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Sahibi ye Başmub~ 
FERİT CELAL 1 

31 Tem muz 1934 
SAL 1 

•• -- •• Teneke fabrikası 1 
Bir şirket Dörtyolda bir teneke 

fabrika•ile gaz ve benzin tankları 

kuracağından bahisle iktisat veka
lt>tine müraacat etti . __ , ________________________ __. 
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~·~Avusturya hükümeti ,Alman hududunu kapattı 
elik 
in Alı Oolfüsün katli 

Ankara 
Hilaliahmer cemiyeti Nafia Vekilimiz 1 Dolfüsün cenaze merasimi 

pı]uc Fail Cdcil 
•örını . 
1 

0 
Son ~iinlnd~ Avıısıuryada azı Umumi merkez heyeti 1007 fakir 

çocuğa yardım etti. 

Bandırmada uzun boylu tet- ır· d l · b • ·1 
kikatta bulundular • v ıyana ayapı an merasımde ır mı -

~]un ııılırikiiıı olaıwa l( İi"i}le arınıağa baş 
362 lamışıı . Fabrikalar, Deıniryollen, Kili-

t'lrr nıüırınadiyen lıoınbalaoıyordu, 
A vu,ıuryanın i•ıikliliııi A iman yaya 
kar~ ı şiddetle müdafaa edrn Dolfüs 

~ i,e biiı ii o hu harekeıleri bas ı ırmağa 
a nıuvaffak ohıyordu. 

Jlünkü telgraf baherleri 300 Na· 

ı Mekteplerdeki gençlik dernek teşki
latı bu sene daha fazla genişletilecek 1 

Bandırma: 29 ( A. A. )-Nafia 
Vekili Ali beyefendi refakatle
rindeki devlet demiryolları er kanı 
ile bugün Bandırmaya gelmiş: 

!erdir. Vekil bey belediye ve hü 
kum et dairesini , C. H. F. nı zi · 1 

yarrt etmiştir . Bandırma lima
nında ihrııcat ve ithalat emtia 
enbarlarıoı t•tkik etmişler gerek 
hat güurgahında ve gerekse şehir 
ve kasabalarda halkın dileklerim 
dildmişlerdir . 

zinin lla~vPkiıl.ı dairesini basarak 
uııı Başvekil Dolfii"ü öldiirdüklerini.' ıel-

r. 88 siz iotasyonunu i ş gal ı derek hır ta· 
AğtJI kıın hareketinde bulunduklarıoı bil
in 0 dirdi. 

. Bu beklenilıniyen bir harekt't 
erı V değildi. Geçen son.baharda yine bir 
can Nazi Başvekilin üzerine birkaç ti 

kurşun atmıştı. l:'akat ıalii o defa 
kendisine siper almuşıu. 

Avusıuryadaki bütün tahrikaun 
merkezi Almanya olarak gösteril
mektedir. Almenyaoın Avusturya 
isıiklaline kartı ıekip ettiği hususi 
lıir politikası vardır. Jo'akat Avus
turya Orta Avrupada çok ehemmi· 
}"tli siya•İ bir vaziyet.., maliktir. Başta 
lıalya olduğu halde Fransa, lngil · 
tere Avusıuryanın istiklaline son de
race ehemmiyet vermektedirler. Ve
ııedikte Iliıler ve .Mosolini arasında 
yapılan kouuşınada Avusturya istik· 
lali ortaya konulmvş ve Nazi tahrİ·· 
kiiıına nıeydan verilmemesi Hitler• 
den rica edilmiş olduğu kuvvetle 

ef tahmin ediliyordu. Fakat Nazi hare· 
keti durmadı, balta Ven edik konuş 

öh~ nıalarındaki umut ve nümayişlere 
ini rağmen son günlerde lıu yüzden lıal· 

ya matbuatı Alınanyaya şiddetle hü
cuma başladı. 

Dolfüı ıu birkaç gün içinde 
lıalyaya gitmiye bazulanıyordıı. Ailesi 

1 lıalya Başvekilinin ailesine misafir . e 
olmuıtu, bu müliikaıın ne gibi bir 

e sebebe istinat etıigi malüwdu. Fakat 
üıf Do!Iüs bu mülakata gidemeden göğ-

sünü Nazi kurtunlariyle deldirdi .. 
Mesele asla ehemmiyetsiz değil· 

dir. Dolfüsün bir Nazi tarafından 
öldürülmeai, başka bir başvekilin 
öldürülmesine asla benzemez. Dol-
füs kuvvetli bir vatanperverlik gay· 
retiyle Avusturyayı Almanyaya karşı 
müdafaa ediyor ve bütün devletler· 
den himaye görüyordu. Viyanada bir 
Nazi kabinesinin mevcudiyeti Orta 
Avrupenın yüzünü nasıl bir hale ge· 
tire~eğini tahmin etmek müşkül de· 
ğildi. Bunun için Dolfüs her taraf· 
tan kollanıyordu. 

Dolfüs iyi yetişmiş bir devlet 
adamı idi. Avusturyanın iktisadi va· 
ziyetinin en karışık olduğu bir zaman· 
da iş başına gelmiş, bir tarerafıen 
debili karışıklıkları düzeltmek, diğer 
tarafıao da harice karşı Avusturya· 
nın istiklalini korumak gibi mühim 
işleri üzerine alınıştı. GeçPn k:iuunu· 
sanide Sosyal Demokratların Viya
nayı şiddetle sarsan azgın ihtilal ha
rekeil ~rini kuvvetle ve ani olarak 
lıasıırmaı>e muvaffak olma<ı Oolfüsü 
daha zi;ada kuvv~ılendirmişıi, bu 
hal bir müddet Nazileri umusuızlu-

. ğa düşürdü. 

lıf' Venedik miilakatından ve bilhas-

rt 
a 

re 
if 

sa Almanyadaki aon karışıklıkların 
~iddetlc bastırılıp ezilmiş olmasından 
sonra Nazi hareketinin ıekrar Avus
turyada başlama&• Avrupa maıbuaat~.n
da iyi bir tefsire uğraınıyor~u . Goa· 
ıerilrn bu endişeleri müteakıp Dol· 
fü ün vurulma"' Avrupa efkarını 
büobütün sinirlendirecek bilhassa bu
nun aksülamtllerine lıalyada şahit 
olacağız. çünkü orta Avrupad~ İtal-
yanın elini ıuııuğu en kuvvetlı şah
siyet Dolfü• idi . 

Dünya matbuatının bu işte mut
laka Almanyayı mesul tutacağına 
şüphe yokıur. çünkü bütün hareket· 
!erin şekil ve ıezabürü o taraftan ge· 
liyor, olduğuııu herkes inanmı,:ıtır, 
Avrupada eıılhun ynleştirilmesi me· 
selesi konuşulur ve tedbirler düşü
ııülürkeıı bu hadise tamamen fikir· 
)eri bulandırabilir. Hrnüz açık ve 
etraflı haberler gelınemi§tir. Dolfü
•ün arkada ları vaziyete hakim görü· 
nüyorlar. l yan ha tırılmı~ gibi Dolfü· 
eüo ölümiyle Avusturya istiklalinin 

Ankara : 20 ( A. A. )-Geçen 
ders senesi içindeki faaliyet hak
kında bilalialımer merkez heyeti 
umumi katibi Anadolu Ajansına 
şu beyanatta bulunmuştur : 

Şimdiye kadar nizamname 
mucibince memleket dahilinde 
kırk iki Hilaliahmer gençlik ıler 
nek şub t si kuruluş ve gerek bu 
dernek şubelerine bağlı ve gerek 
müstakil olarak dört yüzü müte · 
caviz dernek kolu teşekkül etmiş
dir. 

Bu teşkilata iştirak eden ta
lebeye verilmek üzere şimdiye ka
dar yirmi iki bin üç yüz liralık 

pul ve maktu makbuz talep erlil 
miş ve ders senesi nihayetine ka
dar bunun aşağı yukarı yarısından 
fazlası sarfedilmişdir. Dernek şu
be ve kollaıı veridatlariyle fakir 
çocuklora kitab, levazım, kırtasi
yr, elbise, ayakkabı ve iaşe edil
mek suretiyle yardımlarda bulun
dukhrı gibi ayrıca umumi mrr
kezcede bu hususta muavenette 
bulunulmuştur. 

M~rkez heyeti ayrıca Ankara 
Halkevi içtimai muavenet kolu ile 
müştereken yalınız Ankarada yev 1 
miye 1907 çocuğu iaşe etmi~ ve 
fakir talebeye kitap, iş vermiş ve 

bazılarını giydirmiş ve mülhakatta 
fakir mektep çocuklarına kırtasi-

Gazi Lisfsİ talebe e' i 
Kays;}ride 

Kaysert : 30 ( A. A. ) - Köy
cülük tetkikatı yapmak üzere Tur
neye çıkan Gazi Lise~i talebesin · 
den beş efendi bugün şehrimize 
gelmişlerdir. Zencidere, Germin, 
Tavulusun köylerini gezerek ka
zalara gideceklerdir, Gençler ma
arif müdürü Hüsnü bey lise ve 
muallim mektebi talebesi tara
fından karşılanmış ve liseye mi
safir edilmişlerdir. 

Afyon karahisar 
Maden suyundan soda 

istıhsal edilecek -A KARA : 29 ( A.A ) - Hilii-
liabmer cemiyeti umumi merkezi 
ı\fyon karnhisar maden suyu men
baında ıabii soda isıihsali için icap 
eden ilmi ve fenni tPsisatı yaptırmış 
ve ıeıkiketa girişmiştir. 

Isparta da 

s ilerin yaptığı hasar 
fazladır 

ISPAPTA: 29 (A. A.) - Üç saat 
kadar devam eden dünkü büyük sel 
ş~hrin muhtelif şehirlerindeki ev, 
bağ, bahçe ve tarlalarda hasar yap
mışsa da miktarı teshil edilmemiştir. 
Belediye bu işlerle yekınden alaka
dar olmakta ve teshil işleriyle nğraş· 
maktadır. Belediye tarafından yaptı· 
rılan büyük köprüyü de sel alını~tır. 

suya düşeceği asla düşünülemez . 
Avusturya istiklali yalnız başına bir 
hususiyeti haiz değildir, bu mesele 
beynelmilel bir meseledir . 

