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•• •• •• Yuaurma makinel~ri I· 
Ilelediyenin, furnnlara "hamur 

yup;urma makioeoi,, koymak için ver
dijl;i mühlet hiııigi lıaldf hu makine· 

ı dl'n almıyan fırınlar var. 
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Avusturya karmakarışık bir vaziyette 
Jl 

8 

ın 

Odanın yanlış hesabı 1 Ziraat Vekaleti 
; Pamuklarım ızın ıslahı için 

M. Fon Papenin elçiliği Türk muallim ve 
izcileri 

11 Bağdattan dönme şöyle dursun, bilakis 
devrialem seyahatinde ... 

esaslı te~.~i~ler aldı· . Avusturya hükumeti M.F on Papenin Parisde büyük bir hüs-

Ankara: 28 ( A. A. >-Milli 1 memuriyetini kabule karar verdi. nükabul gördüler. 

Vakıa " yanlış h•••P Bağdattaıı 
dönt•r ,, d.-rler anıma, biziın ticert't 
ocla•ıııın yaulış lı•sabı, değil Bağdot
an ve ya Hindiotandan ılöonıek ; 

l•ilakis ınükemınel bir rlevri1ilem se
alıatine çıkmışa benziyor !.. 

1 Mulııer•m odamızın verdiği ra-
e aınlara geçmeden önce bir iki ook

to layı tebarüz ettireyim : 
ün Odamız diyor ki: "-... Biz yap· 
rt~tıgıınız hesabı göst•rmiyerek mü
ar z~kkerrınizde bujl;clayın alımı ile u-

nun ,atı 1111 gösternwkl" ikıifa et· 
mi~ , hesabının yapılmasını alaka
ılıırlura bırakmışlık. ,, 

Ben kendi payıma bu ifade kar-
ı.ında dondum kaı.Jıın. Çünkü, bü

yiik bir şehirde, büyük bir ticarfl 
odası teşkiliitı,müobasırao kendi ve
aiti ile el koyup eu ince hesap ve 

ı.• ıkiklerle •n mukni şekilde or
ıuya alması lazım gelen bir mesele

i, adeıa karanlıkta göz kırparcasın a 
adt·ce " alilkadarlura bır müzekkere 

ile lıaber vermekle iktifa ettim. ,, derse 
hu •Öz karşısında en hafif mauasiyle 
hayrd edilir. 

Düşünün bir kere, ticaret odası 
lıir un mesel.-i ortaya atıyor ; 
fabrikacılar zavallı balkın sırtından 

(İt lıol bol para kazanıyor,aınanıo önü
ne geçilsin! diye feryut koparıyor rid•, ne gariptir ki, bunun teıkiki ve 
ıalıkiki i§ini - bu halde suya sa· 

A lıanıı dokunmak isıemedigi için ola 
V eak- vilayet makamına yükletmekle 

heiK görmüyor ! 

rtı En basit bir manıık bile bu işin 
, •gane alakadan olarak Ticaret Oda
ıt lıı gHrürkeu , ubiz lırsabıınızı yop-

ıık amma nemize lazım işi başkası 

halletsin,, demek, düpe düz "Ölümü 
lwm§uya savmak,, değil midir ? 

Sonra , ben şu sözü dı· Ticaret 
Odaı;ından çıkmış t•lakki etmekıe 

ör• ırreddüt rdiyonım : 
" ... Tkareı Odamız ayni zaman 

e~ •la Sanayi odası da olduğundan umu· 
ca ıııi nıenfaat uğrunda un saııayiioin de 

i-cihsalioi pahalıya saııığıoı ileri sür-
• mekteo çekinmemiştir .,. 

Ticarı•t ve Sanayi odası , eski 
zamanın lonca zibniyeıini güden bir 
teşekkül olamıyacağma göre biııabi 
lemsi! elliği züınrrlerin her hareke
tini tasvip edici mevkide olma-
ınak lazımgelir .. Bana verilen cevap 
la yukarıdaki kayda liizum görülme· 
sini pek manidar buldum ve kendi 

endime "Kfi~ki bu gaf yapılmasay-
dı,, dedim . 

Daha sonra; ccvahın son satırlarında: 
" N d" ·- aci beyden müıaleaıımızı ıo• 
lemedeo hücum değil , fakat gayeye 
Yardım beklerdik. ,, deniliyor. Naci, 
Ticaret Odasının mütaleaııııı , vila· 
Yl'l makamına takdim etıi(!:i müzek· 
kerede" dinlemiş~,, vı. ondao sonra 
llıahza " aayeye yardım,. maksadiyle 
Odanın ;anlış he•abıua sadece işaret 

zili eımi~tir _ Burada kullauılun hücum 
•limesiode de , öyle s•nıyorum ki, 

11111 
- rakamlarında olduğu ı:ibi - sev-

n· 

s-

ur. 

ili Odamız isabetsizlik glistermiştir . 

* • * 
Şimdi rakamlara geçebiliriz : 
Adana Ticaret Odası , bana , İs

tanlıul un fabrikalarının fevkaliide 
ıııübalağalı bir randıman hesabını 
~•karmış ; laalettayio yüz kilo Ada
na buğdayından 90 kilo un ve on 
Ü~ kilo kepek alınabileceğini iddia 
ediyor _ Binaenaleyh önce bu iddia
nın sakatlığını izah edeyim ki sonra, 
bu neticeye dayanarak yürüıüleo ra
kamlardaki fal•o kendiliğinden mey
dana çıksın ; 

!arlar ; Operaıör Emin heyin İstarı-

1 

bul şehrerııinliği zamanında idi , 

Adana buğdaylarıııın İstanbul değir
menleri ıarafındao diğer yumuşak ve 1\ 

sert Aoa,Jolu buğdaylarına - tıpkı 

Çavdar gibi-ancak '/o 8 nisbetinde 
karıştırılabilec•ği \"e çünkü bu buğ

dayların gerek un ve gerekse ekmek 
randmaııı itibarile diğerleril~ kıyas ka· 
bul Plmez derecede"vasıf noksanlığıııı 
taşıdığı bilıahlil tesbit,, edilmiş ve 
öylece bir yasak bile konulınuşıu . 
J\lamafi, bulundui!;u ınıntakanııı buğ

day kabiliyeti hakkında natamam hır 

bilgiye sabip olan bn hangi bir 
adam veya t eşekkül, gözünün önüne 
İsıanbulJaki buğday ve değirmen 
llt'saplarıoı g•tirer~k bana, filiyat ve 
ıatbikaııa yni olmıyao , böyle bir 
iddiada huluosaydı o zat veya teşek· 

kiilii mazur görürdiim amma,bu iıldia 
Ticareı Odamızdan çıkınca, buna en 
mülayıuı bir ıahir olarak saJece"Yao
lı} besap,,dediği rıı zaman da beo rııa· 

zur görülnırli}iın - .. -
Sonra,Ticaret Odabı bir şeyi da

ha uouınyor; gayri mamul bir mad
deyi mamul veya yarı mamul halt" 
getirmek için harcanan falırikasyon 

masrafının şu veya bu ayda pek de· 
ğişmiyeceğini .. _ 

İzah edeyim ; buğdayın kilosu 
ou kuruş ikeo, yüz kilo buğdayı un 
yapmakta fabrikanın masrafı m ;s~ıa 
yüz kuruş İs•, buğday üç kuruşa 
diişüoce, fabrikasyon ruasrafı da yüz· 

de yetmiş niebeıinde azalmaz ki,öoceki 
uıı satış fiaıı ile sonraki arasında da 
viizde yeıroi~ n\sbetinde bir düşüklük 
istt:yebilelim... Bu, 01İtH1.I getirmf>'ğe 

lüzum göstermiyecek kadar açık bir 
mütearifedir. 

Ticaret odamız, geçen yılın lem· 
muz vasati buğday fiatı ile bu yıl· 

ki arasıoda kiloda 1,45 kurnş fark 
olılnğuou ve fakat ayui aylardaki un 
fiuılarıoda bu oisheıiıı ancak 0,33 ü 
gösterdiğini söylüyor. 

Bir kere, borsa fiyaılarının vasa
tisi alınırken de şuna dikkat etmek 
liizımdı; sarılan mııhıelif cins ve fi
yaıtaki buğdayın ne kadarım, kaç 
kurnşıao fabrikacılar ve ne kadarını, 
kaç kuruştan ihracatçılar ve diğer 
tüccarlar almıştır? ... Bu, ayırt Pdil
medikçe, fabrikacıları borsa vasatisi 
ile ilzam etmek mümkün olamaz. 
Çünkü fabrikacı daima yüksek fiyat
ta boj!day işlediğini ve aşağı cins 
buğday fiyatlariyle kendisinin mukay 
yet ııııulamıyacağıoı - biraz da haklı 
olarak - ileri sürebilir . 

Binaenaleyh görülüyor ki, Oda· 
mızın ıuııuıı-u "borsa vasati fiyatı,, esa· 
sı da pek sağlam değil.. 

Daha sonra; odamız verdiği yıto
lış hesaplar arasında, göze çarpan 
elçapuklukları da yapıyor: Yukarıda, 
yüz kilo Adana buğdayından 445,45 
kuruşluk bir un ve kepek raodmaoı 
alındığını söylediği halde, aşağıda 
yaptığı diğer hesapta hunun yiiz
de on muamele vergisini her neden
se 38 kuruş düşüyor .. Halbuki bunun 
38 değil, 44,5 olması lazımdı. 

Bir dr, çuval bedeli diye 35 ku
ruş koyuyor., Anlaşılıyor ki Ticaret 
odamız çuval piyasasından da layıkı 
derecede malumaılı d•ğil, Hiç alakalı 
olmadığım halde sırf bir hizmet ol
sun diye heri haber vereyim; bugün 
çuval piyasası 41-42 kuruş arasın

dadır. 

Eo sonra; Ticıtret odamız bütün 
bu yukarıda işaret eıtiğim yaolış 

hesaplarını biıirip asıl ıezioe geliyor: 
Bazı fabrikaların buğdayırı kilo•u-

ou 20 paraya kadar kırdıklarının 
" vakr olduğunu ,, anlatıp, baııa bu
nu yapan bir fabrikacınıo da adını 

yazdıktan sonra " bilhesap ,, fabri-

pomıık sanayiimizin mühtaç ola
cağı yüksek vasıflı pamukların 
memlek.t dahilinde yrtiştirilmesi 
mnksadile Ziraat Vekaletince A · 
dana pamuk tohumlarını üretip 
çifçiye dağılmak için bir üretme 
çifliği açılmış,ayni zaI11J1nda Ege 
mıntakası ihtiyacını karşılamak 
üzere de Nazillide diğer bir üret
me çifliği tesis edilmektedir • 

Bundan başka Vekalet diğH 
taraftan Sakarya vadisinde pa 
mukların ıslahına teşebbüs etmiş 
ve geçen sene maho ili çifçilere 
dağıt • lan saf pamuk tohumundan 
başka bu sene ele bu havalide 
bir saf tohum ayırma müesses•'Si 
kurmaya karar vermiştir . 

