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Sahile: 2 

~~---------·---------~~ Yazan : Ömer Kemal 

Dlinil.en . artan -

TabiiyyPt: 
Scvrde : ittifak devletlerinden 

Yunanistan ve bıtta Ermeoiıtanda 1 

dahil olduğu halde Türk tahaaın-
1 

Jan biri bu devletlerin tabiiyyeti
nc geçmek isterse Türkiye mani 
olmayacak. 

lozanda : Böyle bir şey ko 
ouşu1mamıştır . 

Adti kapitnlasyonlar: 
Sevrde : İngiltere , Frans'l , 

İtalya v~ Japooyanm temsil edil
dikleri dört azadan müıekkep bir 
kooıisyon kapitülasyonlardan iıti
fade ~den diğer devletlerin müle
hassısluile birlıkte yeni bir uıul 
tanzim edecek ve Osmanlı hükiı
metile istişarede bulunduktan son· 
ra bu usulü tavsiye eyliyecek • 

vel bu komisyona verilecek ve mu
vafakati alındıktan sonra meclise 
sevk olunacak . Mec is burıu de 
ğiıtiremiyecek . Komisyon , bül · 
çenin tatbikatını milr11kahe ede 
cek. 

Düyunu umumiyeye tahsis olu· 
nan varidat müıtuna olmak üıe 
re Türkiyenin bütün varidatı işbu 
maliye komiıyonunua emrine ve 
rilecek • Komisyoo , kendisine ve 
Türkiyede kalacak itilaf devletleri 
işgal kuvvt-tlerine ait masrafları 
verdikten ıonra 30 t~ırioievvcl 
1918 tarihindt.n beri itilaf ordula
rının geıek bugünkü Türkiyede ve 
gerek Oımaolı imperatorluğuoun 
muhtelif akumıodaki masrafanı te 
diye eyleyecek . Türkiye , müttefık 

Tetkik yd~.ıc~luğ•Jndan j 
onuş 

Dıl doktoru M. Şükrü bry
le gidPn Ali Rıza bey döndü 

Hundan bir bafta evvel dil tel· 
kikatında bulunmak üzere Kozan, 
Saimbeyli kazalarile Mağar.ı nahi
ye-si , Avşar içi , Bin boğa dağının 
garbinden CP.nubi ıarkhıine doğru 
uzanan kısımlarda, EfıiÜS ve al ışar

da oturan tfirkmtnler arasında dil 
tetkikıh yapmak üzere Doktor 
Şükrü beyle bir lıkte oralara git 
miı olan vifayetimiz ilk tedrisat 
müfettişlerindeıı Ali Rıza bey seb
rimize dönmüştür . 

Doktor M. Şükrü bey Halke
vinde bir konferans vermek içio 
Manşta kalmıştır . 

Büyük bir hırsız şebekesi i 
. 1 

Çaldıkları eşyalarla birlikte Aya- ~ 
sa kaçarlarken yakalandılar 

~~--------·--------~~ 
TPmmuzun 17 ve:: 18 inci ge· 

r.eleri birisi karktaşın İncirli 
diğeri de Zağralıda olmak üze
rA iki ev, duvarları delinmek ve 
kıpuları k ınlmık smetiyle açıla-

yor ve hu evJerdtn iki yüz altmış 
dört paıça muhtdif e~ya çalını 
yor ; 

adnmların A y&s mıntakasında bir 1 
hırsızlık yaptıklarından dolayı 
yakalandıkların , ve behemehal 

oraya götürtceğini söylüyorek 
bunları teslim etmek istrmiyor. 
Mesele diğer bir karakolda bu-

lunmakta olan başçavuş .Mustafa 
efendiye haber veriliyor . .Mustafa 
efendi vakıt geçirmedt>n bir oto
mobil tedarik ediyor ve tam bun-

Seyhan parkındali" 
re .. 

musamere . .. "' .. 
Evvelisi aksarn Halkevi te,.

şübesi tarafından ~eybaa park 
da bir müsamere verildi . Bu •lıl 
aamerecfo Reşat Nuri beyin << Lı. 
tiklal » ismiodeki piyesi oyna"1e 
Lakin ayni heyet tarafından .l·I 
ha evvelce bir kaç dda vaz'ı s.lua 
rıe edilen bu piyu bu sefer hiçi b 
iyi oyoanamadı. Seb('bine geliııl 

Halk evi temsil ıübesioin t-f ı 
rt jisöril vudırki , hu rejisör pifil 
sin kabramarılarını - eaasen iln 
oaalimce bu işin ehli olmadı~·t 
dan - iyi seçememiştir . tiıi 

Lozanda: Kıpitülisyonlar buı · 
bütüo ortadan kaldır.lmııtır . 

devletler tebasınıu zarar ve ziyanını 
tumio edecek . 

Gümrükler, maliye komisyonu 
tarafından adi ve naabolunan bir 
umumi müdürüa idaruinde ola
cak. 

1 Mumaileyh buğüa veya yarm 

Verilen mıllimat üzerine bu. 
radan bölük kumandanlığı baş 
çavuşu Mustafa efendinin kuman
dasında bir jandarma süvari müf
rezesi çıkarıldığı gibi c~yhandan 
ela Suadiye karakolundan bir jan
darma vo üç b . kci çıkarılıvor . 

lar Ayasa yaklaştıkları bir sırada 
yetişiyor ve lıepisini de yakalaya
rak Adanaya getiriyor . 

R~jısör demek 1 piyesin ıflu 

ması ile kapanması arasında f• r 
ç~n jestler , mibikler drmektiOll 
Halk-evi temıil şübesiode çatıf6r 
amatöı:arkadP.şlaramızdao soruflc 
rum . H~r hangi btr piyeıio pıt r, 
vasında ıej isörün o piyesle aıaıı,ıa 
dar olduğu görülmüımüdür•I 
eğer görülmemit ise bu işten t
reiisörün anlamadığı anlatılır f 
yahut amatör Rrkadaılarımızın ~e 
İstisna hepsi rt""jisördeo daha kıılıç 
vetlı birer rejisör olmaları ıaı.Jir 
gelirki o takdirdn şimdiki reji4s 
rün mevcudiyeti ile ademi_mevc:lııın 
diyeti arasında ae fark kalır ?. k 

Akalliyetlerin himayesi : 
Sevrde : yerleıini terk eden 

bütüo gayri Türklerin yerlerine 
iadesi . Bunlaıın bukukuoutı tade 
si. Gayri Türklerin tahrip edilmiş 
cmlikiııin ıamiri . Tehcir işlerfode 
methaldar olan kimselerin teb
idi . 

Türk hükumetinin ıllolliyetle· 
,io parlementoda t,msil nisabeıni 

temin içio i ı .tibap knnun projesi 
ha111la}arak müttdik dnlettere 
vermcıı . 

Türk hükOmetioio ak'"llıyetle 
Tin mektr pltrici , iytamhanc-lerini, 
ve diğı r müesselerioi miitallebe 
hakkından ferğat etmesi . 1 

Lozanda : Harpi Umumiden 
soora akdoluoan bilcüm1e beynel
milel muahedalta mevcut olan ah
kim. 

Askeri hükümler : 
Sr. vıde : Türkiyeain müsallab 

kuvvetleri şöyle tespit olunmştur. 