Orta Avrupanın merkezinde yıl

lardanberi kaynıyan bu gibi hadi•<'· 
lerin inkişafı dikkatle takibe değer 

bir meaeledir . 

ye göndererek bu surt!tle yardım
da bulunmuşdur . 

Bu sene için faaliyetimiz ders 
senesi başlangıcından itibaren Ja 
ha genişJiyecektir. Merkez heyeti 
şimdiden bunu nazarı itibara ala
rak hazırlıklara bışlamışdır.Müm
kün olduğu kadar kırtasiyeciliği 
bı:rtanf ederek ameli bir tarzda 
dernek ve kollardan gelecek ta
lepleri bir an evel isaf eylemek 
için bazı ttdbirlcre müracaat ey
lemiştir. Her halde 1934-35 se
nesi zırfındı ki faaliyetimiz şim

diki faaliyetimizin üç dört misli 
fazla olacaktır. Düşündüklerimiz 
tahakkuk ederse gençlik Hilali
ahmerine mahsus küçük bir mec 
mua çıkaracağız. 

Bu sene zarfında Amerika,Ja
ponya ve Lehistan, Yunanistan 
gençlik salipi.hmer trşkilatiyle 
albüm teaii edilmişdir ve albüm
ler memlc:ket yavrularına memle
ketimizi tanıtmak hususnıı-la çok 
faideli vasıtalar olduğuna kanaat 
getirdik ve bu hususta teşvik edi
liyoruz. Bütçemiz müsait olduğu 
takdirde beynelmilel salibiahmer 
birliğinden çocuk ara mahana fi- 1 

limler getirtmek ve bu suretle 
onların ilmi ye terhiyevi ihtiyaç
larını da temin eylemek niyetid
deyiz. 

Bandırmada da uzun tetkik
ler yapılmış, icap eden kararlar 
verilmiş ve akşama doğru Kü
tahya istikametine doğru hareket 
etmişlerdir . 

Torosspor 
Bugün şf'lır!mİze :gelmeleri 

bf'kleniyor 

lznıirde üç maç yaparak mühim 
neıiceler Pide etmiş olan Torosspor· 
lu gençlerin bugün Mersine çıkarak 

akşam üzeri şehrimize gelmelni 
beklenmPktedir. Bugün gelemedik· 
!eri takdirde yaran şehrimizde bulu
nacaklardır. 

Gençlerimiz, istasyonda merasimle 
karşılanacaklardır. 

Tekir dağı hükumet kona
ğı tamir ediliyor 

TEKİRDAC : 29 ( A.A l - Te
kirdağ hükümeı konağının tamırı 

için 10,000 lira tahsisat ayrılmıştır . 
KouMğın bu sene içinde tamiri ve 
natamam kısınınıo ikmali muhak
kekıır. 

Meşhur casus Lavrens 
Meğer arapların en sadık ve 

hakiki bir dostu imiş ! ... 

Kudusde Suriye, Filistin ve Mısır vatanper· 
verlerirıin iştirakile kongre toplanıyor 

Suriye muhabirimiz 29 tari-

1 hile yazıyor : 
Şarkılerden Emiri ve mer- ı 

hum Emir Faysalın kardaşı olan 
Emir Abdullah geçen haftalar ı 
içinde Londraya bir seyahat yap 
mış ve İngiliz hükumet adamla
rile görüşmüştü . 

Emir, bir kaç gün evvel Lon
dradan memleketine dönmüştür. 
Londradan hareketinden evvel 
kendisile görüşen " Taymis ,,ga 
ı:etesinin bir muhabiri ile arala
rında şu muhavere geçmiştir : 

Muhabir-Londrayı ziyaret -
ten memnun musunuz ? 

Emir Abdullah- İngiltereyi 
ziyaretle İngiliz devlet adamlarile 
temasımdan çok m~mnunum.Ha
zırladığım bir çok proğramlarım 
vardır. Bu proğramlar etrafında 
müzakerelerde bulundum . Bun
ları kuvveden file çıkarmak için 
çalışıyorum . 

Muhabir - Hayatınız hakkın
da izahat verir misiniz ? 

Emir Abdullah- Sabahleyin 
fecirle beraber uykudan uyanır 
ve sabah namazını kılarım . Bu 
sebeple gündüzleri çok çalışırım. 

Muhabir-Miralay " Lavrens,, 

si tanıyor musunuz ve kendisile: 
Londrada görüştünüz mü? 

Emir Abdullah - Miralay 
" Lavrens ,, Arapların en sadık 
ve hakiki dostudur . Mumaileyh 
büyük Arap iimalinin tahakkuku 
( ! ) için elinden geldiği kadar 
çalışb. 

Miralay Lavresle harp esna
sında merhum biraderim Faysa 
lın karargahında tanıştım . 

Harpten sonra kendisile gö
rüşemedim. Bundan sonra da gö
rüşüp görüşemiyeceğimi kesti -
remiyoıum. 

Muhabir-Arap kadını hak
kındaki düşünceniz nedir ? Ka
dınların yüksek tahsil görmesine 
taraf tar mısınız ? . 

Emir Abdullah-Kadınların 
terakkisini isterim. Bununla be
raber kadının eve kapanması ve 
ev işlerile m•şgul olmakla iktifa 
eylemesine daha ziyade tarafta
rım. 

Muhabir- Şarkulerdenin Fi
listine ilhak edileceği hakkında 
bir şayia var . Bu hususta bizi 
aydınlatır mısınız ? 

Emir- Böyle bir proje mev · 
- Gerl•i ikinci nhifede 

yona yakın halk hazır bulundu 

ltalyan kuvvetlerinin hududu geçtikleri 
haberi teyyüt etmemektedir. 

Viyana : 29 { A. A. )-Gratz
dan bildirildiğine göre dün akşam 1 
19 raddelerinde M. Dolfusun ha
tırasını taziz için koşu meydanı
nda icra edilen merasimi müte · 
akip şehrin muhtelif yerlerinde 
birdenbire birçok silah patlamış 
tır. 

l\1eeele tehkik edildikte ui 
lerin meydan okumalarına taham
mül edemiyen Sutzkorp efradının 
kendilerine hakim 'blamıyarak be
lediye bahçesindeki balkın üzeri
ne ateş açtıkları anleşılmışbr. Şaş
kına dönen ahali her tarafa kaç 
mıya başlamışdır. Opera cadde 
sinde ~eçenlerden bir kişi telef 
olmuş iki ki§i ağır varalanmış
tır. 

Gratz şehrinde son darece bir 
heyecan hakimdir ve yeni hadi
seler çıkmasından endişe edilmek 
tedir. 

• 

Styrianın sair yerlerinde kay
de şayan başka hiç bir vaka yok
tur. 

Berlin : 29 ( A. A. )-"Havaı,, 
muhabirinden : 

Alman matbuatı Avusturyada 
vaziyetin ıalah iktisap etmekten 
uzak bulunduğunu isbata çalı~
maktadır. Gazetelerin iddia ettik
lerine göre hala orada kanlı kav
galar devam etmekte ve hükume 
ti hazıra erkanı arasında vahim 
rekahetler hadis olmaktadır . 

Yine Prens Sıtarhembergin 
son nutkunu tefsir eden Alman 
matbuatı Avusturya hükumetinin 
başvekil Dolfusun netameli siya 
setini gütmek islemesi keyfiyeti 

ni esefle karşılıyorlar. 
Viyana : 29 ( A . A . ) -

Viyana matbuatı Dolfusun 
cenaze merassminin bütün halk 
arasında bırakbğı derin intihn 
müttefikan kaydetmekte ye hu 
ölümün Avusturya vatanperver
liğinin tam bir kemale gelme8ini 
yazmaktadır. 

Diğer taraftan Viyana matbu
atı Avusturya kahramanının 1-ar
şısında Alman matbuatının civan
mertlikten mahrum olan hat ı 
hareketini nefretle keydetmek
teJir . "Wiener Veitung,, diyor 
ki: 

Dolfus, feci ölümü ile Avus
turya milletinin diğer kı mınıda 
birleşdirmişdir , 

Belgrat : 29 ( A. A. )-İtalyan 
kuvvetlerinin Avusturya toprak
larına girdiği haberlerinin yanlış 
olduğu anlaşıldıkhn sonra siyu· 
si mahafilde sükunet avdet etmiş 
dir. 

Belgrat : 29 ( A. A. ) - Dün
denberi Avusturyadan kaçan 700 
den fazla milli sosyalist Dravog
rad ve Rıdgonatan Yugoslavyaya 
geçmişdir . Bunların hepsi tutul 
muştu.r . 

Viyana : 29 { A. A. ) -- M. 
Rintelenin vaziyeti vahimdir. Fa
kat ifadesi alınabilmişdir. Üı.eri 
ne çöken mesuliyet zannedildi
ğinden çok deha ağırdır. 

Belgrat ; 29 ( A. A. )-Yuğos
lavya matbuatı Avusturyadaki 
ıuikastin Almanya tarafından mü· 
ukkep olduğunu isbata çalışmak· 

- Gerisi !lç!lncil sahifede -

Stratosferik balonu 
Yirmi dört bin metreye çıkmak üzere 

Rapit elitte havalandı. 

Balonun bezleri parçalandı.içindekilerin 
hayatlarından endişe ediliyor . 

Rapit Elit : { Amerika ) 29 
( A. A. ) - Dün buradan hava
lanmış olan Stratosferik balon 
dünyaııın en büyük balonudur. 

1 
85000 metre mikabı hacminde
dir. Safra olarak 2700 kilo saçma ı 
taşımaktadır . İçinde bulunanlar 
sıcak elbise ve 7 ton ağırlığında 
yiyecek ve sair levazım götürmek
tedirler . Bu balonla uçanlar pi
lot binbaşı Vilyam Kepner, fenni 
rasit yüzbaşı AlbPrt Stovone ve 
muavin pilot yüzbaşı Orvil On 
dorsondur . 