Ayrıca Malatya, Elaziz havı
lisinde de pamuk ziraatinin ihya 
ve ıslahı için V ttkalet, müt.has
sıslarıııa tetkikat yaptırmış ve o 
havalidc ele bu S•ned•n itibaren 
pamuk ttcriibelerine başlanmıştır. 

Şehit Zeki Dündar 

İçin mezarı başında bir 
ihtifal yapıldı 

Diyaarbekir : 28 ( A. A. ) -
Halkevi reiMi Tahsin Cahit heyin 
riyas• tin.Je halkevine m.nsup 
yirmi kiştlik bir heyet, Liceye gi
deı ek ş-hit muaJlim Zeki Dündar 
Alp beyin m•zarına çelenk koy 
muş ve mezar başında Cabit bey 
israfından bir hitabe iıat edilerek 
Dündar Alp heyin menkib•si na
sıl ve niçin şehit edildiği anlatıl 
mıştır. 

Htyet bir gece Licede kaldık 
tan sonra avdet etmiştir. 
~~~~~~~~~~~~---

bir sürü azami masraflarına! - ki 
bunun içind~ amortisman, sermaye· 
nio hakkı, bin bir riziko vesaİrP. d•· 
bil- ayıralım, geriye fabrikacıya ter
temiz " 100 kuruş gibi müdevver bir 
rakam kalır. ,, diy•ı neticeye ulaşı· 
yor. 

Evet böyle yanlış yol ıuıulursa 
fahrikacınıo eline 100 kuruş gibi 
"müdevvtr bir rakam,. değil, batta 
mesela 12-'145 .. gibi kocaman bir iğri 
bül!"rü rakam da bırakılabilir, amma 
bu dava ıla bu biçim " müdevver 
rakamlarla, iğri lıügrü sayılarla biç 
bir zaman halledilmiş olamaz. 

• • • 
Söz çok uzadı, nNiceye geleyim: 
Ticaret odamız ya tetkiksiz, ya

hut ta - daha fenası - yarım tet· 
kikle mühim bir mesele ortaya attı. 
Ben de, muhterem odamızın piyasa
da kendisini daha yakından alakadar 
eımesi liizımgelen diğer müsbet bir 
sürü meseı .. ıer bulunduğu halde du· 
rup dururken un gibi çok su 
göıürür ! bir mevzua sarılmasını değil, 
fakat o mevzuda ileri sürdüğü hesap 
ve vardığı oeıiceyi isabeısiz buldum 
ve l11ıou tebarüz eııirmeğe çalı§tım, 
Odamızın tezelden bu yazıya böyle 
upuzun bir cevap hazırlamak için 
•arfettiği zamaoa acımakla (beraber 
ben, bu cevabın sakatlıklanoa:işaret 
ederı·k odamızın ticari ve bayati 
mevzular etrafındaki - afv buyur
sııolar - kifayetsizliğini ortaya dök
mek fırsatını bulduğuma da mem
nun oldum şimdi. 

lirü 

aası 

Bir kerre , Adananın en iyi cin~ 
lııığdayındao , en iyi vasııa ve iıiııa
larln ancak 83 kilo un alınabilir de· 
ıııiştim _ Bu kaıiyeo böyledir _ Ada
ııo falırikalariyle Adana buğdayları

nın kabiliyet ve evoıtfı hakkında 
azacık bilgisi olan her adam, bu id
ıliamda benimle beraberdir _ Hat -
tfı mulııerem Odamız, belki baıır-

kacıya çuvalda - Allah razı olsun -
bol keseden ll7 kuruş kar bırakı
yor ve bunun; haydi diyor Ticaret 
odamız, 17 kuru§uuo fobrikaoıııın ' 

Tekrar umarım ki odamız, bun
dan sonra ancak iyi eıüı yaptığı 
mevzulara dokunur da hıı biçim boşa 
gitmiyeo münakaşalarla nekeııdisi yo
rnlıır, ne de hiz ... 

Naci Halwerdl 

Bu tayin Belgrat mahafilinde büyük bir 
alaka ve hayret uyandırdı . 

Paris : 28 ( A. A.) - "Ana 
dolu,, Ajansının husus'ı muhabiri 
bildiriyor ; 

150 kişilik talebe ve izci ka
filesinin ziyaıeti münasebetiyle 
Türkiye sefiri Suat bey bir r.sıııi 
kabul tertip etmiş ve mebusan 
meclisi,hariciye nezaretine ve ede
biyat alemine m •nsup biıçok :te 
vat hazır bulunmuşlardır. 

Vlyarın elçillği11e giden 
Fon Papan 

Berliıı : 28 ( A. A. )-Alman 
istihbarat büıosıı tebliğ ediyor : 
26-7-934 turihiııde M. Hitltı · 
rin , M. Papeoe yazmış olduğu 
mektup ueticesi oJArak reisicum
hur Hindenburg ba§vekil muavi
ninin, M.Hitlerin teklif < ttiği mü
him vazifeyi kendisine tevdi için 
beşvı>kalet müm•ssilliğile S ırre 
komserliği vazifelerini M. Von 
PııpenJ~n ulJığını bi!Jirmi~tir. 

Bunun neticesi olarak başve
kil , M. Von Papeni fevkalade 
vazifeyle Viyana orfa elçilığine 

Tavzih merakı 

Bir kısım daire dıntrleriııdei 
de garip bir zilıııiyel var : Gaze
le.o dairenin gözıinderı kaçan ve
ya lıer nedense ehemmiyet veril 
mlyerı ve f akal yapılması yurt 
ve yıırllaş için fal}dalı olan bir 

ml'vzııa kalemini dolmrıdurdu ııııı, 
ertesi gılrı o da!re amiri yarı telaş 

ve yarı öfke ile adeta işi gıicıi 

bırakıp o gazeteye iavzllı meklu· 
bu yetiştirmeyi kendine en başta 
gelen bir ı•azlfe biliyor. 

Son günlerde, bıı sı1lıınlarda 
birkaç meıızua dokunduk. Sanki 
a meı•zular, birer • Jrıisei fağfur• 
imiş gibi arlwsıııdan o kadar 
gürıiliülıi sesler geldi ki, biz bıı 
zihniyet karşısında isler istemez 
lıayrele dıişlıik ... 

Ne garlpdir ki, gelnı tavzih 
ıııekiııp/arırıdan /ıepsi de dolmıı
dıığumııı meselelerin • gayri 
vaki » olduğuıııı söyleyemeden 
bize, şikayet n11·vzııunun neden 
dolayı meydana g ldlğiııi lılka 
geden ileri g<'çemllJor. Ve sarı -

k/ biz resmi bir ınıif elilş imişiz gibi 
o daire amiri. o nıevzıııııı hııdıı. 
sılndeıı dolayı keııdlsiııi resmen 
leble edecek şekilde alelusul bin 
bir sebep ortaya koyuyor .. 

Haber rıerellm ki, bıı tarzda· 
/el mazereiler rıe bizi, nede ter 
cılrııan o/drığıımııza inandığımız 

efkarı umıııııiyeyi tatmin ede
mez. Biz şikayet ıııevzularıııırı 

tayin Ptmiştir. 
Bu hususta dün Avusturya hü

hümetinin tasvibi istenmiştir -
Berlin : 28 ( A. A. )-"Havas., 

ajansının muhabiri bildiriyor : 
Silezyada dostlarının yanında bu 
lunan M. Voıı Pttpeniıı bugün 
Berliııe gelmesi bekleniyor . M. 
Bitlerin kendisine verdiği vıızi
feyi kabul edip etmediği henüz 
belli değildir -

M. Von Papenin Viyınaya ta
yiııile ayni zamanda sadtdilen 
harici siyaset sahasında kati bir 
imale gayreti M. Hitlerin dahili 
siyaset endişeleıini gösterir gi
bidir. Bugünlük büyük bir mu
vaffakıyet ihtimali göslermiyen 
nazik bir vazife için harice daha 
30 haziranda şüpheli görülerek 
tevkif edilmiş bir adam gönde
rilmektedir . 

Şurası muhakkaktır ki Mar
bourgdaki nutkundan ve akabin
de M. Goebbels ile olan kıvgasın
danheri M. Von Popen üçüncü 
Almanyayı idare edenlerin kayit- \ 
siz ve şartsız itimadına sahip ele- 1 
ğildir _ Bir müdJettenberi nrlık 1 
emniyet edilmiyen kendisinin da
hili siyaset sahnesinden uzaklaş- \ 

- Gerisi ikinci sahifede -

Suat bey, lıiri Türkçe ve hi·i 
Fraosızca söylediği iki nutukta 
Türk-Fransız dostluğunu m th 
ve sena eylomi§ ve gençliği iki 
memlo-:ket aıasındaki miin.ıs .. batı 
sıkılaşlırmak için Çd lışmağ~ ıl a -
vet eylemiştir. 

İzciler istiklal ma-şını >e mar
sevyezi söylemişlerdir. 

Kafı le, meçhul askerin kabri
ne bir çelenk koymu;ı ve akş•nı 

~erefleıine tertip oluııaıı gala nıii 
s•meresinde bulunmuştur . 

Bu müııas .betle hararetli dost
luk ttzshürleri olmuştur - Talelıe 
ve izciler lisede kalmaktadırlar. 

Nafia vekilimiz 
izmirden Balıkesire 

hareket &tti 
-· 

İZl'ı!İR : 28 ( A.A ) - lıir kn~ 
gündeobf'Ji şehrimi,.de teıkikat yap
makla olan nııfia vekili Ali lıey !!<'· 
ce yarısından sonra lıuı;usi lrcnlP 
Balıkesire mii•eve cilıen hareket rt· 
miştir. 

Avusturyada sükunet yok 

Başvekalet dairesi polis kıtaatı mu
hafazası altında bulunduruluyor. 

-----···.-..----
ltalyan kıtaatının Avusturya hududunu 
geçmesi büyük bır endişe uyandırdı 

Belgrat : 28 ( A. A . ) - Ha 

1iciye nazırı dün kralın tedavi e
dilmekte olduğu Nıs şehrine git 
miştir- Akşam üzeri İtalyan müf
rezelerinin hududu geçtiğio•Avus
turyanın Stiıietede artık voziyete 
hakim olmadığına ve Avusturya 
kıtalarının Bavyera nazilerinin 
Avuıturyaya bir hücumunu püs 
kürtmek vaziyetinde kaldığına da
ir şayidlar çıkmışdır. 

Teeyyüt etmemekle beraber bu 
haberler B· lgratta büyük bir heye
can uyandırmışdır -

Küçük iıilaf devletleri masla
hat giizarları vaziyeti tetkik için 
toplanmışlaıdır. Küçük itilaf me
hafili İtalyanın Fraosayla muta
bık kalmaktan müdahale etmiye
ceğini ümit etmekte velın t.kdir 
de küçük itilafın muhakkak su 
rette reyine müracaat edileceği 
kanaatıoda bulunmaktadır -

Berlin ; 28 ( A. A. )-"Havas,, 
ajansı muhabirinden : 

Beynelmilel matbuatın, ~im 
diye kadar görülmemi~ hücum
ları Alma ayaya kaı şı bir kaç lıaf
ta1lır y•pılmağa haşlıyan talırikfi 
mız neşriyatın bir tenevvüündeıı 
başka bir şey değıldir , 

Bu yaıı resmi gazete hMİ\;tf'n 
neş edılen yalan lıaherlerdeıı halı
sediyor. Fakat Alman matbuatı 
tarafından Dolfusun ölümünü bir 

hainin ölümü gibi gösteren Jı.va
diııleıi ve m•kaleleri zikretmeği 
unutmakt.dır. Gazet~ diyor ki : 

Alm.n hükıim.ıi berhanai bir - ~ 
§· kıldc Avnstııryauııı dahili poli-
tiJ.asına karışmağı hiçbir zam111 
aklından geçirmcm'şdir . Al 
manya, Avusluryanıu istiklalını 

hiç bir vakıt ttlıdit etmi" de••il-• " <lir. 

rııeydanu gelmerııeslrıi ve şay 1 gel
mişse derlıal bcrlaraf edilmesini 
isteriz ki, bıı bizim biricik vazife
mizd/r. Başka laflar kır/ağımıza 
g l r m l"l,. 

( Elztm bir tavzih ) serlevhası 
altında yarı resmi " Correspoıı
dance Politıque Et D.plom.tique,, 
gaz.tesi son Avustu•ya hadiseleri 
