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ON BİRİ1"Cİ YIL SAYI 2967 

Fener ahçe, Yugoslavya ta yendi 
Rayiştag meclisi toplandı 

\f .Hitler çok canlı bir nutukla geç· 
mi:ış hadiseyi meclise anlattı. 

:eneral Göring , ''Hiç kimse 30 haziran 
hadiselerini münakaşa edemez .,, diyor. 

Herlin:l3 ( A. A. ) - Ceneral 
(,oring, dün beyanatta bulunarak 
M. Ilitlerin 30 haziran vakayü 
esnasındaki icraatını muhik gös 
termiş ve demiştir ki : 

Hiç bir makam lmanyayı 
kurtaran ve Lir l..auunla me~ıu 
tiyet kesbeden bu icra•tı tetkik 
\C muhakeme etm.,k hakkını keo 
ılisinde göıeıuez. Yapılmamı~ o 
lAn taşkınlıkların isti nasız ı·eza
landırılması lii.zımgeldiği gibi if
tiraların da g•yct şidrletle takip 
<'dilmesi elzemdir . 

Berlin : 13 ( A . . )-Havas 
a jau~ıodao : 

.\1. Vou Papen 'io Yaziyeti ha· 
la tenevvür etmemi~tir. Söylen 
diğine göre son hadiselerden pek 
ziyade müteessir bulunmakta ve 
samimi ahbi!plariyle olan görüş 
melerinde daima iş arkadaşi Von 
Bo~e 'in idamından ve dostu Ad 
garı Jungun ölümünden bahset 
mektedir. Artık nazaret altında 
bulunmasına Ve bütün iş arkadaş 
larının serbest bırakılmış olma 
S"tna rsğmen f. Von Pııpen hii· 
ki'ımetteki mühim rolüne tekrar 
başlamak için lazım olan tenıina-

Umumi nüfus 
sayımı 

1 - 1935 S •nc,inde Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde umumi 
lıic ııüfus sayımı yapılması hak· 
kıuılaki kanun :\1illet Meclisince 
kabul edilmiştir . 

2 - Kanunun ikinci madde
sine tevfikan 1934 ,-nesinde İs
tatistik Umum \lüclürliiğii mem 
ıeketin iklim, mu~a,-ala ve içti
m•i şartlar itibarile hirbirindeıı 
farklı olan sekiz yerinde tecrübe 
~ayımları yapacaktır . 

Tecrübe sayımı yapılacak 
yerler: 

1 - Trakyada : Kırklareli 
merkez kazası, 2 - Bursada: l\lu
dauya kazası, 3 - Muğlada: l\lor· 
nıaris kazası , 4 - Kayseride : 
Pınnrbaşt kaza•ı , 5 - Orduda : 
Ünye kazaRı , 6 - Eliizizde: Ho
zat kazası , 7 - \ andJ : Ahlat 
kazosı . 

Bu kazaların köyleri de tec
rübe sayımına dahil cdiltcektir . 
Bunlardan maada l,parta vilaye
tinin heyeti Umumiyesinde de 
hir tı·criihe sayımı yapılucaktır . 

Bundan gaye; Lir Valinin sa-

Rayiştağda nutuk söyliyen 
Alman başvekili 

ı\f. Hiller 

tı bulammaktadır.Bununl~ bera
ber 30 haziran hadıseleriuden pek 
ziyade müteessir olan Sarre'a ait 
işlerle meşgul olacağı temin edil · 
mektedir . 

Berlin : 10 ( A. A. )-Havas 
ı jansmdan : 

Alman iktisadiyatı şefi M. 
Philiphe Kessler, birdenbire va
zifesinden azledilmiştir. Umumi
yetle zannedildiğine göre bu azil 
mumaileybin iktisat nazırı 1\1. 
Scbmitt ile J.ilhassa mevaddi ip 
- Gerisi uçuneu ••hifede -

Trakya hadisesi 
Hakkında hükumet bir 

tebliğ neşredecek -
ANKARA : 13 ( A.A ) - Trak

yada teftişten avdet eden dahiliye 
vı•kili Şükrü Kaya bey ht>ycıi veki
lı'ye ıeıkikaıı neticesini bildirmiş
ıir. Heyeti vekilece Trekya lrndise
•inin mahiyeti hakkındaki maluma· 
ıııı \'e hükıimeıcc alınan ıedbirle· 

rin neşredilmesine k•rar verilmiştir. 
Anadolu ajansi bu neşriyaun 14 

Temınıız<lu olacağını haber almıştır. 

Afyonda zelzele 

AFYON : 13 ( A.A ) - Hazira
nın 19 unda vuku bulan şiddetli zel
zrle)·i bugüne kadar ufak tefek sar
sıntılar takip etmiştir. Dün gece sa
at 22,27 de sekiz saniye süren olduk
ça şiddetli bir zelzele daha oldu iee 
de yeni bir hasar yoktur . 

Bir Sovyet askeri heyeti 
Romaya gid~cek 

Roma : 13 (A.A) - Ağustos lıi

dayetleriode Romayı, bir Sovyeı as
keri tayyare filoounun ziyaret etmesi 
bekleniyor . 

Amsterdamda bastırılan 
ihtilal ha~kında 

yımdaki idaresini göstermektir . Labay : 13 ( A.A ) - Mrlımnn 
3 - Bu sayımlar takriben : meclisi son günlerde Anı•terdaw ve 

350 b" Roııerd•nı şehirlerind~ vukua gel•n 
300- ııı nüfu teşmil edil<- sokak muharebeleri hakkında Korno· 
t•ektir. Bu gayıınlardan alınacak rıisıler ıarafın<lan verilen istizah tak· 
tecıiibelere göre umumi s3yım ririnin müzakeresini reddetmiştir. 1 

için kati talimatname vücuda ge- ,- , 1 

tiril,cektir . 
1 - Sayım işinin esasını teş

kil eden numaralama talimatna
mesi ile Vali, Kaymakam ve nıı· 
hiye müdürlerine ve sayım me· 
murlnJina mohsu talimatname
ler Dahiliye Vekfileti ile müşte
reken hazırlanınt:tJr . 

Kırkpınar 

13 üncü sayısını 
mutlaka okuyunuz 

Şahinşah Hazretleri 
Tahrana ulaştılar - -
TAHRAN : 12 ( A.A ) - İran 

Şahinşabı hazretleri düıı tahrana mu
vasalat etmiş ve halk tarafından ha· 
raretle karşılanmıştır . 

İktisat vekili mezun 

Ankara : 14 ( A. A. )-İktisat 
vekili Celal beyef~ndi bugün m~
zunen Bursaya hareket etmiştir. 
Oradan İstanbula gidecektir . 

Muğlada kaçakcılık edı>nlt>r 

Muğla : 13 ( A. A. ) - Köy 
odasının tavanına kaç~k rakı in· 
biği saklamaktan suçlu Davasın 
Hırka köyü muhtarı Sait efendi 
hakkında yapılan duruşma so 
nunda bir sene hapis ve müeb
beden amme hidematında kul
lanılmamaya mahkum edilmiştir.! 
Fethiyenio lzzettin köyü mub
torı da yokalııdığı kııçakcıyı ser
b, st bıraktığından hakkında mev· 
kufen tahkikat açılmıştır . 

fzmirden ne kadar pamuk 
ve diğer maddeler 

çıkarılmış ? 
1ZMIR : 14 ( A.A ) - Ticaret 

odasının bazı ihracat maddeleri hak· 
1 

kında neşrettiği bir rapora göre mev
sim i pıidasıodao 30 Haziran 1934 ta· 
rihine kadar İzmir limanından ecne· 
bi memleketlere bir milyon 26939 
kilo pamuk ihraç edilmişıir. yine 
ayni müddet zarfında !~l,161 kilo 
afyon ve iki milyon 463,808 kilo 
zeytia yağı harice gönderilmi§tir . 

Bulgar başvekili 
Türk dostluğundan 

bahsetti -SOFYA : 13 ( A.A ) - Bulgar 
Başvekili bu sabahki nutkunda Bul
garistanın komşu hükıimetlerle olan 
münasrbaıından bahsederken Türki
ye ile olan müoaeebaıınıde mevzu 
bahs etmiş ve şöyle demiştir : 

Biliyorsunuzki Türk - Bulgar 
dostluk edemi t~cavüz ve hakem mi
sakını geçen sene tevdi ettik. biz 
bunu yapmakla cenubi şarki kom· 
şumuzla daima iyi münas~betler ida· 
me etmek maksadıyla sarfedeceği
miz gayretler için zaruri olan sükün
ve iıimat havasını inkişaf etmek ve 
kuvvetlendirmek istiyoruz . 

Ruslar 
lngiltereden harp tayya -

resi alacaklarmış • 
---

Londra : 13 ( A. A. )-Doily 
Herald gazetesisi Sovyet Rusya

nın İngilterede imal edilmiş as
keri tayyareler satın almaya ni
yeti olduğunu y1Zmaktadır . Bu 
gazeteye nazaran Sovyet . hüku
meti bu kararını Sovyet tayyare
cilik mutahassıslarmın Londrayı 
ziyareti üzerine vermiştir . 