Bunlar teşebbüslerine kurban 
gitmiş olan Rus alimlerinin elde 
etmiş oldukları irtifu rekorunu 
kırıp 24000 metreye yükselmek 
ümidindedirler . Dos doğru gök 
yüzüne yükselen balonun hare 
keti esnasında 30000 kişi · hazır 
bulunmuştur. Saat 18, i 4 geçerek 
binbaşı Kepner bir telsiz gön
dererek Stratosferik mıntakaya 
40.200 kadem irtifaında eriştik. 
!erini ve 77000 kadem yüksel
meyi ümit ettiklerini bildirmiı-

tir. Hareketindenberi balon bir 
çok müşkülata maruz kalmıı 
ezcümle 16000 kadem irtifea 
yükseldiği anda birdenbire 14000 
kademe düşmüş ve saatlerce hu 
irtifada kaldıktan sonra yeniden 
yükselmiştir . Binbaşı Ketpner 
balonun uğradığı bu arızanın ne
~en ileri geldiğini anlıyamadığını 
ıfade etmiştir . Daha sonra saat 

20 ye doğru binbaşı Kopner 
18850 kıdeme eriştiklerini fakat 
rasadatta bulunmak üztıre muh· 
telif irtifalarda dolaşacağını bil· 
dirmiştir . 

Rapidsiti:Amerika:29(A.A.)-
-Binbaşı Kopner , bindiği balonun 
16 kilometreye yükseldiğini bil· 
dirmiştir. Bundan sonraki telsiz
lerde balonun alt kısmında mii· 

teaddit yırtıklar husule geldiğini 
ve inmeye kadir olamıyaruk bu· 
lunduğu noktada kımıldamadan 
durduğunu haber vermektedir • 
Balonda bulunanların akibetin
den endişe edilmektedir • 



Sahife: 2 (Türk Sözü ) 

Halk Terbiyesinde L _______ l ı ~EHİ& H..A.HEHLERİ 
Meşhur casus 

Lavrens 
Folklor ve Etnoğrafyanın değeri 

21 
( Meslekıajlarımla bir hasbihal] 

Dokumacılık : 3 
Halk arasmda ötedenberi do

kumacılık bir anana iıidir • Hili 
aşiretler arasında Türk köyleri 
içinde yaıayan kad1n ve erkekler 
dokuma işleriyle mefguldür . 

Halkta dokuma iki türlüdür . 
lliri : bala , kilim , heybe , çuval 
dokumalau · diğeri , don , aba , 
%.\hıo , gönek ( gömlek ) dokuma
larıdır . 

Bu iki dokumanın aletleri de 
ayrı , ayrıdır . Kilim , heybe , çu· 
vol ve buna heazer dokumalar• ıı· 
tar » don, zıbın ve aba gibi şeyler 
.. çulha " adlarındaki aletler vası· 
t.siyle dokunur . [., ] 

Halk dokumacılığında halkın 
biolerce senelerdenberi muhafaza 
ettiği motifler , dokuma usulleri, 
boyalar ve hunlara iliıik adet iti· 
yat ve akideler balkın içinde ade
ta kül tur leşmiı ve akide haline gir
miş bir haldediı . 

Dokumacilıkta da balkın lier 
ııindc olduğu gibi bir takım ef· 
Hneleri yaıımaktadır • Halk ter · 
biyesinde ve milli tarihimizde bü 
yük değeri olao bu ananevi mu· 
laafazakirJıklarıa tetkik ve iılabı 
meselesinin " halk terbiyesi • bel 
lnmiğini teıkıl eder. 

latar itleri : köylü ve aıi

retlerde ıstarda dekuuan şeyler 
çad1r çuval , heybe , kilim , çul 
ve baral adlanm ahr . 
Etilerin bir mabuduoun adına ben· 
ziyen " ıstar ,, kelimeıinia aramız
da bili mühim bir sanat ileti ola
rak yaşam11 olması oldukça dü
tllodüıücü mevzulardan biridir . 

lstar doknmacılığında keçi kı

landan çadır , çul çuval gibi ıey
ler dokunduğu gibi koyun yllnün · 
den de , kilim , heybe , çuval , 
baral , gibi ev eşyası dokunur . 

Bu it köylerde yalnız kadınlara, 
aıirette hem erkek ve hem de ka 
dınlara mahsus iılerdendir . 

Aıiret arıısında iplikleri bük· 
mele ve hazırlamak temamen er
keklere tevdi edilen vazifelerden
dir . Koyunun arka1ında gezen 

çoban çadınnda istirahat eden ağa, 
devesiyle değirmene giden genç 
ve daha başka işlerle meşgul olan 
bütün erkekler mutlaka oturduğu 
yerde , iti haıında iplik bükmekle 
meşguldür. 

Erkekler bütün yaz ve kıt boş 
vaktını kirmen çevirmek ve iplik 
hazulamakla geçirirken kadıular 
ıstarlannda çadır , çuval , haral , 
lulim , çul gibi şeyleri dokurlar . 

Burada gıptaya değer bir çalış 
ma zevki olduğu gibi aralarında 
itiraz kabul etmez bir de iş bölü 

Yazan : A.Rlza 

sal olarak zıkrolunacak ıeyforden 
dir. 

"Sel tser için kurban kesilmez, 
Orum alasının göbeği yapılırken 
düa edilmez , Su işleri işlcrıirken 

susuzlar sulanmaz ise bu yapılan 
kilimlerde uğur olmaz ,, kanaat. 
vardır . 

Büyük ümitler ile dokunan bu 
dokumalar da hallcm hayali ve 
muıikisi de mühim ı ol alır . 

Niıaolınacak , evlenecek kız· 
lana istar1 baııoda işlerken müte· 
madiyen galeyan eden ihtisasları 
ve bu· ihtisaslardan ıonra dokuyu
cuyu coşturan bir musiki de var
d1r. 

lsiarımm önii çukur 
Dokuduğum zincir nakır 
Kurban kestim selesere 
Çullıama ibrişim takın 

Bir el bir saray i sel eser ; na 
cak i zincirli kilimlerinde bazı do
kuma ve bazı çiçekler uğur olarak 
dokunur . e; dokumelarda gCSrü
nen motiflerin bir çoğu uğurlu ve 
uğursuz Hyılır . 

Halk itikatları arasında başlan
mıı dokuma işlerinin ilk örne 
ği her kese gösterilmez . Gözü 
nazarlı olanlara eğer hu işler göı
terilirse bu dokumalar fena çıkar 
iytikadı halk arasmda bir ukde ha
lindedir . 

Bunları tetkik edecelc olan bir 
terbiyeci dokumacllığm bütün kı
sımlarını inceden inceye ıraıhra
cak ve buralarda bulacıtğı iytikat· 
lar vaıtasile halk terbiyesinin ıe
masın1 hazırlamış olacakhr . 

Halk dokumacıhğı uasmda 
kızların, gelinlerin, ihtiyar nene· 
lerin rubunda büyiik bir mevki tu
tan inanmalar ıayuinde en mii
bim tetkiklerin yapılacağı tiiphe 
sizdir. 

Halk : etyasanı ve giyeceği 
elbiselerini her vakıt kendi dokur 
memleketin iktis. diyıtıaa asırlar· 
danberi hizmet eden bu nasyona
list mefküreyi her vakıt hürmetle 
karıılamak milli bir borçtur. 

Gerek çulhalarda ve gerekse 
ıstarlarda dokunan "halk doku · 
m11lar" ımn envaı pek çoktur. He
le bunların boyama işleri cid 1en 
dıkkatle 1etkik ediltcek mevzu 
lardandu:. 

Halk boyacıh(ıında " aıkar ,, 
yapmak ve aşkar itlerinden ıoura 
nebati boyalar ile ipliklerin tes
piti iti yine bir çok itiyat ve iti
katlaruı yardımlarrna bağhdsr. 

Dokumıcıbk ve bo)acılıkta 

balkın ruhunda yaşıyan efı~neler, 
türküler, hikiyeler, bir terbiytci 
için bulunmaz sermayelerden • 
dir. 

mi vardır · Bunlara dair bir kaç misal o 
Çad1r , çul, çuval , kilim • bey· 1 kursak maksat basıl olmuş olur. 

be baralların envaı vardır . Bunla 1 Ata sözldrl : 
ıın isimleri ve Üzerlerine iplenen 
oakıılan tetkika değer mühim 
mevzular arasandadu . [ 1 ] 

8ilha11a kilim motilferi ara· 
aaada Türk damgalanna müşabih 
lmekler insanı saatlerce- düıüo· 
~ecek kadar mühim ve terbiyevi 

lljelerden bir;dir . 
Bu dokumalar içinde kurban , 

dua, hhsım yapılması lizımgeleo 

1 -11Aşkan gök gözlü avrat 
görürse boya bozulur. ,, 

2 -"Kaynayan boyanın ateşi 
bııılaraa boya tutkal gibi yap•f · 
kan olur. ,, 

3 - 11 Kilim, baral, heybe do· 
kuyao kızın eline bakarken bir de 
göke bakmalı eğer göğe bakmaz
sanız kızın eli sızlar dokuyamaz. ,, 

( Duran Kehya ) 
itler i ujurlu ; uğ11rszluklar bir Hik • ayeler: 
terbiyeciyi cidden alakadar eden ....... __._;.__ 
meselelerdendir . (Sel eser Urum " Bir kız 11taranda kilim do-
atası , ıu işi) adlarını alan do kurken al karı karıı11na çıkmıı, 
kuma örnekler melanette mi başuıa çökmilş 11tar baıında kız 

AJkılakalm•ı aman demiı olmamıı 
sonunda aklına gelmit bir bıçak 
çekmit alkarııı kaçmıf, amma on· 
dan ıonra dokuduğu kilim bin san 
lira değerinde bir kilim olmuı. ,. 1 

Halk ara11nda kilim:dokuyaa bir ! 
lıiadıaa " Alkarııı ,, röriiaürae o 

( • ] Bak cenupta türkmen oy· 
.... ıdarı üçüncü kısım da dokuma· 
eılık aletlerine . 

[l) Bak Cenupta Türkm~n oy· 
maklan ıiördüncü kısım dokumacı· 
hk , kilimler , ve boyacılık bakkıo· 
daki makalelere . 

