
Sahibi ve Başmuharriri 

:FERİT CELAL 
•• -- -· ilk pamuk 1 

Bu yılın ilk pamuk mahsulü dün 
borsada merasimle kilosu iki yüz lrn
ruştan satıldı • Ve tutarıoıo üçte iki
si Hilaliahmere barak.ıldı • 

si 

Türkiyenin her tarafında sıcaklar fazla 

J 

istanbulda Lozan gÖnü Yantlan hesap ... 
... ·-

1 n Bir kaç gün önce, ticaret odası· 
vilayet makamma bir müzekke
verdiği ve buuda un fiyatla

e Buğday fiyatları arasındaki nis· 
izliğe işaret edilt>rPk un fiyatla
n indirilmesi lazım geldiğinden 

sedildiği yazılmııtı . 

h 1 

Universitemizde yapılan merasimde 
rektör profesör Cemil Beyin hitabesi 

Vilayet makamınca, ilkin ha hu
ta Belediye tarafmdan tahkikat 
ılması kaydiyle Belediyeye gön-
ilen bu müzekkerenin dokundu
esası rleğil, ruttuğu ölçüyü biz 
ru bulmadık . 

Halkevindeki merasimde de canlı , 
ve heyecanlı nutuklar söylendi ) 

Şurasını hemen kaydedelim ki biz, 
un fabrikacılarım,ne Buğday müs· 
sillerini ve nede bizzat kendimi· 
de dahil bulunduğumuz ekmet 

'stehliklerioi körü körüne müda
veyahut yere batırmayı düşüne

kalem yürütmiyeceğiz . Ortada 
mi sayılan bir te§ekkülüo, yiııe 

mi mahiyette ortaya attığı bir 
vzu ve bu mevzuda davae.101 ·isbat 
n kullandığı rakkamlar var • İşte 

bu rakamlara ve o rakamların 
yandığı düşüncenin isabetsizliğine 
kunacağız: 

. Müzekkerede aynen deniliyor ki; 
ır .. Un fabrikatörleri bugün piyasadan 

gdayın kilosunu azami 1 kuruş 
paraya aldıktan halde istihsal et

leri unlardan dört yıldızı 500 ve üç a ldızı 480 ve iki yıldızı 312,5 kuruşa 
tıkları görülmektedir . Şu suretle yüz 

U: butdaya 155 kuruş vererek istihsal 
ılen unlardan azami 400 kuruş al
kta oldukları h11sap neticesinde an

şılmaktadır.,, ve ondarr sonra da bu 
hahhğan calibi 8ikkal ve rikkat 

İr hal oldutu kaydediliyor • 
Bir kerre, un fabrikacılan, •şağı 

ukan her cine butdayı alırlar; oda· 
ıo dedili gibi 1 kuruş 22 yaraya 
andan da, 3 kuruşluk cinsinden de ..• 
danan pek ala lıileceği gibi, sırf 1 
uruı 22 paralık buğdaydan dört yıl
ız değil, batta adam akılla üç yıldız 

bile çıkmaz . Fabrikacı, iyi cins 
o çıkarmak için behemehal iyi ci· 
s buğday işlemege mecburdur • 

Şu hald .. , iddia edildiği gibi fab· 
ikacılar münhHıran 1 kuruş 22 pa· 
alık buğdayla değirmenlerini dön· 
üremezler demektir • Bu bir •. 

Sonra, 100 kilo iyi Adana boğ· 
aymdan vasati olarak 83 kilo Ull 

akabilir • Adana fabrikacıları bun· 
an yüzde 35 dört yıldız, yüzde 40 

·ç yıldız ve yüzde 25 te iki yıldız 
labilirler . Gerisi kt!pek ve firedir. 

Şimdi bunlar1, bugünkü un fi· 
atlarına göre şöylece kuruşlandıra-
ım: 

147 kuruşluk dört yıldız, 161,5 
uru~luk üç yıldız ve 66,5 kuruşluk 

ki yıldız.. Geri kalan kepe~i de yine 
ugünün rayicine göre paraya çt-virir· 
ek 15 kuruş ta o .. yani toptan, 390 
1'uruş •• Bu yekundan Jüzde 10 mu-
amele vergisi 39 kuruş ile çuval be· 
deli takriben 41 kuruşu, yani yuvar
lak 80 kuruşu, Jüşersek geriye fab
rikacuun elinr, yüz kilo bnğdayd_:ı~ 
çıkan muhtt>lif cins un \'e ktprk ıçm 
:no kuruş geçiyor dcrut>ktir. Bu iki ... 

Şimdi gelelim şu heıH1ha : 
Bugün kara dt>~irmeni adım ver

diğimiz taş ve silindirlerde üğütülen 
buğdayın her kilosundan iiğütmP. be· 
deli olarak, zanederim ki, otuz para 
ahnmaksadır • Siz, un fabrikalarrnın 
yaptığı yikama , temizleme , eleme , 
ayırma ... gibi bir sürü hizmetlere mu· 
kaıbil ı.er kilo buğday için onlara bir 
kuruş ücret lütfetmez misiniz ? 

O halde, yukarıki 310 kuruştan 

f abrikacının kazanç ve amortis
rııan Jıakkı olarak 100 kuruıu da 
düşerseniz, geriye kalan 210 kuruşu; 
ister yüz kilo buğtlayıo satın alma 
karşılığı , ister yapılan un ve ke
peklerin aatılamıyarak kurtlaoıp kok· 
tnHı karşıh~ı , isterseniz fabrikac~nıo 
maruz kalacağı diger bir sürü ri~ı~o
lara karşılık tutunuz .•. Göreceksmız 
ki, ticaret odamızan verdiği hesap 
ile vilayet makamıodan istediği dik
kat ve rikkat arasında müthiş bir 

İsabetsislik var ... 
Gönül isterdi ki ticaret odamız, 

el k07acagı meseleler bakluuda daha 

İstanbul : 24 ( A. A. ) - Lo
zan sullıunun yıldönümü müna
seb~tiyle bugün İstanbul Üniver
sitesinde merasim yiipılmışıtr . 1 
Bütün İstanbul gençliğinin iştirak ' 
ettiği bu merasim çok parlak ol
muş muhtelıf hatipler bu sulhun 
Türk inkilabındaki parlHk mev
küni izah e len hitabeler irat et
mişleıdir. 

Üniversite konferans salonun 
dal<İ merasimi, 24 temmuzu ken· 
disine bayram günü olarak kabnl 
t den hukuk talehı si tertip etmiş
di. Bu merasimde ÜnivP.ı sitenin 
bütün tedris h~yeti davetliolarak 
hıızır bulunuyordu. Şehir bando 
sunun çaldığı istiklal marşı ayak 
ta dinlendikten ve Gazi Hazret
leriyle meclis reisi ve }ıaşvekil 
paşalara çekılmesi teklif edilen 
tazim telgrı. Darı alkışlarla kabul 
edildikten sonra rektör Cemil B. 
profesör Menemenli zade Etem 1 

B. ve hu&. uk t•lehe cemiyeti reisi, I 
Lozan sulhunun heyn..,lmilel . 

ehemmiyetinden ve Türk iukila
hındaki müessir rolünden bahis 
hitabeler irat ettiler. 

Saat 16 da başlıyan mera 
sim 18 e k••far devam etti . 

Halkevinde y 11pılao merasim 
g~ce saat 21 de başlamıştır. Gü
zide bir kalabalık Halkevi 8alo
nunu deldurmüştu. Evvela Gazi 
Hazretlerine, meclis reisi ve baş
vekil paşalara aızı tazımatı mu. 
tazammın telgraflar Çf kilmesi 
alkışl.rla kabul edilmiştir. İstan
bul Halkevi ıeisinin imzasıyla 

Gazi Hazretlerine gönderilen ta 
zim telgrafı şudur : 

Rclsicumlıur Gazi Mustafa 
Kemal Hazrl'lfrrlıze 

Yalova 
Lozan eserinin on bi•inci yıl

dönümü kutluluyoruz. Bu vesile 
ile 19 mayıs ile 24 temmuz ara
sında eşsiz dehanizin sevk ve ida
resi ile Türk mill"tinin başardığı 
emsalsız milli savaşımızın engin-
- Gerisi dördüncü sahifede -

:Türkiyede hava vaziyeti 
Her tarafta yakıcı ve bunaltıcı sıcaklar 

bütün şiddetiyle devam ediyor 
-- - --....-ııı:ıı.· - .... -

Edirnede sıcaklık derecesi en 
çok kırk ikiyi buldu 

Ankara: 24( A. A. )-Son 14 
saat zarfında karadeniz kıyıları 
mıntakasile oı ta anadoluoun Si 
vas ve Yozgat havalisi hariç,Tür· 
kiyenin diğer yerlerinde hava su
huneti bir kaç derece daha yük
~elmişdir. Suhuuetin züksekliği 
en fazla Trakya mıntakasındadır. 

Dün Ediınede suhuaet 42 de
receye: kadar çıkmışdır. Halhukı 
son sekiz senedenberi suhunetiıı 
burada en fazla yükselişi ancak 
39 dorece olarak kaydedılmişdir. 
Bu mıntaka suhun"tin fevkalade 
yüksekliği ile hpraher semanın 
tamamen açık geçmesi ve rutu
betin pek az olu~u kuı aklığin 
şiddetini artırmıştır. 

EGE:mıntakaeında hava tema
men açıktır. Bu mıntakada en 
yüksek suhuııet Manisıda 40. Ba
lıkesirde 49, Bursa ve İzmirde 37, 
İzmitte 35, Çınakkalede 33, dere
cedir. 

Orta Anadolu mıntakasında 
Sıvas ve Gozgat hariç, suhunet 
azami 29 - 33 derece arasında
dır. 

