
-- •• Dün sabaha karşı 
Şehrimize, boğanak halinde ve 

yarım saat kadar 11üren lıir ya~mur 

yağdı . 

·-----------

""forosspor izmirde Altayla 1-1 berabere kadı 
~,,:ıoıence terbiyesi . Ticaret Odasının cevabı Dr. M. Şükrü bey 

ayatın muııak lıir ciddiyde ta-
1 

Tetkikler inin neticesine dair 
rme ülü olmadığından, e~lence, güıı· ı 

eşıtaı .. ı .. in asık suruılılığını bir Oda . ''biz un meselesinin hallini ala- bir konferans verdi. 
fifleımc , ~aatlerin c.'an sıkıcı ' • 1 

sekliğine bir az değişiklik ge- kalı makama bırakmıştık" dıyor . 
imkanıdır . Bu imkanın mahi-

a fertler arasında olduğu gibi küt· 
arasınıla da esaalı farklar göste· 

Pundan tabii bir ~ey yoktur, çün- \ 
um ğlencenin nevi zevkin yüksek· 

. B erecesiyle alakadardır . 
ğU~evk; ln•anlar için oldu~u gibi 

ıler için de lıir seviye ölçüsü· o 

ri ş~ ir "Zevk terbiyesi., nden bahset· 
cnat mümkün oldu~n gibi lıir eğlen-

erlıiyesinden bah t>lmek te müm· 
ür. Ve bundan, bilhassa mem· 
imizde bahsetmek ,en klasik ter· 
usullerinin yaoı başında lıunu 
lemek, kafalara ve ruhlara sin· 

lıek lazımdır . 
Bizim eğlence ıerbiyemiz çok 
Daha; n"ye ve nasıl gülmek icap 

'-ini bile bilmiyoruz . 
İlk önce bu noktayı ileri sürmek· 
aklıyız, çünkü, - eğlence mev
ahs olduğu zaman - gülme, 

ün bir hükmün ifadı sidir . 
D•ha; neyi alkışlamak, neyi tah· 
Nmek lazım geldiğini bilmiyo· 

inrmaya gideriz; sinemayı 
'ten, müşteriyi kafi görmediği için 

yyeu saat çoktan gelip geçtiği 
de filimi başlatmaz, alkışlarız . Ya· 

vadeıti~i filimle hiç alakası ol· 
an şeyleri göstertmeğe başl.r, al· 
•rız . Elekıirik cereyam birden• 

kesilir, ihtiyat tedbirleri alınmış 
aildir , çeyrek saat, yirmi dakika, 
aau yarım saat zifiri bir karanlık 
sıuda bekleriz , VP- beklerken lıoş 
mas, alkışlarız . 
- Fakeı, bu alkışlar proteoto ma· 

etindedir! diyecekeiniz. Olmaz, eğ· 
e ıaamülüne muhaliftir . Hrr ha· 

f'tİa kendin~ göre bir jeeıi var
• Öfkelendiğimiz, gazapla üzP-rioe 
rüdüğümüz adama, gülerek : " Ah 
deşim, müsaade buyurur an, allah 
i kahretsin diyeceğim; şimdi gırt· 
ını sıkıp seni ayaklarımın altın· 
çiğnemeğe bilsen nasıl mütebas· 

im ! ,. mi deriz ? 
Alkış, beğ~nilen şey içindir. Pro· 

to etmek için ı~lık çalınır, ve, ha 
etin daha kuvvetlisi " yoba ! ,, 
ifade olunur . 

Bu hareketler , yerinde yapılmak 
oa4':tile , a la ayip değildir , bilakis , 
hU-.r haltkın ltullaoılması kadar tabii 
Iİlll meşrudur . 

I Eğlence terlıi yesi , kıt. olduğu 
( rlrrde, devlet nıüesseseh· rı tarafıu
yu n dest .. klenmeli ve •evk olun· 

tar alıdır. Eğlence yerleri , sadece bir 
m ruhsatiye,, almakla artık kendilerini 

ÖB layüs'el ,, saymamalıdır. Bir mem· 
kette , polisin vazifesi , mesela hal· 

r~ n sakal bıyık tuvaleıile meşgul ol· 
~akıan ibaret değildir . Ben ; ~·r~ı 

5 nlemek nihayet - kerhen - hır 
eddahıu 'zavallılıklarına tebammül 
mrk için ailem efradile o l(itıip;im 

lir parkın sahoesindP. ' lıir adamın 
tıkıp ( önceden ilan edılmrmiş ol· 
Jugu halde, ) lıir parça bova almak 
e müzik dinlemek için oraya ko§ 
oş yüzlerce nezih kadın ve kı_zı~ 

nünde bin lıir türlü müna ebetsızlık 
er' apma11na , en müstehçen hareketle· 
b i üst Ü•te lıeş on defa tekrarlama· 

n na ve en ii•li havalara - göbek çal· 
r• •lıyarak - şıkır şıkır oynamasıoa 

hımmül edemem • etmemekte' ve 
vıışup gitmekte haklıyım . Fak~ı 
İinül ister ki bu manasızlığa polıs 
üdah•le etsin ' ve vaziyeııen tama· 
eıı bihaber olarak oraya gitmiş olan 

ir çok ailelerin saffetini bir a~a· 
ııu adicesine suiistimal etme•ıne 

meydan vermesin .. 
iİ .Fakll , nerede ?. 

Ve , bu adam alkışlanır. Çü~kü; 
d <ıııu hayran h•yr~~ se~redrn sekız ~~ 

•· ııe olduğu bellısız,, ın avuçları mu· 
t••madiyeo hareket etmekte, ve, artık 
lıitirmesini isteyenlerde , kf'za , al· 

r 

lr.ışlımaktadırlar .. 
Anadolu ıehirlerinin eğlence terbi· 

yesini bozan bu '" Made in lsıaobul,, 
etiketli mallar, hep ıu zihniyetle h•· 
reket ediyorlar : 

Geçen perşenbe gıinkıi nus \ 
lıamızda tlcarrl odamızw un ıııe· 
selesi etrafında vilayet malca 
mına bir mıizekkere verdiğitıi ve 
bunda bir lalam yanlış hesap
ların tesirinde kaldığını ileri sıi· 
rerek Naci Halwerdi imzalı bir 
yazı yaznıışlılc Ticaret odamız 
bu yazıya şöyle bir cevap verdi, 
aynerı koyuyoruz : 

"Yanılan hesap,, başlığı alııa· 
da Türk Sözü 26 temmuz 1934 
tarihli ve 2977 sayılı nushasmda 
tam bir vukuf ile yazılmış ol.cağı, 
muharriri Hakveıdi aci beyin 
de bir aralık un fabrikası idare 
etmiş olmasından dolayı, pek ta
bii görülür. 

Yalınız, aci bey hesabında, 

yüz kilo Adana buğdayından 83 
kilo un çıkarıldığını ve bundon 
alınan muhtelif unların yüzdele
rini göstererek hesabını bunun 
üzerine kuruyor. Biz ise yaptığrm
mız hesabı göstermiyerek tezke · 
remizde buğdayın alımı ile u. 
nun satışını gö~termekle iktifa et 
miş, hesabının yapılmasını alaka· 
darlara bırakmıştık. 

Şimdi hesabımızın izahı icap ı 

iki italyan 

ettiğini görüyoruz. 
M uvakkatcn bedelinden sarfı· 

nazarla yüz kilo huğ !aydan alınan 1 
hasılatın bugünkü fiata göre be
dellerini nazarı dikkate alalım . 

Kilo 

10 Alfa 
25xxxxUn 
35xxx 
20xx 
13 

103 

" 
" 

Kepek 

Bedeli 

61 
128 
172 
69 
13 

445 

80 
75 
90 

45 
Şu 103 kilo; analiz çıktıktan 

sonra safi kalan ve su hakkı da 
bil bulunan mikdardır. 

Biz müzekkeremizi yazdığı 
mız sırada Borsa cetvellerinden 
aldığımız rakama istinat etmiş 
tik. aci beyin dedikleri gibi fab
rikaların pek böyle aşağı lıuğday· 
la çahşmıyacakları doğrudur.Bina· 
enale) h gösterecegimiz he8ıbı ve 
bunun nereden gelıJiğini biraz izah 
edelim. 

Odada tutulmakta olan ista -
tistiklere göre : 

Temmuz 933 de buğdayın ki
- Gerisi dördllncü sahifede -

yelkenlisi 
Sahillerimize yaklaştılar, muhafız. 
/arımız tarafında uzaklaştırıldılar 

• 

Atılan knrşunlardan taifelerden birinin 
yaralanıp öldüğü iddia ediliyor 

Ankara : 27 ( A. A. ) - Bu 
ayın 21 inci günü akşam üstü 
Fethiyenin takriben 30 kilometre 
cenubunda kalkan ve yahut Ka
lamakya limanından 15 kilomet· 
re mesafede Çayağzt denen mın· 
takada Zeytinburnu önünde iki 
işaretsiz motorlu yelkrn gemisi
nin gtlip durduğunu gören sahil 
muhefızlarından iki nefer der· 
hal burna koşarak düdük üttür· 
mek surttile gemilerin kaptan · 
larını sahile ç 'ığırmışlardır . Bu 
işaret üzerine güvertelerde duran 
mürettebatın anharlura girdikleri 
müşahede edilmiş ve neferlerden 
biri tehdit ve ihafe maksadilı: 

beş el silah atınca grmilerden 
bir kayık indirilmiş ve üç kişi 
sahile doğru gelmeğe başlamış 
ve gemiler İtalyon bandrasıııı 
çekmişlerdir. eferler sahile ge
lenleri görmek üzere yanlarına 
gitmişler ve gemi uğrağı ve li· 
man olmıyan hu yere niçin gel· 
diklerini sormuşlardır . Sahile 
gelenler içinde bulunan gemil~r 
den birinin kaptanı havanın mu· 
halefetinden dolayı ilticaya mr.c· 
bur olduklarını ifade etmiş ve 
ellerindeki balıkçı vesikalarıoı 

" Taşra ,. da kim ne anlıyacak'I. 

işte bunların istedijti böylesidir ! 
Fakat , haber v jrelim ki , alda

oıyorlar . " Taşra ,, da , eğlencenin, 
rğlence terbiyesinin ne olduğunu pek 
ali bilen ve bunu yurııaşlarıoa Öğret· 
meği vazife bilen gençler vardır . 

