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ADANA: GUNLVK GAZETE 

Ziraat vekili 
Karadeniz ve Anadolu şark yay· 

lası mıntakalaruıda geniş bir tetkik 
&eyahatı yapmaktadır . 1 

mı 

skeri heyetimiz Rusyada iyi karşılanıyor 
beynelmilel panayın 

. 
şvekil ismet Paşa Hazretleri 

tarafından acıldı 
• 

şa; ''Türkiye sulh taraftarlığını kuvvetli ! 
varlıkla teyit etmek ve kıymetlendir -

mek yolundadır " dediler. 
İzmir : 27(A.A.)- (Gecik· 
tir) ak ım ü Hi ıat 18 de 

elmile) dördüncü İzmir 
ayırının açılma resmi ya
ıştır. 

çılma resmini bizzat baş· 
) İsmet Paşı Hz. yapmış
Panıyırın Cumhuriyet 
anına Nazır kllpısı önün
toplanın on binlerce hal
mütcmadi ılkış·ları ara 
ı evvela Hiya eticumhur 

dosu tarafındın istiklal 
rşı çalınmıı ve marştan 
ra ilk nutku belediye reisi 
çet alih b. söylemişdir. 
çel Salih beyi nutkunu 
rdikten sonral Başvekil 
et Paıa Hazretleri pana
kapısının~önüne gelmişler 

orada bağlı bulunao kur-
yı kesmek suretiyle pa· 
arı açmıştır . 
ariciye vekili Tevfik Rüş 
Adliye vekili Saracoğla Şükrü 
lerle ordu müfettişlerinden 
ttin ve kolordu kumındanla
an Mustafa Pışalar I•, Rus 
et sefir vekili M. Zalkınd ve 
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ismet Paşa Hazretleri 

sarlar idaresinin pavyonu bassatan 
zerafet ve intizamlariyle nazarı 

dikkat ve takdiri cdbediyordu. 

• 
Belediye reisi Behçet Salih be 

et Rusyanın Türkiye umum 
ırct mümessili M. Vorohiet ile yin nutkunu mütealdp Bışvekil 
rimizdeki bilumum konsolos- İsmet Pş. Hz. •§ığıdaki nutku irat 

, açılma resminde hazır bulun- buyurmuşlvrdır : 
tlardır. Biraz sonra izmir heynelmi 
İsmet Pa§• Hz· bütün pavyon le) panayırını açmakla Bıhtiyar 

1 gczmi§tir. Her pavyon kendi- olacağım.Harabeler üstünde ve an 
e mahsus bir güzellik eseri gös- cak 12 senelik bir Zlman içinde 

ekle beraber iş Bankası ile beynelmilel bir eser ortaya koy-
erbınk, So' yet Husya, inhi- - Gerisi UçUncU sahifede -

,_----------------------------~-----------------
Koblens' de tezahurat 
. 

r,Almanya ile Fransa arasında ih-
laflı bir ınesele olmaktan çıkmıyor. 

---~------··•·4mll----------

. Hitler'in Koblensde söylediği son nu-
tuk Avrupada fena tesir bırakmış 

HERLI : 27 ( A.A) - "Hı
,, ojansı bildiriyor : 
abık Başvekil mun' ini ve vi

• sef 1ri M. Von Papen dün 
blens tezalıuratıoda nutuk söy 
ıcekti . Alman istihbarat bü

eu M. Von Papenin tekrar has
lanmesından dolayı kohlense 
demediğini bildirmektedir . 

KOBLE : 27 ( A.A) - Al-
o cchbesinin büyük arre te
uratı dün öğleden sonra ya

lmıştır . Hükumetin Sarre me
leleri komiseri akulliyotlerin 
rra'in Almanyaya avdetine Fran· 
ya iltihak etmek için değil si· 
tokunun muhafazası için muha
fet Ntiklcırioi söylemiştir . 

Bundan sonra Hoparlöl~r M. 
"tlerin nutku başhyacağını bil-
• rmiılerdir . 

M. Hitl~r nutka başlamak için 
kası gclmiyen alkışların bitme

• i heklemiye mecbur olmuştur. 
lhrer; Hindenburğun ölümü 

müoasebetiyle Alman milletinin 
matemine iştirak ettiğini söyle
miş ve cepheye teşekkür ettikten 
sonra hükumetin siyasi proğra 
mını hulasa etmiştir. 

Harici noktai nazardan mil· 
letin hürriyetini müdafaa huku
kunun müsavatını idame ve te 
mia etmek. 

Dahili mesaile gelince M. Hit· 
ler demi§tir ki.: 

Milletimizin mevcudiyeti için 
köylü amtle ve orta sınıf için 
mücadele ediyoruz . İşsizlik afe 
tine karşı mücadele ediyoruz . 
milletimizio birliği için müca
dele ve mDşkülata rağmen çok 
büyük muvaffakiyetler müşalıe
d0 ve tesbit ediyoruz . 

1\1. Bitler aziliğin putpetS· 
liği ihyaya çalıştığı hakkında ki 
tenkitleri protesto ederek Alman 
devletinin kiliseye karşı tedbir
ler almadığını, almayacağını te· 

- Gerisi UçUncU sahifede -

Kanada da Askeri heyetimiz 
Moskovada 

Ziraat Vekilimiz 

OTTAVA : 27 ( A.A ~ - li'e. 
dcral hükumet ile mahalli hüku
metler kuraklık dolayısiyle mah
volmuş bulunan buğday ekilen 
nraziyi orman ve mera halin~ 
kalhetmeyi kararlaştırmışlardır • 
Kuraklık dolnyısiyle perişan olan 
ve iflas ed~n 40 bin aile yani 
200 bin kişi hicrete başlamıştır . 
Dominyon idaresi yardım olarak 
20 milyon dalar sarfedecektir . 

Dost hiikômet askeri erkinı tara
fından tezahüratla karşılandı 

ltalyada 

Şiddetli zelzele ve fırtına
lar oldu • 

Roma : 27 ( A. A. ) - Şiddetli 
bir futına neticefinde Bolooyada sel 
hasıl olınu~ , sokaklarda su yarım 
metreyi bulmuştur • Dolu civarda 
büyük lıa!ıarat yapıuı§tır. Saetelliuel
foda ağaçlar ve ba~alar devrilmiş ve 
damlar uçmu§tur. Belediye dairesinin 
önündeki dört heykel yere düıerek 
parçalanmıştır . 