Maiyeti sniye kıtası 700 kiti 
jandarma 35,000 
Kıtaat mahsusa 15,000 

50,700 

Bu yekiiua Erkanı harbiye, as 
keıi mektepler talebesi , depo 
kıt.tına ve diğer hizmetlere meo 
sup efrat ve zabitan dahildir . Bu 
kıtaların 15 batarya cebel topu 
bulunacak • Sabra ve ığtr topu ol 
mayacıktır . Jandarmaların topu 
VP fenni Rletleri bulunmayacaklar . 

Jandarma zabitanı arasında 

1 ,500 ü geçmemek üzere ecnebi 
ı biıao' bulunacak. Mecburi asker 
lik kalkacak . Jınd rmalar ve kıtat 

mahsusa ücıetli olacektır . Do
nanmamız altı lorpitoyu geçmiye· 
cck. Tayycıremlı, sevk balonumuz 
olmayacak . Hülasa , bütün işleri 
mbi itilaf devletleri kontrol ede
celcler . 

. Lozanda : bu gibi kayıtlar or
tadao kaJdırıJmıfhr . 

iktisadi hUkilmler : 
Sevrde : kapitülaıyonl~rdao 

istifade hakkı bar pteo evvel bun 
dan istifade cdeo müttefik dev· 
Jetler tebasına iade edilecek . Yu
oaoistao ve Ermenistan da istifa 
de edecek • Gümrük tarifeleri yüz
de sekizi geçmiyecek . Türkiye , 
Türk gemılerinin hakkını diğer 1 
devletlerin gemilerine ttşmıil ede· 
celc . Ecnebi postaları tesis oluna
cak. 

Lozanda : kapitülasyonların 
her nev'i tamamen ve ebediy,.n 
lağvedilmiş ve tarıbe karışmııtır . 

Boğazlar komisyonu : 
Scvtrde : kendiSiae mahsus 

bir bayratı , b'ütçesi , zabıtası , 
bu1unacak Komisyonda , Ameri
ka , logiltere , Fransa , ltalya , 
Japonya ve Rusyanıa murahbula
rı iki reye malık buluoacaklar . 

Lozanda : komiıyonuo riya.ıte 
li bize verilmiştir . 

Yukarıdan beri mulcayue edi
len Sevr ve Lozan muabede'eri, 
Türk milleliain baluasıuda daima 
silinmeden kalacakhr . 

Büyük Gazi , bakanız , Lozan 
muahedesinin ehemmiyetini ne su· 
retl~ izah buyuruyorlar : 

« .. Bu muahedename, Tı1rk 
milleti alcylılne , asırlardanbcri 
lw:ırlannuş • ve Selır mualze
denameslyle ikmal edildiği zan · 
nedilmiş • büyük bir suikastln 
inhidamım ifade t'der bir vesika. 
dır . Osmarılı deorlrıe alt tarihle 
emsull naıııcsbuk bir siyasi za
fer eseridir . 1 " 

- Bitti -

--~~------·--------~~ 
İzmirde 

Daireler ögl~den sonra 
tatil yHpıyor 

lozanda : Burılar konuşo)ma

mışhr • Tırakya ve bojazlarda gay
ri aakeri bale ifrağ olunan mt.na
tıka ait tabdidattao başka bir kayt 
yoktur . Boğaz içioio iki tarafında 
gayri askeri mıntıkada 12,000 as- Cumartesi gününôeo itH).,en 
ker bulundurmak hakkını tanıtmış· resmi devair yaz tatili tatbikine 
tzdır. Bu menahk için biç bir kon- baılaomııtır . 
tıol kabul tdılm,.miştir . Daireler sabah saat sekizden 

Ct>za : baılayıp sonre oa dörde kaaar 
bilifasıla attı saıt faaliyet göstere · 

Sevrde : T6rkiye , mezalim cektir . Memurların öğ;e üzeri ye. 
yapmış , tehcir iıterioe kahımış mek behaneaiyle vazifelerinden ay-
.-,bası müttefik devletlere te11im nlmalarına müsaade edilmiyecek -
edecek · tir . Vazifelerini saat on dörde ka · 

l.A>zandıı : buna dair bir ka- dar bitiıemiyeo daiıeler daha faz. 
yıt yoktur . la da çalışabileceklerdir . 

Devairin günde ıeldz ıaat ça 
Mali hükUmler: lışması lazım gelmekte ise de ve -
Sevrde : itilaf devletleri Tür· kiUer beyetinden yaz müo:ısebe · 

kıyeye muaveoet için İngiliz, Fren- 1 tiyle altı saat çalışması bıkkınd• 
saz , ltalyan mur1lıh11larındao mü· karar çıkmııt.r . 
ıekkep hir maliye kom:syonu teı Türle Töıü - Şehrimizde sı· 
Acıl t'decekler . Bu komisyond• is- caklık dereceai otuz beıten aşağı : 
tiıari mıbiyeUe bir Türk komiseri diitaiediğioe göre vilayetimizde de ı 
buluoacakhr . bu usulOn tatbik rdılmcsi çok ye-

Bütçc meclite verilmeden ev · 1 rinde olur sanmı . : 

şehrimize dönecek ve dil tt tkika 
h üzeıiode H lkevimizde de bir 
konferans \/erecektir . 

Gazhane suiistimali 
Mucurlu Ahmet • ftındinin 1 

duruşmasına dün başlandc 
---.J ~ - --

Gazhaııedc mübi ın mıktctı da 
bir suiistimal vukua geldiğini ve 
memuru buluna..a Mucurlu Ahmet 
efendinin yakalanıp adliyeye tes 
lim ve sorgu)·a çekildikten sonta 
tevkif edildiğini yazmıştık. 

Ahmet efendinin duruşmasnıa 
dün öğleden evvel ağır ceza mah · 
kemesindc başlanmıştır. 

Ahmet efeodinin hüviyeti tea· 
bit oluuduktan sorıra hakkındaki 
son tahkikatın açılmasıoa dair is
tintak hakimliğinin kararı okun · 
muştur. 

Ahmet efendi sorulao suale 
açığı bulunduğuou itiraf etınittir. 
Şahit olarak dinlenen genç zade 
Turno ve Mubarrt-m Hilmi beyler 
gaıbao,.ye teslim t-ttikleri tene
keleriu noksan çıktığıaı ıöylemit
INdir. 

Gelıniyen ıahitleriu getirilip 
diaienmeleriae ve gazhatıC)'C ait 
defterlerin d~ grtirtilerck mabke 
mecc tayin edilen bir ehli vukuf 
tarafından tetkik ettirilmesine ka
rar verilmiş ve duruşma 13 ağus
tos 934 tarihine bırakılmıştır. 

Aşir&t hayvanlarında 

Hiç bır hastalık o'madığı 
muayene neticesinde anla

şıldı 

Bozanlı , Kamııı. ve galün ge. 
çit yP.rlerinde- bulunan gezic.i aıi 
hRyvanlarıoda hastalık olup olmı 
dağını anlamı üzere bundan bir 
kaç güo evvel oralara gitmiş olan 
vilayetimiz baytar müdürb Adil 
hey ıebrimize dönmüıtür . 

Adil beyin buralarda yapmış 
olduğu tdkikat ve muay,.nede biç 
bir hayvanda sari haıtalılc bulun 
madığı görlilmüştür . 

Dayı oğlu Mehmet 

Sürücü Şerifı öldürm~k su
çuyla sorguya çekildi ve 

tevkif edildi 

Kötü köyünde Savatlı Halil a
ğanın öküz sürücüsü Şerifi taban
ca ile yaralayıp öldürdükten ıoora 
kaçan ve bir kaç gün kıçak gez· 
dikten sonra yakalanacağına anla
yınca jaodarma bölük kumandın
lığana tıl"ılim olau dayı Mahmut 
<fendi oğlu Mehmet dün sabah 
adliyeye ver ilmiş ve sorguya çe · 
kildikteo ıoura tevkif edilmiştir. 