mesulıyetini nazileıin üzerinden 
atmağa vehu mesuliyeti Dolfiise 
yüklrtme!{e çalışmaktadır. Bu ga
zete §Öyle yazıyor. 

Bu ga2.cle netce olarak ecne
bileri ateşe zqtin yağı dökmekle 
ittih•m ediyor ve lıi- gün sükfma, 
hürriyete kavuşacak olan Avus
turya milletinin daha ziyad~ fe 
laketlere uğramaması için dev
letlere en dürüst bir vaziyet takııı
masıııı ı.v~iye ediyor. 

Nazıleıio gazetesi olan Aııgriff 
diyor ki ; 

Viyane ısyanıın her cıht>t<'c 

- Gerisi üçiliıcU sahifede -
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Hurada hakimlik ilminin tanı 

dığ~ uykusuzlukların nevilerini ve 
nıııbtrlıf tedavi mrtodlarını say mı· 

pcağım. Yalnız uykunun mihani 
ldyetioe dair yeni mılil.malın ver 
dıgi esasları izah edeceğim . 

Dr. Virıterslein / 
fakat bu devrenin pek uzuo sür- Pamuk çırçır toplarının ha- Verilen müddet yarın akşam 
mediği anlaşılmıştır . Daha iki sa· riçten memleketimize gir- bitiyor • 
at sonra uyku satbilrşir ve bütün miyeceğini bildirdi 
uyku müddetince bu s viyede ka 
lır . Eğer tabir caiz ise uykunun 
işi ilk saatlerde görülür . Ve sa 
bab uykusuzluğunun ıevlit ettiği 

gibi uyku bakiyesinin azalması 

mühim bir mahzur t.vlit etmC'Z . 
Akşam uykusuzluğu büsbütün baş· 
kadır . Bunun korkunçluğu yalnız 
uykuya dalmamak endişrsınin aza 

Uykuna vazifesi yorulan dima
ğa dinlenebilmesi için sükün bah
şetmektir . Bu sükunu elde etmek 
için dim~ğı yeııi faaliyete tahrik 
rdecek harici teobiblerin mümkün 
mertebe bertaraf edilm.ısi lizım

dor . Bu gaye iki vasıta ile elde 
<dılır . Evvrla eskiden heri malüm 1 

o duğu veçbıle p~sif olarak yani 
uzviyete gelen harici tahrişlerin 

mümkün mertebe bertaraf edılme
si : Bu maksatla uyuyacağımıı yer· 
de gürültü olmamak şartile göıü
müzü kapayarak ziyai tahrişleri 

uzaklaştım , tazyikten kurtulmak 
için elbisemizi çıkarır ve adale SÜ· 

kiınunu temin için uzanırız . Her 
kes bilir ki parlak bir ziya , gürül 
tülü hir muhit , cilt tahrişleri ve 
saire uykuya mani olabilir . Fakat 
bu tarik ile devamlı bir uykusuzluk 
n•diren hasıl olur . 

Uykuyu bozan tıbrişleri bertı· 
raf edecek tedbirltr almasak bile 
bu hususta sağlam bir iı.saoda •· 
lışkınlık şayaoi hayret bir derece 
de yardım eder . Yarıi bir -:vde 
sokak gürültüsiinü , otomobil kor · 
oasını , tramvay zilini , satıcıların 
bağırmasını bir bafta sonra işit 
mrz oluruz . Bir plajda iki grce 
u>kuya maoi olan dcoiz hışırtısı 
sonraları n nni balioe geçer . Bu 
lıasit alışma hadisesi bıle göste· 
rir ki tahrişleri bertaraf eden ba· 
rici pasif mibaoikiyetten başka di 
mağa muhtaç olduğu sukiınu ver 
mek için dabiıi aktif bir mibani 
kiyetin de bulunması icap eder . 
Bu ikıkci mıbanikiyet en son za· 
manlarda keşfedilmiştir . Bu mi 
baoikiyet dimağıo bir kısmında 

"Uyku mcrkrzi,, denilen bir na
hiyede mündemiçtir . Hayvan tec· 

rübesiode burasının elektirikle ten
bihi hakiki bir uyku husule geti 
rir . İnsanda hastalık dolayrsile bu 
merkezin daimi tenebbühiyeti da· 
imi bir uyku vaziyeti hıısule geti
rir . Bu rsrarengiz sükünet miha 
nikiyelinio ne suretlr teair ettiği 

henüz meçbuldur . Buou kaha o 
!arak bir aletio tellerinin ihtizazı 
nı durduran bir maniaya benzete
biliriz. 

Bundao anlaşılıyor ki sioir 
cümlesi ne kadar hassas is~ iç ve 
dış tahrişlerin bertaraf edilmesi o 
Pisbette güçleşir . Bu sebepten 
ıinir cümlesinin gayri tabıi hassas
lığı uykusuzluğun en başlıca sebe
bidir . Uykusuzluk uyku müddeti· 
ı in kısalması demektir . Bu kısalış 
b~şta veya sonda olabilir . Yatar 
yatmaz uykuya varmayan bir ada
mıo haline akşam uykusuzluğu ve 
ya ön uykusuzluğu diyebiliriz ki 
asabıyetten doğan uykusuzluğun 

başlıca şeklidir Sabah veya ak
şam uykusuzluğu Nkco uyanma
"'" neticesidir ki tekrar uykuya 
dalmak imkanını vermez . Bu bal 
ihtiyarlarda çok müşahede edilir 
bir hadisedir. Ve adeta ihtiyarlı
ğın tabıi bir tHahiiıüdür . Bu ha· 

yat müddetir:ce tedricrn azalan uy· 
ku ıhtiyacı ile izah edilir . Uyku 
ihtiyacı malüm olduğu veçbile süt 
çocuğunda eo fazladır . Büluğa 
kadar tedricen azalır . Ve uzun za
man bu seviyede kaldıkhn sonra 
ihtiyarlıkta yine azalmağa laşlar . 
Bu sabah uykusuzluğu muzip ol· 

hından ibaret değildir . 
Uykuya varış bnan o kadar 

geç olur ki , vazife mecburiyetleri 
kısa bir müddet sonra uyanmayı 
icap eder . Bu takdirde münasip 
bir tedavi , mutlak bir lüzum ha· 
lioe gf'lir . Bu hususta asabi tıh· 
riıleri hertuafa elverişli h~r ted
bir muvafık g<lir. Banyular, mev· 
ki değişlirmeler , iklimi teairler , 
her şeydeo evvel "Uyku ilaçları,, 
müessir olur . 

Uyku ilaçları nasıl t,s·r eder ? 
Her kesçe malümdur ki teneffüs 
veya sair suretlerle vücude ithal e· 
dilen muayyen kimyevi maddeler 
vasıtası ile bayılma denilen ve a· 
meliyatların icrası için lüzumlu o 
lan bis ve hareket noksanı vaziye 
ti husule gelir . Esas itibarile uykıı 
ilaçlarının teairir.i narkozda ara
mak hatalıdır . Uyku ilaçlarının 
pek fazla verilmesi ile böyle nar
kotik bir vaziyetin husulüne maoi 
olmak lazım gelir . Zahiri heozer
liklerine rağm~o uyku ve narkoz 
bakikatta tamamen ayrı mahiyette· 
dirfer . Hatta bazı noktayı nazar
lardan mıküs birer haldedirler . 
Narkozda uykunun dioleodirici 
vasfı biç yoktur. Hııtta narkoz din· 
lenmeğe mani olur . Onun için uy· 
ku ilaçları hiç bir zaman oırk9za 
benzeyen bir bal ııyaodıracak mik
tarda alınmamalıdır . Uyku ıliçla· 
rodan gaye ıinir cümleıiaio teneh· 
bühiyetioi azaltmaktır . Fazlalaşan 
tabıtrüşiyet nasıl uykuya almayı 
güçleştiriyorsı , bu tenebbübiye 
tin azalması uykuya vaımayı ko 
layhştırır . Esasen bu maddelerin 
adına uyku ilacı değil , "Uykuya 
vardıran ilaç,, demek lazımdır . 

Çünkü bu maddeler uykuyu 
değil uykuya varma şart)armı le· 
mio eden maddelerdir . 

Uykuya varmak içio yalaız ha
rici değil , dahili sükün lazımdır . 
Uyku için yatağa yatın adam tabii 
şartlar altında uyku emdi , uyku 
arzusu ve uyku tasavvuru ile uyku 
şutlarını temin etmiş olur . Mah
za , bir tasavvur sayesinde mu· 
ayyeo biı netice elde edersek , bu 
tesiri telkin ederiz . Bu manada 
uykunuo·başlaogıcını bizatihi tel 
kin olarak telakki edebiliriz . Ay-

ni tesir başka birisi tarafındın bip 
noz suıetil~ elde edilebilir . Bu te· 
zahürün berakis olması daha şa 
yani dikkatiir . Uykusuzluğa müp
tela olan iosao uykuya varma sü
küounu şu sebepten elde edemez 
ki , uykuya varamamak cebri ta
savvuru altındadır . Uykuya dalın 
ımayacağı korkusu uykuya mani 
olur . O o un için bu kor kuyu izale 
ededilecek her tedbir uykuya dal
mayı koJ.ylıştırır . Böylece bazaa 
bir uyku ilacının üzerinde bızır 
bulunmuı bile büyüye benzeyen 
bir tesir yapar . Bu ilacı ber za
man alıp uyuyabilmenin vereceği 
emniyet bir ilaç gibi tesireder . 
Ve ilacın en tavsiyeye değer kul· 
laoma tarzı da budur . 

,;, ~llUI :ı lllllllUlliMıilı flf , ~ •mırrıı ııııı llı'ıı. illlll&llillb.. 
masıoa rağmen pek mahzurlu ol· ~ bu ' 

Viraat vekaletinden vilayete 
gel·n bir emirde pamuk çırçır 
toplaıının hariçten memlekete ge
tir,lmesinin yasak edildiği ve bu 
Çtrçır toplari izmirde yapılmak
ta olduğundan isteyen fabrikacı
ların hunları oradan getirtmeleri 
hildirilmişdir. 

Mamıfi hu toplar, ötedenheri 
her fabrika tarafındın kendi ih 
ti yacı içio burada da yapılır. 

Belediye müsamaha 

ediyor 

Hamur yuğurma makinesi 

koymayan furun ar 

kapatılmalı 

Buodan öne~ de yazdığımız 
gibi belediye furunlara yuğurma 
makinesi konması mrcburiyeti hak 
kında bir karar vermişti. 

Filhakika Adana gibi sıcak 
bir memlekette bundan tabii bir 
karar olamazdı Ancak bu kaıara 
şimdiye kadar furuoculardan se 
kizi riayet etmiş, diğerleri yan çiz 
mişler ve öğrendiğimize göre be
lediye de bu vaziyeti müsamaha 
ile geçiştirerek yuğurma makinesi 
koymak mecbuiiyetini ağustos so 
ouna kadu uzatmış. 

Halkımızın temiz ekmek yimesi 
kaygusıyle ittihaz rdılen bu güzel 
karar karıısında bir kısım furun 
cularıo gö~terdiği kaypıklık ta 
mamiyle yersizdir. Çünkü; evvel· 
ce sekiz yüz liraya trdarik edı)e
bilen bu makineleri şimdi Adanalı 
bir usta iki yüz riıi lirayı kadar 
yapup teslim etmektedir. 

Böyle olduğu halde bir ta11f 
tan belediye kararını mühimseme
mek, diğer taraftan balkın ııbbı
tini hiçe aaymak gibi bir manaya 
gelen furuncularıo bu alakasızlığı 
karşısında b~lediyemizin dıha 
zecri v~ kat'i ha·eketir.i bekler 
dik. 

Vali vekili ve Defterdar 

Tahkikat için dün sabahle

yin F ekeye gittiler 

Maliye dairesindeki yolsuzluk· 
ları yerinde tetkik vıı tahkik et
mek üzere Vali vekili Oamao Nu· 
ri ve Defterdar Halil beyler dün 
sabahleyin Fekcye gitmişlerdir . 