Sıvasta 35, Yozgatta 34 dür . 
Bugün Ankarada 14,53 ile 15, 

10 arasında batı istikametinden 
azami sürah otuz metreyi bulan 

hesabi olsun ve bilhassa ekmek gibi 
hassae mevzular etrafındaki dilekle
rinde-, kendisine kartı efkarı umumi· 

yedse asla rikkat uyandarmıyacak ka· 
dar mücehhez buluueun .•• 

Naci Hakverdi 

bir toz fırtınası olmuşdur. Fırtı
na şehir hartcin<l~ bulunan ça 
dırların bir kısmını sökmüş ve 
fırtına esnasında şehir tamamiyle 
toz içerisinde kalmışdır. Hava va· 

ziyetioden fırtınanın tekerrür etmi
- Gerisi UçUncU sahifede -

------------·----------~ 
DDKKTAlLER: 

Hayrtıt ... 

Düo, bir az hvva almak için 
kanara tarafmcı gidiyorduk . 
Mt:mle/\el Jıastalıaneslnill ömi.n 
den geçerken yolun kenarında, 
lwsta/ıc111e11in boyuncn, bir çirk<'f 
bataklığı gözıimlize ilişti. Dikkat 
eltik bu çirkef bataklı.ğı, mem
lekd Jıastalwneslrılrı caddeye 
akıtılan pis sulariyle hasıl olmuş
du 

Bir kerre, mt mleketle aşırt 
denecek derecede sıtma ve bu 
sıtma af eli ile uğraşma halinde 
bir· miicadele teşkilatı var. 

Sonra, memleket Jıastalıane · 
si lıer şeyden öuce bir fen ve 
sıhhat ocağı olduğuna göre, bu 

ı ocakla aldkadar fen adamları· 
nıızw gözleri öminde caddeye pis 
suların kopup koyv<'rllerek böy 
le sıtma yuvaları meydana ge
tirilmesini, /ıaydi kabul edelim 
ki, müçadele memurları görme
diler, f aktıl acaba Jıaslaha 
nenin doktorları da mı bunu 
göremedilerki ?. 

Salih Efendi 1 Bir Arap gazetesi lehimizde 
Bir cami ve Mektep 

yaptınyor . 

Şehrimizin zengin ve hamiyet
li labrikacılarmdan Bosnalı Salih 
efendinin yeni salcılarda bit- ca
mi ve yakınında ayrıca bi de m ek
tep yapttr.mağa karar verdiğini 

ve ıbunun için icap edı1n resmi 
muilmelelere bile hışladığım hü 
yük memnuniyetle öğrendikdik. 

Şimdiye kadar memlekette her 
türlü hayır işlerindi! değ~rli yar
•lıwını es•rgememekle tanınan Sa 
lih efendiyi bu yeoi kararından 
clolayı da bilha~sa tebrik ederiz . ----··· ...... ----

Türk milli takımı 

Moskov:ıda ilk maçını 3 
ağustosta y:ıpac<tk. 

1 

Moskova : 24 ( A. A. )-Türk 
sporcularının 30 temmuzda bu· 
ro.yı:ı ınuvas"latları beklenmekte
dir. Moskovada yapılacak musa 
bakaların proğramı şudur : 

2 Ağustosta Kültür parkında 
Türk güıeşçileri Moskova güreş
çilerile knrşılnşacaklardır . 

3 Ağustosta dinamo stadında 
Tiirk ve Moskova futbol takım· 
lan arnsındu bir maç yııpılacak
tır . 

4 Ağustosta dinamo stadının 
yüzüciilük kısmında Türk ve 
Sovyet Rusya spoıcuları arasında 
yüzme musabakaları yapılacak 

ve ayni gün Türkiye - Sovyet 
güreşçil"ri de Kültür parkında 
bir ikinci defa karşılacacaklar -
dır . 

7 Ağustosta Türkiye ve Sov
yet Rusya muhtelitlP.ri arasında 
bir futbol maçı icra olunacaktır. 

Şamlılardan bir gurup, Türkiyeye 

retlerine müsaade istiyorlar . 
hic· 

Irakta mecburi Askerlik kanunu
nun kabulü sevinçle karşılanmış. 

Suriye muhabirimiz bildiri
yor: 

Çıkmasına müsaade edil ... n Va
tani gazetelerden " Eleyyam ,.ın 

neşriyatı çok şayanı dikkat gö
rülmektedir. Bundan evvel Tür
kiye aleyhiode yazılar yıızarak 
Türkiyeyi Suriyeye daima kötü 
göstermPkle şöhret bulan hu ga
zete son gürılerde tamamen Tür
kiye lehinde yazılar neşrine ve 
Ulu gazi hakkında çok stayişka
ra oe makaleler yazmağa başla
mıştır . Hemen her nüshasında 
Türkiyeden ve Türk inkılabının 
azametinden bahis yazılar vardır. 

Bu gnzete Suriyede şimıliye 
kadar hiç bir Arap gazetesinin 
yapmadığı bir şeyi yapmış ve 
Reşat Nuri beyin " Çalı kuşu ,, 
namındal{i meşhur romanını A
rapçaya çıwirerek tefrika etmeğe • 
başlamıştır . Şimdiye kadar hiç l 

bir Arep gazet .. si Türkçeden ro
man tefrika etmemiştir . Tefrika 
çok rağbet görmüş ve Türk ede 
biyatının bu şaheseri ht!tkt>s ta
rafından lezzet ve zevkla okun
mağa başlanmıştır. 

* 
Şam gençl "rİnden büyük bir 

gurup Ali komiserliğe ve Cum· 
bur riyasetino bir ariza vererek 
kendilerinin memleketia rmel 
sahibi olmalarına rağmen bütün 
hükumtıt memuriyetlerinin hc>p 
yabancı unsurlara - Ermeni ve 

Hırıstiynnlara-hasredildiğini ve 
k~odileıinia maişetlerini temin
den aciz kaldıkları tasrih edile
rek Türkiyeya hicretlerine müsa
ade edilmesini istemişlerdir . 

Bundan evvel de yine böyle 
hir istida verilmiş fakat müsaade 

edilmemişti. İkinci defa olarak 
v~rilen bu istidaya ne cevap ve· 
rileceği ve miktarı iki bioi aşran 
hu Arap gençlerinin Türkiyeye 
lıicretlerino müsaade edilip edil 
miy caği belli değildir . Fakat 
hadise çok ş11yanı dikkattir ve 
bütün Suriye Araplarının Türki· 
yeye karşı ne kadar iyi hislerle 
mütehassis olduklarını isbat ede· 
cek mı-ıhiyettedir · 

* 
Adliye vezareti bilumum me

bus ve mustantıklara göod,.rdiği 
bir tebliğde mt.~buslann teşrii 
masuniyetinin ancak mı-clis içti
ma haliodc ikrn meri olduğunu 
bildirmiştir . 

* 
Ira kın sabık v~zir !erinden 

Rüstem Haydar bey tayyare ile 
Şama g··lerek otomobille Beruta 
gitmiştir . Sabık vezire sarayın 

bGyük memuılarından Abdullah 
H .. cı bey refakat etmPktedir.Rüs· 
t 1•m Haydar b yin bu seyyalıati 
siyasi mahafilde alaka uyandır
mı ş vu Irak siyas ... tindu bir de 
ğişiklik olacağı kanaatini tevlit 
etmiştir . 

* 

Urf ada aynzüleyha gölü Önümüzdeki ayın iptidasına 
doğru Suriy<>den İtnlyaya iki ka
fileden mürekkep 40 tulehe gi

- Gerisi ikinci sahifede 
Mükemmel bir yüzme havuzu haline ko. 
nulmuş ve yaz sporlan na. merkez yapılmış Londrada 

Büyük hava maoevrah•rtna 
başlandı . 

Londr a : 24 ( A. A. )- Lon
draya karş hava hücümu mant.V· 
ralan cumaya kadar d vam ede.
Ct'ktir. Düşman kuv\ etleri 180 
tayyarr d"n müı ekkep olup şobrin 
11 noktasını bombardıman ede
cektir . Müdafaa kuvvetleri 168 
harp tayynrt"si ve 12 ke§if tayya
r~sidir. Hucumların çoğu tarde · 
dilmiştir. Fakat düşman bir çok 
noktalarda muvaffak olmuştur. 

Urfa lıalkevirrin yüzıicıilerlnden bir grup Uşak Halkevinde musiki 
müsamereleri vf'riliyor l ı fada Halkevinin kanadı 

altında spor çalışmaları ilerilc-

mekt• dir. Yukarıki fotoğrafiyi 
ve aşağıdaki yazıyı Urfa Halkevi 
reisliği göndermiştir. Bundan da 
anlaşılıyor ki uğraşmanın elin · 
den hiç bir şey kurtulamaz . Biz 
Urfa Halkevini ve onun etrafında 
toplan•n gençlerimizi iyi yolla
rında kutlar ve muvaffakıyetler 
dıleriz : 

'
1Slze Urfa Halkevinin Jıima

ı yeıi altmda bultmaa halk spor 

Jrnlıibıimill bir yüzme müsabaka 
fotoğrafım gönderiyoruz . De
niz kadar geııiş çöllerin ortasm
da Arılwramrı Marmara ve Ka Uşak : 24 ( A. A. )- Halke

vinin sanatlar şubesi musiki kolu 
kendi salonlarında pıırasız bir 
konser vermektedir. Milli günün 
~kşamına tesadüf ettirilen hu 
konBf!re 500 kişiden fazla kııla-

radetılzinden tabii ( Aynzüleylıa) 
gölı1nde yapıla11~bıı müsabaka, 
Urfa gençliğine spor sahaswda 
ye11l bir kiymet ııerdirecektir . 
Muayyen günlerde yüzme ld · 
ma11Lar1 yapllacak ve ayda iki halık gelmiş ve çok neşeli bir 
defa da müsabaka tertip edile· \ gece yrışaytt ı ak geç vakıt memnu-
ce/d/r . Urfa sporculuğu yakuı · niy(·tl~ Ayrılmışlardır. l\lusiki ko· 
da bir binicilık gurubu da vıicu- lu bu yaz kendi hahç·•foriode bir 
da getirect'lcdir • ,, kaç konser ver cektir • 