Fransada 
Büyük bir orman yangını 

Bordo : 13 ( A . A . )-Saint 
Leger nahiyesinin çam ormanla· 
rında şiddetli bir yangın çıkmış· 
tır. Kuvvetli bir poyrazın tesiriy
le afet iki kasabaya sirayet eyle
mi~tir. Gece geç vakta kadar yan
gın devam etmekte idi. Yangın 

neticesinde 1500 hektar çamlık j 
harap olmuştur. 

[Tafsilat ikinci sahifede] 

Sircon Simonun nutku 
Avrupada ~iribirine zıt grupların te
şekkülüne lngiltere taraftar değilmiş. 

M. Bartunun Londra ziyaretinde görüştü
ğü meseleler etrafında ltalyanın bir notası 

Londra : 13 ( A. A. )- Bugüo 
öğleden sonra Avam Kamarasında 1 

söylediği nutukta Sir John Si
mou, İngiltereniu Avrupada bir
birine zıt guruplar teş~kkülüne 
katiyen taraftar olmadığını,fakat 
koli ktif sistem dahilinde sulhun 
temini için alınacak her türlü 
t~dabiri memnuniyı tle telakki 
edeceğini bildirmiştir . Sir John 
Simoo nutkuna devamla demiş· 
tir ki : 

Sovyet Rusyanıo Şarki Av. 
rupada her misaka iştirak etmesi 
v.ı bu iştirakini Milletler Cemi
yeti azası sıfatile yapması lazım
dır. Bu noktai nazardan İngiltere 
hükumeti Sovyet Rusyanın Ce
n•vre teşkilatına girişini harantle 
kabul edecektir . 

İngiliz hariciye nazırı, İngil
terenin Avrupada yeni hiç bir 
taahhüde girmiyeceğini de teba
rüz ettirmiş ve şu suretle sözüne 
devam etmiştir : 

Fransa tarafından teklif olu · 
nan misakların mahiyutini bıl· 
uirmek ve bu misakların muvaf 
fakiyetini temin için ne kabilse 

Avusturyada 
Tethişcilere karşı kanun 

l11gillere lıarlciye nazırı 
Sircon Slmon 

yapmalarını rica etmek üzere 
bazı alakadar hükumet merkez
lerinde teşehbü~atta bulunulmuş 
tur. İtalyan hükumetinin tasvi· 
bini mutazammın M. MusRolini
den bir nııta dahi almış bulunu
yorum . Bu tahriratta İtslyanın 
vaziyetinin de Lokarno misakı 
akitlerinden olmak itibarile İn
giltereninkine müşabih bulun· 
duğu ve şarki Avrupada aktoiu
nacak mütekabil emniyet misa
kının İtalyayı yeni biç bir taah· 
hüde sevk~tmiyecaği tasrih olun
maktadır . İtalya , mütekabiliyet 
esası dahilinde alınacak bütün 
tedbirleri, hassaten bu tedbirlerio 
silahların azaltılması ve tahdit 
edilmesi meselesinde yeni ufuk
lar açtığı ve hukuk müsavatının 
tatbilunı tazammun ettiği nisbette 

- Gerisi dördUncU sahifede -

Görüşler ve dilekler : 

Dr. M. Şükrü bey 

Toros Aşiretleri arasında 
araştırma yolculuğuna çıktı 

Ankarada Gazı lisesi Almanca 
muallimi, Dil doktoru 1\1. Şükrü 
bcy,evelisi gün şehrimize gelmiş
tir. 

l\lumaileyhin bu seyahati ıa
mameo hususi ve sırf,Toros dağ
larında yaşayan Türk A§iretlerini 
görmek, onlar arasında hars tet
kikatı yapmak ve edineceği ma
lumat üzerine neşriyatta bulun
mnk maksadiledir . 

1\1. ~. ükrü bey ,hu tetkik yol
culuğunda Adana ilk tedrisat 
müfettişlerinden ve yazı arkadaş
larımızdan Ali Rıza beyin bilgi 

ve klavuzluğundan istifadeyi temin 
etmiş ve her iki arkadaş, on, on 

beş gün kadar sürecek olan yolcu
luklarına ılün başlamışlardır . 

Yolculuk; Kozan, Feke , Sa
imbeyli, Göksün ve orada Bin· 
huğa dağı Aşiretlerile temastan 
sonra Berit dağı eteklerinden 
Zeytuna ve Ceyhan nehri mecrası 
güdülerek Ahır dalıma kadar 
sürecek ve l\iara§ üzerinden şeh
rimize dönülecektir . 

Giresonda fındık mahsulu 
bu yıl az . 

Gireson: 13 ( A. A. )-Bugün 
Ticaret odasında yapılan toplan
tıda 934 ~en •sı fındık rekoltesi· 
nin son ve kati mikdarı test.it 
olunmuştur. Bu sene mahsulün 
doğumu boreketli iken mart \e 
nisan aylarında de\"Dm eden SO· 

ğuk ve donlar ile hastalık yüzün· 
drn ilk tahminlerin hilafıııa ola 
rak gtçen senenin 28 milyonuna 
mukabil merkezde yüzde 41 , 
mülhakatta ise yüzde 32 nisbe
tiude noksan olacağı tahmin 
edilmektedir . 

Azrailin tırpanı bir köy 
halkının başında 

Avııslıırya başvekili Dolfus 

Viyına: 13 ( A. A. )-Yeni 
Dolfus kabinesi ilk içtimnnı yap· 
mıştır. Günün işleriyle meşgul 
olduktan sonra kabine t.thişçile
ıe karşı bir müdafaa kanunu yap· 
mıştır. Kanunda ölüm cezası var
dır. Ellerindeki hombaları poli· 
se teslim etmeleri için tethişçile 
re beş günlük bir müsaade ve 
rilmiştir. Bu müddet zarfında ba
zı şartlar altında tetbişciler ceza 
görmiyeceklerdir . 

İkinci bir kanun ile işci ve 
memur konseyleri kaldırılmış, 

bunların yerine korporatif kon
seyleri getirilmiştir . Terlıiş edi
len ordu efradının hükumet ida
resinde memuriyet islemeye hak
lan olacaktır . 

Viyana : 14 ( A. A. )-M. Dol· 
fuss ziraat nazaretini, V orolzberg 
vilayeti ziraat müşaviri M. Ulric
hilg'e tevdi etmiştir . 

Diln, Ceyhanlı olduklarım bildi· ı 

ren üç yurtdaş matbaamızı ziyaret ı 
ederek bize şu acı viikiayı anlattılar: 

"- Ceybanın Camus Ağılı adın· 
da büyükçe bir köyü var . Bu köy 
bir kaç mahalleden ibarettir . Çeltik 
kanununda " en aşağı üç bin metre 
yakınında köy olen yerlerde çeltik 
ekilemez. ,, dendiği halde bu köyün 
800 - 1200 metre yakınındak.i ara
ziye çeltik ekilmesi için alôkadar da
ireler izin vermişler ve bir zat bura
lara çdtik ekmiıtir . 

Vakıa çeltik sahibi, bu izni alır· 
k~n o daireye kürşı bazı talılıüt· 

terde bulunmuş; köylüye muayyen 
zamanlarda kinin dağıtacağını, sula
ra sık sık cereyan vererek sivri sinek 
öremesine meydan lıırakmıyacağını 

ve daha bunlara benzer bir takım 
işler ,::öreceğini veıd ve taabhill et
miş .. Lakin, bu işle alakadar olma· 
sı ve müteahhidin mükellefiyetlerini 
yerine geıirip getirmediğini kontrol 
etmesi ve şayet bu çeltik yüzünden 
oradaki köy balkı sıhhat İtibariyle 

zarar görüyorsa bunun önüne keç
mesi lazım gelen dairt'nin gereği gi· 
bi aldırış etmemesi yüzünden, bugün 
Camus Ağılı köyü balkı hemen ka
milen sıtmadan serilmiş yatmıştır. 

Size resmen de tesp1t edilen bir 
rakkam söyliyelim : 

Son yirmi gün içinde bu:köyden 
ve bilbas a muhal"İr mahallesinden 
ıam on dört kişi ıtma }Üzündan öl· 
müştür . 

Y apılaıı mııracaatlar, maatteessüf 
alelusul havalı-, kt' if, rapor, zabıt va· 
rakası ... filan diyr günlerdtnberi 
uzayıp giııi ve nt'ticelenmedi . Bir 
adamın beş on kuruş kazancı i~in 
bir köy halkını Azrailin eline teslim 
etmek günahtır . 

Allah aşkına siz bir kaç satır ya· 
zın <la, belki yazınız, bu C.cianııı da
ha fazla devam etme ine mani , e 
alakadarları harekt'te gı-çirıne~e saik 
olur . 

Ortado bir yangın var; yıırtdaşııı 
ha;atı mes,.le•i mevzuuhahmr, Oldu· 
ğundan, bulunduğundan koy bedilen 
her gün, yeni bir vatanda ın hayatı· 
na mal olabilir . Bu işe ehemmiyet
le, süraıle, alaka ile, yurt 'e yurıdaı 
sevgisiyle bir an evvel soıı wrilsin.,, 

• * .. 
Biz yulı.orki satırlara fazla bir şey 

eklemeyi gerek.iz görü oruz . En 
önce sıtma müca<lde reioliğiniıı ha· 
rekete gecip bu yangını derhal söıı· 
dürmesini ve koca bir köy halkını Az· 
railin elindrıı çabucak kurtarwa.uıı 
dileriz . 