Hamdi Hakverdi 

göstermişlerdir . Bunun üzerine 
nef.rler kaptana civarda bulunan 
Fethiye limanına gitmelerini tav
siye ederek kendilerini serbest 
- Gerisi dördüncü sahifede -

Sait bey 
iş etme müdürlüğüne 

terfi etti • 

Salt Bey 
D.vlet demiryollan Adana 

kısmı işletme müdürlüğüne Sait 
beyin asaleten t•yin edildiği 
memnuoiyııtle öğrendik. 

Sa it bey daha evvelki va.ıife · 
sinde de halkımızdan ve tüccar-
larımızdan Devlbt demiryolları 
idaresine karşı teveccüh ve sevgi 
kazanmağa muvaffak olmuş , iş 
bilir , muvafık ve nazik bir me
murdur. 

Kendilerini bu yeni terfiden 
dolayı tebrik ederiz . 

Dil doktoru ve Ankara Gazi 
lisesi Almanca muallimi M. Şük· 
rü beyin Torosların Kozan dağ: 
!arı lıavalisindeki Türk köylerı 
hakkında trtkikatta bulunmak 
üure bundan bir müddet önce 
ilk tedrisat müfettişi Ali Rıza 
beyle birlikte bir yolculuğa çık· 
tıklarım yazmıştık . 

Doktor M. Şükrü hey çok is
tifade ettiğini söylediği bu tet
kikten dönmüş ve geçen perşen 
be günü akşamı Seyhan parkmda 
bir konferans vererek gördüklu· 
rini ve duyduklarını oradakilere 
ıınlatmış ve alkışlanmıştır. 

Yukarıda resimde beygir üze
rindekilerden boşı açık olan zat 

Şükrü beydir.Diğer kasketli zat ise 
Ali Rıza beydir.Resim,Kozandan 

hareket edilirken alınmıştır. 

-----.··-~---
Torosspor 

l Jzmirde ·Altay takımile 1-1 
beraber kaldı • 

İzmir : 28 ( Hususi ) - İz · 
mire giden ve Altınordu ta
kımına 3-2 yenilen, ve Şilt §Om· 
piyobu Karşıyaka takımını 1-2 
yenen Torosspor cuma günü İz. 
mir şampiyonu Altay tekımile 
yaptığı maçtan 1-1 kalmıştır . 
Muhabirimizin bu hususta gön 
derdiği telgraf şudur : 

Çok güzd bir oyunla şampi· 
yon Altayla 1-1 berabere kaldık. 

lzmir Belediyesi 

Nafia vekilimiz şerefine 
bir ziyafet verdi 

İZMİR : '1:l ( A . A ) - Şehri· 
mizde bulunmakta olan nafia vekili 
Ali bey şerefine dün akşam şehir 
gazinosunda Belediy" reisi Behcet 
Sıılih bey tarafından hnsusi bir zi· 
yafet verilmi~tir. 

Bu ziy•fı·ııe vali Kazım ve miis· 
tabkem mevki kumandanı mümtaz 
paşalar, C. H. fırkası idare heyeti 
rPisi Avni bey ve vekil beyin refa· 
kaıleriode bulunan umum müdür 
ve müılür beyler bıılunmuşlardır. 

Aydın halkevinde 

Zehirli gazlar hakkında bir 
konferans verildi 

AYDIN : 27 ( A.A ) - Ilalke· 
vinde zehirli gazların tarihi ve ma· 
biyeıleri hakkında dtğerli bir kon· 
ferans verildi . 

Bursada 
Çarşaf ve peçeler 

kaldırılıyor 

BURSA : 'ı7 ( A.A ) - Mahal· 
li Belediyelerce çarıaf ve buna hen· 
zer kılıkların bırakılması ve yerine 
Türk kadıoımo asil yüzüne yaraşan 
medeni kıyafetin giyilmesi yolunda 
verilen kararların tatbikine lıaılan· 

ı mııtır. 

Dolfüs öldükten sonra .. 
Federal ktaatı Viyana ve civarında 

asayişi iadeye muvaffak oldu . 

İtalya, Avusturya hududuna dört Fırka 
takviye ktaatı gönderdi. 

Viyanı : 27 ( A. A. )-M.Dol· 
fusun fırkası olan vatanpHver
ler crphesi nazırlar .meclieinden 
aşağıdaki karuların ılınmasını 
talep etmişdir : 

1-Başvekalete hücuma işti 
rak eden katil ve canilerin diva 
nıharp tarafından derhal maJ.ıkum 
edilmesi. 

2-Milli sosyalist komünist 
tahrikcileri ve hükumetin tanın
mış düşmanlarının şiddetli suret
te takip edilmeleri. 

3-Derhal ve hiç bir şey na
zarı dikkate alınmadan memur
lar arasında tasfiye yapılması . 
4-0rman · müstahd•mininin talı· • 

lifi ve jandarma emrine verilme 
leri. 

5-Vatanperver cephenin bir 
mümessilinin nazırlar mecli~ine 
kabulü ve vilayet müpvirlerinin 
vilil.yet idne heyetleri içtimaına 
alınmaları. 

Berlin : 26 ( A. A. )-Alman 
gazeteleri Avusturya hadiselerini 
tafsilatiyle neşrederek Almao hü · 
kiimetinin muhtelif beyanatını 
ve tedhirleıini ehemmiyetle kıy
detmel,.tedirler · 

Matbuat bilhassa Avuıturya 
hadiselerinin münhasıran dahili 
bir mesele olduğunu tebarüz et· 
tirmekte ve uzun zamandanheri 
sükunet eylemektedir. 

Paris: 27 ( A.A.) - Viyana · 
dan bildırildiğine göre Stir de ic
ra kuvvetleri ile: milli sosyalist 
asileri arasında vukubulan müsa
demelerde icra kuvvetlerinden 62 
kişi ölmüştür. Son dakikada ha· 

her verildiğine gö re hu sabah ıki 
taraf arasında hasıl olan anlaşma 
neticesinde asiler yarın sabah bü
tün silahlarını hükumete teslim 
etmeği kabul eylemişlerdir . 

Viyana : 27 ( A. A. )-Reisi 
cumhurun riyasrtinde toplanan 
kabine M. Dolfusun ailesine ge 
dm teminine karar vermiştir . 

Viyana : 27 ( A. A. ) - Prene 
Starenbergin riyatietiode toplanan 
kabine 25 temmuz cürümlerini 

muhakeme etmek üzere teşkil edi 
lecek divanı harbin kadrosunu 
kabul rtmiştir. Dirnnı harp bir 
reis ve üç azaoiao mürekkep ola
caktır. Azadan birisi 8ivil bakim 
olacaktır. 

Roma : 27 ( A. A. ) - İtalyan 
matbuatı Viyana suik1Stlarıııdan 
nefretle hahs etmel. tedir.Giorna· 
ide İtalia hu münasebetle diyor 
ki: 

Almanyanın şiddet hareket· 
lerinde bulunmak hususunda gös
terdiği israr ancak kl!ndi dahili 
müşkülil.tını halledebilmek için 
hatta en vahim beynelmilel karı
şıklıklar çıkarmak arzusiyle izah 
edilcLilir. 

Belgrat; 28 ( A. A. )-Stride
ki asilerin Yuğoslavyadan yardım 
göıdüklerine dair Avusturya mc· 
nabiinden çıkan haberler ile son 
Viyana hadiseleri dolayisiyleAvus . 
turya hududunda Yuğoslav kıta· 
atının bazı harekatta bulunduk· 
larına dair olan haberler Yuğos 
lavya ajansı tarafından kati ola· 
ral... telızip edılmektedir . 

- Gerisi ikinci sahifede 

Dilenci Aliye Abla 
İçkili, sazlı mükellef bir düğün ya

parak oğlunu evlendirdi 
Geçenlerde yetmiş yaşında 

Şehnaz adında bir kadının siptil· 
!ide dilPncilik yaparken bir za. 
bıtai bel.diye memuru tarafından 
yakalandığuıı ve üstünde bir çı
kın içinde istif edilmiş yirmi iki 
dane çil Osmanlı altını bulundu· 
ğunu ve bu ihtiyar kadının kim
sesi olmadığından darilacezeye 
ve parasının da emanet kasasına 
eılındığını uzun boylu yazmıştık. 

Bugün de yine buna benzer 
ve hatta daha garip bir "akayı 

anlatıyoruz : 
Bilmiyoruz Melek girmezden 

Mermerli mahallesine hiç yolu
nuz uğradı mı?Eğer uğramış ise 
operatör Ahmet heyin hastahane
sini beş altı adım geçtikten sonra 
köşe başında iki yanında birer 
koltuk değneği bulunan pejmür
de kıyafetli sakat bir kadın göre 
ceksiniz . Bu kadın gelip geçen
lerin yılışık bir tavırla hal ve ha· 
tırını sorar ve neticede sizden 
ufek bir sadaka koparmağa ça
lışır . 

Adı Aliye ahla olan bu kadın 

Mermerli mahallesinde oturur . 
İki oğlu ve bir de kızı vardır . 
Büyük oğlu hamallık yapar, be· 
kardır.Sabahın beşinden akşnmın 
yedisine kadar kö. e başını bek
leyen bu kadıncağız oğlunun mü

rüvvetini görmek istiyor (!).O sakat 
' halile nasılsa kimsesiz ufak tc· 

fek bir kızcağız bulur. Hazırlık
lar başlar ve nihay.-t geçen haf

ta da düğün yapılır .Fakat ne dü
ğün ! kına gecesi denilen çarşın· 
ha günü akş ·ımı güvey evinde 
mükemmel bir saz takımı. 

Gece geç vakta kadar yrnilir, 
içilir, mükemmel ve enfes bir 
alem. Ertesi günü gfü·ey koltuğa 
verilecek. Gelinin geldiği bu ev 
tii uzaklardan gelen kadın ve ço· 
cuklarla dolu . Kapının önünde 
satıcılar , içerde darbuka , şarkı 

- Gerisi üçüncü sahifede -
r~~~~~~~~~-·~ 

Kırkpınar 
14 üncü sayısını okuyunuz. 