Bir terfi 

lzl~r takip ediliyor . . 

H1rs1zlar yakalanıyor: 

Yedi er kek ve bir kadından 
mürekkep bir :ıptal kafil~si ön
lerinde merkeplrri . yanlarında 
bir kadınla davul zuı naları ol 
duğu halde Ceyhan ırmuğını ge 
çiyor ve o mıntakaya giriyor Vtl 

biraz ilrrilcdikt0 n sonra Sudiye 
karakolundan çıkarılon müfreze 
lerle karşıJaşıyorlar . 

Çalman t•şyalar paylaşılıyor: 

Jundarma Yusufla yanında 
bulunan hekçi Mehmet, İbrahim 
ve diğer Mehmet im kafileyi sor· 
guya çekiyor ve nihay.-t uyuşulu
yor, çalınan O§yalar payleşıhyor 
vo buna mukabil Fatma ile Al
lah verdi ve diğor adı Hüsoii olan 
şnhıs serbest bırakılıyor . 

Adana jandarması yetişiyor: 
Bu sırada Adana karakolun

dan çıkarılan suvari müfrezesi 
bunlnrın yanına geliyor.Ufak bir 
tahkikattan sonra aıanılan adam
ların huolar olduğunu anlayor ve 
Adanaya getirmek istiyor . Buoun 
iizeriııe j andorma Yusuf bu 

Kiramattin Paşa Hz. 

Fıı ka kumandaolığındao An
kuad• diğer bir vazifeye tayin e· 
dılmiş olan farka kumandana Ki 
ramettin Paşa Hazretl,.ri yarınki 
Kayseri treniyle şehrimizdeo ay
rılacakları cihetle dünden itibaren 
veda ziyaretlerine başlamışlardar. 

Kozan malmüdürlüğü 

Kozan kazçsı malmildürlüğüo~ 
Çimengeıik kaza11 malmüdürü 
Halit hey tayin edilmiştiı • 

inhisarlar idaresi yeni 
binaya taşınıyor 

lnhisarJar iJaresinin yeni yap · 
tırdrğı binada elektrik tesisatı ik
mal edilmiştir- Su ve ya~gına karşı 
korunma teıisah ile anbarlarda 
rıf ve vitrin tertibatı da derdesti 
ikmaldir. idaıe, bugünden itibaren 
yeoi binayı nakle batlımıftır. 

Seyhan ırmağında bir 
kişi boğuldu 

Mirza çelebi muhallesinde otu 
rın Ahmet oğlu yirmi bir yaşlarm· 
da Mthmet , K~ua Yusufluda Sey· 
ban 1rmağır.a girmiş ve suların a 
kmtısına kapılarak boğulmuştur . 
Ceset bir müddet aroıtırılmıı ve 
lrnluoarak sahile çıkaralmqtır . 

Verilen haber üzerine Cumhu 
riyet mllddeiumumi muaviolerio 
den Şeref , jandarma bölük ku
mandanı yüzbaşt Aziz ve hilkumet 
tıbibi Hamit Leyler oraya gitmit 
ve lizımgelen tahkikat ve muayc · 

Vilayetimiz Ziraat memuru 
Talat ht"yirı birinci sınıf Ziraat 
memurluğuna tayin edilmittir. 

neyi )'aptıktan soora ölünün iÖmül· 
1 metine ız1n verere1' şt-bre dön-
1 müılerdir • 

Hırsızlar kimlerdir ? 
Harıızlar Abdal aşiretinden 

Suleyman , Ahmet , İzzet, Hıdır, 

Ali , Durdu Mehmet 1 Allah verdi 
Aüımü He Fatmadır . Buııludau 
Allah verdiden b~şka btpıi yaka 
lanmıştır . 

Suçlular ; jandarma Yusufa pa
ra ve bekçilere de bohçaları .. t.fya 

verdiklerini söylediklerinden bun 
farda yakalanmış ve bekçilere ve 
rilen t.şyalarla hırsızların Zcığarh 

ve İncirlikten çalmış oldukları eş 
yalardan beş parçadan madasi ka 
mill"n meydana çıkanlmııtır . Suç· 
lular dün ög)edea sonra Cumhuri· 
yet müddeiumumiliğine tcslım 

ediJmiılerdir . 

Elaziz Treni 

30 Ağustosta umum işl~t
miye açılıyor. 

Elaziz henini işl~tme kü · 
1§Rdı 30 Ağustosta yapılacaktır . 

Küşat resminin B:ışvekil İsmet 
Paşa lıazrctlor i tarafından yapıl 

ması muhtemeldir. Gazi Hazret
lerinin Ağustos sonlarmda Elaziz 
taraflarına gidecı-ği söylenmekte
dir . 

Kıbrıs bizden kumaş 
satln alacak 

31 Kanunuevvel taıibioe ka 
dar Kıbrrsa ithal olunacak kumaı
ları Kabnı bükümeti tasdit e~miş: 
Türkiyeye de bir ithıl hakkı ay-, 
rılmışhr . 

Bu meyanda yüzde elli veya 
daha ziyade paınuk , ipeği veya 
suni ipeği ihtiva eden veya pamuk 
ipek karaşık , suni ipek karışıkhğı 

mensucat içia Turkiye bu memle 
kete 5133 yardalık bir ithal hakkı
nı haizdir. 

Bu işle uzlaııwların Kıbrıs 

gümrük müdürlüğüne müracaat e· 

derrk paketlerin adedini marlca 

Binaenaleyh bizce temsil kt8 

mitcıi tarafından ilk önce bu işlİa" 
anlayın bir rf' jisör intihap edilfZ 
lidir istiklal piyesioi oyoıyan · b11 iı 
kadaşlara değil; insan, bu oyna• 
mıyan piyesin muharririne acır 1:ç 

Rt-jisörüu daha büyük bir ~· 
t111 da perdecinin dışarıdan ~il 
desioi çekmesioe müsaade etrftn 
ıidir. 

Mekttbin küçük talebeleri t~r 
hodan yapılan numaralar güzelde! 
Fakat iyi prova edilmediği içio ~ 
tizamındı gitmiyordu . Meselite 
Dürdaqe baorm zeybtği iyi id.b 
ederkea arkadaşlarının becerellliat 
dikleri görülüyordu . Bu da rtfnı 
sörün hatalarından biri idi . Ç.n 
kü müsamereyi tertip eden mek\ti 
talebeleri drğil , Halkevi lenı4tl 
şübeli idi . tli 

Gdelim p'.yeıe : İstiklal piytı 
sinde baba rolünü alan Eıhf'r ~. 
yin yerini Ağaban bey al11 •c 
- bazı jestleri müstesna - Ad 
rolünü de V e.cibi bey idare ets• 
lerJi hu piyes ber halde c•alan' 
caktı · Tercilma'l rolüoü alın E' 
ver hey güzel idare etli • Fak' 
yaver rolünü aiao rejisör Salab"ti 
tin beyin donuk duruıları naıatn 

dan kaçmıyordu . Piyelİn kıymıbr 
ni sııbnedc bulunduğu müddet~y 
dü~ürmüştü. Kaymakam rolü~. 
Nevzat beyle Jandarma rolünü + 
zat her ne kadar güzel idare elti 
tilerıe de ıir.cirleme giden düşiilil 
lükler piyui büsbütün ıogutm 
tu . Adalt rolünü oynamakta b•~ı 
kazanan Saim beyi arattırmak reiın 
jiıöıüo çok mühim vazifeleriad~t 
biri olm111 icap ederdi • h 

ve numaralarını paketlerio muhte· • 
İ. K. rı 

:iv 
viyıtını , alsm yerindeki fiatını ve * • 

. · .. • b 2.1 temmuz al<şamı Seylıa 
meoıeını gosteren btr eyanname , d il - . .! 

b 1
. . .