N. El. 
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Köy değirmeninde 

Köylüden , fazla çekme 
üert>ti alınıyormuş 

Buğday koruma kanununun tat
bil<inden sonra köy değirmenle 
rinde üğütülen buğdaylardan faz. 
la üğütme ücreti alındığına dair 
Ticaret ve Sanayi Odasından vi· 
!ayete müracaatta bulunulmuştur. 

Vılayet bu müracaatı ehemmi 
)elle nazarı dikkate almış ve lii · 
zım gelen tetkikatı yapmağa baş 
laınıştır . 

Sıcaklık derecesi 

Dün şekrimizde sıcaklık deıe 
ersi gölgede ıızami 34 ve asgari 
20 , cuma günü ise uami 33 ve 
asgari 20,5 idi . 

Hususi komisyon dün 
de toplanamadı 

Sebrimiz içinde içki satılabile· 
cek yerleri yeniden tespit etmek 
üzere toplanması karulaştırılan 
hususi komrsyon nadan bir kısmı -
oın yayladan dönmemeleri müna
seb~tile dün de toplanamamıştır . 

Velinin katili 
Üç sene bir ~y ve onbPş 
gün hapse mahkum oldu --Mahmut paşa hanı önünde ara 

bacı Osman oğlu Veliti öldürmek· 
lt>D suçlu ve mevkuf şoför Abdul
kadir , Ahdürazzak ve Mabmudun 
şehrimiz ağır ceza mahkemesinde 
devam etmekte olan duruşmaları 
bitmiş ve Abdülkadir üç sene bir 
ay ve onbef gün ağır hapse ve bef 
yüz lira tazminat vumeğe ve kav· 
gaye girmiş olan Abdüra:ızak dört 
ve Mahmut da üç gün hapse mab· 
küm edilmişlerdir . 

Abdurazza kla Mahmut karorın 
anlatılmasından sonra serbest bı
rakılmışlardır . 

Adanamızın biricik Mf'cmu
asl Kırkpınar 

13 üncü sayısındaki yazılar 
şunlardır : 

Hususi komisyon bu hafta için· 
de toplanacak ve kaıarıtıı verecek
tir . 

1 - Neşriyat hayatına bir kuş 
bakışı ( Vedat Sadi ı , 2 - büyük 
bir deı s ( Sabri Çıtak ) , 3 - cü 
rüm ve ceza ( Hukukçu ) , 4 -
hulkiyat : Genç Osman( Ali Rıza), 
5 - münevver kimsedirler ? ( Re
şat Sadi ) , 6 - yabancı dil , ya 
hancı adet ( Vedat Sadi ) , 7 -
sauatta daha ( Hamdi Hakverdi ), 
8 - şebirdr yaşamasını hilmiyen 
lere falaka (Naci Hakverdi ) , 9-
sokak terbiyesi , mektep terbiyesi 
( Özdemir ) 10 - mab~dio sırrı 

iskan işleri 

Tarsustaki komisyon fa;ıli
yı·tinP dt•vam etmt>ktedir. 

iskan işlerini yerinde görmek 
üzne Mersin ve Tarsusa gitmiş 

olan mıntaka iskan müdürü İrfan 
bey şrhrimize dönmüştür . irfan 
>"Y bir L aç güne kadar Ceyhana 

gidec ldir. 
T 11rsustaki Aynaz bataklığının 

ıla kurutturulmasına komisyonca 
çalışılm•ktadır. Burası kurutulur 
kurutulmaz evvelce muıacaal et 
miı olan g.,zici aşiretler buraya 
iskan edileceklerdir. 

Hayvanlara dalak aşısı 
yapılıyor 

Baytar dairesince hayvanlara da· 
lak aşısı yapılmasına tekrar baş
lanmıştır , Oobeş güadenbeıi aşı 

bitmiş olduğundan hayvan!ara aşı 

yapılmamakta idi . Fakat isteni 
leo aşı vekaleıt.,, gönderildiğiodeo 
hugüııden itibaı eo aşı yapılmasına 
başln;:ıacaktır . 

Mayıstaa beri yapılan aşı mik 
darı oubini bulmustur. 

Emrazı zöhreviye 
komisyonu 

Emrazı zölırcviye komisyonu dün 
öğleden sonra sıbbat ve içtimai 

muavenet müdüı ü vekili ve belediye 
baş bekimi Nizamettin beyin reis· 
liği altında toplanmış ve komis
)Ona gelen evrak üzerinde müza 
kerelerde bulunarak kararlar ver 

mişıir. 

Defterdar bey Cey· 
hana gitti 

Ddterdar Hali 1 bey teftiş için 
cuma günü Ceybana gitmiştir. 

İkinci mustantık mezu
niyet aldı 
-----

lkınci mustantık Vasfi bey bir 
aylık mezuniyet müddetiııi geçir 
mek için Elaziıe gitmiştir. 

Bir ay içinde 

Vilayetimizde yüz yirmibeş 
zabıta vukuatı tespit edildi 

Geçen haziran ayı içinde şebir 
ve şehre bağlı köy ve nahiyelerde 
sopa ve taşla 106, bıçakla 15 ve 
~ılabla ıkı ya.alama, 2 kız bozma 
ve ıki de ırmakta boğularak ölüm 
ki ceman y~kiin 125 zabıta vakası 

tespıl edılmiştır. 

< Y. L.). 
Kırkpınarın sayısmı on kuruş 

mukabilinde matbaamızdan edine 
bilirsiııiz . 

Bir hırsız kadın yakalandı 

Hurmalı mahallesinde oturar. 
Hasan karısı Fatma ayni mahalle
de oturan Resul kızı Eminenin 
evinden bir çift kondura , dört ip 
yumağı ve iki me.ıdilini çaldığın

daıı yakalanmış ve hakkında tutu
lan tahkikat evrakiyle birlıkte 
Cumhuriyet müddei umumiliğine 
hslim edilmiştir . 

Babasının paralarını çalan 
hayırlı bir evlat 

Eğriağeç köyünde oturan Meh 
met ağanın ooaltı yaşlarındaki oğ
lu Ali , Zeynrl adında biıisinin teş· 
vikiyle babasına ait dört brşi bir 
yerde altuniyle yüz lira parasını 

alıp kaçmış ise de yapılan takibat 
neticesinde yakalanmış ve çaldığı 
paralar da meydana çıkarılmıştır. 

Kadın oynatan huvardal:ır 

Sugediği maballesinde oturan 
Arap Sait oğlu Gani ve kardeşi 

Must&fa , evlerine getirdikleri Şa · 
ziye adında a ldte bir kadınla içki 
içmekle beraber bu kadını dışarı -
dan görünecek bir şekilde oynat
tıklarından haklarında kanuni ta 
kibata başlanmıştır . 

Kalp durmasınd<ın ölmüş 
Şerbetçi Osınun cğlu Şükrü · 

nüo , evindn ölü olaıak bulunduğu 
baber vrrilmui üzerine oraya gi 
dilmi~ ve yepılan muayene neti 
cesinde füçc' eten öldüğü anlaşıla
rak gömülmesine izin \<erilnıiştir • 

---------·------~--
Fergana vad'isinin 

imarı 
Türkistanda feıgama vadisinin 

sulanmasının şeması tanıı:im edil· 
miştir . Bu vadi Şuralar ittihadının 

pamuk zeıiyatına ea müsait olan 
mıntakasıdır . Yapılan projeye gö· 
re vadide sulanan tarlaların mesa· 
hai satbiyesi bir milyon hektarı te· 1ı 
cavüz edecektir . Vadide bir çok 

. elektrik merkezleri , hanalları ve j 
lsu depoları leıiıi tasavvur ed l •yor.

1 
/ Mutabassıslar yeni inşaata tahsis 
1 edilecek kas;ba ve köyleri tetkik 1 

/ için Freganaya azimet etmişlerdir. 

( TürkSözü ) 

Yugoslavyalılar 
F enerbahçeliler çok 

lavya takımını 

Fenerbahçe 
güzel bir oyunla Yugos-
2-6 ile yendiler • 

------~·ı-------

Beşiktaş takımı 
dahi macı 

ile Galatasaraylılar arasın -
kazandı. Beşiktaş 1-0 

İstanbul : 13 (A_AJ - Şebri
mizde bulunan Yugoslavya takımı 
birinci maçı.ıı bugün F eoerbabçe 
stadında f enerbabçe tekımıyla 
yaptı. Yugoslavya takımının yal · 
nız Yugoslavyanın ve belkanların 
değıl, hatla orta Avrupanın tanın· 
mış kuvvetlerinden biıi olması bu 
maçın etrahoda ciddi bir alaka 
uyandırıyordu. Bu itibarla bava 
nın sıcak olmasına rağmen fener-' 
bahçe stadı oldukça kalabalıktı. 

İki takım lam saat 17,20 de sa 

baya çıktılar. Mutat merasimden 
sonıa iki takım karşılaştığı uman 
fenerbahçenin kadıosu şöyle idi. 

Bedi, Yaşar, Ziya, Esıt, Ali, 
Reşat, Niyazi, Şaban, Muzaffer 
Naci, fıkret. 