Vali vekilimiz 
Bugün akşam Kozandan 
şehrimize g~lecektirler. 

Maliye dairesinde \'ukubulnn 
yolsuzluğu yerinde tahkik ve tet
kik ve kazada bazı teftişatta bu
lunmak üzere evvelki gün Feke
ye gitmiş olan Vali vt kili Osman 

Nuri boyle kendilerile birlikte 
gitmiş olan Defterdar Halil ve 
Viliyet jandarma kumandanı kay-

makam İbrahim Ethem beylerin 
hugüa öğle üzrri Kozana gele· 
cekleri ve akşam üzeri de şehri 
mize dönecekleri haber alınmış
tır . 

Tevfik Celil bey 

Ankara emniyeti umumiye mü
dürlüğü birinci ıube ıeflerinden , 
iken Karı emniyet müdürlüğüne 
tayin edilen hemşehrimiz Tevfik 
Halil bey akraba ve dostlarını zi
yaret etmek llzre Ankaradan ıeh
rimize gelmiştir . 

Yurus Kazım va Naci 
beyler 

Meıleklerine ait bıszı hususi 
tetkikatta bulunmak üzere bundan 
on gün evvel Maraş, Gaıiantap , 
Urfa ve Diyarbekire gitmif olan 
vilayetimiz maarif müdürü Yunus 
Kazım ve erkek muallim mektebi 
müdürü Naci bryle ıebrimize 
daomüılerdir . 

Saimbr-yli MalmO· 
dUrlüğü 

Saimbeyli Malmüdürlüğüne 
Karaköıc kaz111 Malmüdürü Ab
mtt Hamdi bey tayin edilmiştir . 

izni uzatlldı 
Memleket bastabaneıi opratö

rü Nuri beyiu mezuniyeti on brı 
gün uzatıldı . 

Dörtyol da 

Bir şirk~t bir teneke fabri
kası ve benzin tankları 

kurac~k 

Sokooi vakum ltumparyasıu şir
keti tarafından Dörtyolda tesis 
edileck teneke fabrika11 ile gaz 
ve benzin tankları için vekaletten 
ia-t~nilen mlbaade içia yapılacak 
bir muamele olmadığı ve mezkür 
tesisat için retirilecek makine 
ve sair ilit ve edevat için ithal 
müsaadui alınmak llzere aynca 
müracaat etmelt>ri JOıümunuo ıir· 
kete bildirilmesi iktisat vekale
tiod ea vilayete hildirilmiıtir . 

Doğum 

Pamukcu zade Hasan efendi 
oğlu Abdi efendinin bir erktk 
çocuğu olmuştur . Yavruya uzun 
ömür diler, ana ve babasını kut
lulanz: 

kilim gayet iyi bir kilim olacağı 
kanHti vardır. 

" Kır lsmeil ., 
Tıirkıiler : 

A ipliğim boyalıdır 
Aşkarı oyalldır 

Ben dokudum sana göre 
Her yam soyalıdır 

• . ., 
B,, Eğrildi, bı1kı1ldıi ipliğim 

Istarımda öltti kekliğim 
Ben dokurum çol/ıa gömlek 
Görmeyeli onu dertliyim 

• • • 
C,, /starım kamalak ağzı 

ipliğim saramak yazı 
Dokudum blr· gıizel yara 
Gelsin buraya bazı, bazı 

Nüfus işleri 
Müddetin bittiği şayiası 

doğru değildir 

GOfus işlerine dair Bütülc Mil· 
let meclisinin kabul ettiği af ka · 
nuouoda tayin edilen müddetin 
bitmek üzere olduğuna dair söy
lenen liflarıu biç bir asıl ve esası 

yoktur.,Müddet 28 -934 akıamı 
bitecektir . 

Nüfus dairesine müıacaat eden 
iş sahiplerinin iıleri numara tab 
tında yapılıp bitirilmekte ve bil· 
viyet cüzdanları sahiplerine veril 
mektedir. 

AGustos maaşı 
Memurinin Ağustos maaılan 

yann verilecektir . 

Fransaya 
Ne kadar bakla va no
hut ihraç edebileceğiz 

Türkofisteo bildirilmiştir : 
Frau1& bOkftmeti 1934 senesi 

Oçüncü üç aylık devre için mem
leketimiz hisaeainia aynlan bakla 
konteojanını 240,000 kilodan 420, 
000 kiloya çıkRrmıştır . Ayni dev 
re için nohut hissemiz 150,000 ki
lodur. 

- Birinci sahifeden artan -

cuttur. Ayni zamanda İngiliz ve , 
Arap menfaatini mütPzammın o
lan hu projenin yakında tatbik 
sahasına konacağını ümit tderim,, 

* * * Hükumet alacaklarının tah-
siline ehemmiyet verilml'Sİ için 
R iyaseticumhur haşkatipliğinden 
bütün dairelere tebliğat yapılmış 
ve bu tebliğattan sonra tahsildar
lar faaliyete geçerek hazinenin 
alacaklarını tahsile başlamışlar. 

* * * Dün çifçilerden mürekkep 
bir heyet hükumete müracaat 
eder .. k Riyaseticumhur ve Ali 
Komiserlik makamlarına birer 
mazbata vermişlerdir. 

Bu mazbatada çifçinin mu
zayıkasından ve mahsulatın para 
etmediğinden bahisle aşağıdaki 
maddelerin kabulü istir ham edil. 
mektedir : 

1-Çifçi zimmetindA ve 934 
senesinden evvelki baknyanın 
affı. 

2 - Çif çile re meccanen to
hum dağıtılması . 

3 - Tütün ziraat ve satışının 
seı best bırakılması . 

4 - Fransada olduğu gibi, 
ipek kozası mahsulünü himaye 
etm~k üzere müstahsillere okka 
başına 25 kuruş ikramiye veril-

Bü rÜ ce k yaylasında mesi · 
5- Buğday ununa konulan 

Bir zehirlenme vakası oldu 
zehirlt>nenler kurtarıldılar 

gümrük resminin ilgası . 
6- Kibrit handrolunun kal

dırılması. 

-- 7- Pttrol ve benzin fiyatla-
Evvelki gün Bürücek yaylaaın-

rının yarı yarıya tenzili. 
da bir zehirlenme hadisesi olmuı 8 _ Çifçi borçlarının faizsiz 
ve zehirlenenler valrtrnda yetişi- olarak dört sene tecili . 
lerek ölümden kurtarılmıılardu . Gerek Ali Komiser lık ve ge-
Bu hadise hakkında aldığımız ma- rek Riyascticumhur makamı hu 
lümatı qağıya yazıyoruz : mazbatayı tetkik ederek bir kaç 

Bürücek yaylasında otuımıkta güne kadar cevap vereceklerini 
olan Amerikan baatabane1i mildil- heyete vadetmi§lerdir. 
'"Doktor Has THaustan v•nına • 

K * * gelen olej müdürü ve refikası Suriye Nafia vezareti oto-
ve bazı doıtlarile ögle yemeğini momillere konulması zaruri olan 
miltealrip birer f sütlü dondurma yangın söndürme aletlerini koy-
yiyorlar . Bir m6ddet iıtirahattan mayan şoförlerden nakti cc·za 
sonra saat ikide Doktor Hasla Mis alınması için bütün dairelerine 
Marten otomobille yayladan ıehri· tamim göndermiştir . 
mize hareket ediyorlar . Bunlann Karana dikkatle tathikı için 
bar~ketinden sonra Kollejlmüdü her tarafa emir verilmiştir. 
rile misafirlerde tiddetli bir .an· * 
cı başlıyor . İztirabın fazlalığı kar- Suriyede meclisi şura teşkili 
tısında Adanadao hemen bir dok· hakkında .Ali Komiserlik bir ka-
tor getirilmek ilzere diğer bir oto· ramame çıkarmıştır . Bu karara 
mobil yola çıkarılıyor . Bu oto göre meclis şura riyaset vüzera 
mobıl Damlama civarında Mazar tarafından teşkil olunacak, bir 
köyüne geldiğiodc Doktor Has reis ile temyiz mahkemesi Fren-
ile Mis Marteni orada sancıdan sız azasından ve diğer iki azadan 
kıvrandıklarını ve perişAn bir bal- teşekkül edecek , altı dane de 
de bulunduklarını görüyor . Ve yedek aza bulunacakter . 
şoför- ıon süratla Ada naya gelerek * 
Doktor Ali H1kmet beyi alayor ve Suriye bütçesinde tahmin edi-
gece saat Oçte köye yetişiliyor ve len kibrit ve çakmak bandrol 
hemen lazımgeleo tedaviler yapı· ıesimlerinin tahminden çok az 
larak llayatlan kurtarıhyor . Bun bir nishette tahakkuk etmekte 
ların tedavileri bittikten sonra Bü· . . . . 
rüctğe v1rıhyor ve orada KollP.j Kadırhden g~tırılen yaralılar 
müdOrile misafirleri de tedavi e
dilmişlerdir . 