1 
. parı\W a ver en musamerc!f 

ve m• a hnde tanzım edı mış mufe ·ıı b ı bl i il /, d " · 
. . . 1 a aşım r ınza e yu rnrı ar · · 

şahadetnaıuesı atası ıcap etmekte- fı''I I 'ki · bi d'n d. ı \re ay arı ı ncı r yazıyı ,. 
ır · aşağı yazıyoruz . •d ~ 

Hakimlerin terfi liste- Yalmz şurasmt kayda lüzılJ~ 
yörıiyoruz ki bulyazıları gazef • 

leri hazırlanıyor mlze koymakta ne yukarıkl ı~ · 
de a~ag""'ıkl mtitaldaya işllrAr• 1 

Eski hakimler" kanunu hükiım Y u 
• ediyor değiliz . Bu yazılarda~ e leri daireıiode terfi etmeleri la• l 

fikirler ancak imza sahipleri c 
zımgeleo bakim , müddeiumumi 
~e icı a reislerini tespit etmek üze· 
re Adliye müsteprımo riyu t'n 
de temyiz mubakemesı azaların · 
dan mürekkep komisyon öuümüz. 
deki bafta içeriıinde toplanarak 
terfi edtnlerin listesi bnarhyıcak-

tır • 

Adliye Vekaleti yeni o akim -
ler kaouauouo tatbiki için bızır

hklara baılamıttır . 

nindir : lü 

Müsamere nasıl oldu1~ 
Saat 9 a kadar devam ede•a 

1111 müteakip küçüklerin num• A 
raları iyi geçti •. 10 dakika sonı•k 
piyese başlandı .. Evvelki dekorl.tın 
değiımiı piye1e güzel ve uyğ ıı 

bir sahne meydanı ıetir11mif ti la 
Rol tevziatı mükemmel .. ve y~ 
milaaaebetiyle luım alk.ıladıiımJ 



,,, ( Türk Sözil ) -· -
Sahife: 3 

. . 

~ 'Kücük sanatlar Adana Borsası Muameleleri 

SON lllAIBIElR ]LJEJI 1 
ı ı • :J 

emmuz 21 den itiba-
1 l, PAMUK ve KOZA 

a ' 

ren bu işlerde çalışa-
Kilo Fiyatı 

Saıılan Mikdar 1 C t N S t En az En çok 
mayacaklardır 1 

lstanbulda hareketleri ı Birinci Boris K. s. K. s. li.ilo 

1 spor ~apımalı pamuk 
teııf' -· - Piyasa parlağı ,, 
arlı Tilrkiyede çalııan ecnebi taba ' cenapları ' Piyasa ıemizi . • " llllılıudan küçük sanatlarla meşgul laoe I u 

Viyana atletik kulüp, İstanbul şampiyonu lı « LI. o laıın Türkiyede iş yapmaktan Üçüncü mevki kompartıman 
iane il 

na1'ıenedilmeleri bak kında Büyük Ekspres 

•n .-ı • ıı~t meclisince kabul edilen ka· Beşiktaşı 7 - 3 yendi da seyahat etmek istemedi Klevlaot 

' 1 s.lunun iki aenede ve tedrici olarak YAPAGI 
-~ ·- - Barcelone : 24 (A.A ) - An -r hi"-bik edileceği malumdur . Beyaz 

1 1 eliol Şimdiye kadar geçen 
lstanbul : 24 IA.A) - Viner ba cınlanmıf buluyoruz . Hücum dorre tahtına namzet olduğunu Siyah 1 

uman 
fında küçük sanayi erbabı ect e 

atletik kulüp takımı ikinci ve son hattı çok güzel ve ahenkle oyna· iddia eden birinci Boris, bugün ÇİGİT 
o maçını bugün Kadıköy ıtaduıda yor. Maruf Seste Hayatiyi tutmak Madride nakledilecekti. Fakat bi· Ekııeres 
• p;filH ; hakkında bu konun daire· 

nde muamele yapılmak üzer e za· İstanbul şampiyonu Beşiktaşla yap için çok ıaüşkülat çekiyor. Altıncı rioci Boris, üçüııcü mevkide nak- lune 
~n tı. Hava güzeldi. Milli bayram do· dakika hücum faikiyeli Viyanalı ledilmt1ine razı olmamış, mevkii Yerli '"Yemlik,. 
dıt'·taca teabit edilmişti . Kanunun "Tohumluk" layısiyle bütün müe11eseler tatil larda. Sol için güzel bir havalesini nio ancak birinci ıınıf ve yatıklı " ıirioci maddesi mucibine.~ 21 tem 
a~·JZdan itibaren ecnebi işçilerden olduğu için İstanbul şampiyonu sağ iç enfes bir kafa vuruşu ile vageolarda seyahati icap ettirdi HUBUBAT 

nun Viyın1ılılara karşı alacağı ne· gole çevirdi. Beşiktıışın gittikçe ğini aöylemif, bir çek b~klediğini Bujt,day Kıbrıs 2,50 3 il 
• ~r gurup arlık Türkiyede çalışa· 

ticeyi merak ed~n büyük bir halk güzelleşen oyunu Viyanalılarıo ba· kendi vereceğini 
.. Yerli 2,37,5 2,75 

ktiJlııyacalı.lır. Bu guruba, şoför , şo 
tı·en pıırasıoı 

Meoıaoe 
Fen..r stadında toplanmıştı. kimiyetioi ortadan kaldırdı. Haf beyan etmiştir. Bunun üzerine nık 

.. 
aıaflr muavini , ıeyyablara tercüman Arpa 1,90 1,96,5 

oru, ve rebberlık edenl..r, berber- Hılil ile lstanbulıpor arasında tayimin 11 inci dakikasında Hak· li tehir edilıuişlir . Fakat çok gel- Fasulya 

~ pıtr, elbise ' kasket kunduıa yapılan bir ekzerıiz maçından son· kının, Sestanın ayağından kaparak mem birinci Boris bu sabah üçün Yulaf 2,10 2,12,5 
ve İspanyol hü· Delice 

ali alcılığı ile meşgul olanlar , bor· ra sıra büyük maça geldi. Sabaya 20 metreden çektiği şut cidden CÜ mevki ile ve 

dür tarda mübayaacılık ve çalgıcılık evvela Viyanalılar çıktılar. Birinci güzeldi. Fakat fena bir tesadüfi~ kümeli hesabına nakledılecelı. - Kuı yemi 
K~ten tohumu 

en ı pH1lar dahildir . maçtaki formRlarını değiştirmiı- top kale direğini yalıyarık avuta tir. Bakla 

ılır iki ay sonra 21 9 934 tarihin· 
ler, aiyıb kırmızı yollu bir forma gitti Oyun çok güzel ve ahenkli lngiltere hava pro Si sam 