Bu akşam şehrimize dönmeleri 
beklrnmektedi . 

Oamao Nuri ve Hılil Beylere 
viliyıt jandarma kumandanı kay 
makam lbrabim Eihem bey de re 
fakat etmekte:lir . 

Feke Malmüdürünün 

eli işten çektirildi 

Feke Mıilmüdlirli Hakkı heyin 
•ilayelçe görülen lüzum üzerine 
eli işteo çektirilmiştir 

Sükuti bey 

Ziraiıt bankası meoıucat fab 
rikası müdürü ve borsa encümeni 
reisi Süküti bey bazı hususi itleri 
ni görmek üzere bngiiokll trenle 
İstanhnla gidecektir . 

izni uzatıldı 
Bır ay izinle tStaobııla gitmit 

olan Daimi encümen baş katibi 
Sırrı beyin izni on beş güıı daba 
uzatılmışıır , 

Mehmet Hulusi bey mıyan bır tezahürdür. Muhtelif gece nöbetçi 1 
usullerle uykunun derinliği mua- 1 

yene ,.dilmiştir . Mesela uykudan e C Z a ne Ankara Evkaf müdürlüğüne 
uyandırmak için tatbiki lazımgeleıı 1. yeni Cami civaı·ııulı ~ naklen tayin edilen vilayetimiz Ev· 
tahriş ölçülerrk salim bir insaoda 1- Afı" et kaf müdürü Mehmet Hulüsi bey 

Y ecza ııt~siıli r 
uykunun' uykuya vardıktan . kısa ı ı bugünkü trenle yrni uzifesi başı· 
bir zımııo soııra rn derin olduğu, ııııoııu 111 111~•uı '"""""'"11 -ımıııllllllt nı ıridecektir. 

Dükkan üzerinde bulunan 
levhalarla camlar üzerinde lıu· 
luoon yazılardan bir nishet dahi

linde vergi alınmakta olduğu ve 
bunun için de dükkan , mağaza 
ve müessese sahiplerinin birer 

istida ile defterdarlığa müracaat 
ettikleri malümdur. Verilen müh· 

let yarın akşam biteceğinden şim
diye kadar müracaat etmeyen ve 
istida ile müracaat edıp de harç

larını yotırmıyanlar 1 Ağustos 

934 tarihinden itibaren bu ver· 

gileri beş misli zamla ödey .. cek· 
lerdir . 

Bunun için bu gibilerin yarın 
akşama kadar işlerini hitirmel•ıri 

keodi menfaatleri iktizasındaıı
du . 

Anadolu arkadaşımız 

lzmirde çıkmakta olan Anada· 

lu arkadaıımız yirmi dört yaşına 

bumııtır • Kutlar .ve daha çok ya· 

şemasını dileriz . 

Terliksiz köyü 
cinayeti 

İddia makıımı dün esas hak

kında mütall'anamf'sİni yaptı 

Terliksiz köyünde oturan Meh· 
met Aliyi öldürmekten suçlıı ve 

mevkuf Hacı Abdullahın duruş· 
maşıoa dün öğleden evvel ağır 

ceza mahkemesinde devam olun
muştur . 

Cumhuriyet müddei umumi 
muavini Şeref bey esas hakkında 

mutalaaoamesioi yaparak suçlu Ab· 

dullabın Türk ceza kanununun 
448 inci maddesine göre tayin ce· 
zasını iıtedi . 

Suçluouo vekili avukat Rifat 
bey de müdafaanamesiai yaparak 

müekkilinin muum ve suçsuz ol· 
duğunu binaenaleyh yüksek ada· 

letin tecellisioi bekled.ğioi söy
ledi . Duruşma ; kararın anlatıl· 
ması için 5 agostos 934 tarihine 
bıraıklmıştır . 

Madde 448-Her kim bir kim· 
seyi kasden öldürürse on beş se

neden on sekiz seneye kadar ağır 
hapis cezasına mabküm olur . 

Hırsızlar dün sorguya 

çekildiler 

Zağarlı ve İncirlikte iki eve gi· 
rerek ilci yüz altmış dört parça 
mubtelıf cins eşya çalmaktan suçlu 

ve mevkuf biri kadın olmak üzere 
dokuz kiıi ıle eşya ve paral11rı pay· 
laşmaktRn suçlu ve mevkuf üç bek· 

çi düo ikinci istintak hakimliği ta 

rafrodao sorguya çekilmişlerdir . 

Hem kirletmek istemiş
ler ve hem de para

sını almışlar 

Sabıkalı takımından Kamil ağ· 
in Derviş ile Salih oğlu Halil İs

tiklal muhallesinde oturan Musta
fa oğlu on altı yaşlarında Hüseyni 
sarhot ederek iğfal ıuretile gece· 

leyin Demirköprü civarına götü 
rüp tabanca ile tehdit ve zorla kir· 
letmek teıebbüsünde bulunmakla 

beraber üzerinde bulunan on dört 
lira parasını da cebren aldıkların-

dan'.her ikisi de yakalanmış ve hak

larında tntulıo bir zabıtlı Cumhu
riyet müddeiumumiliğine teslim e· 
dilmitlerdir . 

- Birinci sahifeden artan -

tırılması için her hangi bir çare 
aranıyordu . 

Bu itibarla bugünkü gazete· 
ler M. Voo Pepenin umumi harp
te Vaşingtonda bulunduğu za 

manlar göstermiş olduğu diplo · 
mat meziyrtlerini yapma bir li 
sanla methetmektedir . 

M. Von Papenin Viynnaya 
gönderilmesinin sebebinin onu 
tutmakta devam eden mareşal 

Hindenbnrgn zorlamaktan kerı
disindeo kurtulmak a•zıısu ol
mak ihtimali vardır . 

Diğer taraftan Avustury .. nın 
tasvibini bildirmeden evvel 25-
7 -934 isyanının mPsuliyetlerini 
ortaya çokarmak istı·yip ist.miye· 
ceği de belli değildir . 

Viyaoa : 28 ( A. A.) -Avus
turya kabinesi , M. Von Papeni 
Almanyanın Viyana o•ta elçisi 

olarak kabulüne karar vamiştir. 
Belgrat : 28 ( A. A. )- "Ha 

vas ajansının muhabirinden: 

M.Von Papenin Viyanaya ta
yini burada büyük bir hayret 
uyandırmışttr. 

Siyasi mchafil bunda Alman
yayıı Avusturyada Anaschlnss le
hine prop~ğandııya tckrar devam 
vasıtalarını veren yeni bir ma · 

nevra ihtimali görmekte ve hu 
tayinio Bitleri rndişrli bir kom 
şuluktan kurtaracağını kaydet· 
mektedir ler . 

Poris : 29( A. A. )-Muhtelif 
memleketler gazeteleri M. Von 
Papenin Viyana elçiliğine tayini

ni peko kadar endişesiz karşı
lamıyorlar gibidir. " Exelsior ,, 
gazetesi diyor ki : 

Doğrudan doğruya yapılagrl
mekte •ılan icraat yerine diplo
masi faaliyı·ti kaim olmaktadır 

v.. bu faaliyet itiraf edilmiyen 
hedrfin aynidir. Yani Avusturya
nın Almanyaya ilhakıdır • 

Prag gazrtelerinden biri di
yor ki: 

Avusturya istiklali bakımın
dan Von Papenin tayini Bavyera 

hududunda on hin Lejionerin 
hnlunmosından daha tPhlikelidir. 

Mansçeater Guardian " yazı -
yor: 

Umumi düşünce Avustnryooın 
Almanyaya ilhakı için kompilman
lar yapmaktan fariğ olmıyacağı 
sur~tindedir . 

İtalyan matbuatına gelince ; 
hunlar t~mamile Almanya aley· 
hinıı kıyam etmişlerdir . M. Von 

Popenin tayinini şiddetle takbih 
etmekte ve mumaileyhin Ameri

kadaki bayağı nevinden propa
gandalarını hatrrlatmoktadırlar. 

Fazla olarak İtalyan gazeteleri 
ortaya şöyle bir nazariye atıyor
lar : 

Eğer Berlin hükumeti nezdin. 
de diplomasi tarikile bir teşeb· 
büste bulunulacak olur sa İtalya 
bu trşebhüse iştirak etmiyecektir. 

Filhakika Romada böyle bir 
teşebbüsün Avusturya vekayiinio 
İtalya, Fransa ve İngilterede ken

diliğinden uyandırmış olduğu :ık-
sülamelin manevi kuvvet ve ehem

miyetini zaafa düşüreceği muta
laası serdedilıİıektedir . 

Mısır hava fılosunun 

takviyesi 

Putcr 20 Temmuz 1934 -
Mısır hükümeti hava l filosunun 
takviyesion karar vermiı ve 10 
adet yeni harp tayyırusi için logil 
tereye siparit vermiştir. Bu suretle 
Mısırca yeni tayyare meydanı arı da 
temin edilecektir. 

-Gençler , "aranıza giriyd. 
demek, manayı tam ifade ecı'Z 
Bu da münakaşanın ateşini 

kibrit ılive elmek demek gi~ 
lir . O halde fikirlerinize 
damla olarak tercüman olııı u 
terim . t 

Se1han bahçrsindc H i 
temsol komilr si larafır,dan rt ül 
bir müsameHnin bazı kı 

1. K imzalı bır gö. üş le tenk f• 
miş ve sonra huni da cevap 
rak ka•ga satırl•rı kullanıl 
H:ıtta bu genç daha ileri gi .~ 
saı i bir hastalık bile göster'\.ı 
demiş ki ; 1 

" Biz Halkevioin öz evllOi 
siz bize ve m• fküremize yi. ı, 
kalıyorsunuz . Ve bioaeo•ih 
bizden değilsiııiz . ,, ıl 

işte bir tenkidin hızmrd t' 

mesi yüzünden memleketin ts 
!eri birbirlerine çirkin itb•ııılılö 
bulunmaya başlımışlar deılltu 
Bittabi ona göre de müo akk\a 
vap yazacak . Hasılı iki gr1e 
sıoda çok derin ve iltit•mı li 
yaralar açılacak . ~ , 

Bence hu hadise şayanı 
süf bir sabaya girmiş old u 
Beo değil de kim olıa , hu 
!arın son hücumunu ayıplar.. 

3 bir tenkide böyle çiı kin bir ı~ 
la hücum edilweği mubacioı . ; 
bine zarar kaydeder . 

1 

Şurası muhakkak ki b•' 
taraf ta memleketin gençliği B 
ine , gençliğin birliğı namııı• ra 
zabeti uaınına toplanmış bir ve 
dür. la 

Meselenin bazmedilrmiyt1 m' 
bası kısaca şııd ur : us 

" Temsil , ümit edildiği l' 

ccd~ canlaodırılamamış, aktör~ b 
zifelerini intihap edemeoıi m 
rejiıör unvanına bayılan şabıl li 
işin ehli d•ğildir . • İşte frl m 

bundan koptu ve bir izzetil 
1 

meselesi oldu · J y 
Yüzlerce kiıinio gözü Ö J 

yapılan bu lemsi! , Halkevi i 
sil komitesi unvanı altında ~J 

8 
nan gençler tarafındın yal"' 
idi . Fılhakika ~alkımız içio 
güzel grce, mcfküre yatağımı• 1 
bir canlılık .. Ancak eser içil b 

yıl bir varlık gecesi olmuştu ~ c 
ler iyi hazırlanamamışlar • v b 
bitarafane hen de söyleyirJI g 
sahue o güo çok garip me'~ il 
yet gösteriyor , halktan sıkıl• d 
oluyor ve etrafımızda gayrı -
nun mırıltılar işitiliyordu . li 

Meseli siiflöıüo ifadesi 
arasıuda hem işidiliyor , be- n 
oyuncular bizim işittiğimizi 
tekrar etmiyorlardı . Hatt9 t 

kerre çok çirkin bir kelimt 1 ç 
sı da oldu mesela[ kalk biz gı 
bile telefuz edildi . Bittabi f 

de böyle taoınmıyao bir hat• 
lime yuktur zannındayım . 

Münekkit • 1. K. • bey, ti 
de gördüklerini aı kadaş göt 