Yirmi sekiz mevkuf 

muhakemeleri gayri mev
kuf olarek yapılacak 

İsyana ittirikten aaçlu ve mev 
kuf yetmiı alh kitinin durUfmlll•
r1na düa aiır ceza muhakemesinde 
devam olunmaı ve yirmi sekiz 

mevkuf h•kk1nda verilmit olan tev
kil mlzekkerelerinia geri alınarak 
duruşmalarmın gayri mevkuf ola· 

Kadirlide bir kavga neticesin · 
de yarılanan lskender oğlu Hasan, 

Ahmet oglu Mustafa , Recep ve 
Süleyman oğlu Mustafa adlarmda 
dört kiti tedavi edilmek üzere şeb· 

1 

rimize getirilmiş ve tedavi edilmek 
uzere memleket hastaneıine yah· 

1 rılmışhr . 
Cumhuriyet müddei umumiliği 

tarafından memur edilen hükümet 
tabibi Hamit bey diln memleket 
hastanesine giderek yaralıları mu
ayene etmiş ve humar hakkında 

birrr rapor tanzim etmittir . Bun
larm yarala11 hafif olup 1ekiz on 

rak de~amına ve c~vapl~ı _gelme· günde iyi olubilecektir . 
yeo tahmatnameler1n tekıdıne ka- 1. uıuııuııııaıuıııııııınıınuııK.....,111111ı;ıı1111ııu: ·ı "''" ;ıııııuıııı ·wıııuıııLL 

1 rar verilerek muhakeme 18 Ağus· ı b öbet · ~ 
tos 934 tarihine bırakllm!ftır • 'I u gece " Ç• 1 

Cebinden _parasını ç~larken j e C z a ne 1 
Topal lımail adında biri Cey- !I Yani Cami civarında 1 

b~nb l.~a.il .adında birisinin ce- Afi et eertanesi<lir ! 
bındea ıkı lıra paraııaı çalarken Y i 

ı yakalaaamıthr . 1 ... ııaımuıııunıııı .......... - ... ---: 1 

Zehirli gazlarla ida 

Ô:üm cezası pek eski bir 
bunun tatbikı milletlere,muhi 
göre değiıir . Fende ileri 
milletler bir ôlüm mabkfı 
daha çabuk, daha kolay öldü 
için bir takım fenni çarelere o r 
vurdular. Elektrik bunların ea 
bimmi idi. Sonradan anlaşıldı 
bu da ölüm için kafiJ>ir kol• 
değil, timdi Amerikada idam 
zası zehirli gazlarla tatbik e 
mcğe başlandı. 

Birleşik Amerika büküme 
Colorado eyaletinde ilk tatb' 
geçen ay yapıldı. 

Villiam Cody Kelley adın 
bir adam zengib domuz tOcca 
r1ndan birisini paraeını almak i 
kasten öldürmüştü . Tabii bu 
nayeti cezasız kalmadı. Az zı 
sonra idama mahkum oldu .. 

MabHım hapishaneden g 
alrnmıştı . Üzerioe yalnız d 
mayosu.ıa benzer bafıf bir g 
lek geydirilmiı ve ayağana 
bir kundura . doğruca evveldea 
zırlaamıı olao ölüm odasınd 
koltuğa götürülmüş, kollarıo 
sıkıca koltuğa bağlandığı gibi 
leri de bağlanmışh. 

Bu koltuğun altında ba 
tekneıiae beoziyeo bir kap v 
Mahkumun başı üzerinde içi C 
nurde potassifım,,dolu 12 cam 
lon asılmıştı ve alt tar•fta da 
"acide sulfurikue,, dolu büyük 
kase vardı. 

Gardiyan kapılın eyice 
pıdıktan sonra Ortidan uzakl 
ruıştı. 12 doktor ölümün nasıl 
lacağrnı gözetlemek için cam p 
cuel.:ria önüne gelmişlerdi. 

Hususi bir manivela vasıl 
12 yuvarlak aşağıdaki içinde " 
de sulfurikue ,, bulunan kova 

içine dütürülmüıtür . Bu sın 
müthiş beyaz bir duman yük 
miş, mahkum 1 O ıaniye içia 
bayılmış ve 30 saniye zaıfınd• 
&lmüıtli .. 

olduğu ve bu yüzden bütçe a 
nın muhakkak bulunduğu 

lenmektedir . 
., 

Halepte Kale civarrnda Ta 
mescidinde toplanan vataniler · 
ci teşkilitlannın lığvini prote 
ederek siyasi nutuklar söylemişi 

v~ mescidden çıkarak nümayiı y 
mık iftemişlerıede poliı taraf 
dan dağıhlmışlardsr • 

• 
İngiltere hükümeti Emir Şe 

Ar~lao beye filisıinde bir haft 
kalabilmek için müsaade edilmi 

ti . Kudüı arapları hu mtıddet' 
çok az olduğanu ve Filistialiler' 
Emire karıı muhabbetl~rini takt 1 

mi için bir haftanın kafi kelemiy 
ceği , ve ikamet müddetiaia art 
nlmaaı için Londıaya telgraf 
çekmişlerdir . 

Şelıip Arslan beyin , İbsı 
Cahiri bey gibi Filistin tabiyeti 
geçeceği söylenmektedir . 

Şam : 24 - Kudüıte bulun• 
Emir Şekip Arala ve İbıan Cabi 
beylerin teşebbüsile umumi b 
vatani koogreai akdi takarrur et 
miştir . 

Kongreye Suriyedeo aza ol• 
rak Cemil MUrdem ~e Şükrü k 
vetli telgrafla davet etmişler p 
dir . Davetlilerin yaran (dün) Ku p 
düse hareketleri muhtemeldir . 

Suriye , Mısır ve Filistin va 
aileıinio İflirik edeceği bu kon 
re,e buıusi bir ehemmiyet ve · 
mektedir. 

İngiltere ile Şa'kulerden bO 
meli arasında münakit ittifak m 
aheduinin birinci ve yedinci ma 
delerinde S kitilikler yapılmıtbt 
Bu maddelere göre , Şarkuler 

b0k6meti komşu arap hDkumei 
ri oezdine sefir göndermek bı 
kıaı almaktadır . 
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E~·orossporun Altayla 
~~10 beraberliği 
la)I 
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ed'ukurovalılar iz mirde güzel bir oyun 
etİO 

tbik 
gösterip Altayla 1-1 kaldı 

-~ .... .....,.___ - -
lzmir : 27 ( Hususi ] - Bugün 

nd.Oroslular üçüncü maçlarını lzmir 
arl" şampiyonu Alhyla yapıyorlar, 
içiıat iki buçuktanberi sabahtan 

u ciğan yağmurlar ve çakan şim· 
aoı•klere rağmen saha p3zartrsi gü-

i İzmir şilt şampiyonunu yenen 
geCorosun karşısında lik şampiyon

deO rının ne gibi bir netice alacağını 
göll'yre koştukları için çok kalaba

ılt . 
en 1 Saat tam beş buçuk • Hakem 
dıiüteaddit defalar ent~rnasyonal 
nd'muş Refik Osman bey. Alkışlar 
i f sında Sarı l.civertliler az son· 

ı da Altaylılar sabaya geldiler. 
oıııe mutat merasimden sonra ta
vırmlar dizildi 
yı Bugün bizim takımda geçen 
blııftaılan yaralanan Sırrı ile iki 

8 iıin evvel rahatsızlanan Necati 
k bok. 

Hasan Ahmet, Sabri- Nazım, 
ıııuri, Nabi- Burhan ( Servet ), Re 
ısık, Enver, Mehmet, Emin. 

11 o Burada halk Altayı en eski ku 
peltp olmakla beraber çok temiz ve 

~ksek oynadığı için çok tutuyor. 
asiyılbassa meşhur ( Vehabı) gör· 
•8,~ek için sayfiyelerden itip gelen 

11-r var. Vebap takımının bel ke · 
a c11•ği ve takımın kuvvet iğnesi is · 
a 1 ıdiği dakikada gol ve galibiyet .. 

. sed akımı için eksik olmıyacak bir 
10 /uocu bugün de karşımızda mer

rinde on sekiz yarda dahilinde sağ 
açık Eminin gol olacak bir akını 
ancak çocuğu yere düşürmekle 

mani olabiliyorlu ve hakem pe
naltı veriyor. Enver ~oğuk kanlı
lıkla topu ağlara takıyor . Bera· 
berlik sayımızı bütün halk candan 
alkışlıyor ve bizim çocuklar bu 
defa daha canlı 

İzmir balkı Adanalıları çok sev 
di ve oyunlarını takdir etmeğe 

başlıyor. Her iki takımın yaban· 
cısı bir kimse sabada bulunsa her 
halde bizim takımı seçer. Çünkü 
temiz ve teknik bir çalışma ve ka
fa hakimiyeti ve büyük bir azimle 
didişmek. Oyun bu şekilde devam 
ederken Altayın hakimiyeti altııı

da 1-1 vaziyette sabadan çık · 
tık . 

ikinci devre başlarken bizim 
çocuklar neşeli ve dinç. Her şey 
den evvel temiz sistematik bir o
yunu karşılarıııa koyan gençler bu 
devrede bir kaç gol çıkarmak İs· 

tiyorlar. Ve bu gaye ile oyun baş
lıyor ve hücuma geçiyoruz. Altay 
kalesi tehlikede. Bir iki hücum ve 
şüt atıyoruz. Tek kale vaıiyetinde 
Altayı sıkıştıran mubacimlerimiz 

ı aksilik şüt atamıyorlar. Şüt atmış 
ol1&lar netice bambaşka olacak . 
Tıibüolerden bağırmalar başlıyor. 
Haydi Vahapl.. Dikkat yaklaşıyor . 
Altay dikkat !.. 

( Türk Sözit ) 

Eriyen gurur .. 

İzmirde üç maç yapmak üzere 
ayııı 19 unda buradan hareket eden 
sporculanmız orada gögüslerimiıi 
iftihar vo sevinçle kabartan mn · 
vaffakiyetler kazandılar. Yola çık· 
tıkları gündenheri oraya varışları
nı, ilk m;ıçlarını ve onun neticele 
rini saati saatine takip eden Ada
nanın gösterdiği bu merak ve he · 
yecan boş değildi . Bundan başka 
bu heyecan yalnız bir galibiyet 
veya mağlubiyet gayretinden doğ
muyordu. Çünkü bu seyahat şah 
si gayretlerin iyi manevi kuvvet · 
lerin h:hariyle tehakkuk etmiştir . 
Şüphe yok ki böyle bir zamanda 
bu seyahat epeyce büyük bir kül· 
fetıi . Binaenaleyh bazı müşküller 
karşısıııda yapılan bu seyahat doğ 
rudan döğruya Adana çocuklarının 
irade kuvvetlerine d•yanıyor . 

Ne yaları söyliyelim . bir kaç 
senedenberi lzmir sporcuları ken
dilerini çok güzel propaganda et 
tiler . Onun için kulaklarımız iz· 
mir sporculuğunun muhakkak su
rette lstanbuldao sonra Türkiye 
de ikinci derecede olduğu kana
atiyle dolmuştur . 