1 

giymişlerdi. Kın bir fasıla ilr Be·: bir ceryın takip ediyor . lstanbul 
zın e ikinci ·guruba dahil bulunan gramı UN [ Vergi dahildir . J 
• kı ~çük işçiler işten 

şiktaşlılar da gozüktüler. Mutat şampiyoou, unvanına layık bir o- -· Salih Efendi 705 menedilecek· merasimden soora takımlar kar yun oynıyor. Karşılıklı hücumlar Ayan meclisinde müzakere .!::: .c - :ıH:> 
li• rdir . Bu gurupta her Türk mü 

.. 
şılaştığı zaman Vıyaoalılar geçen birbirioi takip ediyor, ve ciddea edilecek 

~ .. Düz kırma 460 
reji,se1elerle tıcaretbane , apaıtımao ..\C .~ .. 

maçın ikioci devıesindeki kadro· zevkli bir oyun çıkıyor. 16 ıncı da ' 
::ı- Alfa .. 805 

nevc!Jn, otel ve tirketlerde kgpıcılık, ''" ,... -c ....... <'.!umbnriyeı ~-= 705 
?. kçilik , odacılık , ole! , ban , ba 

!arını muhafaza ediyorlardı. kika Viyanalıların soldan bir bü · Londra : 24 (AA) - Hükfı· ... 
> ~ 585 

Brşiktaş takımı şöyle t~şckkül cumunu Beşiktaşlılar kestiler. Sol metin hava proğramı bugün ayan S; g. " 
l ~am , kahvehane , gazino , dan Düz kırma ,, 460 

~ iş~g ve barlarda kadıa ve erkek elmitli : açığın yerden ortalayışını sağ içi meclisinde milbim müzakerelere Alfa 805 .. 
ıdilıizmetçilik edenlerle ayak satıcı . Mehmet Ali. Hüıoü. Adnan. çapraz bir pilaıe ile ikinci defa mevzu olacaktır . Muhalif işçi fırka- Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

bıı "ı edenler vardır · Nuri, Fahri, F~vzi Hayati, Hakkı, ağlara taktı. Bu vuruı güzel ol - ıı Lord London Derry fırk .. ı na 24 / 7 / 1934 1§ Bankasıodao alıooıı tır. 

Baobino, Şeref, Eşref. makta beraber kaleci tutabilirdi. mına aıağıdaki takriri müdafaa Santim p ... /{. s. 
ıoaf 21 1 . 935 tarihine kadar Bu gol Beşiktaşlıları sarstı. Yal- Liret " Italya ,, 

Hakem Galatasaraydan Supbi eyliyecektir : Vadeli 6 88 
acır . çecek zaman içinde de fotoğarf· oız bir tayıı ile Viyanalı sol açığı Ilayşmark "Alman., 
r ~lılc , mürettiplik, Karada tab- bey Silahların artırılması siyaseti· Vadeli 6 (J7 

Fraok.uFransı~, çok eyi tutan Nuri ortaya getiril- nin ıilibların tahdidi konferanaı Hazır 7 08 
ı ~il ve lıbliye işleri yapanlar İf Oyuna Beıiktaılılar başladılar. Sıerlin "lnııiliz,, 

Viyanalıların sağ muavıoi bir hü-
di. Viyanahlar çok hakim oynı· neticelenmeden evvel bilkiimet Hiot hazır 5 28 Dolar "Amerikan,, etıf!n menedilecektir . yorlar. 25 inci dakikada ıol için 

cumu kesti ve karşılıklı bir akınla tarafından ilin edilmiş olmasına Nevvork •. 12 99 Frank "lsviçrf',. 
935 senesi 13 haziranına ka falsolu bir kafa vuruşunu yakalı . teessüf eder . 

i l r da devlet inhisarına tabi mad- avuta kadar indiler. Yeni bir Be· yan Mehmet Ali anlaşılmıyao bir 
zel~lerin satıcılığı , bar oyunculuğu şiktaş bücumu ve Ban kin onun gil · baleti ruhiye içinde topu kaleye 

Nevyork : 24 (AA) - "Nev· Himalayalarda 
1 

Hediye ettiğimiz tayyare 
zel bir kafıı alan Şrrelio york Timeı,, gazetesi İngilterenin 

lrana vardı • çia şarapçılığı , umumi vesaiti nak· pasını soktu . Beşiktaş üçüncü golü de yeni bna projelerini tetkik etmek· 
ae~e ile , ıu , tenvir , teabin , mu 30 metreden attığı ıut. Viyanalı- kaybetmiş oldu. Bu bariz hatadan Mahvolan bir Alman 
id• ıbere itlerinde daimi ve muvak · larıo kal ,ciıi fedakar bir plonjon sonra Beşiktaşlılar kalecilerini de 

tedir • Gazete bu projelerin Al· İran Şahinşahına hediye edi· 

~reı ıt iıçilik, baytarlık, kimyıırerlik, yaptı. Fakat top ağlara takılmıştı. ğişlirdiler, ve Mehmet Alinin ye 
man tehdidi kaaşısında yapılmıı heyeti len ve Kayserideki fabrikada ya· 

rt lnıarlık , inıaat , d<mir , aht•P Daha ikinci dakikada kazanılan rioe ihtiyat kaleci Hayati girdi . 
olduğu ve Fr11nsa tarafndaıı ala· pılan tayyau,Tabrana varmıştır. 
ka ile karıılındığı neticesine var-

-
ÇI nayi ifçileri , tayyare makinist· bu golden sonra Betikteılıları da· - Gerisi dördUncU sahifede - Alman arayıcılarından teıek · Tayyarenin Tahran istasyonuna 

' . maktadır • 
ıne1' i ve pilotluğu dn let veya vila· 

Nevyorkta 
kül eden bir heyet Himalaya · inişi büyük tezahüratı vesile ol · 

.eın4tlere. merbut müe11eselerle be- Amerikada Belcikada nın en yüksek üç tepeıinden biri muştur. 

iyeler ve bunl.ra bağlı tesisat • olan Nanga Parbete çıkmak için Berl •nde Turk mahsulatının 
piy metlerini yapmakta olan yaban Küthiş sıcaklardan 256 Bir otobüs kazası oldu ve uğraşıyordu. Bu tepe 26,629 ka-

fiyatları ın War tamamen menedilmiı bulu · Bir mum fabrikasında 15 kişi öldü dem yliksekliğindedir . Son gelen satış 

kişi öldü. ... caktır . yangın çıktı haberlere göre bu heyet hemen Berlin ve HamLurg piy1111la---· Nevyork : 24 ( A.A ) - Bir 'Ad ......... Nevyork : 24 ( A. A.) -Bü· kamilen Himalayanın yüksekle · rında Türk Keteo tohumları 100 
eti' tık tedrisat umum tün memlekette şiddetli sıcaklar Anvere : 24 ( A. A. ) - Bor· 

otobüs ile ıebre giden 40 kişi rinde kaybolup gitmiıtir. Bu ha- frank üzerinden Mersin Çavdarı 
plaol 