Sahife : 2 (Türk Sözü ) 

Dolfüs öldükten sonra .. il şEHie HAnE:n x.E:ni l ı istanbulda spor harekE;tle 
C .. k .. M 1 t f . / Bisiklet, at ·, atletizm ve ka· ~ - Birinci salı/{ eden arlan -

Viyana : 28 ( A. A. )-Havas bık kalarak her hangi ıayan suçu 
ajansından : için iydaın kararı verilmek üzere 

uma gun u a a ya renı yık yarışları yapıldı r~e 
Asiler hakkında açılan tahki· gayet muhtnar ve seri bir mu -

katla sabit olmaktadırki milli sos- hakeme usulü tatbilunı emretmiş· 
yalı~tlerin Viyanadaki hareketi tir. Sokaklarda toplanmak yasak· 
Avusturyada iktidarı ele geçirmek tır. Kahvelrr, lokantalar ve evler 

Misis civarında hat üzerinde yatan 
bir çobanı çiğnedi. 

için tasavvur olunan suikastler saat 20 de kapınmıf olacaktır. 
zincirinin bir halkasından ibaret- Bu emirname bu günden iti-
lir . baren tatbik edilecektir. 

Viyana : 28 ( A. A . ) - Bin Londra : 27 ( A.A ) - " Roy· 
telcnin mcPai arkakadaşlarından ter " ajansının Berlin muhabiri bil-
Anısturyı tayyare cemiyeti reisi diriyor: 
Crneral Vagoer tevkif edilmiş- Mahdut bir zaman için Alman· 
dl. yanın Viyana orta elçiliğini kabul r. 

Viyana : 28 (A. A.) - Salahi etmesi için M. Yon Papene yazmış 
yatlar bir İtelyan m-.nbaından olduğu bir mektupt• M. Hitler Yon 
hildirilıliğine göre M. Dolfus öl- Papene takdirlerini bildirmekte 
ıneden evvel nazır M. Feyden ço· ve kendisine karıı en yüksek bir 
cukları ve karısı ile meşgul ol- itimada sabip:olduğunu temin el-
ması için 1\1. Mussolini nezdinde mektedir . 
tavvassutta bulunmasını rica et- M. Hitler , M. Dolfusun katli· 
miştir. 

Viyana : 27 ( A. A. )-Müte· 
vcffa M. Dolfusun zevcesi dün 
~aat 13 de buraya gelmiştir. 

nin • esaıen gayri müstekar olan 
Avrupaoın vaziyetiııe yapabileceği 
tesirleri teessüfle kaydetmekte 
ve vu:iyetin bafifletilmeıine yar· 

Cuma günü sabahleyir. Mal at · ı 
yadan ıebrimize gelmekte olan 
507 numaralı trenin lokomotifi 
Misisi dört kilometre geçtikten son-

1 ra hat üzerinde uyumakt olan 
Ômer adında bir çobanı çiğniye- ı 
rek öldürmüştür . Bu hadiııa bak 
kında edindiğimiz maliımatı aşa· 

ğıya yazıyoruz : 
Malatyadın gelmekte olan 507 

numaralı katann makinisti Kerim 
efendi, havanın sisli olmasına rağ· 
men yüz metre ileride bat üzeıin
de bir karaltı görüyor ve müte· 
madiyen düdük öttürmek ıuretiy· 
le tabii seyrinde ilerliyor ve bu 
karaltıya yaklıotığı sırada bunun 
hat üzerinde yatmaktı olan bir 
adam olduğunu görüyorsa da ma dım arzusunu izhar eyliyeıek Avus 

turya ile Almanya münasebatımn 
tabii mecralarına avdetini temin 

~ar etmiş olan haberlere rağmen 
:\1. Rintelenin vefat etmiş olduğu- elmektedir · 
mı temin etmektedir. Viyana : 27 ( A.A) - Vatan 

Viyana : 27 ( A. A. ) - Baş 
\ ekalet dairesi her taraftan in ti 

Londra : 27 ( A. A. )-Londra, perverler cephesi müdüriyeti bü· 
Paris \e Roma arasında Avvstur- tün azaların üç ay Batvekil Dolfu. 
ya vakayii muvacehesinde ne gibi sun yasını tııtmasına karar vermiş 

kineyi durdurmağa muvaffak olamı· 
yor ve makine bunun üzerinden 
geçiyor, sağ kolubu parçalıyor ve 
başını yam yassı ediyor . Makinist 
biraz ileride makin•yi durduruyor. 

bir hattı hareket ittih.zı muva· tir • 
fık olacağına dair noktai nazar Roma : 27 ( A.A )-Brenner 
teatilerine devam edilmekt,dir. ve Carıntbie hudut kuvvetlerini 

Viyana : 27 ( A. A. )-Başve- tak~iyeye memur askeri kuvvet· 
kil M. Dolfusun cenaze merasimi ler 4 fırka yani asgari 32 bin kişi -
yaun öğleden sonra yapılacak- dir . Fakat mevcut her halde daha 
tır. çok fazla olsa gerektir . Bu hare 

Paris : 27 ( A. A. )-Gazete kat Avusturya hakkındaki anlayıı 
ler büyük devletlerin Avuetur· 

1 
larıoa her hangi bir ecnebi müda

ya vaziyetinin inkişafını hususi ı baleyi arzu etmiyen ltalya.ıın her 
bir dikkatle takip etmeleri ve An· ihtimale kartı !ıuır bulunmak iste 
ı1clıluss tehlikesi baş gösterir gös mesi şeklinde izah edilmektedir . 
termez mudalıeleye hazır bulun- V eziyetin ciddiyeti gizli tutıılma · 
malan Jiizım geldiği hususunda makta ve lngiltere ile F ranıa sefir· 
ittifak göstermektedir . !eri hariciye nezareti ile tamas 

Berlin : 27 (A.A) _ Resmen halindedir . 
tebliğ edilmektedir. Vaıingtoo: 27 ( A.A) - Hü · 

Alman büküıueti, Avusturya kumet Avusturya vaziyetini çok cid-
badiscleriyle doğrudan doğruya di olarak telakki etmektedir . M. 
ve ya dnloyısiyle her hangi bir Ruzvelt bütün Viyana hadiselerin· 
Alman makamının iştirak edip den muntazaman malumatlar edil· 
etml'diğini tespit için daha evve· miş ve İngiltere ile Fransanın alı:· 
lisi gece tahkikat yapılmasını em ıülamellerini büyük bir dikkatle 
retmiştir. takip etmektedir . 

Bugün biten bu tahkikat ne· Viyan• : 27 ( A.A ) - madam 
ticesinde sabit olmuştur ki biç bir Dolfus buraya gelir gelmez zevci 
Alman makamı bu hadiselere ka· nin tabutunun baş ucuna lgitmit 
rışmamış ve hadiseler haber alı· tir .~eisicumbur M. Miklaı , bitap 
nır alınmaz ittihaz olunan tedbir· bir vaziyette olan Madam Dolfusa 
ler :le tamamiyle yerine getirilmiş· kendi namına ve Avusturya milleti 
tir. Hududun geçilmesine mani namına derin taziyetleıini bildir
olmak için Avualuryaya giden bü- mittir . 
tün yollar ~ıkı sıkıya kapatılmış Roma : 27 ( A A ) · - stefani 
ve Avusturya mültecileıi kamp ajansı tebliğ ediyor : 
lerında bulunanların da dışuı çık- Başvekil Dolfusun katli bildi 
ması menolunmuştur. Binaenaleyh rilir bildirilmez ıaat 16 da karışı· 
bu hadiselerle alakadar olabile- lclıklar ihtimaline mebni hava or· 
cek hiç bir fert ne daha evvel ve 
ne daha: sonra hududu geçeme
miştir. Ancak Münib radyosundan 
sıhhati tevsik edilmiyen haberler 
verdiren müfettiş bugün vazifesin· 
den azledilmiştir. 

Berlin : 27 (A.A) - Reisicum 
bur Manşal Hindenburg Avus 
turya rrisicumburu M. Miklasa şu 
telgrafı göndermittir. 

Başvekil M. Dolfu11urı şıyanı 
takbih bir suikaate kurban gittiği 
haberini derin bir teessürle aldım. 
En samimi taziye hislerimi zati
devletlerine arzederim. 

Ankara : 27 (AA) - Yarın 
saat 12 de şehrimizdeki Avustur
yaJ sefar~thanesinde müteveffa 
başvekil M. Dolfussun istirabatı 
rubu için bir ayini ruhani yapıla· 

cak ve ayinde bütün Avusturya 
kolonisi bulunacaktır. 

Ayinde Türkiye cumhuriyetini 
hariciye ve kili doktor Tevfik Rüı· 
tü B. temsil eyliyecektir. 

Vıyana ; 27 (AA) - Polis mu
dürü alakadar memurlarla muta- 1 

dolarının harekete geçmeleri için 
emir veril mittir . Breuner ve ca · 
rintbie hudutlarnıa gönderilen kuv · 
vetler her ihtimale karşı kafidir . 
Bununla beraber Avusturyanıb 

vaziyet tabiiliğe doğru gittiğine 
göre bu ihtiyat edilebilir • 

Berlin : 27 ( A.A) - Alman 
hükumeti son Viyana hadiseleri 
münaseb•tiyle kapatmış olduğu 
Avusturya Almanya hududuna İn· 
miştir . 

Dün öğleden sonra Prenı 
Starembergin riyaıeti altında 
uzun bir kabine içtimaı olmuıtur . 
Prens nazır Scbucbnigden iıleri 
devraldıktan sonra Avusturya bü· 
küme ti Dolfus hüküm etinin üze· 
ıine almıı olduğu iti gayet sıkı 
bit mücadele dostlugu içinde ta· 
kip edeceğini ve maktul Batveki· ı 
lin miras bıraktığı vazifeyi tamam· 
lıyacağını bildirmiştir • 

Prens teşkilatı eıaaiye kanunu 
mucibince 25/7/934 isyanı ile ala· 
kadar suçları ve hadiseleri tetkik 
edecek ve bu hususta hüküm ve 

Seyyar polis ve timendifer 
memurlariyle trenin içerisindeki 
halk kazanın olduğu yere koşuıu· 
yor ve yulcarıda yazdığımız çok 

Bataklık hakkında 

Muhterem gazetnizin 2617 /934 
tarih ve 2977 ~&yılı oushasının 
dikkatler sütununda (Hayret) baş· 
lığı altında Hastaneden caddeye 
akıtılan pis sularla hastanenin ön 
kısımlarının bataklık bir hal kes 
bedıldiği yazı.lmış ise de ; evvele· 
mirde hastahane lağım teşkilatının 
inşasında, her nasılsa umumi la· 
ğımdan hastane hamam mecrası 
hariç buakılarak, umumi caddeye 
müvazi bir istikamet varilmiş ve 
mezkur mecranın üzerinden her 
gün binlerce ton yüklü yüzlerce 
mand• arabası, otomobil ve ağır 
sıklette patoz gibi makinelerin 
geçmekte bulnnması her sene mü
teaddit defalar mezkiir mecranın 
bozulmaeını intaç etmektedir . 