O kadar ki : ballı ve sporcu
larımız arasında mesela sporculuk 
derecesinden bahsedilirken İzmir 
mutlaka ikinci geliyor kanaati 
adeta dal budak sarmıştı . 

Fakat esmer Çukurova çoc.uk 
ları,bu son seyahatleriyle bize yeni 
hakikatleri öğrettiler • Tabii ken
dileri de şimdiye kadar kuI.kları
nın dolduğulbir propağandanın ha· 
ki katini bizzat gözleriyle gördüler. 
Şu halde görülüyorki her . şeyde 

olduğu gibi sporda da propoğanda 
nın büyük tesiri varmış 1 ::iporcu 
larımızın karşılaştığı ve birinde 
mağlüp , birinde galip , birinde 

.Dolfüsün cenaze . . 
merası mı 

- Birinci sahifeden artan -
ta ve bu işi bastırmak için M.Rint 
leni intihap eylediğini söyl~mek
tedir. 

Filhakika M. Rintlen nasyona 
sosyalizme pek mütemayil oldu
ğu ğibi diğer taraftan Alma~y~da 
uzun zamandır M. Mussolinı ıle 
münasebette bulunan mumeiley-

-

l 

-lı.in bu hareketini:ı lüzumu hakkın 
da İtalyayı iknaa ve bir müsellah 
müdahalenin önüne geçmeye 
muvaffak olacağını ümit etmekte 
idi. 

1 
1 

Viyana : 28 (A.A.)-Gayrı re s-

e 
l 

_mi Viner Çaytungun istihbaratın 
göre M. Dolfusun öldürüldüğiı 
gün daha ~aat 9 da M. Habiç il 
Fravenfelt veni kabineye dahi 

a 

-olmak üzere tayyare ile Viyana 
ya harekete hazır bulunuyorlar -
dı. 

Roma: 29 ( A. A. )-"Havas " 
muhabirinden ; 

at-İtalyan matbııatıDolfusun k~ 
li münasebetiyle Almanyaya hu 
cum etmekte berdevamdır. 

. 

zı 

-
Gazeteleler her vakıtkinden 

yade uyanık bulunmaya lüzum 
gösteriyor. " Lavere Fasista,, ga 
zetesi katoliklerle alelumum A 
vusturyalılann va tanpcrver liğin 

-
e 
in 

im 
[müracaatla Bitlerin mümessilin 
Meyancılıktan ibaretvazifesi ak 
bırakmalarını ve Nozizmin kuc 
ğına düşmemelerini dilemekted 

a 
ir. 

si 

e 
ak 
'le 
er 

" Recims Faeista ,, gazete 
haşvekil Bitlerin Avusturyadaki 
mahmillerioin hezimeti üzerin 
vaziyetinin gücleşeceğini yazın 
tadırlar "Koriyere Paduane,, ı 
berabu daha bazı gazeteler h 
hangi bir diplomatik teşebbüs 
aleyhinde bulunuyorlar. Bunl 

üı:ı 
ar 

ezcümle diyorlar ki: 
Bazı anlarda sulhu kurtara cak 

olan top ateşidir. 
is-İstanbul : 29 (A) - Alman 

tihbarat bürosunun şehrimizde 
messili Berlinden aldığı şu hab 

mü-
e· 

ri vermektedir : 

Sahile: 3 

Ad ana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 
Satılan Mikdar C t N S 1 En az En çok 

K. s. K. s. Kilo 
.ıı..epımalı pamuk 32,5cı--
Piyasa parlağı ,, 

. Piyaoa temizi 
" iane 1 

iane ıı 
Ekopre• 
Klevtant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 Sizah 

ç 1 G t T 
Eke pres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

" 
"Tohumluk,, 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıe 2,62 3 

" 
Yerli 1,62,5 2 

" 
Men tane 

Arpa 
Fasulye 

2,05 2,07,5 • 
Yulaf 2,25 2,27,5 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Sisam 

UN [ Vergi dahildir . ] - Salih Mendi 705 - 585 .!:: .c " ı.c .. Düz kırma ,, 460 
..!ıt~ Alfa 805 :::ı 

" 05 .... Cumhuriyet 705 ;2<0 > - 585 ..... :::ı " "' "' Düz kırma ,, 460 
Alfa 

" 
805 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
28 / 7 / 1934 İş Baokasmdan alınmıştır. 

Sa.nüm p.,.. K. s. 
Vadeli Liret " Italya ,, 

Rayşmark "Alman., Vadeli 
Frank"Franeız,, -Hazır Sterlin "lngiliz,, 

Hint hazır Dolar "Amerikan,, 
Nevyork Frank "lsviçre,, 

sı, Belediye~reisi ve niha~et ~eis~-1 turya hududunda askeri tabşidat 
cumhur M. Miklas ve maıyetı erka- yapmaktadırlar . . Doğruluğuııu 
nı mevki almışlardı . Dini ayını Vi- tahkik imkanı buluomıuan bu ted-
yana baş · peskoposu Kardinal lnti · ı birin temamiyle ihtiyatı mahiyet-
zaretti bizzat icra etti . M. Mus- de olduğu bildiriliyor . 
solini tarafından fevkalide murah- Viyana :30 ( A. A. ) - Yeni 
ba.ıı olarak gönderilen hal ya aya - kabine teşekkül etmiştir . 
nından M. de Martino son dakika- Ba§vekil M. Schuschnig ve 

ez muhacim mevkiinde oynıyor. 
ilk akını Toroslular yaptı ve 

aleye kadar inen bu hücumu bek· 
ç~~'~r durdurdular. Top bir kaç daki
so1 a nöbetleme etrafta dolaşdık · 

Fa kat oe çare ki çok eofeı bir 
oyun oynayan Nuri Vahaba adım 
attırmıyor. Vahap kuroaz bir o 
yuncu. Güzel bir sıyrılışla ani bir 
şüt fakat Hasan bırakır mı ? Al
kış ve yaşa sesleri. Hücumlar bir
birini takip ediyor. 

de berabere kaldığı Altay, Altınor
du vc,karşıyaka İzmirin en kuvvetli 
takımlarıdır . Bunlardan Altay 
İzmirin t•mpiyonudı,ır • 

Viyana gazeteleri bu sah 
netreıtikleri huıu.ııi tabilarla s 
suikasttan sonra Alman Başve 
linin AvustuJyaya karıı ittihaz 
tiği vaziyeti bir ıulb teşebbüsü 
lakki etmekte ve bunun Avus 
ya tarafından büyük bir mem 
niyetle karşılandığını yazmak! 

ah da yetiıerek bükiimrt erkanına tak- başvekil muavini prens Starhem-
tim olundu • 

ın sonra bizim kalenin önünde 
ir oraya bir buraya gitmeğe baş 

a•'ıdı. 
iı ilk oyunlarında saha yaban· 
st~ılığı yüzünden gafil avlanan ço

'şlt~klar ikinci oyunda biraz k~ndi-
y•P·rini toplayabilmişlerdi. Fakat bu 
fıP·fin ne İzmir ne de biz saha ya-

ancılığı istemiyor. Bilakis kendi 
Öşeleriode kimsenin alakadar ol

elıİıadığı bir muhitte mütevazi bir 
ftıııreıte ç•lışan Çukurova futbolu 
ifU göstermelerini candan istiyor· 
ıiouk. 
riO V chiıp Altay muhacimlerini çok 
ti Üzel idare ediyor. Ve kalemize 

iyeÜt gitmeğe başlıyor. Hasan yi~e 
rttı.,pl•mığa ve Sabri da kesmege 
fi~' şladı. Defans battı çok ımfes 

ynıyor, bilhassa Nuri çok alkış 

880>plıyor ve Vehabı felce uğrat 
·ııtl•ğa bakıyor, Mahmut, Enver, 
1 • • 

:,fik hattını Altay kalesıne ıner-
~en görüyoruz. Enver sıkı bir vu

nb~ iUş yapıyor, fakat aksilik bek le· 
ıı s "d bir'.düfü olarak kaışılıyor. ag an 

1 u hücum dah• yaptık. Oıtalanan 
e Opu Enver sola verdi fakat bır 

•y yok!.. 
la Takım gittikçe açılıyor · Her 
u•·,; taraf ta hücumlar yapıyorlar ve 
er Dp bizim kale önünde bir şeyler 

u· apaceğını bilmiyormuş gibi dola 
• ıyor ve ayrılamıyor. 
at' 23 üocü dakikada ümit edil
Pgmedik yerden sağ içleri ilk ve son 
ril".olleriııi atıyor. Stadyom yıkıl•-

k vuiyelte .. takımlarını teşci için 

Hakimiyeti tam ellerine alan 
çocuklar herkesin takdir leıi ara 
sında kaleye müteaddit defalar 
indiler. Ah 1. 

Şüt ah 1. On lıeş dakikiı. var. 
Vaziyet gergin. Oyuo çok sıkı cer
yan ediyorsa da netice üzerinde 
biç bir tesir yapmıyor. Her iki ta
rafta galibiyet golünü atmak için 
banla başla çarpışıyorlar. Top ta 
seri bir oyunda ne yapacağını şa· 

şırmış bir vaziyette ne bu halde 
ne de orada durmıyor. 

Brş dakika var. Vahap çok di 
dişiyor ve etrafa enfes paslar da
ğıtıyorlaıija da bir türlü gol olmı
yor. Bu anda Sabrinin bir kafa kur 
tarışiyle Hasanıa güzel bir ploo 
jonunu görüyoruz. Alkış. 

Son dakikalar Vahap sağdan 
fırsat buldu Bir aoi sıyrılış ve beş 
metreden çizgi üstüııde yakaladığı 
topu ortaya verdi ve şüt. Bu da 
olmadı ve lop kornere gitti. Kor 
neri çekmek için Vahap gidiyor 
ve topu yerleştirirken hakemin dü
düğü oyuıınn bittiğini bildiriyor. 