Roma : 27 ( A. A. ) - Mf'rkui 
Ponta Mo\ide olan bir zelıele his· 
s~dilmiştir. Zelzele mezkur mahalde 
bilhasaa ıiddetli olmuştur. 

Londra borsasında 
Kambiyo ve esham işleri 

Londra : 27 (A.A) - Kambiyo 
ve esham piyasaeımn faaliy"ti lngiUz 
liraeınm mfttf'Zayit Lir surette ıuku· 
ıuoun gerek Loodra ve gerek ecnebi 
piyasalannda vereceği tesirlerinden 
dolayı burada büyük bir dikkat ve 
alaka ile takip olonmakıadır • 

Geçen hafta İngiliz lirasının aldı
ğı kiymeı lmgiln borsa açılır aç1lmaz 
yeoi bir sukutun önüne geçmek için 
lngiliz kontrol idart>sini harekete gf'· 
çirım:ye mecbur etmiştir . Yalnız 
peşin muamelaı üzerinde işliyen İn· 
giliz muvazene m~blağları cuıuarteıi 
günü 75,2.~,32 olan frangı 75,3,4 e 
indirebilmiş ve hütün gün hu fiyat 
üzerinde tutabilmiş ise de diger ta· 
raftan vadeli frank mühim bir prim 
kazanmış ve eomarıeıi günü yalnız 
beş santim iken hu prim mikdau bu·: 
gün ytdt santim olmuştur • 

Bu hadise h\l sabah dahi frangın 
aranmakta oldu~unu göstermektedir. 

Diger taraftan hiç bir müdahale· 
ye maruz olmiyan dolar da açıh§ta 
vaziyetini yukseltmietir • 

Fransa tekaüt 
nazın 

Şarlruvada bir nutuk 
söyledi --OHAHLEROI : 27 ( A.A) -

Burida g<>mülü bulunan Franstz 
askerleri için dikilen abideyi 
açan Fransız tekaut nazırı M: Ri 
vollet, Charleroi meydan muha· 
rrbesinin ehemmiyetini tebarüz 
ettirdikten sonra d"miştir ki : 

Biz sulh •nanesine bağlı bu
lunuyoruz. Ancak herkes şunu 
eyice bilmelidir ki sulh fikrine 
olan bu sedakatimiz deima haei· 
ret ve emniyet IZmimizle bir gi· 
decektir . 

Çinli Ceneral Amerikada 
nasıl karşılandı? 

Nevyork : 27 ( A. A. )- t;eneral 
Cang- :Fak- ey- buraya muva&ala· 
tında 3000 Çinli tarafından alkıılao
mııtır. Ceneral Çinia her umaokio
deu daha eyi bir halde ve Çin bir· 
liğinin ilerlemekle olduğunu söyle 
mittir • 

-----------···..---------,.-
Heyetimiz: reisi F ahrettin paşa gÖ•
terilen bu tezahürata teşekkür etti. 

MOSKOVA : 27 ( A . A ) -
:Fahrettin paşanın riyasetindeki 
Türk askeri heyeti bugün Mos
kovaya varmışlnrdrr . İstasyon bu 
münasebetle Türk ve Sovyet Rus
ya bayrakloriyle süslenmişti . 
Moskova askeri gnrnizonu L.."lı 
mandam M. Kark. müdııfaa ko 
mis,.rliği erkantntan M. Sterıı, 
müdafaa komiserl·ği harici te
maslar dtıircsi reisi M. hekker, 
mosko\ a nııntokosı icra komite
si r<!is vekili M. Ussof, h9şta mas
lahatgüzar Fevzi bey olmak üze
re Tlirk büyiik elçiliği erkan ve 
memurini, horiciye ve müdafaa 
komiserlikleri ukanı ve matbuat 
mümessilleri, Türk askeri heye
tini istasyonda karşılamışlardır . 

M. Stern; Ceneral Voroşilof 
namına Fabrettin paşaya 1 sefa 
geldiniz J dtmiş ve M. Kork da 
Türk heyetini Moskova gamizo. 
nu namına selamlamıştır . İstas· 
yonda bir ihtiram kıtası selim 
resmini ifa etmiş ve askeri mu
zika Türk milli marşı ile entre· 
n1&yonal mar§tnı çalmı§tır . 

MOSKOVA : 27 ( A . A ) -
Türk askeri heyeti reisi Fahret
tin paşa eşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur : 

-"Büyük Sovyet Rusyaya ilk 
defa geliyorum . Od ese da hakkı 
mızda gösterilen müstasna kubul, 

Ordu ımifclllşlerlnden 
Falırcttin Pş. Hz. 

iki millet arasındaki münasebatta 
daima çoğalan kuvveti bir kerre 
daha göstermektedir . Eski Çar· 
lık ve imparatorluk Rusyasında 
buna benzer hiç bir şey mevcut 
olaımazdı. 

Bu münasebetle Türkiyede 
M. VoroşilofJa olan çok Wf'SUt 
nıülakatımızı hatırlayorum. ~en 

disine hDyük Türk ordusu namı· 
na dostane selimlanmı yollanın. 

Arkadaşlarım ; dost memle
ketin inkılapcı halkını iktisadi
yatındaki yaratıcı kuruluşu ve 
kudretli kızıl orduyu daha iyi 
tanımak imkanına malik olmak
la bahtiyardır .,, 

Afyonun' kurtuluş günü 
On binlerce halk'ın iştirakiyle ve fev

kalade tezahuratla kutlandı ... 

Bu münasebetle Afyon -Antalya 
şimentfüfer batbnda temel 

atma merasimi yapıldı. 
Afyon : 27 ( A. A. )-Antalya 'I 

demiryolunun temel atma meri I 
siminde bulunmak ve kurtuluş 
şenliklerine iştirak etmek üzere 
şehrimize Antalya, İsparta ve 
Bordurdan kalabalık birçok he
yetl~r gelmiştir. Heyetler ara11ında 
mezkur vila)'etlerioin mebuslar, 
Belediye ve Cumhuriyet H. Farka· 
sı reisleri ve diğer halk mümessil
leri bulunmaktadır . 