• • 

Dünya buhranında otomobil 
Fabrikalar hani hani otomobil 1 

çıkanp piyasaya dökiiyor 

'' Radyo,, başlı başına bir alem oldu 
D~J•. oto~il ~Jİ 929 da• 1 da 5,988,000, Okyanoeta (761,000) 

ben Ut-.1 c:ıhetıadea muntaza· Aayada 508,000 , Afrikada da 
maa ıtrilemekte,dl • F abt dört (382,000) olar11lr Myalmıtbr . 
te4ellk bir ıerile1iıtu aoera za · Otomobil adedi itibarile mula-
rarl ilati7açlar 1911ut•4a ...... ,., telif memleketlerin vuiyetine F 
alaa bu nakil va11talanaıo imalia- lince: Fraua 1,882,000 le dünya· 
de 933 de 932 ye aala1'8D ıöse da ikinci , İnriltere 1,701,000 le 
çaıpacak mühim farklar vardar. ilrieci , Kaeeda 1,303,000 le ÜÇÜ•· 

932 de düaya otomobil iatih· cü , Alman1a , 682,000 le dlrdlln 
aelü 1,979000 iken 933 d• ba cü , Avuatanıl,. 543,000 le beti•· 
2,671,000 rakimıaa çıkm11tar • ci , İtal1a 332,000 le altmca , Ar 
Dalla enelld -.leria 18tilaulleri- jantia 325,000 le yedinci 11rıyı 
•i ele tetkik edecek olurl&k devam almaktadır • 
ed• lkdudl buhrau r.jmeıı te· Y alıaaz otomobil •anayiiade 
çea 11neld hzlal-tı• mlbim ola- dejil, diier bir çok haaualarda 
ala neticelİJle varana • rekor yapan Birlqilc Ameraka 

Filhakika d&n,a otomobil ia- CumbarlJetlerl otomobili kullenlf 
tih..litı 929 da 6,206,00Dikea 930 ta da mlateuıa bir mevkie 181aip
da ba mikdar 4,089,000 bine 931 tir . Denilebilirld : Oto°'obilia en 
de !,048,000, 932 de de ( 1,979, lüzumlu bir ibtiyecın k•rtdıtı ol· 
000 ) cllımüttür • maıı yalnız barada rlrüaür : 

Geçen aeHDİD yak"'d• rllte• Otomobil burada o kadar rai 
rilea imtllalal rakamlaraada birlefilc bet balmuıtur ki bnaun derece
A•erik<Cambariyetleri ve Kana- aini S kiıiye bir otomobil dO,mlf 
da amam yek6aa• beıte dördl· olmasi1le &içebiliriz. Amerilradan 
D~ J•kın miktarıaı, yaai 2,025,000 10Dra Kanada da 9 kifire bir , 

Dl pUrmlf balunu1or. B~lardan Yenizeland da ke:a 9 ldfiye bir, 
-ra 1930 da 200,000 ikı• 933 Fransada 22 kifİJe bir otomobil 
de 286,000 le ln,iltere ikiaci ' iaabet etmektedir. 
1990 da 222.000 iken 9M de 160,
GOO le Fraaaa iiç&.cü, 930 ela 
66,500 ikea 933 de 92,000 Je Al
IDllDJ& dlrdlacl ıuayı almıktadır. 
8-dan da anlaph1or lci : bıw 
,...ıeketlerde otomabil iatilauli 
ı•çmlf tene1e nazaran azalmıı 
budannda da çoialmııtır . Oto
mobıl lmaliade llaıuai mevkileri 
olM ,..Uradaki memleketlerclea 
IOllr• Sovyet Rmyayı da beHba 
btmalr icap ediyor • Çllalca Ru 
ı• 929 da aacak 2000 otomobil 
imal ettitl laalde 933 de ba rakam 
49,000 olmaetar . Japonyayı da 

•m•k ll•ımdll' • Ba memle· 
btia otomobil •••Jffncleki mev 
idi bt11etle belli olmamakla be· 
nber •• zamanlarcla dijer ana· 
J1 slbl otomollH uaayiinln de p· 
J11111 harret bir 8Ulette artmıı ol 
- icap eder. 

Amerika iatatbtilderine rlre 
Amerikacla •rahat otomobilleri 
D yüzde 90 ı vaaatl 1000 dolara 
1abhnald• . Sat.,lardı da e• 
çok ratbıt lcuaau alb ve ıekis 
ıiliadirli arabılardar. Ticari it· 
lercle kallaadıa lcamJ'* ve kam· 
JOHllerill 12 •• i 6 ailiDdiıllleri 
pk ye daima l.tumeldedir. 

İetiterede 930 elan beri oto· 
.-,il imalita ber aene •• çok , 

tazam surette artmakta olu· 
• ea mlbim .ebebi laıiliz il· 

iıfMllllD clltmnidir . Filhakika la· 
:ıuterede 1ap otomol»iller A-

erikan ciul... fiat b111uaadı 
·m•t edemiyordu • Fakat 

aıa ,aade• ,ane lar· etia._ ıayp edip be• maliye 

• • • 
lnl8DJar111 WlllH karlfAD ve 

ea mlbrem ibtiyıçlar aarauaa ı•· 
çea va11talardın biri•i de rad70-
clur. 

ilk kqftncle. b.sü•• kadar 
.. rek rapılm• pebe yapal., iti· 
bariJle hiç bir .. , bu kadar ça · 
buk raibet balmamııtar denilebıLr. 

Birlıtik Amerika camluari,el
Jewi bu huuıa 11ed .... 1r•rl b
larak ildaci 11rada daraldamıttar. 

Nepedalen iıtatiıtiklere gire dün· 
yada ah ve rad10 adedi itiba 
riyle Danimarka biriaciliii ka • 
za•m11hr. Barada laer bia ldtiJ• 
149 redyo isabet etmektedir. 

Daalmarkadan 80Dla binde be· 
ınbiyle 138 le blrlr.ıik Amerika, 
130 la laıiltere, 108 le İıveç, 79 
la Hola•d•, 77 ile Avmtarya, 76 
ile Almanyi, 75 le AYuıturya ve 
G&ba, 75 le lıviçre ve Sovyet 
Rusya, 57 ile KaaaM ve Belçika 
48 le Norveç, 44 le Arjantin, 39 
la Çekoılovakya 36 tle llacarl•tan 
33 le Franaa, 8 le lte111, 4,5 la 
lapanya sara takip etmektedir. 

19'4 fllbatıllda ,~,.ı. bir 
tetlcika 16re biti• düayada 52, 
000,000 r&dJO alafNli var•r. Raci• 
,._ laer pa bira daha eıı.. 

mi1et ve la,.et al•• " tkdi
jl roller Oll8 a tlalaa ook 
yakıalaparacakhr. 

•• 
Kadro d1 

........ K811811 

kin mem rlan 

tlan•ı endirmİf laem de tabii VilAJetimia lakia memorlar•· 
ak iaracıta artırmııtar . ela F L u_ 
Dl ·.a·L'--'~b •-A n a.ri ve nulW beyle, yeal t•ı· •1• 1 lll&llUI ... ye111uDU k ·1a __ ,:a.: ___ lr d L-1 

2.671,000 arabedan 2,145,000 1 t •~ a ro dıt•da .... 
e.li biaek 523,000 i de ylk i llllfla,.fır · 

ırmakta bir ceset 
Bitla dlay•• çal•flll motor
.. .u vutalan11ı• yektlnuna 

bulundu 

_.,.1111,q : 933 ele 33,303.000 dlr · Hu ate otla Nari 1teJia De-
Ba yeldlndan 23,819,000 Bir- mirklprl 1alcınındaü ballçe8i 1-

Amerlka Cumburiyetleriade - nele armak lberiade Wr ceHt 
Jnılnuyor ki baaan da 20,689,900 flrllenk lsuara çaU,na.alf ve o· 

Waek otomobili , 3,069,000 ı rada ya,.._ ~t ve ._.,_.,, 
yon , 61,000 i ele otobüıtlr • de ftzerinde ~ bir tllifllmel& ve 

Birlqlk AmerlkaCumlaari1et- y..ı •m•k neri puhınmadaitaa 
ı..tı11&ıa 10nra ba mede•I vaatala- ,ere buaua iç sin enel .. akta 

dlDJ .... eliler kıtalanna da- bofularak öldlil ...... lmtt ft .. 

~••• p .. ldldetlir : •llllA able lsia verilmiftir • 
Şimal ve C.•ap Amerika kıta C...dia lalri,etl belU ediil· 
a 1933 de 1,842,000 , Avnpa·· dir . Tahkik eclil•ektecllr • 

( TtlrkS&ll ) 

Bir Arap gazetesi 
lehimizde 

- 8irincf .. hlfeden art.n -

decektir . Dualar 14 ile 22 yaş 
arasında kız ve erkek talebeden 
müıekkeptir. 

İtalyan fqietleri tarafıadan 
davet olunarak İtalya hükômeti 
beubına .,,.ı.at eden bu talttbe
ler Romada İtalyan bqvekili 
Mus80lininia önilnde bir geçit 
resmi yapacaklar ve faıist mar· 
ımı töyliyeceklerdir, aeyahat Jm 
ay sürecektir. 

• 
Kttçiik bir sandalla ve tek ba

pna Akdeoilde bir 1eyahate çı· 
kan Muetafa İb1&n bey geçen ıe· 
ne Suveydiye açıklanada bir ka· 
~aya uğrayarak sandalı ptarçalanan 
ce1ar Türk deaizcisi Antakyaya 
da ağramıı ve bir kaç giln kal · 
mıttı . 

Bu Tflrk genci sandalım ta· 
mir ettikten tonra yoluna devam 
etmif Mwrı ve oradan da il 
Dehrini takiben Sudan sahillerine 
gitmiı ve tekrar dönerek Trahlm 
gırbe alaımıttır . 