ve çok;samimi tenkit etmişti.! 
mıkiıs cihet, çok dürüşt kari 
dılar . Halbuki : sahnedeki 
luk halkıo nazarı dikkatini cel 
miş, ve boş görül~rek iktihırJI 
mişti. 

Artık bunu; hayır illi iyi 1 

dıoız ve sizirı gibi yapao yoJıl 
dedirtmek inadına sarılmakt1 

na yok .. 
Bu noktai nazarla , 

gençler daha çirkin bir 
düşüyorlar . Ve sıkışınca 
vini kalkan yapıyorlar ki bul!\ 
hirimizio tahammülü yoktur. 
evi her zamau hepimiziu eo 
lam me'menidir . 

Gençler temsil mahfeli d1 

nın bir şübesidiı . Gayede i 
hı mucip bir hal olmadığı k' 
tiodeyiz . 

Binaenaleyh gençler ; te' 
tahammülü olmıyan bir şahı• 
neye çıkamaz . Ve illa çılıı' 
Yoksa efendiler ; gençliğin lı' 
oı ihlal etmiyelim .. 

Saff 

i 
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Adana Borsası Muameleleri 

Kilo Fiyatı 

P A M: U K ve K O Z A nıii~- ovyet bakımından milletler SON IDAJIBJEB LJER 
Py e üz yetmiş milyonluk Rusyada seksen se-,---------------------• ı- - - c ı N s ı En az 1 En çok 

Saıılan M ikdıır 

Pi yasa parlajtı ,, 
=Kapı malı pamulı: 

28,50 

K. S. _ K. .2:_ - -
Ailo 

~~r~~z milletten mürekkep sulhcu bir kütle var l Hücum kıtaları 1 Rusyadaki sui-

1 
istilaya ve tabakkü~e dayanarak ı Erkantharbiye rt>isi yenı j kastçılar eşioe 

k gib " Löjurnal dö Mosku • dan : 

llize Oldukça bulanık geçen tem 
olııı'ıuz biıl•yrli , Sar~jevonuo ezici 

tııa•ınl , korkuııç bir ttbdit gi· 
f-1 b" • t k i mar.eviyatı v" uoyeoı eşo 

an "ülü bir b~ylı sarsılmış olan Av
kı pa1, 10 üze ine davet etmekle 

enk ı cikmt miştir • 
>vap S k' A . . 
JI 1 

an ı , vrupanın vnıyetın-
ao . h . il' o vakıttanbrıı iç bir değişik-

rıt~rJI· husule gelmemiş olduğunu l•
s iJtn ilan etmek isteniyormuş gi 
evU~i , yirmi ıeııe evvel işitilmiş olan 
yıll ban'a sulerir.e , 8-.lin ve Mü 

•aeo•ibden tabanca S•slerile cevap ve 

•ılmekte iıli . Bu esuada , Sovyet 
ınrd Hihadı , sulh ve ahenk içir.de , 
tio tsksi teşkilatının on birinci yıl 

h•ııılııöaümünü idrak ve tes'it ediyor
de.,u . Bu badiıeleri , tesadüfi ola 
akk1~ak , karşılaştırmış değiliz . Sara· 

gr~evo , tıpkı Çulık Rusyanıa debi 
amı li bılinde göıüldüğü gibi , millet 

~ rin hapisanesi olarak lacılao 
anı 

lu absbu•gların ıun'i İmparatorlu-
o - . 1 bu unun , artık yavaş yavaş ıler e· 

hıekta devam eden milii çözülüş 
ar. 'L. 
~ir iloastalığının vebamet ve s i ıayet 
cim afbasınd an başka bir ş-y değil 

idi . 

b-.r Gabrid Princip'in rövelveri , 
liği Balkaoik milletlerin , birbirini vu · 
~un• ran kardeşler gibi cereyan eden 
bir ve hiç te eksik olmıyan çarpışma-

ları.ıda , ekseriye teodüf olunan 
niye• milliyetçi suikastlerde pişmiş çok 
. _. ~ ustı lıklı eller tarafından , doldu
ıg~ ~ rulmuşlu . Cıban harbini doguran 
10'. bıvlıca sebeplerden biri , belki en 
e·hııl mühim tabiye anuırıodan en lesir· ı 
ıa f 

1 
lisi , ezilmekte oian milletlerin 

~ ~I meselesi idi . Harbi takip eden 
zetı 1 d d h' ıeoe er e a ı , düoyıyı parçalı· 

.. J yan eo korkunç hadiselerin başın· 
.
0 

Jn geofı ve bala ezilmekte olan 
vı 

1 
illyetlcıin halLıdilmemiş olan me · 

a pJ selesi gelmektedir . 
ya M" "h 'd 1 ı- b i jo uoı ı am arına g' ınce; un 
ı~ıf lar acaba , yirminci asır içinde , 

içil bütün felıefrsioi , ve , hikmeti vÜ· 
u. (İ cudüoe metrutiyct veren haklarıoı 
• Ô bir orta zaman düsturu olan ırklar 
eyifll garazkarlığından alan bir ıejımin 
mevC ilk can çekişme ibtilnçlırı değil
•1k111 dir de ya nedir ? 

rı - S . 'b d ı· ·ı ovyet ıtlı a ına ge ıncc , mı -
liyctlerio meselesi ne merkezdedir, ui 

bed na•ıl ve ne surette halledilmiştir? 
ııizİ Modern zamanların en büyük 
attiİ milletler ve milliyetler topluluğunu 
m~ 1 teşkil edeı:ı Sovyetler ittihadı , bir 
iz gı çok mütenevvi ve çok muhtelif 
l>i , olan milletler gurupları arasında , 
bat~ eo esaslı ve en devamlı sulhu kur · 

mağa muvaffak olan ınemleket 
olmuştur • 

• Tarihin • dialektiki bunu 
böyle dinlemıştir . Yine tarihin 
dialektiğioin arzusu i!e , Sovyet 
Rusya ki , seksen sekiz milliyete 
mensup yüz yetmiş milyon insıo 

tıaOI dan müteşekkil munzam ye sulh 
çu bir ittihıttır , eski rejimin mil

iyi 1 liyetlere tatbik elmiş olduğu in 
yo!ıl safsızça ezici siyasetin , tabii ve 

akt• makul neticesi olan bilhassa içti· 
mai ve milli bir kalkınmadan baş· 

of ka bir şey değıldir . 
b• Bu seksen sekiz millet arasında , 
fi bilhassa en müterakki ve eo ileıi 

bull\ gelenlerinden bir tane yoktur ki. , 
ihtilalin ilk günlerinde , kendi 
istiklal ve muhtariyetini , neşrü 

ur. 
eo 

' ilin etmiş olmasın ve bilahare , 
li Jı, yine ıerbut Rrzu ve iatrğile yeni 
e i/ doğao ittihıda girmemiş olsun . 
, ıcı' Bu kadar paıçalayıcı olan , mer 

1 

kezden uzaklaştıran kuvvetlerin , 
hu kudrette , merkeze yaklaştırıcı 
kuvvetleri doğurmuş ol.-bilmesi , 
biç şüph•siz dünya taribinda ilk 
defa trsadüf ~lunan yEgioc bir 
01isaldir . Zira , şimdiye kadar , 

Piyasa tf'mizi " 
iane 1 
Iaoe Il 
Ekspres 

kurulmuş olan lmpara'orluklar ı beyanatta bulundu , 1 Ecnebi parıtsile yangın çı-
yıkıldıkları zaman' münferit par- lı _.,..._...._ kardıklarını itiraf ettiler • 
çalaıı joğrafıya bakımından ser Berlin : 29 ( A. A. ) - l\1illi 

bestçe , mültc.nis ve yelıpare Sosyalist hücum kıtaları erkanı-
bir devlet kurmak için dağılmış \ harbiye reisi M. Lutze,bir müla
d•ğillerdir. Muammanın aoabtarı 1 kat esnasında demiştir ki : 
basittir . Mıl!i inkılap ayni zaman· 1 Hücum kıtalarında yapılacak 
da bir içtimai inkılap olarak doğ tensikotın gayesi hu kıtaları §Üp-

muştu . Yeniden vücut bulmuş heli unsurlardan temizl~mek ve 

olan Cumhuriyetleri , hariçte ka. eski zihniyeti inde etm.ktir. Yeni 
Jao hülıümetl~rden ayırt eden , riiesa •ski ve tecrübeli milli Sos-
fokat bütüo bu Cumburiydler~ yulistfor arasından seçilrcek ve 
ayni vrçhile bas olan içtimai for· erkanılıurbiye azası da maliimatlı 
mül birliği , onları lıendiliğiudeo unsurlara inhisar ettirileerktir . 
,e bir nevi sevki tabii ile mütlehit Taki llitl.r,milli Sosyalist zihni-

ve tek bir topluluğa doğru götür- yetinin zamanı tr lakki P.dilehile· 
müştür .. işte on bir yıl evvel, sine- cek unsurl.rı elde bulundurabil 
sinde topladığı müstakıl Cumhu sin.Hücum kıtaları ile diğer milli 

Sosyalist teşkilatlıııı arasındaki 
riyet adedince Cumhur reiııi , ve, 

münasebetler samimi arkadaşlık 
bu mlistakil Cumhuriyetlerde ko hislerile mesbudur . 
nuşulan diller ad~dinin resmi dil· 
!eri olan, Sovyet Sosyalist Cum Kayseri Fabrikası 
buriyetleri ittihadı , bu suretle 
doğmuştu . Alat ve edı>vah yakında 

Rnsyadan getiriliyor 

Fekede müsamere 
Saimbeyli 28 [ Hususi ) - 23 

temmuz bayıamıoda Fekede su 
yolu menfutinrib~lediye tarafın
dau verilen müsam.reye Saimbey
liler de iltihak etmişti Muhitia yok 

!uğuna göıe sahne ve dekorun mü
kemmeliyeti amillerinin çok can 
dan bir a:aka göstrrdiklerioi le 

baıüz ettiriyordu. Bahçecikli Yu· 
auf çavuşun ilkin yıpılao iki kı
lınçla oynadığı uybck oyunu se
yiıcileri cidden coşturdu. 

Temsil edilen ( Pnkidamcn J 
piyesi zaman telakkisine uymamak· 
la beraber rol sahiplerinin bu işte 
çok m•şgul olmaları dolayısiyle 
göstrrdikleri muvaffakiyct eıki 
lığini kapatmıştır . Kıral rolünü 
yapan Şekip beyin jestleri sahne

de bir kıra[ ihtişamını canlandı 

ııyor, vezir rolünü y•pan Hasan 
bey, s~yircilere hakikaten bir kı· 
ral sarayında olduklacını hissetti
riyordu. Kıraliçe rolünü yapan E
mine Masan haııım , vaziyet ve 

icaba göre değiştirdiği sesinin 
tonuyla ruhlarda utctik bir zevk 
uyandırıyor, vezirin, iffet ve isme· 
tiııe taarruz için haince ısrar ve 
icbarına karşı mukavemeti, ka

dııılığı yükseltiği için, seyirci ha 
~ımların alakasını celp ediyordu. 

Kraliçe Emine Hasan bınım 

vezirin aızularıoa mütavaat göster· 
meyince kıraliçenin kırala ihanet 

ettiği vezir tarafından harple bu 
luoan kırala bildirilmiş, kıra[ da 
bu ihanetin crzası için zindan ve 

bile hare idam t mrini vrrmişti . 
Kıraliçe cellatların eli od en ken
dini kurtarmış, üç sene ormanda 
kaldıktan sonra bir gün avda kı 

ralına lı nuşmuşlu Üç yaşında o -
lan çocuğuyla lıırala kavuşan kı· 

ralıçe, eıkeğine olan bığlılığrnın 

bu oıükifalını göz yışlariyle eda 
ederken seyircılerdco hassas ruhlu 
olanları :la ağlatmıştır. 

Eyi bir komedi ile hitam bu 
lan müsamere, seyircilere çok gü
zel bir güo yaşatmış, temin etliği 
varidatla F ekelileri su i ıztırabıo 
dan kurtaracak bir şckle'getirmiş 

tir. Memleketin ull'ran ve terak 
kisine hadim bu trşebbüs amille
rini ve rol sahiplerini kutlulıırkeo 
bir. misafirlere; Fekelilerle, kay 
makam, hakim, tube reisi, mal-