Heyetler zafer abibesine çe
lenkler koymuşlardır.Vilayet,ka 
za ve nahiye köylerinden de bin 
lerce halk gelmektedir. Şehiıde 
misli görfilmemiş bir kabbalık 
ve §enlik hazırlıklan ~ardır. 

Af yon : 27 ( A. A. ) - Efyon 
halkı huğün kurtuluılarının on 
ikinci yıldönDmünü büyük bir 
heyecan için<le lcutlu]adılar. Af· 
yonlulann bu 11ene diğer seneler
den daha coşkun bir heyecanla 
kutluladıkları bu k.urtulu§ hayra· 
mınn Antalya, Bordur ve İsparta
dun haşlannda mebusları olduğu 
kaide buraya gelen heyetler de iş· 

t\t'ak etmektedirler. 
Çünkü bugün bu güzel yıldö

nümü günü Afyondaa başlıya· 
rak Antalyaya varac•k olan de· 
miryolunun vazi esası merasimi 
de yapılacaktır. Tam bir istiklal 
ve yeni hamlelere büyük şefin 
yol açtığı bu y~rde bu yolun açıl
dığı günün ytldönümllnde burada 
toplanan dört vilayetimizin hılkı 
ve mümessilleri iki bayramı bir 
orada kutluladılar. 

Merasime sıat 13/46 da Afyo· 
na giren ilk tren ilk ordu kıtası
nın giri~ini temsilen yapılın hare· 
liet1e başlanılmış ve bu kıta halk 
mtimesııill~ri olduğu baldo bir 
müfrezemiz yolların iki tarnfını 
dolduran on binlerce halkın coş
kun tezalıuratı arasında hükumet 
konağının önüne gelmiştir . 

Bu meraaimi müteakip Afyon 
mebusu İzzet Olui bey öz türkçe 
bir nutukla bugünün büyüklüğü· 
un be hu yıl dönümüne kttdar ba-
- Gerisi c!lördUncU sahifede -

T rabzondan Rizeye 
hareket etti . 

Gireson : 27 ( A. A. ) - Ziraat 
Vekili l\1uhli bey, Karadeniz vapu· 
rile lioıanızdan geçmi§lerdir. Vekil 
bey doğruca Ilopaye gitmektedirler. 
Oradan Artvin, Kars yolile Erzurum, 
Erzincan taraflarına gidecek ve hu 
vilayetlerde teıkikaua bulunacakur. 

Van, Muş taraflarında hayvan , 
At ve İğdir mıoıakasıoda pamuk va· 
ziyetini ve ilıtiyaçlannı ve buralar· 
daki Ziraat ve hayvan müesseııele· 
rini esaslı bir surette gözden geçi· 
recekler \' e şarki Karahisar yolile 
Giresona geleceklerdir • 

Vekil bey, Giresonda fındıklar 
hakkında tetkikatta bulunacaklar ve 
miicadele vaziyetinde alıoııo neli· 
eeleri tefıiş edeceklerdir. Muhlis bey 
Anadolu ajansımn Gireson muha· 
hirine gelecek sene Giresonda bir 
fındık enstirüsü açılacağını ve fın
dık i tih aliitını çoğaltmak için ha • 
talıklarla mücadelt>nin laboratuvar· 
laştırılacağını öyl«miştir . 

Trabzon : 27 ( A. A. )- Ziraat 
Vekili Muhlis bey Karadeniz vapu· 
rile bugün şehrimize gelmiştir. Vekil 
bey vapurda Vali beyle kumandan 
paşa ve bttlediye reisi , Ziraat v.
baytar dairesi erkanı ve dün ak§am 
şehrimize gelen Ziraat Vekaleti tef· 
tiş heyeti misi Naki bey tarafından 
kar§1lanmışttr • Vekil bey , heyetle 
birlikte saat 16 da karaya çıkmıt 
ve iskeleyi dolduran halk1D arasın· 
dan geçerek doğruca güzel hisler 
parkrna çıkmışlar , bir müddet isti· 
rahattan sonra vapura dönınü§lerdir. 

Vekil bey Rize ve Hopaya gide
cektir. 

Büyük Baıvekilimizin 3 Eylôlda 
Trabzonu şereflendirer.ekleri haberi 
bütün Trabzon halkını sevindirmiı, 
Halk şimdiden sevgili Başvekili kar· 
şılamak için hazırlıklara başlamıştır. 

Çankırıda kadastro iş 1 eri 

Çankırı : Z'1 ( A. A. ) - On 
heş glindP-nberi Çorum ve Çankın 
havalisinde yapılmakta olan kadaııtro 
işlerini tetkik t-lmekte olan umum 
müdür Cemal bey, Çorumdan Çan
kmya gt>lerek bugün Ankaraya ha· 
rekeı etmitıir. Kadastro i§lerinin b~ 
an evvel bitirilmesi için tedbirler 
alınmışıır. 

Söndürülen orman 
yangmları. 

~uğla : 27 ( A. A. )- Muğla , 
Fethıye, Marmaris ve Milis orman· 
lannda muhtelif tarihlerde yangınl1r 
çıkmıı ise de derhal söndürülmüı· 
tür • 

Dumlu pınar merrtsimine 
iştirak için. 

Denizli : 27 ( A. A. )- 30 Ağus· 
tos bayramında Dumlu bınarda ya
pılacok merame iştirak etmek üzere 
Denizliden bir heyet gidecektir. 

lran ha"'riciye nazırı 
Milletler Cemiyetine iştirak 

için Cenevreye gitti. 

1'ahran : 27 ( A. A. ) _ İranıo 
Milletler Cemiyetinde baş murahbaeı 
olan hariciye nazırı Kazım Han dün 
Cenevreye hareket etmiştir. 

,.-- Agf a filimlerinin --. 

Her çeşitten , an ta
zelarini çok ucuz fi· 
yatla; 

Polo Coşkundan tedarik 
EDEBİLİRSf tz. 