• 
Maliye mlıteprı Vekil mll'fö 

Olivye kuduz kedi 111rması neti · 
ceeinde vefat etmiştir. 

Mllteveffa, ölümünden 80nra 
ceeedinin tefrih edilerek öllmü
niln &ebebini araıtarmalano1 va· 
Iİyet etmiftir . Reami tahkikat 
yapılmaktadır . 

• 
Lübnan hilkfunetiain çılar· 

dığı bir 'İltatiatika göre 1929 ee
netiDden 934 hasiranı.a kadar 
biltülı Löbnanda bap edilen yeni 
bina ıayuı ( 82931 ) re baliA ol
m1J.1tar • Bu adetten bir k11mı 
tek 1'iı kıımı 2 tabakalı olup , 
1791 ri de iç tabakadan ziyade
dir . 

Suriye ve Llbnanla Japonya 
ara11ndaki ticari alikalan tetkik 
etmek llzere bir Japon heyeti Be .. 
ruta gelmiıtir . 

l ... ________ · ____________________ __.l!!:.n___Tk
11
e=nkit - ŞEHm HA.HEJRI.&Hİ -

ilk k h 1 S t d 1 . 1 lılubteıem "L K,. bey.-.--
pamU ma SU U t ma mÜca e esi Düak& Türk llzünde 

Dnn borsada 32 kilosu 2 
liradan satıldı 

Buaeaenia ilk pamuk mahsulü 
dlla Dehbıi zade Raııp be tara
fından boraa1• ptiıilmiıtir . Bu· 
nan için din ltfedeo sonra bİI' 
merasim 1apdm11tar • 

lletirilea pamajua miktara 
otuz dd ldloclar. .. peyi lılilll llu
•cat fabrikuı otuz aekiz karattan 
açmııtlr . Onda• •oara Gilodo , 
Ziraat , Menaacat fabrik111 ve 
Köae sade Bekir efendiler de bu· 
DU utmaiflar ve neticede ba ~· 
muklar ikiyh kul'Ufta Milli Mea · 
aucat feltrikaauıda k•lllllfltr • 

8.J•u• laer kiloıunua ylıelli 
kurv• Hililiıhmere ve elli lıaruıa 
da Debbai zade Raıap beye ve· 
rilecektir • 

Oebbat ude Ra6ap bey yirmi 
alta aenedeaberi dıima ilk pamalr 
mahsulü yetlttirmek ıerefiai ka 
saamıı ve fakat babraa dolayıi1le 
bir kaç aene çiflik J•pmaktaa vaz 
geçmittl . Bu ıene ise tekrar çil 
liie baılamıf ve yine ilk pımak 
••hıultıaü horu1a retlrmiftir • 

Amerikah mUtahas.. 
sısıar 

Biri Ankaraya ve biri de 
Suriyeye gitti•er 

VUlyetimizle Tarıu mıntakı· 
lar1ndaki blyüklerde bir mlddet
teebeıi eaki eıerler araıttraa bir 
Amerikala mütebauaı he7etiaia 
faaliyette bulaaduju mailOm · 
dur. 

Son drfa Taraaata daa tepe 
aiode 1apılaa ao•daj ameliyealacle 
bulaaan uerlerde mll:ıemize ıe
tirilmlt*. 

Heyet relli il. Goldma• A. 
lıaraya ve il. Robert de Saıiıeye 
fltmiılenlir. 

HeJede dlfer •zall tehrimis 
de kalm11 olup tetkikatlırıoa da 
vam edecekleulir. 

Reisliği bize aşağıdaki 
tavzihi gönderdi --

Tllrk tözü 1azete1iaio 23 tem 
maz 1934 tarih ve 2974 numarah 
aüalaa ... ıa birinci .. bifaiede dik
katler dtanuada 11tm• aalgını 
bqbiı albndald yaza mütalea e
dildi. 

Geçea aeaeleria •Halana ola
rak bu MDe ma1ıı, haziran, tem· 
•• •Jl ... nda 1ataa ıürekli yağ 
•urlardan huaule gelea ve aacak 
on bq teıamuza kadar lcura1abi
I•• su ltirildatllerinden dol•JI ge-
rek Seylaaa ııtma mllcadele man· 
halsaaı •a,lerhade ve ıere kıe A 
dan• ıehri11de çok b&yük bir aıt· 
ma salgını olm&11 iktiza rd11rkea, 
tim ~iye kad., t•tbik edilen ve elaa 
edilmekte bulanaa modern ıürfe 

mlcadeleli •,ealade baıtalıiın tah 
mfn edllen derece•l11 çok tahbnda ve 
mevtimle miltenaaip olarak aey· 
rini takip etmekte bulu.-dujaau 

llltf en muhterem gazetenizi• ıJk Çlka 
cak nüıbaaıada ve aynı ıütunuuda 
da derciDİ rica eder hiSrmetlerimi 
takdim e,lerim elenelim. 

Se1laaa mıatalra .. adma 
mBcadele rei•i Dr. 

Kdnl 

Rigade matlObu olan 

Rigacla bloke eclilmlı matlu · 
hu olu tllccarlarımasea ha-si tüc· 
carlar nezdi.de ae mikd"r bloke 

matleplan baluadupaua ipra Ma· 
liye V ekileti kambiyo mQdürll· 
iiiaden Sey~n viliyeti deftırdar. 
lıiıadan iltenjlmifth, . 

Baaa aazarao alikadar tüçcar· 
l•ın ticaret oda_. 111llıacaat et 
meleri icap etmektedir . 

Efe Mehmedin katUlnln 
durutmesı 

baa parlnndaki mDaamere 
laklı, teakitten ziyade ıareı 
sull, yazauıı teeaürlerle ok 
Bu aatarlarda Halkevi amal 
rinden bazı ıualler ıordu 
için aiıe ıa cevabı yasayora 

" Bu reji91r, pi1eaia ka 
m•nlaraaı iyi ıeçememiıtir,, 
aueaz. Baa•, rol ıevzi•ta 
Ve rej•IÖr demt"k, piyeıia 
ile kapan•a11 ara11Dda geç 
atler, mimikler demek de 
Sizin ba tahiriaiz çok ıarip 
jiıörlimOz; Ertu;raı Muhıio, 

Kaza ve Ertuğrul SadeUia 
sanatta varblı yarata•, rula 
tan en bOyulr üıtatalrımııın 
llrlOklerl ıhıada bulanan O 
bedayi, Türk akadtmi tiya 
ve Rafit .Rıza heyetlerinde te 
ltrde buluamuı, bu 11aata ai 
ler tetebbu elmİf ve tam bu 
ehli, bilfili bir gençtir. Silia, 
olan ıılaal g.,n ve irbirarınaı 
sioizi hozmuı ve kaleminiı 
aleyhinde )lrümliftlr 11aıy 

Halkevi rejisör& , bir t 
kumpanyHı rrjiı3r8 detildlr. 

RejitiSrümüz M. Salahattinı 
çok ıüaler, ıece yarılarına 
çıltfarak ayku-a, 11blaatini 
betmiı ve her piyesin prov 
buluaarak f'n baait '6rlun 
Mleri 20-30 tiaa fazla tek 
latm1fbr. 

Eier Iİ• tiratro Haatuld 
laror•nız, kudret .e kabiU1 
zerre zerre yarına akıtacak , _____ _. 
liti ga1elere blkmettirecek 
Halkeviae aiçia gelmiyor1aa 
Her ihtiyacınıza daha kolay c 
ver• Halkevi T e•ail tullMMı~ 
çalafmak mı , 1ok1& lu m ..... 
te Halkevi varken cLprda 
malalelde çalıfmak mı claha i 
Gençler Temdl llahfell m 
vl ltiır pıef ve pJe için 
P.• bir te .. klı.llM , Halkeria 
Uhık etmesi daha doğ'ru ve 
da lrıu111lacak manevi ıuef 
katli deiilmidir • 

Hakiki iımini bilditim • l 
bt y; biraz da beteametlitilli& 
ae lu1maad11n konu .. lım : 

Heyet azaamdaa bi,ri guete· 
ellere vaki olan beyandmcla Ja
ponya ile Suriye ve Lfibnan ticari 
mftnuebatının eyi oldupnu eöy· 
lemit ve gazeteci,leria Mikadonun 
ı.1im oımau hakkındaki süaue- Gidecek mahkumlar 

Efe Mebmecli lldürmekten 
su~ ve mevlmf C1DC1k Ali otlu 
H•ıaaıo duruım11ao• dBn ögle
du enet ıtır crn ımab"emealn· 
de devam olunmuı ve gelea amme 
ve mlldafaa f&bitleri dinleamit ve 
,.,. .. ,.. pldtleri• ı•tirllıp dia. 
bmelerl içia dunqma 6 AiuıtOtl 
934 tarilliae baralulmtttır . 

Parkı clolclaraa bi.leıce 
Hneaia tam cephe.iade topla 
mıyacata ve herkesin temliti 
rellilmeıl içi• ••ll•••in yan 
tıçık barakalmııta • Ya•l&r •çık 
dıtı içla de perdeciain .rlrlnm 
pek tabiidir . Eaaıea parkta 

rine ıu cevaabı vermİ§tir : 
" Mikado hazretleri Japonya· 

da dinin en bftyftk rehperidirler. 
Binaenaleyh blyük nftfusa olan 
dinlerini terketmelerioe bakin 
yoktur. ,, 

• 
Mecburi askerlik kuaawaa 

k•bulil hötün Irak ahalisi tan· 
fıadan memnDDiyetle brplaa-
11111 ve eilihlan bırakma konfe-

nnMWJI Hile.- -
lçbl ....... .tılr om- 11-
lllmll -.veti • 

ilik• .. iç ... -.1118111la 
tlç Jls bba kftilık maaı r • lllr 
ordu vticada pdrmele bnr 
vermitdr . 