Buna mukabil Yugoslavlar şöy
le bir takım teşkil ediyorlardı: 

Spasis; Ancelkoviç, Lukis, Di
mitriyevic, Radovaooviç, Cokpic, 
nıkoliç, Loyaosıç, Mikosviç, Seku
liç, Zeceviç. 

Hakem; Adil Gir.ay. 
Oyuna rüzgara knşı oynamak 

vaziyetine düşen Yugoslavlar baş
ladılar. Bu akın daha bidayette 
kesildi ve fenerliler ıoukabil bir 
hücumla rakip kaleye indiler. Üst 
üste tazelenen akınlarla top mü 
temadiyPn Yugoslavların kalesi
nin önünde dolaşıyor. 

Üçüncü dokika, Niyazinin or 
taladığı lopu Naci çok müsait va· 
ziyette kaybetti. Fenrrbahçeliler 
bücum fııikiyelini kaybetmeden 
oyuna devam ediyorlar. Yugoslav. 
lar şöhretleıine rağmen bozuk bir 
oyun oynamaktadırlar. Pasları isa
b<tsiz, plokej i arı zayif. fenerliler 
çok tehlikeli vaziyetler yaratıyor. 

9 uncu dakika Yugoslav sağ 
içi Repdın diemarkpue bırakma 
sından istifade Pdtrek topu kaptı 
ve Ziy•nın da n.üdalıalesini atlı 
taıak mükemmel bir vuruşlar ilk 
golü yaptı. 

Yugoslavların gittikçe açıldı
ğını göıüyoruz Uzun paslarla ve 
ekseriyetle soldaıı çok güzel İniş
ler yapılıyor. Esat karşısıo<laki iki 
muhacimlr bir muaviae yetişemi· 
yor. 

Hakimiyeti ele alan Yugoslav 
lar 14 üncü dakikada sol içlerinin 
ayağı ile ikioci göllerini yaptı -
lar. 

fenerliler oyunun hakimıye 
tini terketmiş vaziyetteler . Her 
iki cenabtan seri akınlar yapıyor 
ve bu akıolar ortada bilhassa sol 
için ayağında birdenbire tehlikeli 
bale giriyor. 

17 inci dakikada sol açığın 
güzel bir ortalayışın ı sağ iç bir ka
fa ile kaleye gönderdi. Fakat lop 
kale direğioi sıyırarak avuta gitti. 

19 uncu dakika Fenerin sol 
dan canlı bir hücumu Naciden fik· 
rete geçen top ceza çizgisinin için· 
de Yugoslavyalı müdafi eliyle kes 
ti. Penaltı vuruşunu iyi kullanan 
Fikret enfes bir şutla fenere ilk 
sayısını kazandırdı. Fenerliler can
lı oynamağa başladılar. Sarı laci
vertlilerin enerjisiyle Yugoslavla 
rın faikiyeti mücadele ediyor. 

• 
tulup kontrol ederrk vuracak va
ziyette olduğu belde acele etti ve 
mükemmel bir gol kqçırdı. 

25 inci dakika , Muzaffer topu 
ortadan aldı ve karşısına çıkanla 
rı birer birer atladıktan sorııa ka· 
leye kadar girdi ve plonjon yapan 
kaleciyi de atlatarak fenerin bera
berlik golünü yaptı . 

2 O Gibi kütü bir vaziyetten 
beraberliğe kadar çıkan fenerli
Jer gittikçe artan bir maneviyatla 
oynuyorlar . Üst üste yaptıkları 
hücumlar çok teblikelı oluyor. Ni· 
yozinin 29uncu dakikada kaleye 
kadar uzanın bir akişını Yugos
lav kal•cisi müşkilAtla kesebildi . 
Oyıın giıtikce süratli bir şekil a 
!arak ve iki tarafın müsavi dere
ce hakimiyeti altında devre sonu· 
na doğru gidiyor . 

Birioci devre nihayetlendiği za
man iki takım ikişer sayile müsa
vi vaziyettedir . 

fenerbahçe ikinci devreye kü
çük bir değişiklikle başladı , Mu· 
dafi Yaşarın yeıine Fazıl girmişti . 
Birinci devrede çok muvRffak olan 
Yaşarın takımdan çıkması Fener 
müdefaasını bir hayli zayıflatmıştı. 
Bunu Yugo3lavlarıo üstüste yap 
tıkları hücumların iyi karşılanma
masından anlıyoruz . Hücum bat 
tından Naci çıkmış, sol içe Şaban 
geçmiş , sağ iç yerine de Namık 
alınmıştı . Oyun üç dakika sonra 
fenerlilerin hiicutn faikiyetine 
girdi . Sağdan yapılan iki hücum 
avutla neticelendi . 

6 ıncı dakika güzel bir Yugos 
lav hücumu . Sol açık fazıl atlat 
tı ve sol içe güzel bir pas verdi , 
Sol için sulunu bedi kesti . 

8 inci dakika ortadan bir hü-
cum . Muzafferin bıraktığı topu Na 
mık kaptı ve güzel bir sol şutla 
Yugoslavların ağlarına üçüncü de
fa taktı , 

Yugoslavlar daba sert ve da
ha seri oynaıı:ıay~ başladılar . Be 
dii 11 inci dakikada tehlikeli bir 
vaziyeti müşkilii.tla kurtardı . 

13 üncü dakika . Ali Rızanın 
verdiği topu yakalıyao Muzaffer 
yıldmm gibi ileri atıldı . Karşı· 
sına çıkan Yugoslav müdafaacısıoı 
güzel bir atlatışla Namığa pas ver
di . Namığıb plasa bir şutu Yu
goslav kalecisini dördüncü defa 
mağlüp etti . 

15 inci dakika Yugoslav sol içi 
yakın mesafeden kaleye şut attı . 
Top Bediinin ellerind., . Oyun iki 
tarafın tesirine tabi bir halde de· 
vam ediyor. 

25 inci dakika . fikretin sol
dan endirdiği top güzel bir pasla 
Muzaffere , ondan da Namığa geç· 
ti". Namığın plasa şutu beşinci de
fa olarak Yugoslavların kalesine 
girdi . Oyun gene Fenerbahçenin 
tesiti oltında devam ediyor . 

28 İnci dakikada gen• Namığın 
güzel bir inişini Yugoslavlar müş 
kilatla kesebildiler . 30 uncu da
kika fenerin ortadan güz•I bir ini· 
şini Fikret enfes bir şutla tamam· 
ladı , top kale direğini aıyırarak 
avuta gitti . 

lavların sayı çıkarmak için son gay
retleri netice vermedi ve maç fe· 
nerlilerin galebesile bitli . 

Yugoslavlar hakkında bir hü· 
küm vermek lazım gelirse takımın 
umumi görünüş itibarile kuvvetli 
olduğunu söylemek icap eder . E 
ğer Yugoslavya birinci devredeki 

sıkı oyununu idame ettirebilmiş ol 
saydı hiç şüphe yok ki netice bu 
derece aleyhine olmıyacaktı . Bu 
sebeple pazar günü yapılacak oyu 
nu dikkatla takip etmek ve bugün· 
kü neticeye bakarı k şimdiden ta -
kımımıza galibiyet bükmü verme 
mek icap eder , 

Bugün Feoer takımının en yük 
sek oyuncusu Muzafferdir. Merkez 
muhacim mevkiinde pasları ile , 
kontr pasları ile, şutiarı ile 'e bat
ta şayanı hayrettir . Son dert ce 
allak ovuou ile cidden mükemmel· 
dir . Şahap , Namık , Naci , Rıza 
ve Yaşar da muvaffak olanlar me 
yanındadırlar , 

Yugoslavların merkez muba 
cimleri merkez ve sol muavinleri 
ve sağ bekleri çok iyidir , 

Taksim stadında 
Taksim sabasında Galatasara· 

yın tertip elliği beynelmilel atlcti 
zim bayramıyla Galatasaray - Be 
ıiktaş futbol maçı yapıldı . Saba 
oldukça galebelikti . Büyük bir 

intizam içinde yapılan atlctizim mü
sabakalarının teknik nehyici şun 
lardır : 

100 Metre küçükler ; birinci 
Abmet (Galatasaray) 12 . ikinci 
Fikret (fenerbabçe) 

200 Metre büyükler ; Raif (Be 
şiktıış 23, 2,5 birinci. Mufahbam 
(fenerbabçe) i.kinci , Virjil (Ro 
meo) üçüncü _ 

400 Metre ; birinci Papadop
los (fenerbabçe) 53, 2,5. ikinci 
Gogo (Arnavut) . Üçüncü Virjıl 
(Romen) 

110 Manialı ; birinci Brodo
viç (Yugoslav) 15, 3,5. İkinci Se 
dat (Galatasaray). Üçüncü Ama -
vut Sola . 

Yüksek; birinçi Oıadoviç (Yu
goslav) 'l, 80 , İkiııci N<'cdet Se· 
dal 1, 75 . 

Cirit ; birinci Romen Cokleni 
51, 79, İkinci Kıuakaş (Galatasa-

Gerisi dördlincli sahifede -

fstanbul muhteliti 
Edirne 13 ( A.A) - lstaobul 

B mubtcliti bugün 3000 seyirci 
önünde E:liroe muhtelili.ı i 7-0 
mağlup etmiştir . Takım Haluk , 
Samih , Nebi, Liiifi , Hasan , 
Bülnet, Muhterem , Rıdvan , Ali, 
Ömer , Şahap . 