müdürlüğü hüküm sürmektedir . Cuma gü· geohoutta bir mum fabrikasında mOtbiı bir kazaya uğramışlardır . ber, heyetin müthiş bir kar fırtı· 4,90 florin üzerinden muamele 
~ El nündenberi 256 ölüm Vt! yü.ı:lerce çıkan büyük bir yangın zeytinya· Otobüs 10 metre yükseklikle bir nuıoa tutulmasından aonrı geldi· görmektedir . 
Falı' Fransa talebe müfettişliğjne güneş çarpmaeı vakası olmuştur. ğı ve yağ depolarını mahvetmiş yerdeo bir kömür ve odun deposu ğine göre bütün heyetin mahvol· Hardal tohumu 11 florin üze· 
ah in olunan eski ilk tedrisat 40 Senedenb~ ri bu kadar kurak · tir. Yangın söndüriilürken bir dı· üzerine düşmüştür . Benzin deposu duğuna hükmedilmektedir. rinden , Türkiye mabıulü siyah 
ıaza'ı:ıum müdürü Reşat Ş emseddin hk olmamıştı. Mahsul tehlikede· var yıkılmış ve itfaiyenin üzeıine patlamıt ; 5- kişi kavrulmUftur . Heyet 26,629;kademin 23,000 Hardal 8 dolar 20 aent üzerinden 
~yaıe İstaubula hare ket etti. Reşat dir. Binlerce hayvan ölmektedir. kaynar zeytinyagı dökülmüştür. lsveçrede Uç nazi ni hrmanmıt bulunuyordu. Bu ka· aranmaktadır . 
detf\y bir ay sonra Parise gidrcek· Mezbıhalaro sevkolunmaktadır . İki kişi ölmüştür, birisi can çe- tevkif edildi dar yüksekten ıoora son tepeye 

Yunanistan bizden mahsul olüııt. İlk tedrisat umum müdürlü- Fiyatlar düşmüştür. Bütün piya· kişmektedir. Üç ağır, iki hafif varmak için son bir teıebbüa kal-
~Ü e ınoarif vokal.eti umum mü· salar da tenezzül vardır . Şika- yaralı vardır. BERLİN 24 ( A . A ) - Saiot mıştı. alacak .. 
'e tişlerinden . Ali Rıza bey tayin goda hararet 38 derecd yukarı Be çikalıhır milli bay• 3mla-

Gali polisi Coostance gölündeki ıte· 
Faket buna dı imkin kalma · Tllrkofiı lüşii . idi . çıkmıştır. Sıirt Louisda 39, İlli-

ad limanında içinde bombalar bulu· 
dığı anlııılıyor. 

müdürlüğüne gelen 

tm- rını kut ' ularlarkı•n .. 
nan bir gemi yakalamıt ve içinde maliimata göre bu sene Yunaniı-

bılıt:ı gençlerin yoksulluğu bine · 
nois de Spıinghieldde 41 derece boluoao Avusturyalı 3 naziyi ıevkif Nanga Pabat, Keımirin Hima· ~·~ muhtelif iıtihsalat az olduğu 
hararet kaydedilmiştir. eımişıir . Bunlar bombaları Alman· layaluındadır. Şimdiye kadar bu 

k rııimemiştir . Pıyesin ilk sahneleri Brüksel : 24 ( A. A. ) - Bel yadan Avusıuryaya nakil 
ıçın Turkiyeden diğer senelere 

Şikagoda cuma günü yedi, için emir 
dağın tepesine varmak için birkıç nazaran daha ziyade mabıul almak i nd~tevazin geçti . Y. Ayban Adalı cumartesi günü 21 , pazar günü çikalılar milli bayramlarını kut- aldıklarını itiraf etmişlerdir . 
teşebbüs yıpıldıyaa da bunların mecburiyetinde kalacaktır • 

heyin rolünü muvaffakıyNle oy · lulamakta devam etmişlerdir . lngilt~re 
K. Jıtı eserin yükaek sahnelerini 

17 kişi ölmüştür . 
Brükselde bazıları orta zamandan 

kralı için biri de muvaffakiyet kazanamadı. Almanyada yasak İllinite 61, Oklahomada 37 , 
va ediyurdu . Ohioda 12 kişi ölmüştiir . kalma olan 3000 cemiyet tertip Londra : 24 (A.A) - Gelecek se- Bu yola uğraşanların kimi mab • 

edilen filimler 
ylıa • !stiklal • güzel oynaodı .. F ı· edilen alaya iştirak etmişlerdir . ne kralın 25 inci yıldönümüode ya· voldu, kimi vazgeçmeğe ve geri 

Arkansastı mahsulde yüzde pılacak rot rasirıı proğramını teıbiı dönmeğe mecbur oldu. Bu suretle BERLİN : 2ı ( A.A ) - Filim •reıİ goze batan Je1ı nokaaolığı 25 den yüzde 50 ye kadar, Loui· Krlıl Albertiu mezarını ziya· için parlamt'nlonuo erkence ıoplan · 
ıda~· z,~eo b~, Aiaıı ama•örl e sianado yüzde 40 ila 50 ye kadar ret ettikten sonra 3000 bayrak ma11 mubıemeldir . Himalayalırın üç yüksek tepesi k?nlrolu yüksek dairesi mana ve me· 

11 d n ~ıngiıind ~ yok ki .. taşıyan 1000 kişilik olay saraya Evereıt, Kınçeojanga ve Nangı ıııo Wbite isimli iki Amerikan fil. 
zarar vardır . Lehistan hariciye nazırı minin göıterilmeııioi yasak etmi§tir. 

ıdvıl ıahocaı açıldığı zaman 
Kora yarım adası 

giderek Kral ve Kraliçeye tezim· Parbat insan•ayağı değmemiı bir 

ı1zı1Joıemek mümkün değildi . Na- !erini bildirmiştir . Berline gitti halde kaldı. 

aze Şevket ıolüoü yapan mllıtea- Bulgar Kraliçesi VARŞOVA: 24 ( A.A) - Ber· Tibet balkı bliyilk zirv~leri Hava raporu '-l ııl • diğer gençler çok güzel oy- Bas:ın spllerden ölült•rin lioe gitmekle olan hariciye nazırı 1\1. ( Ruhların kaleleri 1 ) sayarlar ve 
lira~ılar . 

yekOnu belli değil Yazı geçirmek için baba-
Beck ve refikası diln gece yar•sı Vil· insanların bu kalelerle uğrooma · Dün şehrimizde zevalden 

dak Bilhassa muıvin ve Bedi Bilal noya hareket etmişlerdir . Oradan ması lizım geldiğini söylerler 
sının yanına gitti tayyare ile seyabaılarıoa devam ede· 

. soo~a ~ıfıra irca edilmiş tazyiki 
){er/leri halkta iyi iolibalar bıraktı . Tokyo ; 24 (A.A.) - Koranın ceklerdir . İstasyonda Leıooya ve ea· Bu tepeler, ıimdiye kadar insan · nesımı 752,6. milimetre olup 

lünlin kabına giren Suat bey , Cenubu şıırki~inde Pakutiko neh SOFY A : 24 ( A.A ) - Bulga· tonya sefirleri yl~ hükumet erkanı ta· lar tarafından neticeıiz vuku bu- en çok sıcak 41,0 en az 23 san· 
d f nilen enerjiyi gösterdi ve tam rinin taşması yüziinden 500 evi su risıao kraliçesi küçük perenses Marie rafından selimlaomışlardır . lan ber teşebbilıil buarana uğrat- tigıratdı . 