• 
Loadradaa ·-~ 

F.alri AWallah Kadlle gebait 
ve İagllis fevkallde komiaiae 
aaiaafir olmuıtar . 

Emir ; kendialni ietatyo.la 
karplayanlara hitaben aöyledqi 
bir nutukta Londradan iyi inti· 
balar~ dö~ii fe Yahudi
Arap meeeleeinin iki millet ara-
11nda halli lbımgeldipni b~yan 
etmiıdr . 

Kanunlara söten bu adam 
deli mi? 

SabıkaWardan kozaCIDID otla 
S.lila rezalet çıkaracak derecede 
aarbot ohap hükimet •• kana•lara 
brp da lltdülladen Jakala•· 
mlf ye hakkallda tatulan talaldbt 
enakiyle birlikte Camlaari,.t müd-
dei -amlliiin _.. eclilmlflir. 

Bu gün şehrimizden lstan
bula yirmi mahkom 

gönderiliyor --A.clliJ• wekiletiai.ı emri maci • 
biace .... O,.b bapiaaaeti•de ba· 
l••P iazibat ve rmlaiyeti boza•· 
lardaa ikinci kafile olarak yirmi 
malak6m ıeri kalan mabk6miyet 
mücldetleıiai ıeçirmek üıere bu· 
aGakl trenle lttaabula gltlrile 
celderdir. 

Terliksiz köyU cinayeti 

Katil Abdullahın duruşma· 

sına don devam o undu 
......-.. 

Terlibiı k&yüacle ohıraa lleh 
qaet Aliyi öldlrmekten ıaçla ve 
•evkaf Had Ahdalt.lun daf111 
11aan.• dün örledea evvel atar ce
za malakemeainde deva• olun· 
muıtar. 

l.taabgl Tabi Ad~udea plea 
ceyapta tüfeak v.e talata laarbinin 
lzeıiade ,eriil .. lekeleri inu• ve· 
ya bayv.- b.-ı olup olmadapn 
anlatalatn•-ıjı bildiriliyor . 

Dur-.ma iddia makamını• elU 

h•k~mda mltaleanamuini yap • 
m.,ı isia 29 Temmu pazar pü 
ne bırakll•ııtır • 

Pide ekmeli fietlet-ı 

Pide el&.ejinia ki.._ 6.5 ku
~ illdidlmels IGl'etile 8'tıl ..... 
Mtl•alDllbr • Som• elmeii ,_ 
yedi kuraftu •hl......, • 

Ücretli memurlann maaşı 
verildi 

aa--t11 memurlarm temmuz 
mutları dün bımamea •eıia.iftlr. 

Muamele vergisi 
memurlaGu 

llaamele verifli memurl•ia· 
na •aliJe mellek mektebi mezun· 
lanadaa Avanaı varidat kitibi llu 
hanem beJ t9fin eclilmiftir. 

Savanları ahp kaçarken 
yakalandı 

Ameleden Tokatb Mehmet 
oilu Bahri adındı biri Ômer ot· 
la Sıtln adıada biriaia iki aavaaını 
çalıp kaçarken yakalanmıttar • 

Eski dostunu bıçaklamış 

Adaaa1ı Ma.tili eilu lrlr otl• 
Muıtafe adta:la biriai dün Mbalı· 
le1in liptilli pazanada , •• t pldiii 
.. ki doma kir S.ttlbyı baçakla 
dört yerinden btçaklldıtauaa ya· 
kalenmıf ve S•ıtikı tedavi alt1aa 
alanm11tar • 

,111 a•ıı ıııaıııııııı ' u _, 

1 
bu gacıa nöbetçi 

eczane 

IYeni istasyon civarında. 
Vatan eezanesidir 

;: u j 

bir ••h•e yok ki •. aab1tedu a 
yan birisi olaaydınaz bualart 
cak intikal ederlinia. 

Gelelim piyeae : 
23 temmuz ıerefiae bu m 

mere bir fllnde laazarlanmıı •• 
velki temıillerde rol alan bası 
lcaelatlar Adaaada bwu•mad 
içia rollerine dijer ark•clatlar 

mifdi. Buna rapea rene de • 
fak oldu. Södmü Hüte,m T• 
ve Yeti Ada•ada yann llab-... - J 

beyleri• rualın da taatik eder • 
Ceneral Galoeua 1averi 

llode il. Selihattla bey mav 
fakı1et rlltermiıtir . Fakat , 
baau Ja aalamık iıtemiyonu• 
veya aalamıyorauauz •. Y ••eri 
Galonn 16nderdiii aota ka 
doauk ve IOj'ak olmaıı li-.d 
M. S.llbattill bey b• 
yaralam11tar • 

Biı ıeaçler , tilleliillllııılit' 
Defter gibi i'le ni ve b 
1abancı kalm•••nazı hteriz • 
•up olduta•az feaçlet Te 
llalafelioin mleAillerdemm . 
ha evvelce • bi&im Grup ., u k 
mutlak. Fakat Halkevleri açald 
iM IOnra , HalkevlerinİQ filk 
nl •lıyahllealerin laıriç le .. 
lerae kalmalara dotr• •ilidir 
Bir ıün lapllab ıis de bizim si 
repar , Halktviae ıelir bizi aa 
ve te•erlİais efendim • 

Halkevi T emlll tlb 
amatörlerindea 

Y. Ayhan 



in SON 
~e ~· Almanlar 1 

ez" h' k 1 >kufustnryaya mü ım mı tar-
Datilt infilakl' madde kaçırmak 
luğ-' istemişl~r 
um· - ·- -
"•~aily Herald gazetesi· 
' ~: nln mütalaası 
açl Londra: 25 (A.A) - "Daily 
çeoerald,. eazetcsi Avusturyayı mü
eğilfm mıktarda mevaddı infilakiye 
p . çırmağa teşebbüs ed~n Alman 
rı 9illi soıyalistlerinden bir grubuo , 
0 ıviçre zabı1asıoca tevkif edilmiş 

1 y-lmasma bllyük bir ehemmiyet 
n .ermektedir. İşçi fırkasının bu ga 
Dıeteai diyor ki : 
•atr Hu gıubun tevkifi Avusturya 
tet ... azisfode yapılan tetbiş haıeket
ait hinin ve nazır kropagandalarınıo 
~u itlmaoyıdao guldiğioi bir defa da· 
o, Oe ortaya koyacan ve aynı znmao
nz' Avusturya başvckilirıe Avus
~ o~ryada nazı faaliyetinin tevkifi 
ıorııti&l bir ş~yler yapılmasını M. Mu· 
tul'atioiden bir kere daha istemek 
~· ,:rsatını verecektir. Bütün bu iş 
tın )rden çok sıkılan M. Musolioin 
kı~ck yakrnda Berliu nezdinde müş 
i k),ek bir protestoda bulunmak 
'81,uıusuoda diğer devletlerle isti 
'-

5 
Brede bulunması kuvvetle mub 

~r• ld" eme ır. 

Vakıa M. Dolfus milletler ce
ıo .h. • 
etırıyettoe muracaatı tercih etmek· 

V g dir. Fakat M. Musolini Alman 
' ol an~n Ceoevrcde bulunmadığını 

• en ıürerP.k buoa itiraz etmrk· 
ıu .. d' lr. 
ce 

si~Almanya mezhebler 
lek nazırı 
a 

iyi lmanyada din farkı göze-
11;. tilmediğini söyliyor 
11e 
b Bcrlin : 25 (AA) - Mezb~p· 
'Jjt.er nazırı söylediği bir nutukta 

iman millet ve devlftinio , 
1. ezbtp farkı olmıksızıo bütüa Al
~anların kan ve mukadderat bir

'iğioc bağlı bulunduğunu kaydet 
~al iş ve demiştir ki : 
lısı' Hitler ve hükumeti 1648 de 
"1estıfalya muahedesinden ve ni 

nlıı\ayet Versailes sulbundan sonra 
' lı'Jnillet içinde beliren elim iftiraka 
tDt~arıı icap eden teminah hu vah 
t~ i:lette 11amaktad1r . Gerek devlet 
ın ~ rek kilisenin ayrı eyrr vazifeleri 
r• "•rdır • 

f=ransız Cumhur reisi 
ıil-' -. 
re />ar ıse döndü ve M. Htır-
• •' yo ile görüştü 
kleJ ~ 
' g~ Paris : 25 (AA) - Baıvekil 
uv•M. Doumergue io sıra ile M. Her· 
rga1'tiot , Tardiutyu kabul etmiştir · 
mo'M. Helriot derhal radik .ı l dos\la· 
· tı ile temasa gdmiştir . M. Dou· 
rO ' • 

1 ınergue ise Elisee sarayına gıtmış 
v•. \'e Reisicumhur tarafından kabul 
sıl 1 

11 
unmustıır . 

1~ Paris : 25 (AA) - Başvekil 
rır1 a. · "b' b" b tt "•· Doumergueın ne gı ı ır a ı 
da'h . b .. arrket ittihaz edeceğı enuz ma-
~1~ lüm d~ğild'.r . ~a~1afih gazet~ler 

ı:numaıleyhın hu\cumette temııl e· 
b't dilen bütün fırkalardan şahsi mu· 
• 

1
e naznaları terkederek yalınız milli .u 

~t,;rnenafii göz önünde tutmalarını te-
me nıine çahşacsğını yazmaktadırlar . 

D' Viyana da 
kut 

d.~lı'Yt\niden üç yüz komünist 
~:~ tevkif edildi 

ir · 
,'bi Viyana: 25 (AA) - Zabıta 
~ t rnüf rit Sosyalist ve Komünistler-

1 a den bir kaç yüz kişi tevkif et-
miştir . Bunlar muavin polislerin 

ıe uhafazası altında bOyük bir mr:k 
tepte bıpia olunauktır . 