Maçta , lbrabim Tali bey ve 
vilayet erkanı bulunmuştur . 

Bursada atletizm 

Şah ve Gazi --
" Di Ekonomist ,, den : 

/ lran Şahinşahr, Gazi Hazretle-
! rinl ziyaret elti.,Memleketlerini ani· 

1 
leştirmekte olan bu iki Şark lidn-

leriarasındaki görüşmeler büyük bir 
samimiyetle geçti. Bu ziyaretin 
tertibindeki maksat ; iki milletin 
yeni liderlerinin iJaresi altında 
Garp milletlerine yaklaştığını , aa
nayilerinia ilerlediğioi mütekabil 
menfaatlar temin ederek terakki 
edeceklerini dünyaya göstermek -
tir . Şab Hazretleri yeni Türkiye· 
nin her tarafınr ,gezmek arzusunu 
göst~rdi . Gazi Hazretleri de misa
firine Ankaradan İzmir , Çauak
kale ve İstanbula kadar refakat 
ederek fabrikaları , Tryyare mer· 
krzlerioi ve muharebe meydanla
rını gezdirdi . Her iki liderin as· 
ker ve inkılapçı ruhları onları bir
birine d11ha ziyade yaklaştırdı , 

Mülakatın bir de siyaai ve ik
tisadi cephesi vardır , Siyaşi cep· 
beden eski rejimler zamaaındaki 
itilala nihayet vermişler ve yakın 
şarktan Orta Asyaya kadar uza
nao m"mleketlerinde yeni mınta
kavi bir refabıo tesisi için Rusya 
ile faideli müoasebetler temin ede
rek birbirleriyle teşriki mesaiye 
karar vermişlerdir . iktisadi cep 
heden Türkiye demiryollaunı lran 
demiryollarına bağlı yarak lran ti
caretine Mersinde ve Trabzooda 
birer mahreç temia dmek ve bu 
suretle lranıo Garp memleket· 
leri ile ticari temasını kolaylaştır
mak meselesi göıüşülmüş ve bu 
esaslar prensip itibariyle kaıarlaş · 
tirılmıştır . 

Türkiyeoin beş senelik sanayi 
proğramıoın ilk hareketleri olarak 
ioşa edilmekte olao 4 mensucat 
fabrikasından liıincisinin temel 
taşını Kayseride Başvekil ismet 
Paşa vazetmiştir . Fabrikanın men· 
sucat makineleri Rusyadan geti 
rilmiştir . Bu fabrika elyevm Rus
yada tecrübe gören Türk nıutahas· 
sıslar ve ustabaşıl•r tarafından i
dare edilecektir . Bu tecrübede 
muvaffııkiyet basıl olurSll bükümet 
Sovtet Rusyıya daba başka maki
neler sipariş edecektir . 

Fabrikanın imalatı senede otuz 
milyon metre olacak ve içiııde bin 
tezgah bulunacaktır. fabrika 40 
bin ınelıe murabbaı uazi üzerine 
kurulacak , mubtelıf kısımlarında 

1500 amele çalışacak ve kaba pa
muklu mallar çıkaracaktır . 

Ziraat velüileti Amerikan Cle
veland pamuğunu Türkiyede ye
tiştirmiş ve Türk pamuklarrnı da 
ha mükemmel bir şekle sokmak 
için ya,ıtığı tecrübeden memnun 
kalmıştir . 

Beş senelik san•yi proğramının 
tatbikında Sumer haokası ubdesi· 
ne mühim vazifeler almıştır . Ban· 
ka şu sanayii canlandıracaktır . 
Mensucat : (Pamuk ve yün) , ma· 
deniyat : (demir, somi kok , bakır, 
kükürt) , sellüloit : (sellüloz , ka 
ğıt , mukavva) , kimyevi sanayi : 
(süperfosfat , sudkostik , asitsül
fürik) . 

Cumhuriyetin ikinci dabili i•
tikrazı çıkmak üzeredir. Sivas -Er· 
zurum drmiryolu hattının iaşasına 
sarfedilecek bu para 30 milyon li· 
ra tutacaktır . Bu istikraz piyango 
biletleri şeklinde olacak ve yüzde 
beş faiz getirecektir . Hükumet 
lzmir · Kasaba demiryolu hatlını 
imtiyazlı Fraıısız kumpaniasından 
satın almış, bu suretle ecnebi ma-

lı olan bir demiryolu battı da Türk 
idaresine geçmişıir . Bu haltı hü· 
kil.met 162, 468,000 franga satın 
almış ve tediyat senevi on iki 
milyon altı )'ÜZ elli beş bin frank
lık taksite bağlanmıştır . 
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! bu gece nöbetçi 
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eczane 20 inci fakika sağdan bir fe
ner hücumu Niyaziden Muzaffere 
gelen güzel bir pası Muzaffer tut· 
madan Naciye geçirdi . Nacinin 
önü boş ve kaleye yakındır. Topu 

35 inci dakika . fikretten Mu
zaffere güzel bir faik pasını Muzaf. 
fer sıkı bir şutla altıncı golu attı , 

fenerbabçe 6 2 vaziyetini ka
bir oyunla idame ettiriyor. Yugoı-

Bursa 13 (AA) - Bugün 
Bııraa atletizm birincilikleri Gui 
stadında yapıldı , Bu musabaka
larda Vali fazlı bey , Bursa meb
usu R•şit bey de bulundular . Sa 
ha çok kalabalıktı . s. natkiiılar 

on tane birincilik , bet tane ikin 
cilik , altı tane üçüncülük aldılar . 
Sebat kulübü iki tane birincilik , 
dört ikincilik , beşi üçüncülük al
dılar, Sanatkarlar beş senedenberi 
Bursa atletizm birinciliğini muha
faza etmektediıler . 

1 Kalekapısı ci var1111l:.ı 1 
1 i M. Rifat ecza nesidir !f!1 
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- ( Türk Sözfi ) Sahife: 3 

1 Yazan' ı Yurdurnuzu nasıl tanıyabiliriz ? fi 
IÜıner kemal SON BABERLJER 

Adana Borsası Muameleleri 
P A M U K ve K O Z A 

Memlekeli sevıı.ek için tanı- ,,birli a•oındaki bağları da öğ /•-----------------------------J 
malı: tanımak için de görınek la 
zımd,ır. Vakıa Türk yurdunu ta nı 
1111 hususundan son yılllfda bir 
bneket görülmeğc başlandı. 

c İN s İ 
Kilo Fiyatı 

Satılan Mikdar En az En çok 

Memleketin tabii coğtafi vazi
y..-ti ile aliikadar olaola~, iktisadi 
ystını halkiyatıııı tetlnka koyu 
lanla; oldu. Fakat bütÜq bunlar, 
bu çalışmalar , uğraşmalar bize 
aziz Türk vatenını tanıtmeğa ki 
fayet edecek, islekleriınizi tatmin 
ayliyecck derecede m•hzul olmak 
tan çok uzaktır. 

Muayyen maksatlar le gayeler 
_._,,.__~,,,.özetilerek yapılan tetkiklerdir ki 

bizi müsbet düşüncel ere kavuştu
rur kat'i fikirlere ulaştırır. İtiraf 

• 
Edelim ki bu yolda girişilmiş ttt -
kikler, araştırmalar d~ha ilk adım 
larındadır. 

1927 yılının birinci teşrin ayı 
nan sonunda,istatistik tııüdürlüğü 
nün yBptığı tabıirİı>-hdkımızı ta 
nıma ve öğrenme hususunda bü
yüle bir yardımı olduğu inkar edi· 
lcmez. Bundan Türk birliğinin ya· 
yılışı, topluluk t r şkil tt!iği yerler 
anlaşıldı. 

Şunu ebemmiyel!e kaydrde\im 
ki bunun da eksikler; yok değildir. 
Kaydedilmiyen binlı:tce vatandaşın 
bulunduğu sonradaıı meydana çık· 
tı. Evvelkioia yanlışlığı ve daha 
doğrusu eksikliğ i , Ö'iimüzdeki yıl 
zarfında y9pılacıık tııbrirle orta
dan kaldırılmış ol•ctktır. 

Sınai, zirai sab<lda yapılan tabı 
rirler ise memleketi tanıma husu 
~unda atılmış diğer kıymetli adım 
luı teşkil etmektedır. 

Türk yurdunu Şenlendiren bü
yük bir ekseriyetin çiftci olduğu 
rakamlarıo belagati,ıe d ha kat'i 
ve daha bariı bir !Urette anla 
şıldı. 

Tarlasını eken, mahsulünü bi 
çen, hayvanatını lıesliyen bu müs· 
tahsil, takdire değer sınıfın mem • 
leket Titrlığındald tıksck kıyme

tini ve ehemmiY•tini düşünmek 
ve bunları öğreııınrğe çalışmak 
her halde çok yetinde bir hare 
ket olur . 

fabrikalarda, dükkanlarda,trz 
kiıblarda çalışao \'ahndaşlaıımııın 
mıktarı da a:ı: göriitmiyecdı dere 
ceyi buldu. Bunla, da üz<rinde do 
rulmağa mrcbutiyet hasıl olan 
mevzulaıdaıı birisin; teşkil eder. 