Takım bil.istisna çok güzel oy -
nadı yalnız en iyi oynayan beş ki
şinin derece ıırasiyle isimlerini 
yazmama müsaade edin. çünkü bu 
gençleri medbetmek ve lstaobula 
tanıtmak mecburiyeti vardır .Nuri, 
Sabri , Hasan , Enver ve Meh-

Doirusunu söylemek lazımsa 
Çnkurova sporcularının aldığı çok 
parlak ve muvaffakiyetli neticeler 
karşısında lzmir sporculuğunun biç 
le fevkılide olmadığını ve bizim 
takımlardaıı Jarksız olduğunu an
ladık . 

Şüphe yok ki : lzmirlilerio hiç 
beklemediği bu nefice onları adam 
akıllı inkisara düşürmüş , •onları 
çok müteessir etmiştir . 

Bunu lzmir guı:tderinio neş 
riyatından da kolayca a.ılamak 
mümkündür . Bu netice o kadar 
zorlarını dokudmuş ki ; maç len· 
kitlerinde bile lzmir takımlarının 
nokun kadrolarla çıktığını, sıcak-
lar dolayısiyle bir çok oyuncuların 
dağılmış huluuduğunu ileri sür· 
mektee geri durmuyorlar . 

Hatta K. S. K. maçının hake 
mi gururunu bir türlü yenemiyerek 
demiş ki: 

- Her hangi bir lzmir takı 
miyle Toros spor arasında sınıf 
farkı vrrdır . lzmir takımları bun
ları mağlup edebilir • 

Bundan baıka bir şey daha 
gözümüzden kaçmadı . Anadolu · 
nun her hangi yerinde birbiriııe 
misafirliğe giden sporcuların yap· 

OD bergdir. 
ki · Reisicumhur M. Miklas inıt et· Viyana : 30 ( A. A.) - Yeni 
et- tiği nutkunda şöyle dedi : kabine şu suretle teşekkül etmiş 
te- Sade büyük bir Avusturytılı tir : 
tur- değil ayni zamanda büyük bir Av- Başvekil ve milli müdafaa , 
nu- rupılı olan M. Dolfüsun vasiyeti maarif ve adliye nazırı M. Schns 
adır- ni harfiyen icra edeceğiz . Avus- chug, bnşvekil muavini ( ayni za-

turya onun dilediği gibi en sağ. manda emniyeti umumiye işlerin 
ndan lam içtimai esaslar üzerine mües- idare edecektir ) Prens Starhem-
etine ses hür ve müstakil bir Alman berg, hariciye nazııı M. Berger 
pe- devleti olacaktır . Mliteveffanın Valdeng, dahiliye nazırı (Devlet 

elçi- arzuları bizim de arzularımızdır . umumi komiseri vazifesini mu-

i lar. 
Avusturya kabinesi erkanı 

M. F ey Alman Hariciye nezar 
bir telgraf çekerek M. Von Pa 
nin Almanyanın Viyana orta 
liğioe tensibindeo dolayı har 
teşekkürlerini bildirmiştir . 

ar etli Bizi artık biç bir•şey yaptırmaya-

caktır , Ve yiııe hiç bir ıey 
hafaza edecektir) M. Fey, maliy e 

vef-
'nden 

Viyana : 29 (AA) - Müte 
fa M. Dolfüsun 51odık:ası öniı 
dün la•kal yüz bin kişi geçm 
Başvekilin cenazesi büyük m 
simle kaldırılmıştır . Belediye 
reıı ör.ünde piyade , süvari , 
kıtaları balkın umumi beyeca 
çinde cenazefe karşı selam 
mini ifa etmişlerdir . Mera 
iştirak eden resmi şahsiyetler 
çoktu . Hususi mabafilde mOI 
askeri hükümet erkinı , sef 

iştir . 
era-
dai-

topç u 
Dl i-
res · 

sime 
pek 

ki ve 
irler 
rens heyeti , Başvekalet vekili P 

Starheoberg ile bütün kabin e aza 

çatır 

vvetli 
gittikleri zaman öğleniıı çatır 
sıcağında saat 11 de çok ku 
bir takımla da maç yaparak 
zandılari. Geçen sene Halept 

ka -
eke-

Baş ve· 
kil Dolfussun başladığı eserin tam 
bir ittibatla devam ettirmemize 
mani olmıyacaktır . M. Dolfuss ; 
Avusturyanın mazlum ıehididir . 

Bu sözlerden ıonra Reisicum-
bur bu şeni cinayeti cihan vicdanı 
huzurunda telin etti . M. Mlklası 
müteakip Prens Sıarbemberg , M, 
Reither ve Belediye reisi de müte· 
veffanın eserini takip ve Avustur-
yanın istiklaliPi muhafazaya ant iç-
tiler . • 

Cenaze alayı matem marşları -

nın ahengi arasında yola düzüldü. 
Madam Dolfüss , Prens Starbem 
berg ile nazırlardan Srokigerin a-
ra11nda kocasının tabutunu takip 
ediyordu . Yollarda bir milyon in-
san dizilmitti . Alay Viyanılnıa 

nazırı M. Buresch, ticaret nazırı 
M. Stochinger , içtimai basiret 
nazırı M. Neustlıdeter Stuermer, 
Ziraat nazırı ( Bu makama henü 
kimse tayin edilmemiştir ) 

Londra : 30 ( A. A. )-Royte 
ajansının Viyana muhabiri bil-
diriyor : 

Şimdi de Heimvehrlerin bi r 
isyan çıkarmalarından korkulu 
yor. Asker ve polis tarafında n 
her türlü tedbirler alınmıştır 
Resmi binalar kuvvetli bir mu 
hafaza altındadır.Alman hudnd u 
kapatılmıştır . 

r 
Hava tarassudatı 

za kazandılar. Daha dört ay ev e m ş sonra sıfıra ındırılmış tazyıkı 
gel·n m'ısaf'ır Kıbrıs takımiyle ya· dü . Sonra cenaze bir top arabası- . 

7 ~ 1 - nesımi 51,6 milimetre olup en 

1- Dün Adanada zevalden v 1 e bur Stefao kilisesine götürül- . . . . 
Pll.n macıa da kaıandılar . Kısa , na konarak Hilzing mezar ıgına k 

d f d'ld ço sıcak 36,en azı 22,5 santigı-uzun şu bir kaç maçtı yüzümüzü sevkedildi ve orada e ııe ı i • rattı. 
ağartan sporcularımız , son İzmir Viyana :29 (AA) - Bavyerada 
maçlarında bizi hem daha çok se· müeıes Avusturya teşkilatı azası Rutubet vasati % 77 olarak 
vindirdiler h~m de şimdiye lcadar dlln gece yukırı Avusturyada Ki- kaydedilmiştir. 

z 

r 

iıO !rafta kıyametler kopuyor 
u·ıuoa mukabil Çukurova evlatları 

ad' almak bilmiyen bir aır.imle oynı
r ·•orlar. Karşı takım yavaş yavaş 
dıı'revıcmeğe batlıyor. Fakat oyun 

met diğer kısımlarını Adanada 
yazacağım . Salı günü akşam tre· 
niyle oradayız • 

* 

tıkları mrçları günü gününe oot 
eden ( Anadolu ajansı ı da hiç ses 
çıkaı·madı . Çukurovalılarin epey
ce uzun yolculuğa çıkışı ve iz· 
mirde epeyce miibim maçlar yapıp 'j 
iyi neticeler alışı karşısında ajan
sın bu .ııükiitu da her halde mana 
sız d~ğildir . lzmir muh•biri bel
ki de oralı olduğu için veya bir se · 

1 
heple bu maçları bildirmek iste i 
medi • Bereket versin biz monta- : 
zaman telgrafla h•ber aldık 1. İ 

gizli bir esrar perdesini yırtıy atı- ı regvalt gümrük binasına taarı uz 2-Hava,mütehavvil olarak kısmen 
rak İzmir takımlarının hiç te ken- etmiılerdir . Bir jandarma ölmüş bulutlu geçmiş rüzgar zevale kadar 

Kacakcılar vatan • • 
il•rok seri, heyecanlı ve zevkli. 1 hainidir 
ki Sıklaşan hücumlarımızın biriıı- 1 '--------------' 

Çukurovalı çocuklar güneı ço · 1 

cuklarıdır Onlar 932 de Kıbrıaa 1 

dilerioden üstün olmadığını göı- ı muavin polislerden biri yaralan - hafif, zevalden sonra cenubu gar· 
terdiler . mııtır • biden saniyede 9 metre ölçlll-

Bravo çocuklar 1.. Sizleri bas· Peıte : 29 (AA) - Ekseriya müşdiir. 

retle bekliyoruz . mevsuk haberler alan mahafildeo Askeri hava raeat ietaeyonıı 
Enııer bildirildiiine göre Macarlar Avus.- '-------------



~ti lfe : 4 

SON 
HABERLER 

Hariciye Vekilimiz 
lran-Efgan hudut ihtila
fında hakemlik yaptı . 

Ankera : 29 ( A. A. )- Bugün 
öğleden sonra Efgan ve 1nn bö· 
7ük elçilerinin Hariciye Vekili· 
miz dolttor Tevfik Rüıtü beye-

endi nezdinde topl•.odıkları ve 
lki dost hükumetin Cumhuriyet 
hfikômetinin hakemliğine tevdi 

etti~ Efgan-İran hudut ihtilafı 
ftinin konuşulduğu haber alın
tnııtır . 

Hilaliahmer cemiyfltimiz 

Yeniden getirttlgi va
tanda9lar1mızı memle

ketrina gönderdi --
Ankıra; 30 ( A. A. )-Hilali· 

ahmer cemiyeti umumi merkezi 
lludeydede umumi h•rpten kel· 
pııı 37 csirimızi bu dtf• lstanbu· 
la getiıtmit ve kendilfırinl köyleri· 
be kadar bütün mHraflaranı t"· 
ınin etmek mrdiyle sevk ttmiı· 
ôr. 

Trabzonda 

fındık mahsulil bu sene ge· 
çeo senekind.,n daha azdır -TRABZO : 20 (A. A.) - Kaç 
,Ondtir ıncak ve kurak.lan . bütün 
IDabıolat tehlike geçirmektedu. Yağ· 
tnura ıiddedi ihtiyaç vardır. Kurak· 
ık bir hafta daha devam ettili tak· 

dirde mabeuliı zarar görecektir. Fın· 
dik mahsulü bir ağueı0tta toplana· 
aktır. 