( Türk Sözü ) Sahife: 3' 

BDAIBJHR lLJER 
lngiltere hava nazırı 

Avam kamarasında muhalif mebusların 
süal takrirlerine cevap verdi 

~~-------·------~~-.. 
lngiltere hava kuvvetlerini diğer dev-
letlerle müsavi dereceye çıkaracak 

Londra : 25 ( A. A. )-Lort 
lar kamarasında söylediği bir nu 
tukta hava nazırı Loıd Loııdedy 
de geçen cuma avam kamarasın 
da :M. BaldYin tarafından bildi 

1 
rilen beş senelik hav~ planını ve 
ingilterenin hıııva kuvvetlerini art· 
tırmasının ı;ebeplerini izah etmiş
tir . 

sini müdrik mesul herhangi hir 
lıükumı> t bava kuvvetlerinin hu 
kadar açık olarak aşağı bir vazi
yette kalmasına müsaade ede· 
mtz. 

Nazır mesai fırkasına mensup 
muhalifler tarafındım silahları bı 

rakma konferamn neticelenme · 
den ve Fransa ile yapılan son gö
ı üşmelerinden sonra İngiltere ka· 
hinesinin silah kuvvetlerini ar-
Uı mak hususunda verdiği karara 
teessüfü mutazammın verHeıı tak· 
riıe lıiikumet ııımma cevap ver
miştir. 

Hükumet milli emniyetimiz 
ve imperatcııluğun emniyeti için 
bir hava müdafaasının lüzumu
na kaoi olarak salıılimize hücum 
edebilecek bir mesafede bulunan 
en kuvvetli hava hükumetiyle 
müsavi bir hava kvvvetine sahip 

olmağı müdafaa siyasetimizin esas 
lı noktası olarak tathike karar 
vermi~tir. Bu müsavatı 4 şartla 
eld~ edebiliriz: 

Loıt Londondery hsrpten son· 
ra lngilteranin dünyanın en kuv. 
vetli hava hükumeti olduğu hal· 
de buğün beş:nci dereceye düş

tüğünü hatıı !atmıştır. Nazır ha
va ordusu 52 filotilla olarak tes 
bit eden 1923 proğıumının o ta· 
rihte İngilterenin l umulmıyacak 
vaziyete gelen zaf,na ilk çare ola· 
rak ıleri sürüldüğü üzerinde israr 
edilmiştir . 

1934 le ve gelecek 4 sene zer 
fında yapılacak olan inşaat nazı
ra göre o zaman tasavvur e<liltn 
ve silalıları bırakma mesai~inin 
tehir ettiği bir planın tathikınden 
başka bir şey d .. ğildir. Elindeki 
hiitün vasıtalarla milletinin em -

niyetini temin ftmek olan vazife 1 

!-Sivil tayyart:ciligin harp vı· 
~ıtası olarak kullaotlmıyacağını 

kati suıctte tııahhut etmek ~er 
tiyle bütün der.iz ve kaıa as 
keri tayyeıt!ciliğin kaldırılması . 

2-En kuvvetli hava hükfı 
metlerinin Lizim seviy~mize inin
ciye kadar ı,ilahlanoın tahdidi ve 
bilahaıc de alakad,.rlar kabul et
tikleri takdirde yeniden tahdidat 
yapılması. 

3 - Kuvvdlcrimizi en kuv 
velli hükumet kuvvetlerine yük 
seltecek bir proğram tatbiki. 

4-İkinci ve üçüncü maddele
rin bir araya gelmesinden doğacak 
kombinezon. 

Muhalif mesai fırkası namına 
Lord Monsonby kalkıp cevap ve 
recehri sırada Westminster üzerin
de bir hava harbi yapmağa baş 
lanmışdı. 

Bulgaristanla Sovyet arasında 

Bulgaristan Sovyet Rusya ile siyasi 
münasebata girişmeğe karar verdi 

~~-------·.-----~~-

iki devlet Hariciye Nazırlar' arasinda dos· 
tane telgraflar alınıp verildi 

Sofya: 25 (AA) - Bulgar Ha- 1 
riciye nazırı M. Baltoloff ile Sov
yel rusya hariciye komiserleri a · 
rasında aşağıdaki telgraflar teati 
olunmuştur : 

Son zam nlarda lıtanbulda 
Sovyet Rusyanrn Türkiyedeki sa
bık sefiri M. Suriç ile Butgarista· 
rııo Ankara sefiri M. Antonff ara· 
sındaki ihzarı müka1emeler üzeri 
ne esasen asırlardanberi Rus mil 
letir.i Bulgar milletine bağlayan 

dostluğa sadık olan Bulgar hüllu 
meti şimdiden mUtekabileo sefir ı 
izami sure tile Sovyet Rusya hü • 
kumetile muntazam diplomatik 
münasebat tesisine karar vermiş 
tir . 

Katiyetle kauiim ki bu suretle 
tesis edil~cek olan münasebetler 
milletlerimiz arasındaki doılluklu· 
u takviye edeceği gibi memleket
lerimiz beynindeki iktisadi müoa 
sebetlerinio inkişafına da münase
betlerinin inkişafına da medar o
lac•khr . Takrimah faikamıo ka I 
bulünü rica ~derim komiser hazret
leri 

M. Litvioof şu cevabı vermiş 

tir • 
Sovyet hükfımeli iki hükumet 

arasında orta elçiler teatisi sure
tiyl~ Sovyet Rusya ile timdiden 
muntazam diplaması müoaıebıta 

tesis için Bulgar hükumetinin ver· 
miş olduğu karara iblağ eden telg
rafoamemize memnuniyetle mut
tali olmuştur. Sovyet hükumetinio 
kendi arzularına ve iki memleke· 
tio ve sulh davasını menfaatforine 
uygun olan bu teklifi maalmem· 
nuoiye kabul etmekte olduğunu 
bildirmekle mahzuzum. Bu suretle 
iki memleket arasında münasebat 
tesisinin milletlerimh: arasındaki 
dostluğun takviyesine ve iki mem· 
it-ketin iktisadi müna"ebetlerioin 
inkişafına hadim olacağı fikı inize 
tamamiyle iştirak ederim. Tekri
ıpatı faikamıo kabulünü rica ede 
rim ııazır hazretleri. 

~~------··-------~~-
Vurşovada feyzan tt-hlikt>si 

geçti 

V arıova 25 ( A A ) - Vistül 
nehri Varıovada yavaı yavaı al· 
çalmakta devam ediyor. Şimdi an 
cak nebrirı aşığı kısımları f~yezan 
teblıkesine maruz bulunmaktadır. 
Bu &rada bütün emniyet tedbir
leriner.tevessül olunmu~tur , Beot· 
lerin tahkimine geceli gündüzlü 
gönüllü takımlar ve asker kıtaatı 
ile çahtılmaktadar . Devlet ve be 
led.iye memurları maaılarmın yilı· 
de ikisi ile felilcetzedelere yar· 
dama karar vermitlerdir • 

Türkiyenin hava 
vaziyeti 

Birinci Sahifeden artan - ı 

Adana Borsası Muameleleri 

C 1 N S t 

P A .M U K ve K O Z A 
Kilo Fiyatı 

En az Eo çok Satılan Mikdar 
ycceği anlaşılm aktadır. ı 

Anadolunun cenup ve cenubı j == .K.a=p=ı m=a=ı=,~ =-=p-a=nı=u=k=·-=-
şarki kısımlarında en yüksek su- Piyasa parla~ ,, •-----• 

__ K. S.-= K. ~~·:= ========K=ilo'=====I 

huoet Antalya ve Diyarbekirde '10, Piyasa temizi ,, •-----• 
Adanada 39, Maraşta 35, Sılifkede iane I -50----•----------
ve Dörtyolda 34 derece kayde· \ 1 _ır.;a;-n_e_I_I ______ 

1 
_____ 

1 
_____ 

1 
_________ _ 

Ekspres 
dilmiştir . 1 Kle:vlant 

Anbfyada~nün~ dü~kw- •-------------~---~------~----------~-~ 
huaet derecesi 31 kaydedilmişdir ı-o-:-:::::-=-------.--Y-A_P...,A_G_.:..::....l --=----------• 

Beyaz 1 1 ki hu sıcağın fevkalade olduğunu --:::S,,...iy-a-=--h------ ---------•--·-------• 
gösterir. · 

ŞarhlAoad~udah.vabulutlu •~~~~---~~--~Ç_l_G~İ_T __ ~----~~~~ 
geçmişdir. En yüksek suhunt!t ~u~:rt-s 
Karsta 22, Erzurumda 25 dere· Yerli .. Yemlik,, 
ceda kaydedilmişdir • ,, .. Tohumluk,, 

Karadeniz kıyıları mıntakasın· HUBUBAT 
da en yüksek suhunet 27 derece Buğday Kıbrıs 1 2,25 3 
etrafındadır. Bu mıntakada hnva ,, Yerli 1,80 2,75 
ekseriyetle bulutlu ve kısmen ya- ı.-....--.,-......,......J\::-::t;-e-nt_a_n_e --•·-:.,__--ı--'------t---------

ğışlı gtçmisdir. Rizede bir mili· Arpa 2 

metre yağmur ölçülmüşdür. ~:ı;ı~~ya 
2 

2 .,.4;) 

2,25 
Bafra : 24 (A. A.) - Bir kaç Delice 

gündür ~caklarbunalöcı hale grı ı~~K~u~ş-y_e_m~i-~~~-•--·--~-~--~-ı~~-------1 
di. Bu sabah saat 11 de hararet K~ten tohumu ---ı-----ı------ı----------
gölged~ 31, güneşte 52 dir . Bakla 

Si sam 

İtalya hükumeti UN [ Vergi dahildir . ) .... Salih Efend:-i ----.--:7,...,0=5~---!.,,..--=....._::::..:.:.:::..;;..::.:..:..~!.--