Bugün Türk ~•tanının top'a 
ğıodan bayatını teınin edeo, demi
ri işleyeo, bezi, kumaşı, balıyı 
dokuyao müs~ah~il işçi halkın ya
kıodao tetkikı cıddi bir mecburi 
yet halini almıfht. Vakıe, şimdiye 
kadar tetkikler hpılmadı d~ğil, 
lıııuların mühim bir kısmıaı ya · 
bancılar, bir kısıııı01 da kendi içi
mizde yaşayan V~landaşlar yaptı. 

Doğrusunu söyletııek lazım gelirse 
bunlar eksiktir · Bunlar üzerine 
müstakbel işleri tespit eylemek 
biç bir suretle doğru olaoıaz. 

istatistik miidiiriyetinin çok 
dikkat ve sıhhatle yapılmasına 
gıyrel ettiği ih•ai ı:ııaluma~ta.n 
eoıleket hakkında çok eyi bılgı m . 

ler öğreniyoruz; Yllrduınuzun arzı 
yatını, zemin •rı~•hrını, akar su 
larıoı, iklim vazıy•lini, hayvanat 
ve nebatat mıotak,larını, yollarıoı, 
şehirlerini taıııyoıııt • Bütün bu 
malumat biıim asıl taoıınak iste
diğimiz Türkiyeyi bilaıeinize hiz
met edecek dere~tde değildir . 
Esasen rakamla ifat1, edildiği için 
ilmi kıymeti de ~bitıarure 11oksaa
dır. Başka 1 ürlü olıııasına da im
kiin yoktu. 

Bıı rakamlar • biıe çiftçi ve 
işçi ailelerin köylercle, kasabalar· 
ela toplanış tarzını an !atmadığı 
gibi çiftlıklerir. kutulıışunu, yazın 
l•ylalar, kışın şehirletde göçebe 

ir bayat Aüren insaol,rın yaşayış 
şaı tlarmı ve tüccarlar ile müstah
illerin münesebdleriııi, köylü ile 

reımez. 

Şu halde b1 • ., bunları öğrete
cek, buular üzerin~e dikkatimizi 
toplıyacak bilgilere ŞU-Jetle ihti 
yaç vardır. 

Dil işleri ı Ege m ın takasında . l=tF.a::'.:pı:::m:=ıaıE'ı. =c:p":=am=n'T==l~K~. ~5·~ı=~K·~5?=.· =01===~/(~i/o~---1 
Piyasa parlağı ,, 

Fiş göndert>nlere 
ediliyor. 
_ ...,_._ 

tı>şekkcırl 

Ankara : 14 ( A. A.) -T. D. 

iktisadi tetkikat yapan 
iki memurumuz 

İzmir: 14 ( A. A. )-Moskova 

Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane Iİ 
Ekspres 
Klevlaot 

Bugün Türk cemiyeti, yab '>· 

ou m<'ydana getiren balkın dağı· 
lış ve toplamş tarzlaruıı, bunların 
yekdiğeriyle · mütekabil münase
betl.,rini, ilmi usuller tahtında ya
pılmış tetkikler ile öğrenemiyo -

..,.,, C. Lmumi katipliğinden : 

~-miyetin neşrine başladığı 
taram .. l . . . . di k d 

YAPAGI 

1 1 1-
ve Perag konseylerimiz Mümtaz ve ı-...--------~-----,--~---~---------I 

Avni beyler EGE mınt.kasımn Beyaz 

çtGtT 
mllbim ihracat m11ddeleri üzerin- 1--S,..iy_a_h ______ ....1._.,...._~.,,.ı..--·--"'"----------ı k i ergısımn şım ye a ar 

çdı an a&l.k'illeri hakkında bun· 
ruz. 

Vakıa, bu hususta dar mik
yasta yapılmış tetkikler yok de
ğildir. Bunların ilmi olduğunu id 
dia edecek vaziyette olmadığımızı 
da itiraf eylemek lazımdır. Çünkü 
Köyliioün ve işçinin yamna gidil 
miş, oııunla konuşulmuş, dertle· 
şilmiş, fakat evvelden onun bak· 
kında verilmiş olan bülıümlerin 

ve kanaatlerin tesiri altında ka· 
lındığı için tam manasiyle bir şey
ler öğrenmek imkanı ha .. ! ola -
mamıştır. 

Şu belde köylü ve işçi hak · 
kinda evveldeo edinilen batıl iti
yadı yıkmak , onun yeriue diğerini 
koymak lazımdır. Bunu elde etmek 
için kuvv•tli bir iradeye sahip ol 
mak icaleder. Bu iradeyi göstere· 
meyPulerio eslıi itiyatlar dahiliude 
hareket edecekl<?rine biç şüphe 
etmtmek gr.yet tabiidir . 

Şimdiye kadar , köylünüu ce· 
haletinden , geriliğinden , göre 
rıeğ · bağlı o l duğundan , yeni ib 

tiyaçlar karşısında s~ ndelediğin· 
den , yeni teşkilat yapmak kud· 

1 etinden mahrum olduğundan bab 
solunmuştur. Bunları söylemek 
köylüyü anlamak değildi . Bu , 
şebirlinia evyeldenberi köylü hak
kında edindıği ve taşıdığı fikirdir. 

Yepyeni bir imanla, eski itiyatlar· 
dan sıyrılmış olarak gözlerimizle 
görmeli ve gördüklerimiz üzerin 
de de dikkatli ve basire~li bir su· 
rette düşünebilmeliyiz . Bu mele· 
keyi elde etmek memleket ve mil· 
let hesabına çok kazaaçlı olacak-

an evve ı - .1• _, 
.d .. 

1
• ı an .. an sonra ye-

nı en muta aa !; . 

d
. . 

1
. . -.derenlerın on 

ye ıncı ıstesı : 

1 - Eski Samsm.. b 
Avni bey, 2 - Corluda ~· .u;ı 
mam bey, 3 - Bor Maartl . u
murluğundan, 4 - Bedros Zeli.. 
bey, 5 - Çorum Millet kütüp 
hıme memuru Eşref bey, 6-Fi· 
lorinalı Nazım bey, 7 - Alman 
lisesi muallimlerinden Fuat Ilı
san bey, 8 - Muğla maarif Md. 
Fevzi bey, 9 - Dadayda müte
kait hinbaşı Fikri hey , 10 -
Kütahyada lspartalı oğlu Gıyas 
hey, 11 - Merzifon Maarif Me. 
Halil hey , 12 - Merzifon kay
makamı Rüştü bey , 13 - Mer· 
zifonda baş muallim Hakkı bey, 
14 - Eyup Ortamektebi Türkçe 
muallimi Niyazi bey , 15 - Ke
mal Edip bey, 16 - Fetiye maa
rif Me. vekili Kazım bey. 17 -
Gönende munllim Kemal Ferdi 
hey , 18 - Isparta mektupçusu 
Memduh hey, 19 - Saray kaza· 
sıodu Malkaçoğlu Sadık bey,20-
M. Hayali bey , 21 - Mudanya 
kazasından, 22 - Denizli ilk ted 
risat müfettişi Celal bey, 23 -
Eskiş ·bir İnönü ilk mektebi mu· 
allimi Necip Necati bey , 24 -
Manisa Horosköy başmuallimi 
Nazmi bey, 25 - Muğla Maarif 
kiitibi Osman hey, 26 - Merzi· 
fon ilk tedrisat müfettişi Rüştü 
bey, 27 - Silifke belediye Rs. 
Sait bey, 28-Fetiyede mütek•it 
yüzbaşı Süleyman bey, 29-!o'eti· 
ye kaymakamı Şevket bty, 30-
Fen fakültesi müderrislerinden 

tır . Bize ' okuduklarımız ' islatis . Tevfik hey, 31 - Alman lisesi 
muallimlerinden Zeki Cemal tiklerimiz köylünün yolunu bulma· 

k 1 1 k . bey, 32 - Bolu Halkevi azasın· 
ğa bizmrt eder ; ı avuz u vazı· 

K . dan Zuhuci bey . fesini görür . öye varınca işın 
ıh k 1 . Bu zatların gönderdikleri fiş 

br.şka bir sa aya ioti a etmesı 
dah~ salim bir düşünce~e dayaoır. sayısı 12920 dir. Evvelki on altı 

liste ile beraber gönderilen fiş 
İşte bu yoldalci müşahedelerle yekunu 101183 dür . Her birine 

ınonoğrafiloıin • çoğalması v~ b~n- ayn ayrı teşekkür mektubu yaz· 
!arın yekdiğeıile mukayesesı bıze mağa imkan bulunamadığından 
Tür kiyede yaşayao ceıııiyeıi tanı· gösterdikleri himmetten dolayı 
tacakıır . Bu yolda yapılacak tet - kendilerine elenen teşekkür olu· 
kik!erle toplanan malumat birbiri. nur . 
ne eklenerek kendimiz kakkındakı 
bilgilerimiz artmış olacaktır · Zil ede 

Büyük bir silo yapılacak 

de tetkiklerde bulunmak, Rusya 
ve orta Avrupa memleketleri ile 
ticari münasebetlerde bulunan 
tüccarlarımızla t~mas etmek üze· 
re şehrimize· gelmişlerdir. 