Sahife : 2 

Yeni Türkiye 
Yazan : Dr. Al{ red Sohn Rethel 

( Deutscbe Volksvirt mecmnasanın " Almanya ve Türkiye " hakkıııda 
çıkardığı 20 temmuz 1934 tarihli fevkalade nüshasıodan tercüme ) 

2-
Türkiyeoin siyasi hakimiyet 

sisteminin hakikatte İtalya ve Al 
manyadaki faşist sistemleri ile ge
niş bir müşabebeti vardır . Şu ka-

1 dar var ki Türk faşizmi diğer iki
sinin kapıyarak arkalarda .bırak- ı 
tıklan içtimai inkişaf safhasına 1 
henüz girmiş bulunuyor . 

17imdiki beş senelik planda d• me
ri olan aoa hatlardır . 

Bu hedt>f ve gayeler , Türkiye· 
nin iktisadi kuvvetlerini daha uzun 
seneler azami surette işgal ede· 
cek derecede büyüktür . Yeni 
Türkiyenin eski ecnebi sermaye 
ve imtiyaz sistemine nihayet ver
miş olmasına rağmen hükumetin 
yeni kuruluf teşelıbüı ve işferin· 

Bu fark , Türk rejiminin inki
şafını diğer Avrupa memlekentle
rindeki inkiıaf ile karşılaştırmağa 
ve onların ölçJferile mütalea et 
meğe minidir . Zira , Türkiyenin 
başarmağa mr-mur edildiği eserio 
muvaffakiyeti içio bizzat millet için· 
de muayyen bir fndividualisme ve 
Liberalisme safhasının atlanılma
sı katiyycn caiz değildir . Aksi 
takdirde inkişafın ergeç Rus inki
şafına mülaki olmasının önüne ge
çilemez . Bu sebeple Mustafa Ke 
mal , 1931 de Fethi beyin idare 
si altında Liberal muhalefet fırka
sını teşkil ederek Türk milletinin 
iôİyasi terbiyesini yükseltmek mak 

sa dile hakiki parlamenter bir kont· 
rol ve mürakebe vazına teıebbüs 
etti . Bu ilk tecrübenin muvaffaki 
yetli olmaması , Gazinin müsait 
şerait altında yine o tecrübeyi tek
rar etmiyeceğioe ve bu tecrübe
nin muvaffakiyete isal edilmesi la
zım gelmeyeceğine delalet etmez. 
Şimdilik şüphesiz , iktisadi kurulu 

şa ait ağır vazifeler; devletin dikta 
törce idaresinin muhafazasını lü 
zumlu göstermektedir • 

Türk milletinin fevkalade müş 
külata rağmen içtimaj ve kültürel 
sıhada muvaffakiyelli bir ihtilal 
ve iokilap yapm11ı ve millileşme· 
si , memleketin istiklalini temin e
demez • istiklal için , memleketi 
iktisaden müstakil yapmak la
zımdır . Fakat bu husuıta daha 
iptidar.beri fevkalade müşkül nzi 
felcr karşısında kalınmıştır . 

Sağlam bir maliye poJitikası , 
muntazam bir idare , mustakir bir 
para yaratılmak lazımdı . Fakat 
şimdiye kadar bUtün iktisadi in· 
kişafı hemen kimiJ~n ecnebi ser· 
meye ak1nı ile beslenmiş sekiz se
ne harp ile harap olmuş ve fakir 
leşmiş ve bunlara ilaveten mazi· 
den tevarüs ettiği borçlan ödeme 
ğe mecbur tutulmuş olan bir 
milletin kendi membalarının kuv
veti ile iktisadi bir inşa vücude 
getirmesi lazım gelince bunun yÜ · 
künü kendi masraf bütçesinde4 
tesviye atmesi icap eder • Türkiye 
-sebepleri başka ve fakat tesiri 
ayni ofarak - Bolşevik Rusyanın
kine müşabih bir vaziyette hula
nuyordu . Sovyet Rusya dahi ken· 
di iktisadi kuriiluıunu , masraf ve 
istiblaklen kısarak milli sermayesi-

de ecnebi sermayesinin iştiı akioi 
prensip ve kaide olarak istemedi· 
ğini zannetmek yanlıştır . Yalnız 
hükumet bu yardımı istiklal baba
sma satın almak istemiyor ve Tür· 
kiyeye ecnebi sermaye verecekle· 
rin , yahut sermayelerini Türki
yede sınai işlere yatıracakların ta. 
mamen iktisadi menfaatlerle ikti
fa etmelerini ve Türkiyeye karşı 
bütün ~mperyalist ( maksatlardan 
vazgeçmelerini istiyor. İşte her iş
te ve her teşebbüste babın ve me
ri olan bu "Tam ve bütün istiklal,, 
düsturudur~ki bugün Türkiye ile 
Almanya arasında sıkı bir müna
sebet tesisini kolaylaşhrmaktadır. 
Zira , nasyonalizmin milli hürri
yeti uğrunda mücadele eden her 
millete karşı beslediği muhabbet 
ve takdir hislerinden sarfaoazu , 
Almanya , Ôa Aıyaya en yakın 
bulunan ve ayoi zamanda emper· 
yalist emel ve ihtiraslar beslemek 
şupbeosiodeo tamamile azade:oian 
yegane büyük sanayi devletidir . 
Türk ham lmıddelerinin Alman 
ıanayl mamulatı ile mübadele e
sası üzerine müsmir bir. teşriki 
mesai ve yekdiğerini mütekabilen 
tamamlamak , her iki millet için 
son derece arzu edilmeğe şayan· 
dar. 

Türkiyerıin kendi içinde yap· 
tığı inkılap onun dış politikasmı 
da deği~tirdi . Osmanlı İmpara
torluğunun ecnebi devletler elinde 
oyun topu olmasma mukabil mil
liyetçi Türkiye kendi topraklann • 
da " Hürriyet ve iıtiklil ,, i bütün 
harekat ve efalinin şiar ve miyarı 
yapmıştır • Evvelce Türkiye yalnız 
diğer devletler arasındaki niza 
ve ihtilaflardan müstefit olmak 
gayretinde iken şimdi her istika· 
mette müshet dostluk , milli hak
ların mütekahilen tanınması ve 
büyük devletlerin yekdiğerine zıt 
menfaatleri arasında kati bir hi 
taraflık politikası takip etmekte
dir . Türkiye emperyalist devlet
lere karıı kendi istiklalini S. Rus
yanın yardımı ile kazanmış ve:Sov· 
yet İtti!ıadı kapitalist davalardan 
ve Çarlık devrindeki imtiyazlar
dan tamamiyle feragat ederek 
Türkiyenin iktiaaden yeniden ku · 
rulmasını kolaylaıt.rmış olduğun· 
dan Türkiye tabii olarak İptida