Ezcümle son bir hafta kadar 
mukaddem yine bozulmuş ve bu 
müddet zarfında üç defa tamiri 
yaptırılmış isede yukarıda heyan 
edilen esbap dolayisiyle lağım ka· 
pak taşları üzerine vaki ve teham
mülünden fula tazyike mukave
met edemiyerek bozulmaktadır . 
Ancak muhterem gazetenizle zik· 
redildiği gibi mezkur mecramn 
hini tamirinde sıhhi tedbir unu
tulmuş olmayup müteaddit def•· 
!ar mazot dökülmek suretiyle ica· 
batı fenniyeyc dabi tevessül ildi!· 
miş bulunduğu tavzihan arz ve 
muhterem gazetenizin ayni sütu· 
nunda neşrini rica ederim efen
dim. 

Memleket hastanesi ba' tabibi 
Şefik 

---~--------------------~ recek olan divaniharbi vazifeye 
davet etmiıtir . Mahkemenin ka
rarları temyiz edilmiyecek ve der
hal tatbik edilecektir . 

Viyana : 27 ( A.A ) - Mat· 
buat mümeS1illeri ile yaptığı bir 
görüımede matbuat bürosu ıefiri 
M. Rintelenin olmadığını süylemiş 
ve stiride nazı asilere karşı ha· 
ekata haşlandığını bildirmiştir , 

M Dolfuıun katilleri tesbit 
edilmiştir . Katiller Almanyadan 
gelmiş olan Valt~r markalı tabın· 
calar kullanmışlardır . 

Viyana ( AA ) - logiltere 
Kralı , M. Miklaa'a bir taziyet 
telgrafı göndermiş ve bu alç•kca 
cinayeti tel'in etmiıtir . 

feci manzara ile k~rşilaşıyorlar 
Verilen haber Üzerine Cumhu

riyet müddei umumisi Münir ve 
muavini Şeref , jandarma bölük 
kum•ndanı yüzbaşı Aziz ve bele
diye tabibi Cemil beyler hadisenin 
olduğu yere: giderek lazım gelen 
tahkikat ve muayeneyi yapmış ve 
cesedin gömülmesine izin veril
dikten sonra şabrimize dönmüş 
terdir . 

Yaka yerinde dört saat kadar 
kalan tren , verilen müsaade üzeri
ne hareket etmiş ve böylece te· 
ehhürle şehrimize gelerek makine 
değiştirildikten sonra yoluna de· 
vam etmiştir . 

Makinist Kerim , ateıci ibra· 
bim efendilerle katar memuru 
Hakkı B. karakola alıuarak ilk sor· 
guları yapılmıştır . Bu hususta tu· 
tulau fahkikat evrakı Cumhuriyet 
müddei umumiliğine verilacektir. 

Lokomotif tarafından çiğnenen 
adam, Acıderc köyünde oturan hım 

hrm Mebmedin çobanı ve Niğde 
vilayetinin Bereketli köyünden De 
veli oğullarından Mehmet oğlu 
Ömerdir. 

Kırkpınar 

14üncü sayısı olgun yazılarla 
çıktı .. 

Adanamızın biricik ilmi ve ede· 
bi mecmuHı Kırkpıuar'ın on dör· 
düncü sayısı da değerli yazılarla 
intişar etmiıtir . Bu sayıdaki ya 
zılar ıunlıı.rdır : 

Cemiyet bolluğu : Vedat Sadi
iptidai cemiyetlerde akla aykırı 
tasavvurlar : Hamdi Hakverdi -
Sanat ve delJ)okraai ı Guyıudan ) 
H. H. - Kozan dağında bir iki 
tetkik : Ali Riza -Bugüakii spor 
culuk : Sabri Çitak - Deha ve 
irsiyet ( Segnd'dan ) : H. H. -
Şatısız evler ( şiir ) : Hamdi Hak 
verdi -Katlandığımız sıcakların 
ahretimize faydası: Naci Hakverdi 
-Dilenci ( nesir) Y. L. 

Kırkpıoarı , idarebanemizden 
de temin kabildir . Okuyucuları· 
mız• tavıiye ederiz . 

Fazlı bey geldi 

On günden beri Ankarada bu
lunan şehrimiz ziraat banka11 mü· 
dürü Fazlı bey dün Ankara tıe · 
niyle şehrimize gelmiştir . 

Kaşif Ömer bey 

Mıntaka trahom mücadele ıe
isi doktor Kişif Ömer bey evvel 
ki günlcü ekıpresle Ankaradan 
ıebrimize gelmit ve aktım üzeri 
Gazi Antebe gitmiştir • 

Asker Bilal 
Selim Sabit etendiyi tabanca 

ile yaralayark öldürdü. 

Hadırlıdı oturan Selim Sabit 
efendi ve arkadışları ile topçu 
alayından nefer Mansur oğlu bi· 
lil ve arkadaşları dil kavgasından 
sonra sopa ve bıçaklarla yekdi· 
ğerlerine hücum (ederek büyük 
münazııaya girişmişler ve bu sı
rada Bilal , ' tabancasını çekerek 
Subit efendiye ateş edip sol omu
zundan yaralayarak kaçmıştır. 

Selim Sabit efendi hastahane 
ye götürülürken ölmüştür. Bilal, 
jandarmaca ehemmiyrtle aran· 
maktadır. 

İstanl ul : 27 (AA) -- Bugün 
spor noktai nazarından çok faal 
bir gün olarak geçti . Sabahleyin 
saat sekizde Şişlide yapılan bisik· 
let yuışile başlıyan bu faaliyet Ve 
li ef. koşuları, atletizim müsabaka
ları ve nibııyet kürek yarışları ile 
tamamlandı . 

Bisiklet yarışları sabah saat 
sekizde bisiklet federasyonun na
zareti altında otomoto acentesi la· 
rafından tertip olunan bisiklet ya
rışları çok muvaffakiyetli oldu . 
Koıula r iki katagori üzerinden ter· 
tip ve tenzim olunmuştu . Macidi· 
ye köyünün bisiklet meraklılarınca 
maruf k•hvesi Sabahın altısında 
dolmuştu . Saat tam sekizde ikin 
ci katagori koşucular hareket etti 
ler . Mesafe 13 kilometre idi . Ko
şuya 18 bisikletçi iştirak etti . Ne· 
ticede Mimi 23,49 dakikada birin
ci, Tanas ikinci , Aygaıir üçüncü 
oldular . 

Birinci sınıf müsabakaya 7 ko 
ıucu giriyordu . Senelerdenberi 
ciddi bir koşu yapılmadığı ve es· 

ki maruf koıucular da bisikleti ter
kettikleri için yeni istidatlardan 
kimin kazanacağı çok merak edi· 
lıyordu · Caddenin iılek olması 
çok güzd bir koşu yapan müsa· 

bıkların rekor tesis etmelerine ma· 
ni oldu . Neticede kirkor 36,21,1 
4 ile birinci , Lambo ikinci Koco, 
üçüncü geldiler . 

Reisicumhur Hazretlerinin hi
mayelerinde ve ismet paşa hıııret· 
lerinin riyasetlerinde yüksek yarış 
islab encümeni tarafından tertip 
olunan at yarışlarının birinci haf. 
ta11 bugün Veli ef. koşu mahal 
liııde !Cra edildi . Havanın fazla 
rüzgarlı olma1ına rağmım koşu sa 

Eczaneleri teftiş 

Hilkümet tabibi Himit bey 
şehrimizde mevcut bulunan ecza 
nc-leri teftişe devam etmektedir . 

Ceyhan kaymakamı 

Ceyhan kaymakamı Habıi bey 
mezuniyetle şehrimize gelmiştir . 

Kavun yüzünden bir 
yaralama 

Mahmut oğlu Rifat adında bi· 
risi bir kavun alıp vermek yüzüu· 
den çıkan kavga neticesinde Ha -
sau oğlu Mebmetle Abdullah :oğlu 
Abdulkadiri bıçaklı yaraladığın· 
dan yakalanmıştır . 

Birbirlerine girmişler 
Huao oğlu Halil , Salim oğlu 

İbrahim , Bayram oğlu Mümin ve 
Mahmut oğlu R•fet kavga ederek 
yekdiğerlerini sopa ile döğüp ya
raladıklorından yakalanmışlardır . 

Kahvehanede kumar 
oynarlarken 

Musa ve Ali adında iki kişi 
Haci Hasanın kahvehanesinde lı:u· 
mar oynarlarken yakalanmışlardır, 

Poliside dinlememiş 
Sandaliyeci Mustafa oğlu İıma 

il rezalet çıkaıacık derecede ser· 
boş olup kendisini umumi evlerden 

1 
birine girmesıne müsade etmeyen 
polis memurur.wı da ibdaratını 
dinlemediğinden yakalanmış ve 
hakkında tutulan bir zabıtla Cum· 
bariye! müddeiumumiliğine veril· 
mittir • 
Buda başka türlUsü 

Oamaniyrlı Haci Bicik oğlu 
Ömer efendi kendini idare edemi· 
yecek derecede serhoş olup bağı
rıp çığırmak sureıile umumun isli· 
ıabatını bozduiundan hakkında 
kanuni takıbat yapılmıştır • 

dde 
bası oldukça kalabalıktı . Y• ka 
ra tam saat 15 te başlandı . ıl 

ci koşu ıatışJ koşusu . Üç yıltedi 
yarımkan lr.giliz ve yerli tı 4 
mahsustu. Mesafe 1200 metrt 14 
ramiye 130 lira idi . Kot• uğ 
bayvan iştirak etti, Ahmet efıı nı 
nin Ceylanı birinci , Musta~ Pe 
fendinin Kaderi ikinci, Saim ıi u 
dinin Dağkızı üçüncü oldulıl E 

İkinci koıu üç ve daha y~dııı 
yaşta 934 senesinde kazandıjlldıa 
ramiyelerin yekunu 600 liray~in 
durmıivan halis kan lngiliz b• bir 
larına mahsustu. Mesefe 16o0 es· 
re ikramiye 230 lira idi . Y 