Od•nm netretdli npon göff 
rekolte Çoruh laav•liıi de delail ol
•k bere dokuibuçuk milyoa ki· 
lodm, Geçen ıeae onbir ntilyon kilo 
idi. M.mul dökülmektedir. Dnam 
etıiJine ı;öre rekoltf' daha dilteeektir. 

Muhafız gUcU 

Bistkletlileri Trabzundan 
Gôreh1ye hareket etti er 

TlABZO : 29 (A. A.) - Mo· 
Wscftcll bi11kletçileri bu ub8h 
'Glreleye bmreket f'ttiler. lki eüadtlr 
~ geaçlili ve halkının mi ... 
fm bulaaaa bilildetÇiler tenfme 
hb. Belediye, Bılkevi siyıfeder 
•erdi. Mi..Carlere tehir ve 11yfiyeler 
.,.ctirildi, Düo gece Balkeviode 
pr etleoceleri tertip edildi. Mill· 
lider Trabzao geoçlilinden gördiik· 
l8ri mieafiraeverlikteo memnun bhı· 
'6 Trabzoad•n ıynldalar. 

rculertmaz Odesad• 

samimi t.,zahurat•a kar-
6i)andılar ve Moskovnya 

gittiler •.• 

lloebvı : 30 ( A.A. )-Cevdet 
ac:ı .... beybı riyaeetiodeki Türk 
..uPCal•u düa Od~ya ~elmit 

•• •itam Mer • Moeko va ha· 
ket etmiılerdir. 

ednmya maveealetl•rincle ••· 
dklil mHfl ve Entem11yol 

brtdmmlf •e Cevd~t Kerim 
• bü,ak bif böket verilmiı· 

Sporcular hariciye komi.er 
mtldıeuili M. GıiHunskin, te

r meclf at reis maaYini M,\Gaeef, 
rk Vis konıolosu ve hus bir· 

Hi'a b.deoi teıltiye mlelletele
"yle matbuat ve Odeeum ıpor 

~lllilitlan tarafıadln aelimlan· .,.,.,.,. 
.Moekovaya hareketten enel 

.---t Kerim bey lwicire komi· 
eerlili milmeuili ile Ode.a icıa 
.kftmıttti ve rhir m•cliai reisleri 
rini siy•r t .,ı-ifdir . · 

( Tlrk Sizi ) 

l, __ B_e_l_e_d_i_y_e __ i_l _in 1 arı 
Belediye Riyasetinden 

DarUlacaza ve emrazı zOhrevlye hastanesi 
için odun, kBmUr ve kuru erzak 

stttın ahnacak 
Darülaceze ile emrazı zühreviye hBBtanesinin bir senelik o lun.• 

kömür ve kuru erzak ihtiyacının oçık eksiltme 1tıretiyle satan alınma.· 
sına karar verilmiştir . 

lhaleıi Agustosun 14 üncü Salı günü saat on bette yapıJ,.cağın
ll•n taliplerin o gün Belediye encümenina ve şartnam8lerini görmek is· 
tiyenlerin •le RelediyA yazı İflttri kalemine muracaatları i)An olunur • 

23-27--1-6 4362 

-------
Mirza çelebi mahallesinden geçen laGam 

ln9aatı mUnakasaye konuluyor 
Hayvan pazarından ve mirza çelebi mahallesinden geçen umumi 

lağamın temdit inpetl kapah eksiltme ıuretiyle yaptıralacaktır. Betleli 
keşfi bin yedi yüz yirmi üç l 723 lira olan bu intaatan ihalesi Ağwı.to. 
ıun 14 üncd Salı günü saat on beşte yapılıtcağmdan taliplerin o gön 
muayyen saate kadar tekliflerini Belediye encümenine vermeleri prtne 
me ve ketfi görmek iıtiyenlerin de yazı işleri kalemine muracaatları 
ilAn olunur • 4364 23 -27-J -6 

YALAZA 
E N 1 Ş T E ve B A L D 1 Z L A R 

M11/ıarrlrl : BURHA SADIK 
MllR BUyClk Rom11n 

lstanbulda " AKŞAM ,, Matba1&ında Şık ve Sade bir n"faıetle ta
bedilmiştir . 

1''1 YA Tl ( 60 ) Kuruııor . 

YALAZA: 

1 

Enitte ve Boldızlar'da AılanaJan seo. 'ff.nk ye manzua hulacak

stnıs • Romanın Kıhramanlarma fz·oir Vd lıtanbolda raslım.ık müm

kündür ! 

Karilerimise her hılde bu gtiz,.l ve değttrli eseri okumalarını 
hararetle taY1iye ederiz . 

SATIŞ YERLERİ: 

Yıldıs guinoeu kal'fJ11nda guete bayiinde. Saathane ciYBrında 
kırtasiyeci Mehmet Sadık Bef . 

FOTO 

----

COŞKUN 
-----------

Adanamızın bu en kıdemlive en mükemmel fo
toğraf atelyesi nihayet beynelmilel bir ıöhreif 
haiz olan • A G FA. Fabrikasanın filimlerini ve 
muhtelif cins kAOtflannı da getirhwipr. 

c • c 
En mOkemmel vesaitle mllcebbez atelyelerin
de en mOşkilpesetleri dahi memnun edecek 
resimler yapılır. Vitrine bakmak sözllmQzOn 
dotrulupnu isbata kafidir. 

tJ • c 

AMA TÔR iŞLERi AZAMI iTi
NA VE SORATLE Y APIUR 

VE HEMEN ERTESi GÜN 

TESUM EDIUR. 

Kolordu civarmcla 

Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

- Mösyö Bebe -
MUmesalli : MORIS ŞÔV AL YE 

lllve : J ünya havadisleri 

KAYADELEN 

Adana Şehir Stadyomunda 

.. 

DenlzlUl meflıur lhmlrkıran:Raıan pthllrJtJn 

Oaömösdeki Cuma giinü saat onaltıJa meşhur Demirkıran Hasan 
ve arkadaflan Mi\hat, Süleyman " Tekirdaglı HiiaeJİD pehli~anlır 
tarefından alaturka ve alaft'ınga gfireıler yapılacaktır. Bu gilr8f8 arsu 
edenler girebilecektir. • 

Bir haftadenberi tehrimiıde bulunan Hasan pehlivan tarafından 
aynoa karnının tlatftnden otomobil geçirmek ve göbeğinin üstüne değir · 
men tafı koyan• seyre tıyan oamaralar göaterecektir. 

Mabwem hallrımıtln. bu yigitlerin meharetlerini görmeyi koçır-
mamılıdirlar. 4377 

Bizim Tiyatro 
A•tit Raza: Tiyatrosu sabık DarOlbedayi 

sanatklrları blrllkte 

Nurettin Y afar Nezihi 
Biıim tiyatronun iki 8"gili ıanatkArları arkadııleriyle 

Pek yalanda t•hrlmlze geliyor 

Çlltehan Kaplıcası Tllrklye 
nln karlsbad'ıdır 

Teaiaı&ı eairede baıka eyi bir oteli huıual bMnyoları erkek •• 
kadınlar için gazinoları mükemmel bir bakkaliyeıi ucm ve nefiı ye
mek veren lokan&ul furano ve '8miı berberi vardır . Blelr.trikle ten
vir edılmiftir • Yakında radyoda konaca.kttr eebabı tetirahat milkem· 
meldir • ÇIFTBllAN iatuyODuaa iki dakika meeaWedir timeadüler 

na•lualan Jisd• .,m .&euilatladır • 
TorOalann •mapaya ııhikaları allandı tabiatin aumet ve gi · 

sellili karpuıda oam .a ardto kokusuyla muattar eeria bir han için
de dinlenmek iRiyenler İ9İft en ginl bir 11Jfiyecllr. Yiatlar samaam 
icabataaa •JA'UD bir tekilde hat&ı asgariye iadirilmiftir . 

Oda Ucretlerl Banyo Ucretlerl 
kuruş kuruş 

Otel odalan 200 Hususi 30 bir ga 
Tq odalar 125 Umumi ıs 

. . 
ıçın 

1 inci barakalar 75 bphcada kal- 50 
2 inci ,, 

" 
50 m anlardan 

13 - 20 4277 

Adana g~nçler te 
mUmassilliGlndan: 

28-7-934 Cuma günü y 
umumi toplantıda ekseriyet 
namamıttır. Kat'f neticeye var 
için 3-8-934 Guma günü yin 
Jant& yapılacağırıdan mahfele 
nkyyet azaların \e9rifieri il 
nur. C. 1 

Posta ve telgraf 
mUdUrlUOUnden : 

1 _ Geçen ıene1ri aylık 
ı 94 lira olan Adana iıtaıyon 

posta nakliyatı 20 • 1 - gJ4 
itibaren münakasaya çık•n 
Verılen bedel muvahk g6rii 
takdirde 8 - 8 - 934 T.de 1aat 
da ibaleıi icra edileCflğlnden 
olınlann ıermameyi g6 
pey ıürmelı bere Seyhan P. 
telefon be~miidiırlftgüne m 
ları il4n olunur. 435 

70-26-31 

Talebe velilerin 
mUjde I 

ikmale kalan liae, mualll 
tepleri ve ona mektep tal 
yetittirrnek içi» [ riyaıiye, le 
gisi, biyoloji, fizik. kimya ) 
ri vermekteyim . Ana bu 

rın erkek lÜleaiode A. N. re 
muraoaa\ları .. C. 

Katil madcl11ind• 4 
ay 25 gö• •ltr hapee mahkta 
onıa Bakır•ıD&h malı • 
Mahmut oğla Tokuo Meh 
dne mllddetle babuı SOi 
oğlu Mabmudun vui tayia e 

Sulh hakimlilinin 29,7,934 
ve 1379 No. lu mözakereaiyle 
dirilmit olduğundan keyfty8' 
olunnr. 

SEYHA 

Hem temiz gazoz içmek 
mühtaç yavrulara yardım et 
için her yerde ( llimayeie 
gasosunu uayanız . 

U•umt •ewrlr•t 
Mehmet Nareflln 
AdanaTlrkllldma 