daaberi ıimaldeki büyük komşu
suna sıkı bir dostlukla bağlanmış· 
tır . Sovyel Rusta bilhassa lıtan
bul üzeriadeki emperyalist dava · 
!arından feragat etmelde uzun bir 
müddet Türk toprakları içhı teh 
likeli olmaktan ç1kmıştlr . Bilakis 
Türkiye ne kadar müstekil n lcuv · 
vetli olursa , Çanakkale Boğazını 
diğerlerinin nüfuzuı~dao o derece 
muhafıza eder . Diğer taraftan 
Gazi , Türkiyenio Sovyet Rusyayı 

ni fevkalade artırmak ıuretile İm · 
kan sabasına çıkarmağa mecbur 
kalmıştı . Her iki memleketin re
çetesinde : "Bütün istihsal ve imal 
şubelerinde sanayileşmek ve tek
nikleşmek,, yazıh idi . Fakat Tür 
kiye kendi komşusuna nazaran da 
ha müsait ve üstün bir tarzda bu 
işe girişmiş, yani Sovyet Rusya gi · 
bi mübalagalı ve nisbetsiz bir sa 
oayileşme masrafı içine düşmemiş 
ziraatın kendi milli refahının esas 
temeli ve diregi olduğunu ve böy 
lece de kalmak lazımgeldiğioi hiç 
bir vakit nazarı dikkatten dur tut
mamıttır . TUrkiyede sanayileşme 
iıi , memleketin zirai olan .temel 
ve mahiyeti asliyesi ile tezat teş 
kil edecek derecede ileri götürül 
memiştir • Müoa"ale vasıtalarının 
ikmıeli , topraktaki tabii hazinele 
rin istismarı , ziraatin ilerletilmesi, 
memleket mahsulünün memleket 
dahilindeki mahalli sanayide işlen· 
mesi : Yeni Türkiyenio iktisadi 
'-'uruluşu için miyar addedilen ve · 

bağlılığı ve Türkiyenin Sovyet Rus· 
yaya tabi kalışı ve bilhassa Türkiye 
de Bolşevik telakkiyat ve efkarıpın 
terviç ve neıri gibi halluin vuku· 
bulmamasını temin etmeyi çok iyi 
bildi ve Türkiyede komünizmi mü 
sama basız bir enerji ite boğdu . 
GariJ alemine giden yolu Mosko· 
vanan kapatmasına müsaade et
medi. 

Türkiyenio 1932 de Milletler 
cemiyetine girmeıi hunun bir 
misal v~ delilidir . Türkiyenin 

( Türk Sözü ) 

Mersin-Antalya j ŞEHiR HABERLERi 1 Bahçe kazasında bir 

yolunda -..------- hadise 
Zafer bayramı Dört kişi bir kadını misafir 

[Seyahat intibalarım] hazırlıkları bulunduğu evden kaldırdılar 
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Dalgalar arasmda ecel teri dö 

ke , döke , nihayet belki 2 kilo 
metre mesafede demirlemiş bulu· 
nan vaporun yaoına gelebildik . 
Seyri sefain kaptanları çok ihti· 
yatkar adamlar . , • Diğer gemiler 
mesela bir mil açıkta demir atar
Jarse ; bunlar , muhakkak en az
dan 1,5 mil açıkta dururlar . Am 
ma , yolcular bundan pek bizar 

oluyorlarmış. Ne ebemmiyeti var? ... 
Mersin sabili sığlıkhr • Gemiye bir 
şey olmasın da !. .. 

Eh . hamdolııun !... Artık bu 
bela denizden kurtulduk 1... De
dik • Amma , az kalsın , vaporun 
kenarına yanaşmış bir vaziyette 
bulunuyorken , denizin dibini boy· 
lAyacak tik ? L. Zira : Yol· 
cularınıo bsıyatı ile pek az alaka
dar görünen ve safer müddetince 
hallerinin fenalığından , istikballe 
riniq olmayışmdan şikayette bulu 
nan bu adamlar ; - bütün gelen· 
leri - , üçüncii mevki yolcularana 
mahsus , bıı taraftaki dar , biçim 
siz , nihayet iki metre uzunluğun· 
daki bir merdiveudeo içeri alıyor
lardı . Biz de tahavleler çekerek 
çantalarımız elimizde , bu ecel 
merdivenine tırmanmağa başla· 

dık . 
Serde biraz sporculuk da var!.. 

Merdiven üzerinde tetikte giderek 
bu belayı berzahın nihayetine var· 
mak üzere iken , deoizi11 oynaklığı 

ve mütemadi lcayna~ma yüz.üodeo 
müvazenesini kaybeden kayıkçı

mız , üüerinde durduğumuz mer
diveni alt tarafından ıöyle oynat· 
masın mı? ... 

Vallahi , baltklamasma denizi 
boylamak İşten bile dağildi . A
man 1 zamao 1 diyerek bin müıki 
latla bacağımızı kıra , kıra ve ca· 
nımızı fena halde acıtarak vapo
ruo köpeştesine kendimizi zor ata
bildik .... 

Bana : Geçmiı olsun 1.. Deyi· 
niz ; dostlarım , işte ben Seyri ıa· 
fain vaporuna böylrce çıktım . Az 
daha yolculuğa çıkmadao denizin 
dibioi boylayacaktım yani f... Seyri 
sefain vaporlan kaptanlarınm , 
yolcuların bayat ve sıbhhatları , 
inme ve binme vaziyetlerile bir az 
daha yakından alakadar olmalarmı 
ve bele yolcularına farklı muame· 
le etmemelerini , ben , bir Cum. 
huriyet vatandaşı sıfatile rica ve 
talep ediyorum . 

Yarm şehrimizde yapılacak o
Jaııı Zder bayramı bazulıklarına 
devam olunmaktadır . Belediyece 
meraaim yerinde: bir tribün ve bir 
hitabet kürsüsü yaptırılmıştır . 

Yarın çarşı baştan başa süsle
necek ve bütün esnaf merasime 
iştirak edeceklerdir . Bu münase
betle çarıı ögleye kadar kapalı bu· 
luoacaktır . 