Buna beş hayvan iştirak ı!ı z 
Muhittin beyin Hansoko bir ba 
Hakkı beyin Bayardı ikinci , bne 
mazel Binnsin Barosni üçüocl lo 
dolar . irül 

Üçüncü koşu 4ve daha yu' 
yaşta 934 senesinde hiç koııı t n 
zanm&mış hayvanlara mabsuJlrje 
Mesafe 1200 ikramiye 1500 ışın 
idi. : " 

Prens Halim heyin Halfl~ri 
birinci; İzzet beyin Meıudu i~vıy 
ci, Veysi beyin Mebruku üç~ıar 
oldular. lizl 

Dördüncü koşu üç ve dab• · ois 
karı yaşta halis ban lııgiliz Jıldıo 
vanlarına mahsus Hendikap kcıier 
su idi. Mesafe 2000 metre ikr,azar 
ye 255 lira idi. 'a 

Günün bu en heyecanlı kaim • 
sunu Akif beyin KazbadalY~ k 
Fikrd beyin Piperini bir g6'ki 
farkiyle geçerek kazandı . Vl81İf 
Akif beyin Yeginesi üçüncii 1 z 
du . ur 

Beşinci koşu 4 ve daha ıi,ak 
de yaşdaki yerli yarım kan log;-dı 
bayvaolarına mahsustu. Hend~rd 
pı olan koııınuu m .. aaftai t ve 
metre 111ükafatıda 255 lira idi. e d 

Beş hayvan içinde Fikret fl•n. 
yin Yıldırımı birinci, Ali bıp~ı 
Selteni ikinci, Rüstem beyin ~ . 

.. .. il ld J Zl 
nası uçunc o u ar. .. .. 

Bursalı atletlerle Galatasıtl~YU 
atletler arasında takıim stadıt".. k 
yapılan müsabakalar Galatas•~uv 
lılarrn lehinde bitmiştir. Netıfao 
şudur: 100 metre Galatısaraylev 
Ahmet bey birinci 12 saniye. ~: 

200 metre Galataıaraydan · . . . ıır ı 
met B. buıncı mesafe 24·4 5 . 

ıesı 
Uzun atlama Gelatasarayo ı 1 

Sedat B. birinci 6-1 J~de 
800 metre Galata~araydaD eyi 

mal B. birinci 2.20 5 
400 metre Galatuaraydan 

dar B. birinci. 56 3 4 
1500 metre Gal•tasaray 

T eonaridis birinci 4 54 4. an 
100 metre bayrak Galatas••ım 

t•kımı birioci 3·55 2 5 4 1 · ~ro 

1500 bayrak Galatasaray 
k b. · · 1 57 

181 
ımı mııcı 9 2 5 b • · ray 

Mıntıka kürek teşvik m an 
bakalarının ikincisi bugün A olı: 
dolu Hisarında yapıldı. Hav• 
kısmen mubalefeti.ıe rağmen 
rışlar çok muntazam oldu. Alı 
teknik netayiç şudur; 

Müptedilerde 21 puvaola 
koz birinci, 15 puvınla Galat• a 
ray ikinci 5 puvanla Haliç id 
yurdu üçilncü. 

Kidemsizlerde 14 puvanla 
koz Galatasaray birinci,7 puv 
Haliç idınan 3 üocü. 

Kıdemlilerde 5 puvanla 
koz birinci, 3 pııvanla Galat.I 

ev 

ray ikinci. pıla 

Samandıra haricinden dolAer 1 
tığı için haliç idman müsab en 
harici k•lmıştır. tan 

Umumi tasnifte Beykoz 58 lıod 
banla birinci, Galatasaray 46 , çöp 
vanla ikinci, Haliç 14 puv•nlll ~ra 
çüncü, Beykoz 8 Galatasaray rıld 
haliç 2 birincilik almı§lardır. 
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·le Türk Kadmımn Vaziyeti 
---------=------

...- "Revue de Lausanne,, dan : baş atkısı devreıi görüldü ve bu 
ll.. Muhammedin son, nefesine ka- baş atkısı köylerde kaldı. Erkek

r kadınlar lehine olarak sarfet Ier yanaştığı zaman hemen gayri 
i teveccühle dolu sözlerden mu· iradi bir hareketle yüze örtülüyor. 
ddema bu sütunlarda bahsetmiş 1 Şehirde de, köyde olduğu veçhile 

, yı lcadrnıo vsziydi kanuniyesini baya mnhafau edilmiştir. Bubun 
dı . lsıl mahsus bir derecede islah asarını gündüzün fabrikalarda ça, 
! yı'4ediğini işaıellemiştim . "Kuran lışan ve gece meyhanelerde şarkı 
ı taft> 4, aytt 8, 12, 14 '-e bap 5, a, söyliyen zavallı mabluklarda bile 
metrt 14.,, f aksl o vakit te söylemiş görürsünüz . Modanın esiri olan 
(oşduğum veçbile Mukaddes Kita. sizler şunu da iyi b~l\eyioiz ki İs, 
t-t efl> müfessirlerioin iştiraki sayrsin- tanbulun zarif kadınları zevkı se· 
ısta~ Peygamberin '•Feminist" niyet, liın hududu aşmadan son modayı 
· i uruflara kurban edilmişti . aım tatbika muvaffek oluyorlar . Me· 

lulat Eski idare tarza ahında , Türle deni bayattaki inkılap 1926 şu· 
8 yolchnının vaziyetini biliyorsunuz . batında İsviçre kanunu medeni, 
odıjtdm' denilebilir ki cemiyet ha, sindeki kay,llarıa kabulü ile hu· 

~İnde idi · Hareme kapanmışh · SLıle gel<li. Şu halde kadın bizdeki 

. 
! 

bir şeye hatta çocuklarının ter· kadmlarm aynen hukuklarına ma 
fesine Lile iştitak etmiyordu · liktir. Hatta daha talihlidir. Çünkü 

Yüzü peçe fi olarak sokağa çık· talep arza tefafuk ettiğinden er
k 6.ı zaman ula erkeklerle beraber kelilerin rekabetine uğramadaa 
birllbay~ biocrnezdiA: Ne tiyatro serbest mesleklere kabul ediliyor. 

lme11nde ' ne plajda • ne de reı · lstanbulda kadın olan doktorlar, 
toplantılarda onun dolaıtığı - kimysgerler, gazeteciler, muhar

lrülmezdi • rirler, yedi avukat, bir çok memur· 
yol Onu böyle saklamaktan mak Jar ve 00 üçtaoe zabitai ahlakiye 
oşu ne idi ? "Paul Bourget., , Pol memuru vardır . Kadınlar hırsla 
su,lrje bunu Şarkhlann ateşin yara· ve hakiki bir zeki ile garpleo nak 

00 ışına hamlediyor . Burje diyor lr-dilen fikri servetleri belediyoı-
: "Şarklılar kadıularını öyle ken, 1 ar. 

ff• ... erioe tahsis ettirici bir aşk ile 

( Tili'k Sizi! ) sahife: 3 ,--
C i N S 1 En az En çok 

SON IL\BEHL1ER 
j ____ A_d_a_n_a_B_o_r_s_as_ı_M_ua_m __ e_le_le_r_i --. 
' PAMUK ve KOZA 
!·--------~~~--·~----~----~~-~ 

Kilo Fiyatı 
Satılan Mikdar 

K. S. K. 4= =====K=ilo=====• 
Kapımah pamuk 

. 
lzmir İsparta ve Muğlada 

Piyasa ~parla~ı ,, 

Himayeietfal cemiyetinin 
tertip ettiği eğlenceler 

~a~:,n yahmurlardan s~ller ı~P~i~ya_s=a-~_m_i_~~"~~~-~~~-ı-~~~~~~~~~~~~-ı 
lS l'; iane 1 

meydana ge'di. iane ıı 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 

İZM!R : 28 ( A . A ) - Şehri· 
miz Himayeietfal cemiyeti tarafından 
dün gece incir altı mesiresinde bir 
gece eğlencet1i verilmiştir. Ayni za, 
manda körfez vapurlariyle deniz 
üzerinde bir mehtap gezintisi teşkil 
eden bu eğlence sabahlara kadar de, 
vam etmiş ve çok neşeli geçmiştir. 

İsparta : 28( A. A. )-Bir haf, 
tadır devam eden bunaltıcı sıcak-

•-=-~--~~~-~~--~-,-~~·--.,-----~-~~ı 
lardan sonra bugün bir saat ka- Beyaz 

Etaziz şimendiferi 

Ay sonunda işlemeğe 
başlayacak 

dar süren oldukça kuvvt.'tli yağ· Siyah 

mur yağmıştır. Her ne kadar yağ
mur yazlık mahsulatın ve sebze, 
lerin bereketlenmesioe mühim 
yardım etmişse ele Beldabi ve 

Kokçay derelerinden gelen çok 
kuvvetli ve senelerdenberi görül · 
memiş korkunç sel tam §ehrin 

Ekııpres 

iane 
Yerli "Yemlik,, 

., "Tohumluk., 

Bujtday Kıbrıs 

" 
Yerli 

' 1/ 
ÇİGİT 

1 1 
HUBUBAT 

' 1 2,25 3 
1,75 2,75 _ ...... 

ortnsından geçen büyük çaya hü· 1 __ .;!,, __ .;,,M_e_n,.;,.ta_n_e __ 11_~,,__--ı-~~-~--• 
ELAZlZ : 28 ( A.A. ) - Şehri· cum etmiştir.Çayın genişliği 15- Arpa ---------tı 

' 