U muvaffakiyet ve ahenkle oyuna hılsmış, yüzleıce ev mahvolmuş· Louise ile berabl'r İıalya hükümdar· Bolivya harbiye nazırı mıılardır. Rutubet vasr.ti % 35 olarak 
ede•m verildi . tur. Birçok ölenler vardır.Telgraf I ının yazlık ikameıgahlarıoıo bnlodu· Nanga Parbat tepe~i dünyanın kaydedilmiştir. 
umı Az zamanda büyük iıler yapan ve telefon muhaberatının münkati ğu Sanla aonadı Valılieriye harelı:eı istifa etti 

en erifilmez tepesi sayılmaktadır. Rüzgar zevale kadar şimali 
•onr kevi gençleri , halkımızın ala- olması yüzünden fada malumat 

etmişıir. 
LAPAZ: 24 ( A.A ) - Harbi· Çünkü hiç bir tepe bu derece §arkıdan hafif esmiş ve zeveldr11 

or lahnı gözetllyerek budan Viyanada Nazilerin faaliyeti sonra almamamı qr . ye nazırı istifa eımiştir . Bolivya or· arızalı değildir. Bununla beraber sonra cenubi garbiden azami kuv· 
ygu ıık teıoailler vermeii va dedi Bir guetenin yazdıkına göre - dosu baş K. efrada bir beyaonume 

güniln birinde insanın bütOn bü . veti saniyede 4,5 milimetre öl· 
~ıtıi lardı . Beki yoruz .. VİYANA : 24 ( A.A ) - Polis neşretmiş, ceaaretlerioi meıbederek 

5000 kişi kayıptır. Fakat bu ra· geçen gece Graız da gizli bir nazi iç· zaf<'rin pek iyi olduğunu hildirruiş· tün bu mütkülleri çiğiyeceğın d çülmüşdür . ı 
e y• Hıis~yln Turgut kam fazla görünüyor . ıimaioı keşfetmiştir. 1 ıir . 1 biç ıüpbe yoktur. Adana askeri bava rasat isıasvonu 
ıımı 

1 



~ ı 1 ife : 4 ( Türk Sözü ) 

Vergi bakayasının 
affı 

inhisarlar umum müdürlüğünden 

1 1 - Adana B.şmüdüriyeti yaprak tütün anbarının tamir ve tev-
- Birinci sahifeden artan_ J siine ait inşaat kapalı zarf usuliyl~ kırdırmağa konulmuştur . 

. . . ll f ' 2 - Kırdırma şartnamesiyle evrakı fenniyesinin musaddak su-
nın tamamı ve vergının ası arı a - 1 . 1.. 1. k b·ı· d C b l'd k" 

1 
h ·b· • il 

f d .1. K . 1 · .1 bo l ret erı ı ort ıra mu u ı ın e ı a ı e ı Pvazıın mu ası ı nıes u uğun-c ı ır. esır erınt. aı rç arın .. .. . . 
.. d . he · l934 .. d n ve Adana Başmuılurıyetınden alınacuktır . 'uz e yt tmış şı veya ynz· 

;le 85 ni 1935 senesi sonuna ka 3 - Kırdırma 15 · 8 - 984 tarihine müsadif Çorşamha günü 
ılar ödeyenlerin geri kalan boı ç saat 15 te Cıbalideki alım satım komisyonumuzda icra ol umacaktır . 

lan terkin edilecektir . 

1 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda ta-
Mııame/e vekazaııç : yin olunan gün ve saatten evvel komisyona verilmelidir . 

1925 mali senrsi sonuna ka- 1 5 - Kırdırma şartna nesinin ınaddei mJhsusası mııcibin~e fdoni 
ılar aeçen müddete ait kazanç, ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir . 

mna~ele. eğlence ve hnsusiistih- 6 - llcr istekli hiçilmiş bedelin yüzde yedi buçuğu olan 907 
Jiik vHgılerile c·ezalaıından 1924- liralık muvakkat teminatı tuyin olunan saatten evvel teslim etmelidir. 

1929 senelerine ait damga, oyun 7 - Kırdırma için tayin olunan saatte tutulması mutat olıın 
alfıtı, oyun kağıdı, sigara kağıdı, zabıt kağıdı doldurulduktan sonra hiç bir tı-klıf kabul edilmez . 435 
kibrit, kav, çakmak resimlerinden 
,.e bu vergi ve resimlerin tazmi- 20-25-30-
nat mahiyetindeki zam ve para 
cezalarından borcu olanlardan 
bunhrın asıllarını bu kanunun 
meri yeti tarihine kadar tediye 

etmiş olup yalnız zam ve para F Q T Q 
rezalarından borçlu olanların bu 
borçları affedilecektir . 

Un wrgi rn r..simlerin asıl

ı~r·ııı bu sone tamamen ödı:yen
le rin misil ve tehir zamları ile 
par ıı cPzalaı ı gene bu vergi ve 
ı<"simleri asıllarıuın yarısını veya 
ılalıa fazlasını 1934 senesi içinde 
' r nlcrin misil ve tehir zamlari
le ıura cezalocının tediyeleri nis· 
lıetind ki mikdarı terkin oluna· 
raktır . 

Hıikrllefiyeli Askeriye: 
~tük• llefiy.-ti askeriyesini yap 

mak için silah o !tına çağırılan · 
)arın siliih altında bulundukları 
müddete ait kazanç vergisile kesri 
mıınzamlarındao 1933 srnesi ııi· 
lıayetine kadar her hangi bir S"· 

lı••plo tahakkuk rttirilmiş olnn 
horçlarının kayıtları tamamen 
siliııerektir . 

İntikal vergisi : 
l 929 Scıırsinio nihayetine ka· 

ılar tahakkuk •tlirilmiş veraset 
ve intikal vergilerinin t~hir \·e 
misil zamlarından tahsil edilme· 
miş olan kısımlar affedilmiştir . 

--

Adanamızın bu en kıdemlive en mükemmel fo
toğraf atelyesi nihayet beynelmilel bir şöhreit 
haiz olan "A G FA .. Fabrikasının filimlerini ve 

muhtelif cins kağıtlarını da getirtmiştir. 
o • o 

En mükemmel vesaitle mücehhez atelyelerin
de en müşkilpesetleri dahi memnun edecek 
resimler yapılır. Vitrine bakmak sözümüzün 
doğruluğunu isbata kafidir. 

o • o 

AMA TÔR iŞLERi AZAMİ iTi

NA VE SORA TLE YAPILIR 

VE HEMEN ERTESi GÜN 

TESLiM EDiLiR. 

-----------~------------------------------

Adana inhisarlar baş müdürlüğünden 1 8 e l e d i y e i ı i n ı a r ı 
Gazi Antep başmüdüriyeti müs- ı ___________ _,....;:.,. _ _,_,_, __ , ___________ _,,,, 

kirat fabrikası için mahallinde tes-

lim şartiyıe alınacak boş şişe ~e Belediye Riyasetinden 
sandıkların münakasası 30 Tem
muz 934 Pazartesi gününe bırakıl 
mıştır . Talip olanların bu müddet 
zarfında telgrafla mezkür başmü-
riyete muracaatları . 4367 

Talebe velilerine 
m"'d ' UJ e. 

ikmale kalan lise, muallim mek· 

tepleri ve orta mektep talebelerini 

yetiştirmek içiı: [ riyaziye, !erı bil

gisi, biyoloji, fizik, kimya ] dersle

ri vormekteyim . Arza buyuranla

rın erkek lisesinde A. N. Rumzine 
muracaatları .. c. 