Bu münasebetle dün ticaıet 

oda8ında ofis müdürü, bankalar 
"J~~ürleri ve tüccarlarımızın ha· 

'\):unduğu bir toplanıı yapıl 
mı§ '·ı . k . . ... 1 

n n onseyımız ıuccar a
rımızı v., 

. l d.ir o~leri izahatı dinle 
mrş er . ~ 

• ~aler hakl'.i!zifeleri ve ya· 
pacagı.... .. • 
tan izahatta bulunmr4a hulasa-
ofis ile tücca•larımızın da.Türk 
masta bulunmaları temenni ein.: 
miştir. 

lzmir ve Zonguldak C. H. F. 
idare heyeti reisleri 

Ankara : 14 ( A. A. ) - Yoz· 
gat mebnHu .Avni bey İzmir vila· 
yeti C. H. F. idare heyeti reisli· 
ğine, Bolu Fırka idare heyeti re 
isi doktor l\.1itat Bey Zonguldak 
vilaveti C. H. F. idare heyeti re · 
iRliğine tayin olunmuşlardır . 

Çankırıda 

İki büyük mektep yapılıyor 
1 w-

ÇANKIRI : 14 ( A.A ) - Vila· 
yet dahilinde beşer dersaoeli oloıak 
ve ileride oıiutaka yatı oıektebi ola· 
rak kullanılmak üzere üç büyük 
mektep yapılmaktadır . Bunlardan 
birisi Irmak ·· Filyos lıattı üzerindeki 
at Karacaklar nahiyesinde ve diğer
leri Bayındır da Dümelli köyünde· 
dir. 

Panama Berzahında 

Yeni bir yol yapılacak 

Panama: 14 ( A. A. )-Pana· 
madan Havai adalarına hareket 
etmeden evvel M. Ruzvelt, Reuter 
ajansına verdiği beyananatta de
miştir ki : 

Amerika hükumeti yakında 
Bahrimuhiti atlas denizine bağ· 
lamak üzere Panama Berzahın· 
da bir yol insasına müsaade ver· 
mıık niyetindedir. Bu yol Kolon· 
dan Panamaya gidecektir. 

Bu içtimai tetkikleri yapacak 
bülıiimet memur lora değildir · Da· 
ha ziyade ilim sevgisini tanımış 

olanlardır . 
Memleketi tanıma tetkiki mev 

zuu çok geniştir . Ayni zamanda 
zevkli ve sevimlidir . Elverir ki en 

emin bir usul takip edilmiş olsun 1 

ZİLE : 14 ( A.A ) - Ziraat Ve· 
kall'ti burada 4 ile 6 bin ton buğday 
alacak bir silo yaptırmaga karar ver
miş ve gelen mühendisler istasyou 
civarında sİl(•nun yerini tesbit etmiş· 
!erdir . 

Bilhoa ; 14 ( A. A. )-Hous
ton Kravozoru, Havai'ya hareket 
etmiştir. Reisicumhur Coc<•S adı· 
sına da uğrayarak balık avı Aapa
caktır. 

Fransada 
İuşaatıu uc vakit başlıyacağı he· 

nüz belli olmamakla beraber silonun 
bu sene alınacak yeni buğday ma h· 
aulüne yetiştirileceği kuvvetle tuh· 
min oluumaktadır . 

Muhafız gücüler 
lgdırda 

Bu yıl manevra 
yapılmıyacak 

Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

,, "Tohumluk,, 1 
1-

HUBUBAT 
Buj:\day Kıbrıs .. Yerli 

,, Men tane 
Arpa 
Fasıılya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tobnoın 
Bakla 
Sisaoı 

Salih Efendi 

" 

1,30 
l,25 

1,37,5 

1,62,5 

4,50 

UN 

3 
2,75 

1,60 

[ Vergi dahildir . J 
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Rayiştağ meclisi toplandı 
- - Birinci sahifeden arlau 

tidaiye ve harici ticaret meselele 
rinde olan ihtilaflarımo neticesi· 
dir· 

M. Kessler, Almanyamn sınai 1 

istihsılatını müstakil kılacak su
rette teşkilatlanmasını istindaf 
eden müfrit nazi nazariyelerini 
mUdafaa etmekte idi. 

Mevyork : 14 ( A. A. )-Ra· 
yiştağın ansızın gelecek cuma gü· 
nü için içtinıaa davet edilmesi 
hakkında Nevyork Times gazete· 
si diyor ki: 

Anlaşılan Başvekil M. Hitler, 
bir defa daha müttehit Almanya 

nın itiraz götürmez lideri olduğunu 
isbat etmek istiyor. Fakat şimdi 
vatandaşlarını ve dünyayı ikna 
edebilecek bir sahne göstermesi 
kendisi için imkansızdır. Alman· 
yamn dahili ve harici siyıseti bü
tün Almanların nazarında bir çok 
muvaffakiyetsizliklere maruz kal· 
dığı için Almanyanın yepyeni bir 
tecrübeye girişmesi gayri kahili 
içtinap olacağı anlaşılmaktadır . 

Londra : 11 ( A. A. )-Havas 
ajansı bildiriyor : . 

Muhtelif sınıflara mensup hır 
çok zevat M. Bitlere bitap eden 
bir vesika imzalanmışlar ve hali 
hazırda temerküz kamplarında 
mevkuf bulunanlAlman sulhper 

[ Faşist katiller, Tehaelmı'ı ser 
hest bırakın ! ) yazılı levhal4rı 
taşıyan birçok insanlar sefaret
hane binası önünde dolaşmışlar· 
dır. Hiç h•r hadise olmamıştır. 

Berlin : 13 ( A. A. )-Seksen 
Silizyalı komünist devlet emniye
tine karşı teşkilat yaptıkları cür· 
miyle altı ay hspıs ile üç buçuk 
sene hidamatı şakka arasında 
muhtelif cezalara mahkum edil· 
mişlerd.ir. Bunlara atfolunan CÜ· 
rümler 1933 senesine ait bulun 
maktadır. 

Viyana : 13 ( A. A. )-Linzer 
Tages Postun Berlin muhabirine 
nazaran Rayişbank müdürü dok· 
tor Sohachtin vaziyeti çok sar
sılmıştır . 

Berlin : 13 ( A . A. ) - Ga
zeteler umumi harpten sonra ilk 
defa olarak İngilter., limanım zi· 
yaret etmiş olan Almın harp ge
milerine karşı gösterilen eyi ka. 
bulü büyük bir momnuniyetle 
kaydetmektedirler . 

Bornos Ayres:l3(A. A.)-Da · 
hileye nazın bir emirname ile 
milli sosyalistliğin remzi olan 
uçları kıvrık haçlı bayrağın kul· 
lanılmasını bütün arjantinde ya· 
sak etmiştir. 

Bu hususta Fraıısız içtimaiyat
çı'arından M. Maurice Buıes ve 
Pb. Robert tarafıodan yapılan p
landan istifade eylemek mümkün
dür , Bunu kendi memleketimiz 
için ayııen tatbik eyleoıek icap et 
mez . Tadil ederek , kendi istekle
rimize cevap verir şekle sokaıak 
istifade yoluna gitmek pek ııla l<a 
bildir . 

İGDIR : ıı ( A.A ) - Muhafız 
gücü hisikletcileri saat 11,30 da İğdı· 
ra geldiler, şehir dışında kaymakam, 
Belediye ve halk evi rei•leri, Jao· 
darma ko mandam, İğdıi sporcula· 
rı ve halk tarafından karşılandılar . 

Paris : 13 ( A.A) - Harbiye na· 
zırı 1934 manevralarıoın tasarruf 
maksadile yapılmıyacağını ve fırkııla· 
rıo kamp talimlerine devam edecek· 
lerioi bildirmiştir . ı 

Bruxelles : 13 (A.A) - Mebusan . 
meclisi siyasi milislerin üniforma gey· I 
melerini meneden kanun layıbasıoı : 
74 reye karşı 94 rey ile kabul eımiş· 

v~ı !erinin tahliye edılmesini rica 
etmişlerdir. 

Berlin : 13 ( A. A. )-M. Bit· 
ler adliye nazırının t~klifi üzeri 
ne memleket mahkemesi ile mil 
Jet mahkemesinin azalarını tayin 
etmişdir. Mahkeme ilk defa ala· 
rak 14 temmuzda toplanacaktır . 

Berlin : 14 ( A. A. )-Rayiştağ 
dün tam saat yarımda toplanmış· 
tır. M. Bitler açık bir otom 
le gelmiş ve alkıFmıştır . Hü· 
kıimet sıralarında . Göbl il 
V on Neuretb bulunuyordtı 

Bu anketin tadil edılmiş ve bazı 
noktalarının geuişletilaıiş şeklini 
aşağıya yazıyoruz . , Muğ lada bi r otomo

bil kazası 
Bu plan , memleketi aasıl tanı- 1 

yalım , nereden;başlayalım , nasıl 
ı bir .. us~l takip eyleyelim ? Diyenle MUGLA : 14 ( A . A ) _ Düu 

tir. 

Sovyetler 

Amerika bankalarına para 
yatırdılar . 