Gümüş mecidiyeler 

1 Eyluldan itibaren vergi 
borcu yerine kabul edilecek 

1 Eylul934 tıuihioden itibaren 
~ski gümüş mecidiyelerin vergi 
borcu için otuz sekiz kuruş üze
rinden kabulü maliye vekaletin
den defteıdarlığa bildirilmiştir. 

Abide komisyonu 

Ahide komisyonu dün öğleden 
evvel ihsan mahiyette vali vekili 
Osman Nuri heyin reisligialtanda 
toplanmış ve heykelin kaidesini 
1 Eyh11dan itibaren münakasaya 
çıkarılmasına karar verilmiştir . 

Eyllllun onuna kadar teklif 
mektuplara kabul edilecek ve o 
gün kaidenin münakasası yapıla
cakt.r. 

At koşuları hazırlıklarına 
başlandı 

12 ve 17 teırinievvel 934 cu· 
ma günleri şehrimizde yapılAcak 
olan son bahar at koşuları haz1r· 
hklırına baytar müdürlüğünce şim
diden başlanmışhr • Koıulım mll
teakip te ehli hayv3D sergisi açı· 
lacaktır . 

Eylülün 14 ve 21 inci cuma 
günleri de Sivasta at kuşuları ya· 
pılacağı vilayete bildirilmiştir • 

Ziraat mektebi müdürü 

Ziraat mektebi müdiltii Fazıl 
beyin Bursa Ziraat mektebi mü· 
dürlüğüne tayin edildiği haber 
almmıştır .. 

Müfettiş Ali Rıza bey 

İki ay mezuniyetle Borda bu 
lunmakta olan vilayetimiz ilk ted
risat müfettişlerinden Ali Rıu 
bey Dörtyol mınlakasındaki bazı 
asarı atikanın projelerini yapmak 
için maarif müdürlüğünden vuku 
bulan davet üzerine ıehrimize gel 
miştir. 

Ali Rıza bey bugünkü trenle 
Dörtyola gi~ecektir. 

Bürücek yaylasında 

Bahçe : 27 [ Huıomsi mubabi
rim9zden J - Geçen gün kasaba· 
mızda çok esrfe değer bir vaka 
olmuştur. 

Osmaniye belediyesinden Bah
çe belediyesiue 24 8-34 tarihli cu · 
ma ekspresiyle ElazizJi 25-35 yaş· 
larıoda geoç bir kadın geldi. Ak
ıam belediyece işi görülmediğin 
den belediye nası Ahmet Kahya 
efendinia evınde geceyi geçirmek 
ve ertesi glioü sevkedHmek üzere 
teslim edildi. 

Gece saat 10 da fırıncı Meh
met .. ırabacıyım,, diyerek Ahmet 
Kahyayı kandırmış ve kadını alıp 
"araba şurada bekliyor, buradan 
gitmiş,, diye aldatarak askeıi mem 
ou mıntakaya yakın bir mahalle 
götürmüş ve orada bekleyen 3 ar
kadaşı fmacı Ahmet, Mehmet ve 
Mustafa ile kad1ncağ1za zorla te
cavüz etmişler ise de kadanın fer
yadı üzerine askeri devriye yetiş
miş, kadım kurtarmış ve 4 kişiden 
biri kaçmış , diğerleriyle kadm 
merkez karakoluna teslim edil
miştir. 

Az sonra kaçan da yakalandı. 
Karakolda ifadesi aluıdı ve adli
yeye teslim edildi. 

• ........ 1 

Kıbrısta Yahudi akını 

Kıb11sa Yahudilerin gelip yer· 
leımesi meselesi logiliz gazetele· 
rinde de mevzuu babsolmağa baş· 
Iamışlır. 

Londrada intiıar eden "Cown· 
Colonist,, mecmuası buudan bah· 
sederken diyor ki : 

Filistia Yahudileri Kıbrıstan 
tarla satan almakta devam ediyor
lar. Bu arazi meyveli eğaç yetiş

tirmek için bahçe haline lconacak· 
br. 

Filistindea bir traktör getiril 
miştir ki, Kıbrıs belki de bunu ilk 
defa görecektir. 

Kukle Yahudileri tarafıadan 
satao alınan 3000 dönüm tarladan 
başka Leymosundan da 1000 dö 
nllme yakın tarla satın alınmış· 
tır. 

Kazanç tetkiki itiraz 
komisyonu reisliği 

Vilayetimiz maliye tetkiki itiraz 
komisyonu reisliğine iki yüz elli 
lira ücretle inhisarlar başmüdürlü
ğü mubakemat müdürü Ali Şadi 
bey tayin edilmi~tir . 

Azalıklara da yüz ellişer lira 
maaşla belediye ftzasandaa Dıblan 
zade Fuat ve Gergerli zade Reşat 
Sadi beyler seçilmişlerdir • 

Çünllü : Bizi bu kadar müskül, 
bu kadar fana şartlar dahilinde 
vapora •lan ayni kimseler , bir az 
sonra gf'len bir hanımla beyi , bü
yük ve mükemmel biı: merdiven
den içeri aldılar 1... Bu yanlıştır . 
Cumhuriyet hükUmetimiz , vatan· 
dışlar arasında sınıf farkı görme· 
mektedir . Halkçı karakterine ma
lik olan rejimimizde , tabiidir ki , 
bu farklı muamelelerin vukuuou 
bic arzu eylemez . 

Amerikalılara ait bir ev da Yakalanan ~t kaçak
çıları 

ha yandı 

Geçenlerde Bürücek yayla 
Made.noğlu Ragıp 

s1Dda Amerikalılara ait bir evin 

Sovyet Rusya ile dostluğu , mua. y•ndığı yazılmıştı. 
hasıran dış politikaotn istilzam Bir kıç glla evvel yine bun-
ettıği bir menfaat işidir . o.ha lara ait bir ev daha yanmıştır . 
1921 senesi Martında, yani Yu- Yaogınan mutbak bacasının ku-
nao işgalinin başladığı sıralarda rumlarıom tutuşmasından ileri gel-
Sovyet Ruıya ile akdedilen dost diği söyleniyor. Yangın üst kattan 
lok ve ademi tecavüz pakti ile her çıktığı için yaloız 0 kısım yanmış
iki memleket kendi bede( ve gaye- tır. Bodrumdaki eşyalar kurtarıl· 
leri uğrunda biri diğerinin ittiklal mıthr · Nüfusca zayiat yoktur • 

··c d 1 · h kk tan t T•hkikata devam olunmakta -mu a e esı a anı ımış 1r • d 
O zaman Moskovada Afganis-
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Sığır pazarında Hasan kıza Me
lek, Koca vezir mahallesinden Ah
met oğlu Mustafa , Cumhuriyet 
mahallesinde oturan Yusuf oğla 
Mahmndun r t kaçakçıhğı yaphk
ları tr-sbit edilmiş et ve derilerle 
yakalanmıolardır . 