Posta telgraf başmü
dürlüğünden : 

1 - 935 stnesi İçin başmüdü
riyetimizia ihtiyacı olan muhtelit 
ebat ve ~vsafı 1187 adet çıralı 
karaçam direk Adana yeni istasyon 
civarında teslim suretiyle vo müna
kasa kanunu mucıb•nce 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
d~tle münakasaya konulmuştur . 
Talip olanlıırın artnam .. yi görmek 
için Seyhan posta ve telgraf baş 
müdüriyetlerine muracaatları ilan 
olunur . 4350 

17--22 28-3 
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Darülaceze ve emrazı zühreviye hastanesi 
için odun, kömür ve kuru erzak 

satın alınacak 

Darülaceze ile emrazı zülıroviye hastanesinin Lir sen~lik oılun, 
kömür ve kuru erzak ihLiyacının açık eksiltme suretiyle salın alınma· 
sına karar verilmiştir . 

ihalesi Agustosun 14 ÜPcü Salı günü saat on beşte yapılacağın· 
ılan taliplerin o gün Belediye encümenine ve şartnamelerini görmek is ı 
tiyenlerin ıle Belediye yazı işleri kalemine muracnaıları ilan olunur, 

23-27 -- 1-6 4362 

Mirza çelebi mahallesinden geçen lağam 
inşaatı münakasaya konuluyor ı 

Hayvan pazarından ve mirza çelebi malıalle.sioılen geçen umumi P. 
loğamın temdit inşaatı kopalı eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. Bedelı rı 
keşfi hin yPdi yüz yirmi üç 1723 lira olan bu inşaatın ihalesi Ağusto ,~ 
sun 14 ünrü Salı günü snat on beşt~ yapıhıcoğından taliplerin o gün 
muayyen saate kadar tekliflerini Br·lediye eııciimenine vermeleri şartrl, 
ıne ve krşfi görmek isti yenlerin de y~zı işleri kalemine muracaatları h 
ilıln olunur . 4364 23-27- l -6 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

3 Aylığı üç, 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edılir ··· 
ili 

Şehir abonelerimizin gazetelerı~ 
hususi müvezzilerimizle her gün sa"' 

il 

bahleyin erkenden istedikleri yered 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir: 
lairdır. Iİ 

* * * ru 
•• Bir defa konacak ilanların üçüncü va dör·.ı 

düncü srıhifelerde her satırı on kuruştur. Re 
lam rıı~:ıiyetindeki devamlı ilanlar için ayrıc 

I pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. 

istanbulda spor 
hareketleri ..... Adananın 

ilmi , içtimai, Edebi Mecmuası 
--.· 

OçUncU sahifeden artan -

Fakat Beıiktaşlılerın maneviyatı 
tamamın bozulmııttu . 20 dakika 
ıçinde çok güzel hi r oyun çıkaran 
Beşiktaş takımı hatları arasındaki 

bütün irtibatı kaybetmiş bocalı

yordu. 35 inci dakika dördüncü 
golü yedikten sonra üst üste bir 
kaç gol tehlikesi daha geçirdiler. 
Birine• devr~ bu suıetle 4-1 Be 
şiktaşıo aleyhine bitli. 

ikinci devre başladığı :ı:aman 
Beşiktaşlıları eski kalecileri Meh 
met Aliyi yine kaleye almış bulu 
nuyorlardı. İlk hücumu Viyanalı 
lar yaptılar. Bu akıoı keıeo Beşik
teş mukabil bır akınla Vıyanalrla
rıo kalesine indi ve Hayatiuin or
taladığı topu Şc rtf; lıpkı birinci 
devrede olduğu gibi güı.l bir şüt 
le ağlara taktı. Bir dakika sonra 

13eşıktaşın yine sağdan bir inişi Ban· 
biııoou o güzel bir kofa vııı nşu ta
mamlıyor ve üçüncu golünü yapı 
yordu. Üç dakık•da iki gol çıka
rarak 4 -ı vaziyetten 4-3 vazi
yetine geçen Beşiktaşlıların ma 
r.cviyatı çolc yükaelmişti. 

Mamafih Viyanalılar da kendi 
maneviyatlarını kaybetmediklerini 
brşioci dakıkada yaptıkları soldan 
sert hücumu golle tamamlıyarak 

iıbat ~uiler. Beşiktaş kalecisinin 
bariz lı•tuından doğan bir golle 
Vıyanalılar 5-3 faile vaziyete ge
çiyordu Oyun bcşiktaş kalesi ci 
varı1>da c•ryan ediyordu. 14 üncll 
dakika.Viyaoalıların güzel bir bli 
cumu kale direğine çarparak ne 
ıicesiz kıldı . 16 ancı dakikada 
Beşıktaşıo sağdan bir iniıini Sesta · 
mütkülatla kesti. 18 ioci dakika 

Kırkpınar 
Her ayın beşinde ve yirmisinde çok fayda), ve mütenevvi ya

zılarla çıkar, Çukurova hav8lisinin fikri uyanışı ile yakın.lan ald
kadnr olur . 

Kırkpınar 
Her sııyısıııda biraz daha lekdmıil elmekfrdlr. Mııhillmizln 

çok esaslı bir ihllyacına ceunp veren KIRKPINAR'a Adana111n 
bilgili gençieriııln çoğıı yazı yazmaktadır. 

Kırkpınar 
Yakın bir istikbalde daha geniı ve daha zengin bir halde İn· 

tişare batlıyacAktır . 

Kırkpınar 
Adanada şu yerlerde satılır: 
Knpalı çnrş aşında Mehmet Sadık Kırtasiye mağazası . Pos

tane yakınında Yıl<lız kahvesi karşısındaki gazete bayıi . 

Kırkpınar'ın .&bC);;esi : Altı aylığı 120, Yıllığı 240 kuruştur. 
ldare/ıaııesi : [ TÜRKSÖZÜ J Matbaasında hususi daire . 

Scsta ile Hakb çaıpıştrlar. Hakemi 
Vıyanalıluıo aleyhine bir firikik 

verdi. Hakkı, bu fırsatı. avuta ata 1 

rak kaçırdı. 25 inci dakika çok 
güzel bir konbiaezoola inen şutu 

kale Jıreğine çarplı. Oyun sonuna 
doğru yaklaıırken sert bir ceryan 
alı)ordu. 26 ıncı dakika sol açığın 
güzrl driblingleıind•n ıonra orta 
ladığı topu sağ iç sıkı bir şutle al· 
tıncı defa olarak ağlara taktı. iki 
dakika sonra da y•dinci gol 
yine sağ için vuruşu ile Beşiktı tın 
ağlarına takıldı. 

Maç Bu suretle 7 -3 Bı.tikta 
ıın mağlubiyetiyle bitti. 

Seyhan muhasebei hüsusiye müdür
lüğünden : 

Muhasebei hususiyeyıı ııit nu
mune cifliğinde mevcut tahminen 

yetmiş, seksen bin kilo mıkdarın
<laki oduo, 934 senesi Ağustosun 

ikinci Perşembe günü saat dokuzda 
ıhale edilmek üzere açık arttırma 

suretiyle müzayedeye konmuştur. 
Talip olanların, yüzde yedi buçuk 
PAY akçeleriyle mezkftr gün ve sa

atta encümeni vilayete muracaatla · 
rı ilan olunur . 4340 

13-17 -22-27 

ili YILUK 
• 

E{ler ı,ıerlnlz
de intizam arıyor

sanız, hem ucu:r, 
hem gUzel iş yap
tırmak istiyorsa

nız TUrk Sözüne 
mUraacat 

ediniz. 
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j ~ _________________________ _.,..,_, _____________________ U __ m_u_m_i __ n_e_ş-ri_y_a_t __ m_ü_d_ü-ru-··l ~ 

Mehmet Nıır~lil11 
Adana Türk sözü matbaası c 