1,90 1,97,5 

Elaziz halkavi 

miz şimendifer İitasyoou ay sonun, 20 metre kadar varsa da sel iki YFauslnaJfya 
da işlemeğe açılacaktır. Bu merasim 
için baftalardanberi fevkalade hazır· derc-nin hirleşmesile çok kuvvetli Delice 
hklHyapı~m.O~rvi~~duh& nb~ükk~are~ş~rç~anm •-=K~u-ş_y_e_m~i-----•-----~-----~-,-------~ 

yetleri bu merasime davet olundular. sürükleyerek seri bir su akıntısı Keten tohumu 
Açılma merasimi ay sonunda tehri- teşkil ettiğioden halkı büyük te- Bakla 
mize gelec~k olan nafia ve maliye B Sisam · 
vekUIBihrafındany~~~kor. lişveh~~anad~üJmüşllir. u !~~~-~-~~~~~--~~~~~-~~~--~~~~~~ 

kuvvetli kaya parçalarının sad· **.. Salih Efendi U .N [ Vergi d11bildic . ] 

mesile birinci köprü olan Çoban *** ,, ~~ 
Temsil şubesi kazalarda köprüsünü yıkarak götürmüş,ikin · ~ı._D_ii~z_k_1_rm_a_,;.;,•------ı--:460=----ı----------• 

ci köprüden geçtiktıı!o sonra o A.lf a ,, 805 

müsamereler veriyor üçüncü köprünün gözlerine tıka· ~ ~ :* Cumhuriyet _ 705 

- · narak suyu şişirmiştir.Bu şişirme S:. e, -c.------''-=-' ------ı-5.:85;-n-·---ı----------1 
ELAZİZ : ( A . A ) - Halkevi hadisesinden mütı::vellit kuyu Düz kırma " : 

t~msil ~ubesi D<'fsim .~azalarmda. mil· mahallesi civarında 20 metre ka· Alfa " 

~ 

2,20 2,25 

5,75 

~viyorlar ki başkalarmm ihtiras 
zarlarıodan onları saklarlar . lo, 
lizlerin br.r milletten evvel ''Fe
. oist , olmuş olmalara , daha az 
dın düşkünü olduklarındandır. 11 
er , co ateşli erkeklerin bütün 
zarları üzerine celbeden kadın· 

Scıloulatı eski barem değil, ek. 
se,iya bir Rambouiltet · bediiyat 
pert:ıtlerin içtimagah1 · dır. Halk 
arasında da ayoi inkişaf vardır. 
M. Malt'rn istihdam ettiği daktilo 
lisana madeızadı lcadar süratle 
F, aosızca ve lngiliıceyi yazıyor
du. 

h temsıllf'r vt>rmek uzere llersıme l' d k Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
· ~ gitmiştir . Bu akşam Hozat kazasın· 1 dar çay divarını t<'~e ın en !l .a· 28 / 7 I 1934 İş Bankasından alınmıştır. 

da ilk temsillerini vereceklerdir. Sı- rak bu mnlıolleye hucum etınıştır. Santim Pene -·~---:.,-;--:-----..,--K.-'-.':""":'",...,,,,s;.,,. ..• 

•a perestiı ettiklerini bilmesey
kolrn , bu güze1 tezi maalmemnuoi· 

8 Jf kabul ederdim . Diğer cihetten 
g6'ki Türk kadmının kendisine pe
~stiı eden kocası ile sokağa çık

cü i• zaman arkadan yürümeğe meç, 

Hukuku medeniye noktai oa, 
zart0dın onlarda bizden fazla bak 
vardır. Bcl~dıye intihabat.na müo· 
tehip ve müntahap olarak iştirak 
ediyorlar. Bu litif mahluklar hür 
yaıamak zevkıbı yalnız şayana hay, 
ret bir: say kudreti izhar ederek 
karşılamadılar. Onlar esaret kay, 
dından kurtulmakla duydukları 
mİQnettarlağı meydana koyacak 
diğer bir vesile bulduhlr. Bu da 
vatan aşkıdır . Genç kalplerinin 

bütün aşkı ile, bütün yeni kuv· 
vetleri ile memleketlerini seviyor 
1ar. Merasimde kafilelerin geçi· 
şiade onlar milli marşlaranı er· 
keklerden daha tannan bir seıle 

an oluşu hadisesi de bu şiddeUi 
a ıı#iıka ile izah edilebilir mi ? Ya 
ln,d11a1n bir çift hayvanı gibi tarla· 
od~rda çalıştırılması , ya taaddüdü 
ıf vcat meselesi ? Çünkü ne denir, 

d. densin bir çok kadınıa ayni za i •. 
ı.nanda soo derece şiddetle sevil 

el J"" 
blesini bir türlü aklım almıyor . 

..ı Kadıoıa eski reiim zamanındaki 
in r 

eziyeti i1e yeni rejimin getirdiği 
iliyük değişiklik ahiren Cenevre, 

,.ı,,·-
adl kadınlardan mürekkep samiin 

söylerler. 
ı?üvacebesinde ince bir psikolog . 

asa jl M p f M l f d Bu marş , onların nıbayet açı-
1, ao . ro . a ş tara ıo an . , 

et• b b d'ld B h t'b' t . labılmış dudaklarından kopan mu· 
aylevzuu a se ı ı . u a ı ı a, b' 'd . "k d F 

ıyanlar müsababenio nasıl cere· azzam ır neşı eı ıu ran ır · a-
an ettiğini tasavvur ederler. Prof. kat şarkı ıöylemekle iktifa ettikleri 
ıir saat süren zevk verici müs:the zannedilmesin . Faaliyette kusur 

esinde bir takmı pitoresk tasvir- etmezler . İçlerinden birinin M. 
erle kadınıa malum şerait dahi Malşe dediği veçbile memleket-
lad.e yaıamıı olduğu eski Türki· leriuio kc~ndileıine olaa atiye 

aııieyı yadetti . sinin diğer bir şekilde mukabele· 

Sonra yeni rejime intikal tar- sini yapmağa 11metmişlerdir . Ne 
•.n?a~ıbahsetti . ŞUphesiz bu de güzel misal değil mi? Biz ki mev· 
!'işıklık bir gilnde olmadı . Meseli cudumuzu dllşilomiyerek daima 
eaddüdü zevcat ilg• edildiği za. oolcsanımızı düşünürüz . Boları mi· 
Dao esasen efkarı umumiyece yok sal tutmalıytz . Öyle zannetmek 
lmağa mahkum edilmişti . Mo isterim ki vatanaoızı seversiniz • 
~rnlik havası yirminci asrın ipti , Belki vatanın sancığı arkasında yü 
asoıda Türkiyede esmiye başlad•; tüyen erkeklere gıpta edersiniz • 
~11yitabt Aıyaya nakle<fildiği za - Fakat eski bir Türk şairinin mtf· 
ban Türkiye-söz oe kadar 11 para· hur sözünu unutmayınız . 
olual., olsa Avrupaılılışmağa ka- uBir memleketio kıymeti , ka, 
•r vermişti . Mazi Ht alakayı kes, dınJannm kıymeti ile ölçülür. ,, 
Dek , Bb:anı'ıo sihrinden kurtul· M Malı müsahebesini bu söz. 
bak arzu ediliyordu. lbtilal yuka- lede bitirdi ve çok -.lkışlandı . 
ııdaa tesir etti . Millet cebren ve Muktedir olabileceğimiz şeyi iha· 
hlya'da olduğuna benzer bir tarz- ta etmek, yevmi ıiyimizle milli a-

rasil~ Pertek ve Sıtir kaztılardada tem· Selden beş altı ev müteeseir 82 Liret " ltalya ,, 10 79 
~ller vereceklerdir. H~ke~ bando· olmuş ve evlMin alt ~~mbn l-~~~-~----1-~~~-7~2~-~R~a=yş=m=a=rik~'~'A~l~ro=a=n~.,~-ı--~~~l~3~1 
wbeyr~ipirakeylemi~r. h~n~nnkb d~muş~.N~ •---~~~--~~-~--~w-:=F:·=ra:o:k='·:F:n=o=~:z=,,======,:===63~~84-~_~5~0 
M l d · 1 :ı c; Sterlin "logiliz., 
uğ a a zeytın ağaç arı fusça zayiat yoktur, Çamurdaa ve •--~-~----1 ___ ,

1
_20 Dolar "Amerikan,. 125 79 

islah ediliyor sudan bu malı.He semtine gidil· 86 Frank "lsviçrc., 4-0 90 
··· 1 

1 m~~~lı.~lin~bçeffh~- -~~~~~---~--~~~~~~~~~--~-~~~ 
MUc;LA : 28 ( A.A ) - Vilayet Iarda yaptığı hasar büyüktür . 

dahilindeki zeytincilik mıntakalarmı Sel hala dttha bütün kuvvetile 
tetkik ve icap eden tedbirleri Almak: 
üzere zeytin mutabass181 Fechiye, akmaktadır. Yağmur devam et· 
Bodrum, Marmaris kazalarında tt!t, mediği takdirde büyük bir teh, 
kikata ba~lamıştır. Yakında zeytin like melhuz değildir • Binlerce 
ağaçları üzninde fenni hakim ve ti· halk çay kenarından selin akın· 
mar ameliyatı tatbik edilecektir . tısına bakmaktadır . 

Merkesia Derek6y, Yenilföy, Doy, 
rek köylerindeki badem ağaçlarıoda· Muğla : 28 ( A. A. )-Sah•h· 
ki ha§erelerle mücadele için tertibat leyin ani bir sağnakla şiddetli 
ahnmıgtır. Yakmda mücadeleye ba§· bir yağmur yağdı. Yağmur az de· 
lanacaktır • 1 vam etmekle beraber hava serin, 

Muğlada orman yan· !emiştir . 

gınları söndürüldü Fon Papen 
MUGLA : 28 ( A • A ) - Mer

kezin Domıızalan, Kestanelik Oyııklo 
mevkilerinde çıkan yangınlar eöndü· 
rülmüştür • Yanan ormanlarm mik· 
darı 50 hektar kadardır . merkezin 
eski hisar ormanlarında da yangın 
çıkmış ve söndürülmüştür . Merke, 
ze 18 saat üzakta bulunan kövceği· 
zm aekire ormaularındada yangın 
çıkmış ve söndürülmesi için tedbir· 
ıer ahomıştır • 

Ceneral Vilyam 

Gelecek harplerin havada 
olacağını söylüyor ..... 