' müdürü, belediye reisi ve muallim ı 

beylerin gösterdikleri tevazuları İ 
ve misafir severliklere çok teşek
kür edcıiz. 

Teufik lzze1 

---
MOSKOVA: 29 (A. A.)- Agus

tosuo hirinci günü Ziriaoin vapnru 
Keyseride yapıla.,uk .Mensuc•t fabri· 
katarının iıışası için lazımgelen eşya· 
yı Türkiycvr naklrımek üzer<' ıab
n1ilı" huzırlanacaktır. 

Girf'sonda fındık mahsulü 

Giresoıı: 29 ( A. A. ) - Grçcn 
sene 14 A~ustosta toplanmağa başla· 
nao fındıklar lıu srue havaların çok 
sıcak ıı:itm~sinJen on gün evvel lıaş· 
lanacakıır. Bazı mırıtakelarda mıh· 

sulün şimdiden toplıınmasına başlan· 
m1ştır. 

Muhafız gücü 

Bisiklı>tlile• i hararetle 

karşı 1 aıı dılar 

Trabzon: 28 (A. A.) - Mulıafız
gücü bisiklet kafilesi eaat 17 de Tra
hzooa geldiler. Trabzon gençliği na· 
mıoa bir bi•iklet kafilesi sporcuları 
Çorum - Trabzon vilaye-i budu· 
duoda karşılamışlardır. 

Gençlerin göj!;süodrki fırka ro· 
zeti bu kavuşmayı çok manalı bir 
heyecanla sarmıştır. 

Beraberce çok neş'eli ve sıcak 
bir muhit içinde geçen uzun bir yü· 
rüyüşıen sonra kafiye Yomrada mek· 
tupçu, Ilalk fırkası, Belediye ve spor 
teşkiiatı reisleriyle Emniyet md., 
Jandarma k. ve piyade alayı mümes· 
sillerine mülaki oldular. 

Kavuşma çok samimi, çok içli ol
muş, gençlik birbiriyle kaynaşmıştır. 
Büyük bir kafile halinde şehrn giren 
sporcular bir piyade hölügü ve halk 
tarafından coşkun tezahüratla selam· 
lanmış ve Halkevi bandosu bu m ... 
rasime iştirak etmiştir. 

Giresonda 

Ziraat bankasının 

kooperatiUere yardımı 

Giresoıı: 29 ( A. A. ) - Fındık 
mevsiminin yaklrşması ha~ebiyle Zi· 
raat bankası tarafından vilayetimizde 
mevcut 42 kooperatife şimdiye kadar 
50 hin lira ikrazaııa bulunmuştur. 

İkrazata devam ediliyor. 

Zonguldak C. H. fırkası 
Reisliği 

Bolu: 29 (A. A.) - Vilayet C. 
H. Ji. Heisi Doktor J\1itaı Bey Zon· 
guldak C. H. F. riyasetior tayini do· 
layisiyle bogüıı halkın samimi teşyi 
tezhuratr orasıoda Doludan ayrılmış· 
tır. 

İubilil eden Viliiyf'I C. H. F. Re· 
isliğinf> vilayet fırka idare heyetin· 
deo daimi encümen azası Emin Bry 
intibop edilmittir. 

Çorumda evleri su bastı 

Çarurn: 29 (A. A.) - Dün akşam· 
ki viddeıli yağmurdan sonra şehri 

SPI ba•mı~, evlere su girmiştir. Zayiaı 
yok v~ zarar azdır. 

Klevlaot 

YAPAGI 
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HUBUBAT 

M:oskova : 29 ( A. A. )-Sev
ô.rdlovskden bildirildiğine göre 
l.!rnl makine fabrikasının demir 
imalathanesini yakanların mah
k• mesi bn şlamıştır . İttihumna
meyo göre bu yangını bir çok 
mukabil ihtilalcı çıkarmıştır. Bu 
teşkilat daha fabrika kurulurken 

F Bu"day Kıbrıs 2 25 3 
başmühendis iller tar.fından vü· ı--.ı::"--''--~y~f.'~rl~i---·ı-""2:"'°l""2,-=5--:ı-,~~---ı----------ı 
cuda getirilmiş ve Fillerin ölü- " M~nıanr. 2

•
75 

münden sonrıı teşkilatı, yerine Arpa 
gelen Balandın idare eımiştir . ı ·, :F'asulya 
Hasar 11 milyon rublrden fazla- Yulaf 2,22,5 
dır. Suikastçıl~r bu yongını çıkar· 

1 
_ _,,D ..... e_li_ce _______ 

1 
_______ 

1 
______ 

1 
__________ _ 

mak için bir ecnebi mütehnssı· Kuş •yemi 
Keten tohumu 

sındao 20 bin ruble almışlardır. Bakla 
Maznunlar cürümlerini tem amile ı-.,,S,...is-am---------1------:ı· --·---1-----------11 
itiraf eyl•mişlerdir . U N [ V trıı:i dHhildİr • ) 
Adapazaına yağmur yağdı .... :Salih Efendi 705 

- 585 
Adapozorr: 29 ( A. A. ) - Büıüo 

gece fasılalı olarak bol yağmurlar 
yağdı. ()öl~de sırnklık 37 dereceden 
28 e rlüştü. 

Erzurumda 

Kaplıcalar asri ve fenni bir 

ş«'kilde tamir edildi 

·-Erzurum: 29 \A. A.) - Altı saat 
mesafede Hesaokale kasaba., lıelPdi
yrıinin faaliyeti sayesinde güzel bir 
kaplıca ştlıir ılabiline grtirilmiştir. 

Belediye bu sene kaplıcaları 

iymar etmiş ve asri lıirkoç banyo 
yaptırmıştır. Erzurıımdaıı muntazam 
otobüs seferleri temin edilmiııir. 

Alman donanması ma
navra yapacak 

KIYEL : ( A.A ) - Alman filo
su 28 Agnstosta Baltik denizinde ma
nevra yapacak:rır. 

San fransiskoda grt>v hala 

devam ediyor 

San Eraıısisko : 29 ( A . A ) -
Tavas~uı içiu yeniden sarfedileo gay
rl'ılere rnğmen büyük Okyaun•un 
bütün limanlarında grev dl'vam et· 
mektedir . Viscoosin de zabıta ile 
bir febrikaya ıecavüz eden greveiler 
arasında vukua gelen bir miisade· 
mede bir kişi ölmüş 40 kişi yaralan· 
mışıır . 

S. Rusyada dokuz yaşında 
bir harika 

" Tas ,, ajaosı - Novo Sibi
rak Musi"i cemiyeti beoü:ı: dokuz 
yaşında olduğu halde musikide 
harikulade bir istidat gösteren 
dokuz yaşında bir musikişioasla 

meşgul oluyor. Bu çocuğun ismi 
Lenya Doğteref'dir. 

Mısırda kağıt şirk~ti 
"Türkiscbe Post,. 14 Tem

muz 1934 - Kralın ıradraiyle bir 
milli kiğıt şirketi tesis edilmiştir. 
Müeasisler arasında Mısırın Berlin 
elçiıi Hasan Netet Paın Simens ve 
Halske ve Vilbelm Van Meet•rn 
buluumaktadır. 

.?:::: .p ,, 
.a '" -Diiz kırma ,, 46() 
~E Alfa " 805 -c 
~ -;ı •••• CumhnriyN 70.5 
~~ ... " 5&5 
[;:. "' -Düz kırma ,, 460 

Alfa ,, 805 

Liverpul Telgrafları 
28 I 7 I 1934 
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Nnyork Frank "lsviçre,. 

Avsturyada sükunet yok 
------~ 

- Blrlııci sa/ılf edeıı 

1 hazırhyan ecnebilerin alçak ga 
zetceileıidir. Bu gazete ecoebi ı 
matbuanuıu Viyana hadiseleri 1 

üzerine sadece meçhul bir gurup 
ile olanlaıın esrarengiz müsevvik
le.i tarafından yapılın bir isyanı 
Almanya aleyhine istismar etmek 1 

gftyesiyle atıldıklarını söylıycrek ' 
demiştir ki ; 1 

rıria11 -

Almanya 'lıükiimetiyle n•zi ol 
mıyan asiler arasında hiçbir robıta 
olmadığı teshit edilmiştir . 

M. Rıntelin naz'ier tarafından 
katiyen başvekil olarak ilan cdi
lemezdı ve asiler hükumetin diğer 
azalarına dokunmoılan sadece M. 
Dolfusu öldürmüşlerdir. 

Bundan bir kaç gün rvvel 
" Angriff,, gazetesi bir Alman iş· 

cisiniıı gazeteye yazı işleri müdü
rüyetine gönderilmiş olduğu bir 
mektubu neşrediyordu. Bu mek
tupda Alman işciei h<idip yumru· 
gunu suratlarına yapıştırmak için 
B.rlinde bulunan ecnebi muhı· 
birlerin adreslerini ietiyordu. Na. 
zi iş cephesi naşiri efkarı olan 
" Der Deutscbe,, gazrtsi İta! yan 
gıızrtelerini Romadan gelmek ih· 
timali faızedilmiyen adi bir zih
niyetle ittiham etmekte ve demek

tedir ki : 

maktadır. 

" Berlinrr tAgeblaıt,, g.zetesi 
M. Von Papenin t•yinini Alman· 
yayı idare edenlcı io irade vr itJti 
bak kal.iliyetleıioc delil ttlakki 
etmekte ve deoıektedir ki : 

İhtilaf bir Avrupa meselesi ol· 
muştu. Almany~tıın oınuzlaıındaki 

diplomatik yükü tııbammül etmez 
bir şekilde ağırlaştırıyordu. lıalya 
ile münasebetlerimiz bundan çok 
müteessir oluyordu. Dünya efka ıı 
umnmiyesl Avusturya lchioe va
ziyet aldı M. Hitlerin kanrı alf'y
bimiza olan bütün bu kuvvetlrri ıı 
gerginliğini ortauao kaldırmakta 
dır. M. Von Papenin rolü sadrce 
bir nıüşabil rolü olmıyacak fakat 
doğrudan doğruya müzakerelere 
girişmeyi dllşüoecektir. "Deutscbe 
allegemeine z~itung,, diyor kı : 

Hıtler polsd•m gününde gös· 
tcıdiği gibi dünyaya tekrar bir 
sulh adamı olduğunu göstermek· 
tedır. 

Viyana : 28 ( ~- A) - Cuma 
günü sa"in grçmiştir. Bııouola be
raber Almanyadaıı gelen mektup· 
larda başv~kil muavini prens 'ta· 
rhemberge suikastlar yapılacağı 
bıldiıildiğioderı başvekalet biouı 
beimvehrenlerle polisltr !eratın
dan kordon altıııa alııımıştır. 

r Hava larassudalı l 
1 - Dün Adana da zevalden 1 

1 sonra sıfıra indirilmiş tazyiki I 
nesiıni 752,0 milimetre olup en 
çok sıcak 36,eo azı 19 santigı 

Alman hükiimetönin Viyana 
hadisekrini temenni ve tasv;p et 
tiği orada açıkca söylrmekten çe· 
kinilmiyor. Alman matbuatı Avıı~ 
torya hadiselerinin beynelmilel 
neticelerinden g;uikce endi~e 
eder gibi görünmekte ve başka 
Jelillcri k•lmadığı ıçin ecnebi 

Carinthlede knl<il amrliyr•İ 
d~vam ediyor . Hcim•ehreolerin 
tayyare!..,; ııazileria işgalinde bu
lunan y .. rler11 M. Hitlerin M. Von 
Papeoe yazr.ıı§ olduğu mcktuhun 
kopyalarını atmışlardır Fakat ııa
ziler silahlarıoı yine bırakmanuş· 
lardır. Gubicariutbie dağlllrroda 
ordu harekata iştirak etmektedir. 
Villach civarında muharebeler ol
maktadır. Bu ııkşam her tarafın 
ıulha kavuşmuş olacağı t;ıbmin 
edıliyor. 

rattı. 

Rutubet vasati % 56: olarak 
kaydedilmiştir. 

2-Hava, zeV1le kadar açık, 

matbuatına fevkalôde hürum et 
mektedir. 

1 
Ayni zamauda matbuat M.Von 

Pap nin fevkalade vazifeye tayi 
1 ninin Avusturya ile Almany ara 

1

- zevalden ~onra az bulutlu, rüz
. gar ekseriyrtl~ ceouptan eserek J 

'I saıt on dörtte siireti saniyrde 8,5 I 
metre ölçlllmü~diir, 

Askeri hava rasat isıasyooıı 1 
~~~ ........ ~ ........ ~ ................. 1 