Deniz konferansına iştirak 
edrceğini resmen bildirdi 

~ ~ " 5M 
.o ıo -Düz kırma •• Alf:.O -
~ .=:-1-..,-,-,,----'------"-- --r::'.tV~·---1 ..E? '; Alfa ,. 805 ----------• 
g..:: **""* Cumhuriyet 70!} 
~~ 

Roma 25 ( A.A ) - İtalya bil· 
kiimeti , lngilterenin gelecek sene 
yapılacak olan deniz konferansına 

" 585 ~ ~ . ._..,.._-~~""'--~~~~--·--.;:~--~---~~~---· °' Dliz kırma ,, • 460 
Alfa ., 805 

Liverpul Telerafları Kambı
0

'-'0 "e Pa'ra 
haıırhk olmak üzere teşebbüs et- " ı " 

25 I 7 I 1931 İş Banka rndan ahnruıştır. 
tig .. i konuşmalara iştirak hakkın· Santim Pent K. s. 
daki davetini kabul ettiğini res· Vadeli 6 80 --=L,....ir_e_t _"_l_ta_,ly'--a_,, ___ \ 10 79 
men bildirmiştir . Vadeli -6--TI Rayşınark "Alman., 48 68 

İtalyan heyeti murabhasası son ı--H-a-zı_r _______ 7 03 •-F=r~a....-.n.,...k'..,,'F,,...r-ar-ıs-ız-,,---;--63-~c- 3050 

b b l d L d . Str-rlin .. ln!.!iliz,, "" 
ahar aş aogıcın a on raya gı Hint hazır 5 23 •-n~:--"":":'"":"--=...;..;.._--·1-_-125="'.=~--74 olar "Amerikan., _ 

decektir • Nf"vyork 12 'il9 Frank "lsviçre,. 40 90 
27 temmuzda kumandan Ra-

miero Rischia Londraya gidecekse 
de bu temas sadece malumat al 
mttk kabilinden olacakt" . 

Bir transatlantik karaya 
oturdu 

Hamburg 25 ( A.A) - Ham 
burg ile cenubi Amerika hattın

da itleyen Monte kosa gemisi 1200 
yolcu ile Capnord da gezinti ya 
parken sis esnuıoda F aroeı adası 
yakında kayaya oturmuftur . Yol 
cular tehlikede değildir . Kaza 
mahalline giden vapurlar monte 
rosayı kurtarmağa çalışmaktad1r . 

Almanyada otomobıl yarış-
larında ölenler 

Kora da 

Nehirlerin tuğyanı bütün 
fecaatile devam ediyor. 

Tokyo : 25 ( A. A. ) - Kora 
tuğyanı ntıticesinde 29 kişi ölmüş, 
21 kişi yaralonmış ve 18 kişi kay
bolmuştur . Sular yükselmekte 
devam etmektedir . Kinto nehri 
de taşmıştır. Sular Kogen ş~hri-

nin 3500 evini hemen kamiJcn bas
mıştır. 13000 kişi civar ttpelere 
iltica etmiştir . 

Belçika da misaka iş
tirak ediyor 

Cenevre: 25 (A.A) - Fransa 
Berlin : 25 ( AA ) Almıoya hükumeti mıllctler cemiyetine Bel-

yollannda yapılan 2000 kilometre- çika hükumetinin Pariste 27 ağus
~ik otomobll yaratı esnasında kan· tos 1928 de imzalanaa misaka 
en ölen koşuculerın sayısı 4 olmuş ittirak f'ttiğini Amerik•ya bildir 
tur . Municbten dönerken M. Mu- diğiai ihbar etmiştir. 
solinin mubafodarından kumandan Bu mi11ka iştirak etmekle 
marinelli ile liveranaoın otomobil· Belçika milli siyaset vesıtasiyle 
leri yuvarlanmıştır . Ağar surette olarak harbe muracaattan vaz -

Amerikada 

Sıcaktan ölen1erin yekunu 
404 dü buldu . 

Nevyork : 25 ( A. A.) - Sı· 
cak dalgasının artan şiddeti son 
beş günde ölenlf'rin sayısıoı 404 
da çıkarmıştır. Bunlardan 135 şi 
Missouri'<le,113 ü İllinois'da, 74 ü 

Tebraska·da ve 24 ii de Minorso
ta"dadır . 

Berlinde müthiş bir 
tiora oldu 

Berlfo : 25 (A.A) - Brş hafta 
süren şiddetli sıcaklardan sonra 
dün g('ce yağmurla karışık müt· 
hiş boralar kopmuştur • Berlinde 
bir kaç eve yıldırım diişmüş ve 
taşradı da bazı yerlerde yangın· 
lar olmuştur. 

Sovyet sefiri B&rlinden 
ayrlldı 

yaralanan bu iki zat hastahaneye geçtiğini bildirmiş oluyor. itti- Berlin : 25 (AA) - Sovyetle· 
ka1dmlmışhr . rak kararı 10 may111934 de Ame rin Berlin safiri M. Leo Chintcbuk 

Sovyet Rusyada rika hükumetine tebliğ edilmit Berlinden ayrılmıştır. 

tir. Muıt..la or n 1 d ~ m.ın arın a yangın 
Suikastcılard~n dokuz kişi ö- Yeni Berezilya kabinesi çıktı. 

lüm cezasına çarpıldı kimlerden mürekkep 

Moskovı: 2s(AA) _ Sovyet Riode jaoero: 25 ( A.A) -
demiryolluı üzerinde ve billiassa " Royter,, aj 9nsı bildiriyor : 

Bu defa kanunu esasi muci uzak şark bıtlarında casusluk ve 
tabripcilik cürümlerini tetkik edeo hince teıekkül eden Brezilya ka 
ali mahkeme bir çok şimendifer bint-si azası şunlardır : 
kazalerına sebebiyet veren şebe· Maliye nazırı M. Arturo Kosta, 

kenin reisi koralı Kinzaen ile Mos- haıiciye nazın M. Paul Foroan
kova gannırı depo müdürü Kozi- dez, harbiye oazuı jeneral Goes 
ofq ve üçll mühendis olmak üze Montyro, bahriye nazırı Amiral 

d h Gimaraes. re diğer altı kişiyi i ama ma um 
etmiştir. Diğer maznunlar on se· Almanyaya girmesi yasak 
neye kadar muhtelif hapis cezala· edilen Fransız gazeteleri 
rana mahkum olmuşlardır . 

Amerikaya dönmeleri 
beklenen banka mü -

dürleri döndüler 
Nevyork : 25 (A.A) - İngil

tere baokaRı müdürü M. Montn
gunorman ve Amerika bankası 
müdürü M. Harrison Avrupadan 
buraya beıaber gelmişlerdir. 

Paris · 25 (AA) - "Petit Pari
sianıo,. Berlia muhabirine göre 
meçhul sebeplerden dolayı Ağus 
tuı 4 veya 5 ine kadar bir çok 

Fransız gazetelerinin Almanyaya it 
hali mcM"dillnittir . 

Bunlar arasında ''Petit Parisi
en,, , "Matio,, ve "Le Jurnal,, var· 

1 dar • 

• Muğla : 25 ( A. A. ) _ Mer-
kezin Domuz alanı mevkıindeki 
orma:ılarda dün yangın çıkmış . 
tır. 'Y angınm söndürülmesine ça
lışılmaktadır . 

Hava raporu 

Dün ~rhrimiıde zevalden 
son~a ~ıfıra indirilmiş tazyiki 
nesımı 52,4 milimetre olup en 
çok sıcilk 38,5 en azı 22,4 santi· 
gırattı . 

Rutubet vasati % 78 olarak 
kaydedilmiştir. 

ı 

!lüzgar zevale kadar cenupı 
şakıden hafıf esmiş, zevalden 
sonra cenupdan zami sürdi 
saniyede yedi buçuk meife ola· 
rak ölçülmüşdür. 

" Askeri hava rasat istasyo~ 



~d ife : 4 

istanbulda Lozan 
tıl •• 

gunu -- Birinci sahifeden ıırten -

!iği üstünde dimaglaıımızı bir ker 
ı e daha yüreklerimize dolaştırdık. 
Bu büyüklük önünde hayranlığı· 
ğınıızı bir ke.ıe daha yurdumuzd 
percinledik . 

Sonra 24 temmuzdan bugiine 
kadar Lozan eseri üstünde yük
selen inkilap abidesinin azameti 
önünde bir kerre daha minnetle 
eğildik ve büyük şefimize asla 
sarsılmaz ve gevşemez der in gö· 
nü! bağlarımızı ve sonsuz sevgi
lerimizi bildirmeklebütün İstın
bıılım bahtiyarlığı duyuyorum. 

Bundan sonra eski maarif 
müsteşarı Mehmet Emin bey 24 
temmuzun Türk inkilabındaki 
mevki v'e ehemmiyetini izah eden 
uzun bir konferans vermiş ve al· 
kışlanmıştır . 

Konferansı Cemal Reşit, Me· 
sut Cemil,İzzetNezihi beylerle M. 
Lasinskinin iştirak ettikleri bir 
konser takip etmiştir . 

Halkevinin Beyoğlu şubesin· 

de de merasim yapılmış ve evin 
temsil şubeıi istiklal ve adetler 
piyeslerini temsil etmişlerdir . 

Mareşal Liytay 
ağir hasta 
----

Naocy : 25 (A.A) - Nartşal 
Lyaııtey iki taraflı zatüriyeden 
yatmaktadır. Dün kendisine ilkan
ffer şırıogaları yapılmıştır. Ahvali 
sıbbiyesindeki iyilik devam ede· 
< •ğe benzememektedir. 

Talebe velilerine 
müjde! 

İkmale kalan lise, muallim mek· 
tepleri ve orta mektep telebelerini 
yetiştirmek için [ riyaziye. fen bil
gisi, biyoloji, fizik, kimya ] dersle
ri vermekteyim . Arzu buyurania

rın erkek lisesinde A. N. Rumzioe 

muracaatları .. c. 