AJmanyamn Viyana orta 
elçiliğine tayin edildi 

Bedin : 28 <A.A) - Başvekil 
muavini M. Voo Papen fevkalide 
mur•bhaı sıfatiyle Almanyayı Vi
yanada temsil etmeği kabul et-
mittir. , 

Binaenaleyh muvakkaten baf' 
vekil mnavinliğiaden ayrılma§ de
mektir, 

Paris : 28 (A.A) - .. Havas ,, 
ajaqaındao : 

Eski Alman hııvekil muavini 
M. Von Papenia Viyaaaya tayini 

Belçika ayan meclisi 

Hükumet fevkalade sala
hiyet veren kanunu 

kabul etti 

BRÜKSEL: 28 ( A.A ) - Ayan; 
hükumeıin isıemiş olduğu fevkalade 
sP-lahiyetleri kabul etmiştir • 

Eskişehir - Kütahya ara
s•nda tenezzüh trenleri 

KÜTAHYA.: 28 ( A.A ) - Bu
gün bir tt'oezzüh treni il~ Eskişehir, 

den 300 kişilik bir kafile Kütahya, 
ya gelrli . Misafirler Kütalıyaoın gü, 
zel çamlıklarında eğlendikten ve is, 
tirahat ellikten sonra ak§am Eskişe
hire hareket edecektir . 

lsviçre Almanyayı pro
testo ediyor 

Bera : 28 (AA) - Hükômet 
İıviçre topraklarında yapılın me· 
v.ddi iofilakiye kaçakçılığını Alman 

hilkumeti nazdinde protesto için 
gönderilecek notaom metnini tas 
vip etmiştir . 

Hava tarassudah 
Middleıburg : 28 (A.A) - U, 

mumi harp zamanında Amerika 
hava kumandanı olup 1926 sene-

dolayısiyle herkes fU ıuıli ıor - 1-Dün Adanada zevalden 

, sinde Amerika askeri bava siya
setini tenkit eltiğiodeo dolaya di
vanabarbe verileı11 General Villiam 
Mitcbele demitlir ki : 

Ordu ve donanmafann tesirleri 
kolayca bertaraf edilebilir . Ge 
lecek harplerin neticeleri havada 

' 

maktadır : sonra sıfıra indirilmiş tazyiki ne, 
Ne için Viyaoaya Von papen simi 751.1 milimetre olup en çok 

tayin edildi ve yine ne için mu· sıcak 33,5 en azı 19.5 santi· 
maileyh adet olduğu veçbHe ha- gıraddı. Rutubet vasati % 65 ola-
riciye nezaretine merbut olaçak rak kaydedilmiştir. 
yerde doğrudan doğruya fırka 2-Hava zevale kadar açık 
reisi M. Hitlere merbut kalmak · olup zevalden sonra kısmen bu· 
tadır? Iutlınmış, mütehauvil bir vozi-

Dilenci Aliye abla 
- Birinci Sahifeden artan -

gırla .. Nihayet koltuk merasimi 
zılgıtlnr arnsında yapılıyor . 

Akşom üzeri yatsı namazına 
gitmeden evvel güvey trnş edile· 
cek , yine avlu erkeklerle dolu. 
Keman, ut, klarnet .. Keyf yerin· 
de. Berber makasla tarağı eline 
alır almaz tepside dizili şişeler 
eld"n ele geçiyor ve bunlıır hep 
güveynin başı üzerinde kırılıyor 
ve zavallı adam kolonya, lavanta 
ve esanslnrdan sır sıklam oluyor. 
Bu sırada bir köşede duran kay-
nana Aliye ahla şöyle bir doğ
ruluyor ve: 

.- ~yol ! bu düğüne elli da
n~cık lıra da ben harcadım . Hiç 
olmazsa birazını da benim başıma 
dökün ne olur ? 

Diyor ve ubiatile arzusu ora
~akiler tarafından yerine getiri· 
lıyor . 

:rraş. faslı bitiyor . Güveiye 
!e.nı elhıseler geydiriliyor. Güvey 
ıki tarafındaki sağdıçlarının ara· 
sında camie yollanıyor . Yolda : 

Eheyyyy . ! Atalım atnlım. Ne· 
rEıye ? Herkesi sevdi?!inin kuco.-
ğına. Ehoyyyyy : 0 

İşte Aliye ablanın sevgili oğ· 
lunun düğün m orasimi de bu su
retle bitiyor , Aliye abla ertesi 
günü yine koltuk debTDeklerine 
dayanarak ve etrafına tehessUm-
ler saçarak evind~n çıkmış ve ta· 
pusunu. çı~arttığı o mahut yetine 
doğru ılerılemeğe başlamıştı ! 

Eski bir harp gemisi deniz 
la emansipe edildi · Nazari cihet - hideye bir taş daha ilav~ etmek 
eo demokrat olan Türkiye haki, zevkli cesaret verici , batta mes-
ıntte bir kaç adamın eseridir · tedici 

1

bir dütüoce değil midir . Bu 

alınacaktır. Alaıka bugünkü düo-
yanrn sevkulceyş anahtarıdır. Eğer 
Japonya Amerikaya ilanıbarp ede
cek olursa Alaskayı ele geçirmek 
istiyecektir ve oradan tayyareler· 
Nevyorku bomhardman edecek, 
tir, 

Zaooedildiğioe göre Almıo yette devam ederek gece saat 
ricali sİ)asetlerioin akim kaldı- ikide oraj ile beraber yağmur 

dibinden yükseliyor 
Pester Lloyd , 19 temmuz i934 

Scapa Eiow' dan nadir bir vaka 
haber veril~ektedir • Bu yerde 
elyevm eskı Alm•n harp gemisi 

Kouferansçı ıonra yeni rrjim , ~ tılsım gölgede duruyorClu ve onu 
len bahsetti. Esaretten kurtulan farketmemiıtik . Onu ııığa 
Eadman aile ocağında ve hariçte koymak için vatandaılarımızın 
lhevkiioe iadeıi. Şarkın parlak güneşinden bir neb· 

Tasavvur edilmemelidir ki ya zeyi bize getirml'si icap etti . 
ılan bir tek iıaret nz,.rioe ptçe '· = -

er hcmto atalmış, kadınlar, he
en kahvelere koşarak erkek va-

tandaşlarının §&ıkın nazarları al 

Leh hariciye nazırları 
Riğada 

SB tıoda bacak bacak üıeriae atıp RIGA : 27 ( A .A ) _ Polonya 
6 f;Çöple sitronat içmişlerdir. Hayır. hariciye nazırı M. Beck dün buraya 
lll Orada da bir intikal devresi geçi- geldi VJmımis ile görüş bugün Var· 
y rildi . Şapka devresinden evvel 1 şovaya dönecektir . 

Ce1reral Mitchelle en asri ve 
eq mükemmel 400 tayyarenin ha· 
va kuvvetlerini teıkil kifi ge
leceğini söylemektedir. 

Naraşal Liyotey öldü 

1 NANCY : 28 ( A.A ) - Mare-
1 ~al Lyautey dün saat 13 te o)müıtür. 

ğını görerek Viyanaya cevval bir sağanağı vukua gelmiş ; 28 daki· 
diplomat olarak tanınmış oJao Von ka devam eden bu sağanaktan 10 
Papeoi tayin etmiılerdir. Hatırlar· milimetre yağmur ölçülmüşdür. 
da olduğu üzere Sarrede naıiler Rüzgar zevale kadar şarktan 
şiddet hareketlerinde bulunduk hafif esmiş, zevalden sonra ce, 
ları zamao yine oraya M. Von nupdan sürati saniyede 2,5 met, 
Papen gönderilmit ve fesbolunan reye çıkmışdır. Gece saat ikide 
milli •oıyalist fırk111aın yerioe Al, vukubulan kuvvetli rüzgar ce 
maa cepbeıiai kurmağa muvaffak nubu ljarkiden galcrek sürati sa- 1 

olmuıtu. Şimdi Viyaaaya milma, lniyede 18 metre olarak ölçülmüş 
ıil bir vazife ile mi gidiyor? Bu- tür. 
nu yakın bir istikbal sıöıterecek· Askeri hava rasat istasyonu 

tir ı------------·-...ı 

Bayernio deqİz dibinden çıkaral· 
ması .ametiyesi yapılmaktadır . Bu 
gem• 1919 da kendi mUreltebatl 
t~~·~ında~ batırılmışb . Çarşamba 
gunu gemı herkesi en büyük hay-
retlere düşürecek bir surette bir
denbire deniz dibinden 120 kadem 
kadar yükıelerek sathı bahre çık
mış ve yarım saat kadar yüzdük, 
ten sonra tekrar denizin dibine 
dalmııtır • 



fnl He : 4 < Türk Sözn ) 

Ticaret odasının 
cevabı 

- Birinci sahifeden artan -

tosu vasati 3,42 kuruştur. O za· 
nıan fabrikaların unları kilosu 

K•Y•DEL.ICN 
11Azazu 

vasati 4,66 kuruştu. 

Temmuz 934 ele buğdayın ki 
lo~u vasati 2 kuruştur. Bu gün 
fohrikalarm unları kilosu vasati" 

İ I; İ N İZ ~l'J'm'ft'ld~~ 

4,33 kuruştur. 

Geçf'n c;:ene Temmuzu ile bu 
s ne Temmuzu vasati buğday fi 
ctları arasında 3.42-2, 142 ku· 
ru~ fark olduğu halde un vasati 
Hatları orasında 1,66-4,33 0,33 

ve 

HER YERDE ARAYINIZ 

. 
santim fark bulunmaktadır. SIC!IHLllRDJJ MiDE CJe 

Binaenaleyh bn günkü lıesa
Jıa göre buğday fiatı vasati 2 ku
ru~ iizeriııclcn 

BJJGIRSJJl<lflRINIZJJ ÇOK 
.... 

100 kilo buğday bedeli 200 kuruş OIKl(flT ETl1EK fllZl#fJ/R. . .. 
100 ,, ,, Unun 
muamele vergisi 38 ,, 
Boş çuval bedeli 35 ,, 

BUNUN /Çl/N HORKHllORt/ . . 
(( KRYADELEN GRZOZUJ> ICl/YIZ 

• • • 1: 

273 HEM SERiNLiK l/ERIR HEM-
Olarak bilhesap yüz kilo huğ· 

dny unlarının ve kepek de dahil 

DE BESLER. 

olarakfiatı olan : 
445.45-273 = 172,45 kuruş 

bırakması lazımdır. Bu ügütmek 
'e c::aire murafları da dahil ola· 
rak iahrikaya kalan bir para· ır. 