1 

] sında tabii münaseb tler tesisi ve 
Viyana hadisrl•rinin bütün dün 
yada uyandırmış olduğu ~üphele 
ri yatıştırmak için Almanya hü 
kômetinin kati arzusunu bir kere 
daha teyit ettiğini isbata çalı~ıl-

Viyana : 28 (A A) - Alman 
ya maa 1cıb~tgüzaıı M. Von Pap ·
nirı tayininin t .. vibı için bükümc
tc mur&coat etmiştir. ı azırlar ıo•c

lısi bu •şle meşgul olacaktır. 



~ 1 ife : 4 

Viyana : 28 (A.A) - Dolfos
suu ka,illerinden birisi olduğua 
dau şüphe edilen bir şahıs itirafata 
başlamıştır. 

Roma : 28 (A.A) ltal~aa mat 
buatı l>ir Avrupa tek cephesi teş 
kiliylc bu cephenin sacle şifahi pro 
testolarla değil icabında filiyat ile 
de Avusturyaoıo müdafaasını üze· 
rine almasını istemektedir. "Gior
naleditalie,, diyor ki : 

Her büyük devlet söz kalaba· 
lığının ve lüzumsuz tezahürlerin 
Avrupanıo karışıklığında ılk se· 
bep olduğunu hahrhyacak kadar 
medeni ve manevi bir cesaretle 
sahip olmalıdır. Büyük karışıklık· 
ler tehlikelerine aocak doğrudan 
doğruya kat'i bir vaziyet alınmak 
la ve kat'i hareketlerle karşı ko
ı1ulabilir. Alruanya her zamandan 
ziyade trzahürat altında bulun~u 
rulmalıdır. Hiç bir emri vaki ta
nımıyoruz ve icap ederse Avu5· 
turyonın istiklalini silahla müda
fanya karar vermiş bulunuyoruz. 
M Voıı Papenin tayini Alman orta 
elçiliğini bir yüksek komisP-rliğe 
bir ne\ i Alman hükumeti şubf'siııe 
tahvil etmeğe b~nziyor. 

Diğer gazeteler de Almanya
ya şiddetle hücum etmektedir. 

Vıyaoa: 28 (AA) - Avustur
ya ajansı bildiriyor : 

Prens Stachremberg radyoda 
söylediği bir nutukta demiştir ki : 

( Türk Sözü ) 

EG•r l•l•rlnlz· 
de intizam arıyor

aenız, hem · •cu•, 
hem gUzel it Y•P· 
t1rmak latlyorı•

n ız TUrk &6zUn• 

1 ıı" Yll.LIK MÜESSESE 

mUra•o•t 
ediniz. 

Ölen şefin gayesi milli sosya
listlerle hiç bir uyuşmağa teves· 
sül etmemek ve onlara Avustur
yaoın istiklilinr, hürriyetine ve şe
rcfıne dokunabilecek eo ufak bir 
tavizde bulunmamaktadır . Ölen 
başvekilin hatırasına hürmeten 
Avusturyaoıo hürriyet ve istikla · 
Jınio ileride mevzuubahs edilmesi 
ihtimallerioi bertaraf eylemek va· 
zifemizdir. 

_________________________________________ .....;. ________________________________ __ 

Ankara : 28 (A.A) - Bu gün 
saat 12 da Avusturya sefaretha
nesinde başvekil M. Dolfusuu is
tirahati ıuhu için bir ayini rubaoi 
icra edilmiştir. 