Londra; 12 ( A. A. )-Dün 
Alman sefareti önünde bir nüma· 
yiş yapılmış ve üzerinde hassaten 

Fou Pııpen yoktu. Büyük Unifor· 
mayı geymiş olm Goring, celae· 
nin açıldığım hildirmi§ ve mil~· 
apiben M. Bitler küısüyc çıkarak 
aşağıdaki nutku söylemiştir : 

re umıt ederim ki birazcık olsun gece saat 21 de Muğlaya bir ıaat u· 
yardım edecektir, Bu da memleket ! zaktaki. C~nke~ten mevkiinde bir 
hesabına bir k Z t bu 1 otomobıl dıreksıyooun işlememeııi yü· 

azançtır a en . , .. d 
t rlar da . d , zuo en uçuruma yuvarlanmış, bir ki· . 

Nevyork : 14 ( A. A. )-Sov- 'ı 
ytt Rusya hükumeti(Cbıse Bank) 
kasalarına dört buçuk milyon il 

dolar yatırmıştır . Bu parayla 

poration ) taıafından 15-7 -933 
tarihinde Amerikadan pamuk sa· 
tın alınması için yüzde beş faizle 
ve bir sene müddetle açılan kredi 
kapatılmıştır . 

"-Nutkumun hedefi ; neti· 
celeri istikbal içpı felaketli ola· 
hile• ek buhranın menseini ve t 
kilini millete izah etmektedir. 
Milli sosyalistler iktidar mevkiini 
gasıp olarak değil, mrşru bir su
- Lıltfeıı sahlf eyi çevlri11l z -

sa 1 0 maksatla ıney ana · ··ı ·· d.. k. · d ld' . şı o muş, ort ışı ~ ağır ve hafif 
ge 1 · yaralanmışlardır. Meseleyi adliye ele 

- Sonu Var_ almıştır . 1 ( Reconstruction Finance Cor· 
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ocağından . M 3 Balast · 

p- Kayseri - Sivas uztrin<le G merek i9tasyonu civarındaki 
ıa, "alından 9000 M 3 balaat. 
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RAYINIZ 

III - Fevzipaıa - Malatya üıeriQde Köprü ağzı iıtuyrno ci-

ı 
~arındaki taş ocağından 15000 M 3 balast • 

iV - Kayseri - Sivas üzerinde Sarı oğla._ istasyonu civarmtJa
ii taı oca~ından 5000 M 3 halest . 
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ıenmek iateraeaiz 
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'Cittll ntlılinr ( 1 ) Jitedır . 
la'tıdaat ma~hnı : Adana pos· 

ta..- «ı armda gazete bayii Htt .. n 
Fehmi~. 2 - 2 

koı1ilmecliklerii -.m, vence-•v., : 
..tMikMa A..,_ mill•tiaia 

•akedden e bllll8 
bi•• mHedai ea ytilek laaki· 
.U balunayordnm . 

lllMn;kif , fı,.bya itiımdıiıı 

blldirenk .. ~iiltlet eeeri11do fe
rik ol&lann hepllai ..,..._k 
nutkanu 1metle hltiımıqdr : 

,.._... ~• ıeı lııerarlanıtı 
vermel: meciQriyetilMI• bldJtun 
bu .-derUt: böflla -menllyedhl 
turih ............ ilerim• alma,. 
la8ırun. 

. . 
SICRKLRRDR M/IC ue 

BRGJRSRH/IJtfNJ!IJ ÇOK 

OIKKf!jf(t: ;::::~. 
'!JlrROEl.EN GllZO~U.u l(INIZ 

~" .,, SERİNLİK UEHİR HEM
DE BESLER. 

Samsun - bivas üzerinde Samsun iataayonu civırıodAki '-t oca
ğından 0000 M 3 blok . 

Yakanda QıaMlllİ teslimi ve miktan yıah hlok w •alastlafm b
pah ıaı fla münakuaları 4 Ağoı\o4 934 Comarte.i glaG saat J 5 re 
Ankar.ada .idare merkuiade 1apılacaktoı . TıfeilAt Tüney, S.rı otlan '" 
Gemerek ıçln Ankara ve Ka1aerl, Samsun i(ıln Sa1111ın ve Ankara. K6p· 
rü ağıa için Malatya ve Ankara vesnelerimiade bete• liraya satılan prt 
oamelerde yazalıdız . 4337 13-17 

FOTO 

Adana fnM11arlar iclaresine horç
Mıila K. den Veti oğlu Muıtafa

••n ıkametphı m! çhul kalmıı ve 
An'n \ebligat ifaaına larilr vern

*1it o1makla merkum'llll 15 - 9 - 934 
tarihinde saat dokuzda bizzat gel
'*1ili Yey& tarafından bir Tekil 

E
ndermedili tekd'rde kanun bi
mlerinin tetbilc edileceRi illn olu 
r. öt3 

1 ........... 
dlrllllldlt : 

Çırak mahallesinde ve Beledıye 
dairesi kırtııında kGin idaremize 
ait bir bap funduracı dükkAoı Ma
yıa 935 gayeaioe kadar, ioar .ı ve· 
rilecetisulen a .. Jip olanların yevmi 
ihale olan 2 - 8 - 934 Pertemhe 
günü saat 9 buçuk~ yüzde 7,5 di
~ıilo akqeJerile bitlikte meıkdr 
gw1n Tfıi aaatta enetimeni viltyete 
muracaatlan ilAn olunur . 4335 

lZ...15--18-30 ' 

Urfa Belediye riya
setinden: 

lntaaıne karar verilen ve tutarı 
yirmi bia dOrtyö• yinni yedi hra 
altmıt delrn lnırot olan mezbeha· 
nın mttıtemilAtı hariç olmak tnere 
yalnız merkelf kısım yirmi ,na 
müddetle kapah ıarf aıuliyle mü• 
nakaeaya lonmuştar . Talipletin 
y.ülde 115 teminat akça&1 , timdiye 
kadu Aıirmit ow_,.. '98"6tleH 
muntazaman ifa rttiğine dair Nıml 
veaaik ve inşaatm devam müdde · 
tinoe muuliyet fenniyeeioi deruhte 
edecek bir mih•diain leıhhüt 'f8-

lik181Dt e teklif mekıuhau lhele 
poö olan 'n/11935 puar güaö 

ıaat 15 de beıedıye encumeoine \ev- l 
di elmt'leri ve dHh• tnla .inaltmat 1 

almak uw14Qltrin ro. e tıattıaame 
ve k8fİfoam•yi bet lira mukaltilin-
de belediyeden Weaeleri • 1 

4317 y 16 

Seyban •hasabal busUSlya liidOr- ,. 
llllllda: 

ViJAyet Hiı•et o•mobifüıa &uk
tazi 100 114 120 tent>ke benzin 934 
senesi Ağuıtosunun ıkinci PPr~· 
be güü aea1. dekıır.d.a ihale &{ijl
m ek uere müpakRUJI MP'-llllUf"' 
tur Şeraiti ~pla• iaıiyenleria 
her gün muhut\bei )f UIDei,t.y.-, ı. 
lip olaDl•ııa yiiıı'1A ~edi b~Jl4 pey 
akçeleriyle ıneıkt\r gila ~ ..Wta 
ancümepi vilAyetıe ~uraqutları 

ilAa oluaur . .4339 
13-15-l&-2~ 

fl!Mn lirasdil R•alJt-1· .... 
Bap T•u melıalluiade ve zi

raat Bankuı arkaaındaki sokakta 
kAin bir .. , henede lclareaöe ait 
2/8 hiueıini mülkiyeli 2- .. ş ~34 
Portembe günü saat onda oçık art
tırm• Hret;.1le aatlla9ağıadan talip 
olaa1-rm yüsde 1.s '1ipoıito akçe· 
Jer•11' birlik.le mukit. gün ve aa.. 
att• enotimeni villye&e murecaat 
ları ilan olunur . 4334 

1:!-l~ -18-20 

Himayeietlalin 
SEYBA 1 ZU 

Pek yakında Htıta çıkıyor 

- Çeşitleri -
SINALKO - NANE 

Hem leıaiz guo• ioMek heen 
..-..., yavLulara 1ardtaı ttaek 
içia *~ ,-. ( Himayeietfal ) 1 
~ arayanıs. 4314. 

-- COŞKUN 
----

Adanamızın bu en kıdemlive en mükemmel fo 
toğraf atelyesi nihayet beynelmilel bir şöhre" 
haiz olan • A G FA. Fabrikasının filimlerini • 
muhtelif cins kiğlflarını da getirhwiftir. 

c • c 
En mokemmel vesaitle mllcehhez atelyeleri 
~ ~ mG.§kilpesetleri dahi metllnun edece 
resimler yaptht., itrine bakmalt sözOmOzO 
doğruluğunu isbata k&ffdir. 

C1 • c 

AMATÖR iŞLERi AZAMI tn
NA VE SOfl.\n.E Ym.JR 
VE HEMEN ERTESi GON 

""fB9lJM 

• 

EO•r 1 ... rlnlz· 
de intizam •nvor.· 
••nız, hem 
h m gUzefılt ı• 
brrn.tc , ... lfftll ... 

n•z TUrk 
mDra,a.11t 
~ ..... 

Umumi ••irat aicllri 
llehmel NureUlq 
..... Tlrkliıll ....... 