Kacakcılar vatan • • 
hainidir 

• 

< Türk Sözü ) 

ilanları 
--- Gayri menkul malların 1 

açık artbrma ilanı 1 B e 1 e d İ y e y a z l ı k s 
1
• n e m a Dosya numarası: 1688 \ ____ ____;;,__ __ , ___ _.-

-
Kolordu civarında 

BAŞLADI 

Devam eden program 

- Çıldırtan dudaklar 
Mümessili : LİL YAN HARVEY 

ilave : 1 iinya havadisleri 

Gelecek program : 

Sarışın Venüs 

-

MARLEN DITRIH 

Himayeietfal Seyhan gazozu çıkti 
Her yerde 

FOTO 

COŞKUN 

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 

AMATÖR iŞLERi AZAMİ iTi

NA VE SÜRA TLE YAPILIR 

VE HEMEN ERTESi GÜN 

TESLiM EDiLiR. 

E{ler ltl•rlnlz
de intizam •rıyor

aanız, hem ucu•, 

hem gUzel iş Y•P· 

tarm•k istiyor••· 
n~z TUrk SözUne 

mUraaoat 
ediniz. 

g 11 yn J Ut MÜESSESE 

~ 

Adana 1 inci icra memurluğun- Belediye Riyasetinden 
dan: 

Mehmet Ali efendi kerimesi Ra- 1 

bia hanımın Osman oğlu Abdulka
dir efendide alil.cağından dolayı 

ipotek eylediği hane . 

Açık arttırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
Tapu kaydında tarla iken şimdi üç 

1 fevkani iki tahtani oda ve mutbahı 
şamil hane olup icrnca esnayı vazi
yette fevkani üç oda ve tahtani iki 
ve bir su tulumbası bir sofa ve son· 
rodan ildve edilen bir oda bir kö-
mürlük ve bir helayı şamil bir bap 
hane. 

Gayri menkulün bulunduğu mev . 
ki, mahallesi, sokağı, numarası . 
Döşeme mahallesi tapunıın 126 Nu 
ve Ağustos 931 tarihli, sagı ve önü 
tariki am arkası sahibi ferağ solu 
sahibi ferağ ile mahdud olduğu ve 
tapuca 400 arşın indelmesaha 133 
metre çıkmıştır . 

Darülaceze ve emrazı zühreviye hastanesi 
için odun, kömür ve kuru erzak 

satın alınacak 

Darülaceze ile emrazı zühreviye hastanesinin bir senelik odu 
kömür ve kuru erzak ihtiyacının açık eksiltme suretiyle satın nlınaı 

sına karar verilmiştir . 
ihalesi Agustosun 14 ürcü Salı günü saat on beşte yapılecoğıı 

dan taliplerin o gün Belediye encümenine ve şartnamelerini görmek İl 
tiyenlerin ıle Belediye yazı işleri kalemine muracaalları ildn olunur, ' 

23~27--1~6 4362 

Mirza çelebi mahallesinden geçen lağam 
inşaatı münakasaya konuluyor '-1 

Hayvan pazarından ve mirza çelebi mahallesinden geçen umuoJI 
!ağamın temdit inşaatı kapalı tıksiltme suretiyle yaptırılacaktır. Bedel 
keşfi bin yedi yüz yirmi üç 1723 lira olon bu inşaatın ihal~si Ağusto 
sun 14 üncü Salı günü snat on beşte yapılacağından taliplerin o güf 
muayyen saate kadar tekliflerini Belediye encümenine vermeleri şartllın 
me ve keşfi görmek istiyenlerin de yazı işleri kalemine muracaatfotlılı 
ildn olunur. 4364 23-27-1-6 uı 

Takdir olunan kıymt;t: yeminli 
----------------------------------------~,..-iki bin lira . ırı 

Aı ttırmanın yap.lacağı yer, gün • 
saat : Adana icra dairesinde 2004 r
nu. lu kanun mucibince 30 gün için

Gazetemizin ·p 
---. ğ 

Abone ve ilan şartları de bed.,Ji veya kıymeli muhamme
neoin yüzde 75 ini bulduğu halde 
28 - 8 - 934 tarihinde Salı günü 
saat 14 - 16 da bulmadığı takdir
de arttırmanın 15 gün temdidile 12-
9 - 934 tarihinde ve ayni saatta iha
lesi icra kılınacağı . 

1 - İşhu gayri menkulün art
tırmıı şartnamesi 27-7-934 tarihin
den itibaren 1688 numara ile 1 inci 
icra dairesinin muayyen numa· 
rasında herkesin görebilmesi için 
açıktır. lldnda yazılı olanlardan faz· 
la malumat almak isteyenler, işbu 
şartnameye ve 1688 dosya numa
rasiyle memurıyetimize müracaat 
etmelidir. 

3 Aylığı üç, 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 1 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir l 

Şehir abonelerimizin gazete/etini 
hususi müvezzilerimizle her gün sd1~ 
bahleyin erkenden istedikleri yeri' i 
bırakılır. Şehir için aylık abone bif.11 

lairdır. 

* * * 
2 - Arttırmaya iştirak icinyu-

1 
Bir defa konacak ilanların üçüncü va dö 

karııla yazılı kıymetin yüzde 7•5 ' düncü Si'Jhifelerde her satırı on kuruştur. Re 
n;sbetindo pey akçesiyle veya milli c • • • , A , • 

bir Bankanın teminat mektubu tev- lam rııc..llyetlndekı devamla alanlar IÇln ayrıCI 
eli edilecektir (124) 1 pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. 

3 - ipotek sııhibi alacaklılarla .... -------------------------' 
diğer aldkadarların va irtifak hak-
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

ildn tarihinden itibaren 20 gün için
de evrakı müsbiteleriyle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri iyca
beder. Aksi halde hakları tapu si
cıliyle Mbit olmadıkça satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar 

4 - Gösterilen günds arttırma
ya iştirak edenler arttırma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu maluma
tı almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve İtibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağırıldıktan son
ra en çok arttırana ihale edilir , 
Ancak arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş be
şini bulmaz veya satış isteye
nin alacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundnn 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma on beş gün daha temdit ve on 
beşinci günü ayni saatta yapı
lacak arttırmada bedeli satış isteye· 
nin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul ile te
min edilmiş alacakları ınecmuundao 
fazlaya çıkmak şartile en çok art
tırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ilhale yapılamaz . 
Ve satış talebi düşer . 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermozse 
ihale kararı fesholunarak kendisin
den evel en yüksek teklifte bulunan 

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

Posta ve telgraf baş
müdürlüğüncfen : 

1 _ Geçen seneki aylık ücreti 
94 lira olan Adana istasyon arası 

posta naklivatı 20 .. 7 - 934 T.den • 
itibııren münakasaya çıkarılmıştır . 
Verilen bedel muvafık görüldüğü 

takdirde 8 -8 - 934 T.de saat 15,30 
da ihalesi icra edileceğinden talip 
olanların şartnameyi görmek ve 
pey sürmek üzere Seyhan P. T. ve 
telefon başmüdiırlüğüne muracaat-
ları ildn olunur . 4357 

20- 26-31-6 

Seyhan muhasebei hüsusiye müdür -
lüğünden : 

Muhasebei hususiyeyu uit nu
mune çifl iğ inde mevcut tahminen · 

yetmiş, seksen bin kilo mıkdarın
daki odun, 934 senesi Ağustosun 

ikinci Perşembe günü saat Jokuzda 
ihale edilmek üzere açık arttırma 
suretiyle müzayedeye konmuştur . 
Talip olanların, yüzde yedi buçuk 
poy akçeleriyle mezkftr gün ve sa

atte encümeni vildyete muracaatle-
rı il!l.n olunur . 4340 

13-17-22-27 

çok arttırana ihale f:ldilir. iki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler 
için yüzde 5 ten hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memur iyetinoizce 
alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Emvali gayri menkulenin yuka
rıda gösterilen 28 - 8 - 934 tarih
lerinde Adana 1 inci icra memur
luğu odağında işbu ildn ve gösteri
len arttırma şartnamesi dairesin
de satılacağı ilıın olunur . 

4370 

AJana sulh hukuk mahkemesin 
lstanbulda vefat eden Hüseyı 

paşa zade Behçet beyin Tahrir ol 
nan terekesinden Adananın gerJB 

karyesinde vaki olup tupuca Eyi' 
341 tarih ve 69, 70, 7 l numarrlı tB 
sarruf kaytlerinde mukayyet bulv 

nan malumullıudut ve yekdiğeri~ 
muttasıl ve beher dönü~ü beş li"Jç 

kıymeti muhommeneli ceman alili 
yüz dönüm mıktarındaki arazini a 
satılmasına 1'arar verilmiştir , to 

Tapı ve dellaliye rusumu al8 r 

na ait olmak ve ihalo bedeli peşlği 
nen te, diye edilmek üzere eraı 

mezküre bir uy mü lde.tle mevwis~ 
muzRdeye çıkarılmış ve ihalesi 7 bı 
8 - 934 tarihinde saat 9 da ihaleP 11 

yapılacağından tal •p olanların pej 
akçasiyle birlikte sulh hukuk aı8 m 
k . l l . 1• Ilı emesıne muracaat t;y eme erı ıl . 

zumu illln olijnur . 4368 ıy 

Kayip defter 

Şa 

la 
ol 
ol 
s~ 

Dün saat 9 - 1 O arasında Cuıı1 te 
huriyet mahallesinden bir araba il 

müzeye geldiğimde arabanın içind : 
lngilizce yazılı siyah kaplı bir def n 

teri arabada bırakmışım defteri g <l 
tirip müzeye teslim ettikleri takdi1 b 
de kendilerine güz~l bir ikramiY1 ın 
vereceğimi vadey lHim . 436~ ~ 

Amerikalı M. Robert Misse 
Haskeo 

__________ __, z 

Umumi neşriyat 

Melımet Nurettin 

müdürü 

Adana Türk sözü mathaas1 
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