Cnmhuriyet mahallesinde otu
ran meşhur kaçakçılardan Çolnk 
Salih oğlu Süleyman atile ve omu· 
zunda silahı olduğu halde nehri 
geçerek belediye memurlarının 
elinden kaçmağa muvaffak olmuş· 
tur . 

Serceleritı ~:z 
• __,,, 

Bazı cıvıltılar "J<e& 
vorl,, demekın~ 
., ' .. u 

Kuşlarda topluluk b•fll•~ 
~ı_oda . tetkikatta buhılJ•~lıg 
alımlerıudao profesör A· a 
ayni cins~en olmayan kuf';ın 
larla kedder ve köpekJer J, .. 
münas~beder hakkında .rv;f . 
denberı yaptığı tetkiklerıO Al 
" Mercure de Fraoce ,, Ol'""' ,

8 

neşretmiştir. .,m 

Serçeler hiç bir za01s0 iT 
etmemektedirler. Bunlar•'., e 
ları sesler, köpeklerin , kt .,,;hı 
iptidai insanlarnı hususi .ı', U 
ve bir şey ifade etmek ~ 
kardıkları seslerden katiyeıı 
dır. Bunların heceleri ço~ ? 
makla herabt-r ihtiyaçlarıı>' 
gularmı ifadeye kafidir. . T 

Köpek ve yahut kedil 
katle tetkik eden bir adıılll• et 
havlaması , kedinin miyavl• gıl 
her ikisinin de horlawal~" S 
daki farkları görmekte geCJI' M 

Profesöre göre, serçeleri' 
en ıışağı, kelime ve yalıul ın 
halinde otuz formülü vardıl' T 
rın manalarını ay1rmak gil~lly 
Mesela hususi bir civilti k - B 
hububat tanelerini bulınB~ T 
sevincini , uzun bir ötllle ' 
gaga vuruşları ile scrçeferİ~~c 
yabani gövercinleri ifade e*1ı _ 
zıları da " Kedi geliyor ' y 
yor !. ,, d~mektir. Jlkt 

Diğer kuşlar gibi serçe u 
yükleri de kedileri, çok defi 
lerioi tehlikeye koymak sıı 
şuurlu bir hareketle yo 
uzakla,tırmağa uğraşırlar. 

-"~ Ac 
--~~-----.... ·~---_...~~ 

Deniz suyund-' 
Benzin 

c b 

Neues Wieııer Jouro•f ıaü 
H b. . ' ar ıye nazaretıoe 

mütehassıslardan mürek~ 
komisyon ve bir: çok ecn 
Jetlerin ataşamiliterleri il~ 
!etlerin fetı şubelerine pe 
mütehasstslar , makioisl ~ r 
Labeur'ün deniz suyu.oll ~ne 
andırır bir madde balioe ·J• 
meğe muvaffak olduğu 1 J.r • 
ilmi bir surette tetkik etd": 
Rouen şehrine gelmişler~~rş 
terinin vermiş olduğu iz•~r 
hu yeni mahrukat madd';Jbır 
litresi üç santime mal ol /ıı 
Laheur istihsal esrarın• re 
için ıki milyar frank taleP fka 