Merasimde Türkiye hükfiıoeti 
namıaa hariciye vekili T cvfik Rüş· 
tü bey hazır bulunmuştur. 

Merasime Ankarada bulunan 
bütün sefirler ile sefaretbaneler 
erkanı ve şehrimiz Avusturya ko· 
lonisi de iştirak etmiştir. 

Aokar : 28 lA.A) - Harİcİ· 
)C vekili Tevfık Rütlü bey Avus 
turya baş vekili müteveffa M. Dol
fussun feci bir surette vefatından 
dolayı Avusturya elçisine Türkiye 
hükumet& namına beyanı taziyet 
etmiş ve Türkiyenio derin teessfi· 
rünü bildirmiştir. 

Londra : 28 (A.A) - Vestmi · 
ııister kilisesiude 31 temmuzda 
M. Dolfuss için bir ayin yapıla -

caktır. 

Viyana : 28 (A.A) - kendi · 
sine kan nakli ameliyesi yapılan 
M. Rintelin elan yaşamaktadır. 

Viyana : 28 (A.A) - M. Voo 
Papeo, M. Dolfussuo cenaze me· 
rasimiude Almanyayı temsil ede 
cektir. 

Londra : 28 ( A.A ) - Avus 
turyanın Londra sefiri Avustur
yada sükunun tamameo iade edil· 
dığioi tebliğ etmiştir. 

Hükumet Strideki mahalli ka
rışıklıklar da dahil olduğu halde 
vaziyete hakimdir. Bütün hudut
lar açıkhr. Demir yollar tabii şe
kilde çalışcoaktadır. 

Paris : 28 (A.A) - Avuı\ur · 
yanın vaziyeti Fransa ltılya ve 
lngiltere arasında noktai nazarlar 
teatisine sebep olmakla berahar 
şımdiki halde herhangi bir diplo
matik harekete vesile olmıyacak 
gibi görünmektedir. 1 

Fransa 17 2 34 beyaaatını im- J 

zalamış olacı diğn iki devletle sıkı 
bir münasebet muhafaza etmek- 1 

tedir ve şayet bir teşebbüs yapıl· 
mak icap eder ise bu üç devlet 
tarafından müştereken yapılacak 
t.ır. 

Adana Cumhuriyet müddei umumili
ğinden : 

t<atil madılasin<len 4 sene üç 
ay 25 gün ağır hzpsc mahkum Ada
nanın Bakırsınclı mahollesinden 
Mahmut oğlu 1'okuç ~1ehme<le 4 
sene müJdetle bnbnsı Süleyman 
oğlu Malımu<lun vasi tayin edilıligi 
Sulh hakimliğinin 28,7,934 tarih 
ve l 378 No. hı müzakeresiyle bil
<lirilmiş olduğundan keyfiyeı ilt\n 
olunnr. 

Tarsus belediye riya
setinden: 

"234,, teneke benzin ve ' 1212,, 
teneke gazyoğı ve 23 teneko vagon 
yağı kapalı zarf usulilo 20 gün 
müıhlotle münnkosnya konulmuş
tur . 934 senPsİ .Ağustos oyının 12 
inci Pazar günü saat 15 te ihale 
edih:ceklir . Taliplerin Tarsus Bele 
Jiyesino muracantları ildn olunur . 

27- 30 3 4374 

Talebe velilerine 
müjde! 

ikmale kalan lise, muallim mek· 
teplcri ve orta mektep talebelerini 
yetiştirmek için [ riyaziye, fen bil
gisi, biyoloji, fizik, kimya ) dersle
ri vermekteyim . Arzu buyuran!a
rın erkek lisesinde A. N. remzine 
murncaatları .. c. 

Kacakcılar vatan ' . 
hainidir 

lel mahiyettulir ve Fransanın yal 
nız başına hareket etmesi mev 
zuubahs olamaz. 

İtalya ile. logiltereoin de bu 
görüşe iştirak ettikleri zannedi
liyor. 

Vatikan: 29 ( .A. A. ) - Ob· 
scrvatore\Homano gazetesi müdü
rünün imzası altında bir makale 
neşrctmckt~dir. .Mumaileyh bu 
makalesinde şiddetle nazilcıin 

aleyhinde bulunmakta ve şöyle 
demektedir. 

Bu barbarlık uynndımışoldu
ğu nefret hadden aşırıdır ve lm
nun uzak ve yakın bütün amil ve 
mesuUcri vicdanı umumi mahke 

Avushııya meselesi beyoelmi ' m~sinin huzuruna çıkmışdır. 

Kolordu civarında 

Y a· z l ı k S i n e m a 
BU AKŞAM 

' 

- Mösyö Bebe -
Mümessili : MORİS ŞÖVALYE 

ilave : uuva havadisleri • 

İnhisarlar umum müdürlüğünden 
1 - Aclıır.a Bn şmütlüriyeti yoprak tiitün anbarının tamir vo tev

siina ait inşaat kapalı zarf usuliyle kırJırmağa konulmuştur • 
2 - Kırdırma şartnamesiyle evrakı fonniyesinin musaddak su

retleri <lört lira mukabilinde CıbaliJeki levazım muhasibi mes'ulluğun
d .n ve Adana Başınii<lüriyetinden alınacuktır . 

3 - KırJırma 15 · 8 - 984 tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat 15 te Cibalideki alım satım komisyonumuzda icra olumacaktır . 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yuknrı<la ta
yin olunan gün ve saat ten evvel komisyona verilmelidir . 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei ınohsusası mucibince r~oni 
ehliyeti hoiz bulunanlar i~tirak edebilir . 

6 - ller istekli hkilmiş boJelin yüzde yedi buçuğu olan 907 
liralık muvakkat teminatı tayin olunan saatten evvel teslim etmelidir. 

7 - Kırdırma için toyin olunan saatte tutulması mutut ola.n 
zal.ııt kdğıdı doldurolJuktan sonra hiç l.ıir tt>klıf k:ıbul e<lilnıez . 435 

Posta telgraf başmü
dürlüğünden : 

1 - 935 senesi için bnşmüdü
riyetimizia ihtiyacı olan muhtelif 
ebat ve ovsafı 1187 ndct çıralı 

karaçam direk Adnnn yeni istasyon 
civarımlo teslim suretiyle ve müna
kasa kanunu mucibince 17 - 7 .. 
934 tarihinden itibaren ve 5 · 8 -
934 tarihinde saat 15 to verilen be
del muvafık görüldiiğü takdirde 
ihale edilmek üzere yirmi giin müd
detle münakasaya konulmuştur . 
Talip olnnltırın şartnamoyi görmek 
için Seyhan posta ve telgraf ha§ 
müJüriyet)erinc murncaatları iltln 
olunur . 4350 

17--22 28-3 

20-25-30-

Seyhan musiki yurdunda 

Alafıranğ musiki 
dersleri 

Yur<lun garp musikisi <lersha
neleri açılmıştır . 

Piyano, Keman, Mandolin der
si almak istiyenlerin şeraiti anla·· 
mak ve isimlerini kuy<lettirmek 
üzr-re htr gün saat 15 ten 17 ye 
kadar Yurt binasında umumi kd
tipliğe muracantları . 

Hizmetci kadın 
t 

Ev işlerini görecek bir kadına 
ihtiyaç vardır . Matbaamıza mura
cant edilmesi . 

l ____ B_e __ l_e_d __ i_y_e ___ i_l __ a,_n __ l_a_r __ ~ 
-Belediye Riyasetinden • 5 

Darülaceze ve emrazı zühreviye hastan A 
için odun, kömür ve kuru erzak 

satın ahnacak 
Darülaceze ile emrazı zülıreviye lıaslanesinin lıir senelik J 

kömür ve kuru erzok ihtiyncının açık oksillıno suretiyle snlırı Ah 
sına karar verilmiştir . 

ihalesi Agustosun 14 üncü Sa lı günii s:ınt on beşte yopılocl 
<lan taliplerin o gün Belediye encümeoino ve şnrtnnınele rini görıll S 
tiyenlerin tle Bele<liyo yazı işfori kolernirıo murocontları ildn oltınıJt 1 · 1ı;'~

1 

tıı ırı il 

23-27 -- 1-6 4362 lıunı tı. 
dc•r n 

A vu tı: 

kur ı 

Mirza çelebi mahallesinden geçen lağa~!11:,~:~1 
inşaata münakasaya konuluyor n1 

zinin 
Huyvnn pazarından ve mirza çelebi mahallosinden geçen uııa'nuşvel 

)ağamın temılit inşaatı kapalı eksiltme suretiyle yn ptırı laco kt ı r. 61 siz i t: 

keşfi hin yedi yüz yirmi üç· 1723 lira olan bu inşautın ihalesi Ağlll k~ıu. ıı 
sun 14 üncü Salı günü snat on beşte yııpıJ ııcuğınd:ın taliplerin o dırdı. 
muayyen saate kntlnr tekliflerini Belediye encüınenino vermeleri§' d lf~ 
nıe ve kPşfi görmek istiyenlerin de yazı İşleri kalemine murncaa Neaz; t 
ilt1n olunur. 4364 23-27- 1-6 kur§u 

kt>udi 

____________________ __, ________________ , ________ _, 
A 

nıerk 
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isıikl 
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Adanamrzın bu en kıdemlive en mükemmel tabı 
keti 

toğraf atelyesi nihayet beynelmilel bir şöh~ mal 

haiz olan "A G FA,. Fabrikasının fil imlerini rağı ya 

muhtelif cins kağıtlarını da getirtmiştir. 

o • o 
cur 

lta 

1 lıa 
En mükemmel vesaitle milcehhez atelye e olt 

de en müşki)pesetleri dahi memnun ede sel 

resimler yapılır. Vitrine bakmak sözümü~ ~; 
doğruluğunu isbata kafidir. 

D • D 

AMA TÖR iŞLERi AZAMİ iTi

NA VE SÜRATLE YAPILIR 

VE HEMEN ERTESi GÜN 

TESLiM EDiLiR. 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

---~------··------------

<liı 

öl 
öl 
f ü 
re 
m 
d ı 

A 
ti 
ğ 

l: 

8 

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

Şehir abonelerimizin gazeteler' 
hususi müvezzilerimizle her gün stJ 
bahleyin erkenden istedikleri yeri 
bırakılır. Şehir için aylık abone bif 
lairdır. 

• * * 
Bir defa konacak ilanlar1n üçüncü ve dör 

düncü scıhifelerde her satırı on kuruştur. Rel' 
lam r114LA:ıiyetindeki devamh ilanlar için ayrıca 

1 pazarhk yapılar ve en ucuz bir fiyat istenir . ) 

Umumi neşriyat müdürü 

Mehmet Nureltirı 
Adana Türk sözü matbaası 