Binacııaleyh bunda kırma mas· 
rah tabir edilen un istihsal masra· 

iki italyan yelkenlisi ' 

- Birinci sahifeden artan -fmıo ue olebiltceğini nazarı dik 
kate almak lazımgclir . Adanada bırakmışlar ~-e gemiler tekrar Kolordu civarında 
bazı fabrikaların buğdayın kılosu· yola çıkmışlardır · 
ou 20 paraya kadar kırdıkları va· Ayın 22 inci günü Rados koıı-
kidır . Hatta Arif zade Asım bey solosluğumuzdau gelen bir ha-
bu hesap üzeıinden buğday üğüt herde o sabah Radosa gelen mo · 

Yazlık Sinema 
müştür . Bunu asgari kabul etmek torlu bir yelkenlide bir gemici-
üzere 172,43 50 117 kuru~luk nio havanın muhalefeti sebehile BU AKŞAM 
bir farka çıkılar. Buodan azami ba- sahillerimizden Kalamakya civa.-
zı masraflar için 17 kuruş daha nnda bir yere iltica ettiği vakıt 
teıızi\ olunursa geriye 100 kuruş sahilden atılan silahtan yaralanıp 

"b' ··d b" ak kalır vefat ettiği ve kendisine fethi-

- Mösyö Bebe -
gı ı mu evver ır r am . 

meyyit ameliyesi yapılacağı kon· 
Naci beyin fabrikaçılık yaptı solosumuza bahsedilmiştir. Mümessili : MORİS ŞÖVALYE 

ğı sırada yüz kilo buğdayı üğüt· Bunun üzerine böyle bir ya· 
tükten sô!ıra bundan yüz kuruş kar ralı vakısından haberimiz olına
almış bulunacıığıoı tahmin edemi· 

llive : l · iinya lnıvatlisleri 
<lığı ve v~kayii tasrih eden vesi· ...._ 

yoruz · kalann bize verilmesi ve ondan 
Biz müzekkeremizde bu hesap· 

sonra vakanın derhal mahkemeye 
lardan bahıt>tmemiştik. Yalnız buğ· h 
day fiatına göre un fiatının fazla verileceği. maha.~li ükumete Posta ve telgraf baş-

heyan edılmck uz0re konsolos- •• d •. 1 .. ğ ·· d 
lığlDl söylemiştik. Bu cihetlerin l v ···ıd· ·ı . ti' mu ur u un en : 

k 
uga uı ırı mış r. 

tetkikini daha se lihiyeUar ma a Şimdiye kadar yapılan tahki. 
mata terk etmiştik . Bu meselede katta hadisenin cereyan ettiği 
efkarı umumiyeyi daha eyi bir şe- zaman sahile çıkanların sahil mu· 
kilde tenvir işini ittihaz olunacak hafızlarımıza aralarında bir ya· 

1 _ Geçen seneki aylık ücreti 
94 lira olan Adana istasyon arası 
posta nakliyatı 20 · 7 - 934 T.den 
itibaren münakasaya çıkarılmıştır . 
Verılen bedel muvafık görüldüğü 

takdirde 8 -8 - 934 T.de saat 15,30 
Ja ihalesi icra e<lilecrğinden talip 
olanların şartnameyi görmek ve 
pey sürmek üzere Seyhan P. T. ve 
telefon başmüdiırlüğüne muracaat-

kararın neticesine bırakmıştık . 
ralı olduğundan asla bahsetme· 

Ticaret ve sanayi odasıoe mu· dikleri tt"eyyöt ~tmiş olduğu öğ· 
b8lağalı bir hesap ile ortaya atıl reoilmi~tir . 
mış ve ne de efkin umum iyeyi yan· .---------..... -....-. •• 
lış biryola sevketmek istemiştir. Bu-
nun böyle olduğu için işi neşriyatla Kacakcılar vatan • • 
değil fakat yüksek vilayet maka 
mına arzetmiştir . 

Filhal bu meselenin gazete sü-

lnrı ilAn olunur . 4357 

20- 26-31-6 
hainidir 

tunlarında hal edHmeyec~ği şüphe- _________ .....,_...._ ______ , __ ._ _ _... __ 

ıizdir . Yalnız şurası var ki , Ti · 
caret Odamız ayni zamanda Sana· 
yi Odası da olduğundan umumi 
menfaat uğrunda Ub saoayünin 
istihsalini pahalıya sattığını ileri 
5fümekte11 çekinmemiştir . Ve bir 
v1Zife y11pmış olduğuoa kanidir . 

Bizzat fabrikada çalışmıf olan 
Naci beyden , mütıleatımızı din
lemeden , hücum değil , fakat ga· 
yeye yardım bekleneceğini söyler· 
sek buna itimat olunmasını dile

riz. 
(Sıiıunlarımızırı darlığı yüzürıden, 

bu cevaba kar§ı Naci Hakverdi beyin 
duşüncelerini bugün buraya yazmak 
iıml.ün olmadı . Yarın Ticaret Oda

mızın he aplanndaki :> anlı§lıklan ve 
lıu yanlı§ rakamlarla rarnıak istedigi 
neııcenm ısabetsizliğirıi daha etraflı bir 
şek ide anlatan bir :razırz bu sütunda 
okuyabilirsiniz.} 

~ mı ıııııııı ııınııınıı 1111111111111111111111111111,1ınıı111~~·ıııınııııııuııımın~ııııı .. 1q\ 
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Halk t•cıauesuhr § 

FOTO 

-

COŞKUN 

Adanamızın bu en kıdemlive en mükemmel fo
toğraf atelyesi nihayet beynelmilel bir şöhreif 
h~iz olan .. A G FA,, Fabrikasının filimlerini ve 
muhtelif cins kağıtlarını da getirtmiştir. 

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

o • o 

AMA TÖR iŞLERi AZAMI iTi

NA VE SORA TLE YAPILIR 

VE HEMEN ERTE.Si GÜN 

TESLiM EDiLiR. ITarsuska pısı ~i:a.ruıdttl 

• 1 c - llHllllnllllWlllli ~ • 

Posta telgraf başmü
dürlüğünden : 

1 - 935 senesi için başmüdü
riyetimizin ihtiyacı olan muhtelif 
ebat ve ~vsa fı 1l87 adet çıralı 
kara~·am direk Adana yeni istasyon 
civarımln teslim suretiyle va müna
kasa kanunu mucibince J 7 · 7 -
934 tarihinden itibaren ve 5 · 8 -
934 tarihinde saat 15 te verilen be
del muvdık görüldüğü takdirde 
ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle münakasaya konulmuştur . 
Talip olanların şartnam11yi görmek 
için Seyhan posta ve telgraf hnş 
müdüriyetlerine muracoatları ilAn 
olunur . 4350 

17--22 - 28-3 

Talebe velilerine 
müjde! 

ikmale kalan lise, muallim mek· 
tepleri ve orta mektep talebelerini 
yeıiştirruek için [ riyaziye, fen bil
gisi, biyoloji, fizik, kimya ] dersle
ri vermekteyim . Arzu buyuran?a-
rın erkek lisesinde A. N. remzine 

moracaatları .. c. 

Tarsus belediye riya
setinden: 

"234,, teneke benzin ve .. 212,, 
teneke gazyağı ve 23 teneke vagon 
yağı kapalı zarf usulile 20 gün 
müddotle münakasoya konulmuş
tur . 934 senesi Ağustos oymm 12 
inci Pazar günü saat 15 te ihale 
edilecektir . Taliplerin Tarsus Bele
diyesine muracaatlar1 ilan olunur . 

27- 30-3 437 4 

il __ B_~_ı _e_d_i _y_e __ i_l_i,_n_I _a_r_ı_ 
Belediye Riyasetinden 

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

satın ahnacak 
Darülaceze ile emrazı zühreviyo hastnnosinin bir senolik oılu 

kömür ve kuru erzak ihtiyacının açık eksiltme surı'tiyle satın alınm• 
sına karar verilmiştir . 

İhalesi Aguetosun 14 üncü Salı günü s:ıot on beşte yapılocnğılt' 
Jan taliplerin o gün Belediye encümenine ve şartnamelerini görmek İf 
tiyenlerin ıle BeleJiye yazı işleri kalemine muracaatlan ilan olunur , 

23-27--1-6 4362 

,fij 

Mirza çelebi mahallesinden geçen lağam oıt 
inşaat. münakasaya konuluyor on 

lıil 

Hayvan pazarından ve mirza çelebi mahallesinden geçen umu!11 al 
!ağamın temdit inşaatı kapalı eksiltme suretiyle yoptırılocaktır. Bede 

aı 

keşfi bin yedi yüz yirmi üç 1723 lira olan bu inşaatın ihalesi Ağu~to ay 

sun 14 üncü Sah günü saat on beşte yapıhıcağından taliplerin o gii 
muayyen saate kadar tekliflerini Belediye encümımine vermeleri şar ·~· 

me ve keşfi görmek istiyenlerin de yazı işleri kalemine muracaatlsrt l' 

ilAn olunur. 4364 23-27-1-6 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

--~-------·----~--~-

tııi 

'do 

ııı 

3 Ayhğı üç, 6 ayhğı altı, yıllığı on iki liradır. 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir lıo 

nt• 

Şehir abonelerimizin gazetele 
hususi müvezzilerimizle her gün s 
bahleyin erkenden istedikleri yer 
bırakılır. Şehir için aylık abone bi 1 

lairdır. 
l.o 

• * * 
Bir defa konacak ilanların üçüncü ve 

düncü seıhifelerde her sabrı on kuruştur. Re da 

lam ru~:ıiyetindeki devamh ilanlar için ayrıc'-;~: 
lpazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir. )nı 

Adananın 
İlmi , İçtimai, Edebi Mecmuası 

Kırkpınar 
Her ayın beşinde ve yirmisinde çok faydalı ve mütenevvi ya

zılarla çıkar, Çukurova havalisinin fikri uyanışı ile yakınJan ahl· 
kndar olur . 

Kırkpınar 
Her sayısmda biraz dalıa lekdmiil etmeklt!dlr. Mu/ılllmlzlll 

çok esaslı bir llıtlyacrna cevap veren KIRKPINAR'• Adananw 
bilgili gt•nçleriııill çoğu yazı yazmaktadtr. 

Kırkpınar 
Yakın bir iıtikbalde daha genit ve daha zengin bir halde İn · 

tiıare baılıy•c"ktar . 

Kırkpınar 
Adanada şu yerlerde sallhr: 
Kapalı çarş aşında Mehme\ Sadıj[ Kırtasiye mıığazosı . Pos

tane yakınında Yıldız kahvesi karşısındaki gazete bayii . 

Kerkpınar'ın Abonesi : Altı aylığı 120, Yıllığı 240 kuruştur. 
ldarellanesi : ( TÜRKSÖZÜ l Matbaasında hususi daire . 

Umumi neşriyat müdürü 
Mehmet Nurellin 

za 

dı, 

r 

leı 
ya 

Adana Türk sözü matbaası c; 


