 
maddeleri ahkdmına tevfikan S'l.

tışin 5 sene tecil ve her sene niha · 
yetinde borcun maa faiz yüzde yir
misi ödenecektir . 

6 - Gayri menkul k~ndisine 
ihale olunan kimse derhal veyn ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesbolunarak kendisin
den evel en yüksek teklifte bulunan 

kimse arzetmiş olduğu bedelle al
mağa razı olursa ooa, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en 

çok arttırana iôale edilir. iki ihale 
arasmdaki fark ve geçen günler 
için yüzde 5 ten hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memwiyetimizr.e 
alıcıdan tahsil olunur. Mntlde ( 133) 

Emvali gayri menkulenin yuka
rıda gösterileıı 25 - 8 - 934 tarih
lerinde Adana 1 inci İcra memur
luğu odnğında işbu ilıı.n ve gösteri
len arttırma şartnamesi dairesin
de satılacağı ilı!n olunur . 

4360 
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kayip mühür m 

1 ~ Temmuz 934 tarih 
de mührün ii kayip et' 
nıezk.tir n iihürle kimse 
borcıını yoktur . Ak.sini ı 
dia edec,,kleriıı iki gün ıO 
fında merci aidine murat 
atla• ı ve kayip mü hürün 
nisini alacağımdan hiik~ 

kalmadığıııı ilan eylerim n 
436 . 
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Posta ve telgraf bara 
müdürlüğünden : le 

e 
1 - Geçen seneki aylık üo T 

94 lira olan Adana istasyon n'ni 
~?sta nakliyatı 20 · 7 - 934 T b · 
ıtıbaren münakasııya çıkarılmışla 
Verılen bedel muvafık "'örüldı 

" m 
takdirde 8 -8 - 934 T.de saat 1 h 
da ihalesi icra edileceğinden tlL 
olanların şartnameyi görme~ 
pey sürmek üzere Seyhan P. T·T 
telefon başmüdiırlüğüoe murac r 
ları ilan olunur . 4357 ı 

20-26-31-6 n· 
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Umumi neşriyat müdürU 
Melınıel Nıırelllıı 

Adana Türk sözü malbaaf 