Mütehassıslar yapac•~ 
kikat neticesinde bunun ~k 
semi yoksa bakikateo .d ~ 
mahrukat meselesinde bar JY' 
mı istihdaf etliği anlaşıl'lrı 
İlim mebafilinde olduğu k !Jo 
nayi aleminde de tetkik•11~ ·~ 
ct si büyük bir alaka ile ti mı 
mektedir . } d 
~~~-.... • ..-..........----- ec 

~ce 
Amerikanın yaptıt9 ~ı 

harp gemil~rİ· 
ti 

Vaşington : 27 ( A. ;... ~ 
riye nezareti 1935 proğraıo• i 
gemi yerine 24 geminİıJ i lıtıı 
kongreden isriyccektir • ye'ı oir 
rarnda bir tayyare gemisi ı ~/ı(iı 
zör, 3 Destroyer, 6 Tabtel~' fn.dı 
d1r. Donanmaya 5,500 yc'IJ

1 ~ 
tebat alınacaktır . 

lı bı 
Bir Fransız Ceaer8 Sn 

maya döndil i• 
/ or 

ROMA : 27 ( A.A ) ı/ -
yan manevralarında bı.lpl ( 
olan Fransız askeri ht)'e eyı 
Ceneral Lofaeau RoınaY'1 ve 
tir . iıi 

)etlı tan ile aktediJmiş olan mukave- ; Mersindeki Fümigatvar 
lede de ayni düstur mer'i olmuı- binası 
tur. Daha sonralara Iran ve frak 1 

Bir hırsızhk vakası 
,--------- 1 r 

A t .. . lef' i.rıc ma or ış . ile de bu kabil paktlar aktolun- ' Mersinde yapılan Fümigahar ı 
muştur . Gazi Türkiyeai , Osman binasııuo noksanlamn tetkik ve tes
h lmparatorloğuoa halef olan dev- bit etmek üzere vilayetimiz oafia 1 
letlere Ön Asyada bütün milletler baı mühendis vekjli Zekai beyin 1 

için harptenberi bir imtisal nütnu Mersjae gönderiJmesi Nafia Ve- 1 

- Geri•i dördilncU sahifede- kiletiacJeq vil41e~e l:)ildirilmi9tir • 

Yilksek dolap maballrsinde 
oturan Halil oğlu Ahmet geceleyin 
damda yattığı bir sırada odasın· 
dan elbise ve çamaş1rlarınıo meç
hul bir adım tarafından çalındı

ğını şikayet etmesi üzerine tarbkı
~ata baıla4Qllfhr . 

En Kısa Bir Z u111aflJ' 
Zlrlamr . 

Foto~ 



;tJ a Salih Kara Diken .. 
:.-A 
Ked -9-. . 
kd Köpek ulumaları .. Meçhul 

\u .. S lab gürültüleri .. Uzak
ıı nal seslcı i .. Uzun bir kadm 
ığı.. T eleışlı gölgelerin sağa 
hareketleri .. Meçhul heyecan .. 

n sonsuz ve kör yollar .. Sü· · 
.. Sükut.. Ne var ? .. Ne ol-

sardığın kim olduğunu bilmiyon 
mu 1 Silah seslerini duymadm 
mı ? Buraya neye geldiğinden ha· 
berin yok mu 1 

- Söylesene bütün buolar
dan baberio yok mu ? 

- Bilmem? ' .. Bu insanlar niçin toplan · 
ar .. Niçin haykırmıyorlar ? .. 
n ? Niçin ? niçin ? 

1 
Artık facia unutulmuştu. Bü- 1 

( TürkSöü ) 

İzmir beynelmilel panay1rı 
- Birinci saillfeden artan -

mak, vatandaşlar için zevkli bir esaslı bir vazifedir sanırım. Bi
hadisedir. Hadise Türk milletinin zim beynelmilel mutat olan usul· 
çalışkanlığım canlı olarak göste lerle Sofya<lan ,.dindiğimiz malfi -
recektir. Biz hu panayıra hususi mata göre hakikaten mevzii lıa-
bıyme t verdik. Bu vesile ile sizinle dise vaı dır. 
burada birleşmeyi ve günün ikti· Fakat hadise mubalagaya uğ· 
sadi ve siyasi meseleleri üzerinde 1 ramıştır. Bulgar hükumetinin fe· 
görüşmeyi arzu ettim . 1 na muamele ve hadiselere mahal 

İktisadi politikamız çift isti- 'j vermemek için dostane ve kati. te· 
kamet takibediyor : Bir tarsftan mıyüllerindrn hahcrdarız.Zannedi 
sanayi proğramını tahakkuk ettir- yorum ki bütün bu tafsilat, son 
meye çalışıyoruz. Diğer tara[tan günlerde intişar ettiği gibi arzu 

l 
1 

Tekinin dimağında niçin çen
eri sıralanmış bağırıyorlar . 
n?!I! 

tüo köylülerin yüzünde aşikar bir 
merhametin izleri dalgalanıyor , 
acıyan gözlerle muallimi süzüyor· 
lardı. ı ziraat mahsullerinin kiymetlendi edılmiyen bir vaziyetin mevcut 

ıun dakikalar geçti Muhtar 
doğru ilerledi. 

tiY~ - Tekin bey sizde sargı var 
çO" ? 
, 1ot 

- Haydi muallim bey mek
tebe gidelim . Soğuk size feıla 
tesir yapmış, bir çay içerseniz açı 
lırsınız. Koluna girdiler. Mektebe 
götürdüler Yolda genç muallim 
hemen ber adımda sendeliyor. 
Dudaklarında acı, vahşi bir te · 
bes!;Ümle gülüyordu. İki köylünün 
arasında bir mahkum gibi başı 
önünde halsiz, mecalsız yürüyor
du. Bir aralık yavaşladılar. Tekin 
etrafı dinledi ve birden bire dur
du. 

- ... 
·e~ Tekio cevap vermiyor çeoeıi 
dı;.fetlenmiş .. Dimağında beyaz 
af~ı1ar alay, alay uzanıyor. 
al,ıl Sargılar ... Sargılar ... 
g Muhtar geoe sesleniyor : 
l - Tekin bey hu yarayı siz 
11& D 

1 J.t • 

ar~ Tekin vücudunda bir böcek 
.g>yüşü seziyor ve ürperiyor . 
1 

Bu yarayı ben mi ? 
Tekin düşünüyor bu yarayı ben 
cağını , yara kimin ? bu ya· 

ı açan kim ? .. Niçin açılmış? 
)'-atayı beo nasıl sarabilirim ? .. 

~tor değilim , yara sargılarıoda 
r~, usul vardır . Hen ona yabancı .. 
~ - Haydi Tekin b~y. 
;J Muallim gayri ihtiyari soruyor: 

r. - Nereye? 
'{il. Oradakiler Tekine acıyan göz 

e bakJyorlar. 
Muhtar onu sarsıyor ? 
- Tekin bey ne oldu size? 
- Bana mı ne oldu ? ya siz , 

bu ne hal? Köylüler birbirine 
üyor gizli , gizli konuşuyorlar. 
- Deli mi acep ? 
- Bilmem. 
- Atık mı? 
- Kim bilir? 

- Zeynep 1 Zeynep. 
Diye iki drfa bağırdı. Rüzgar 

eski şiddetiyle devam ediyordu , 
Cevap alamayınca sordu : 

- Zeynep nerede? 
Köylüler onu yürüttüler ve 

mektebe getirdiler. Ke9di kendi
nt- söyleniyordu : 

- Kulakların çınlasın, kulak· 
larıo çınlasın. Bir çay içirdikten 
sonra soydular ve yatağa yatırdı 
lar. 

* • * 
Tekin gözlerini açhğı zamaıı 

en çok sevdiği talebesini yananda 
buldu. 

- Mehmet yavrum. 
- Beoim muallim bey nasal 

oldunuz? 
- Ben mi ? ne oldum iti ? 

- Hiç o gec~ biraz baygınhK ge 
çirmişsiniz . 

- Hangi gece ? Gine dönüyor ve gine mual-
- Evvelki g~ce. 

e ürkek , ürkek bakıyorlar, bu 
rü'ya mı ? Fakat hıyır • İşte - Niçin baygınlık geçirmişim? 
e bir makaı tutuştuyorlar. Aıe- - Bilmem dayaoımamışsmız 

her halele ... 
madeni soğukluğunu bissedi· - Neye dayanamamışım ? 
, Yaralıum üıtüoe eğiliyor. _ Yakaya. 

Kan kokusu .. Kın lekeleri ·· - Ne vakası anlatsana l 
rşun izleri •• Yara bir derin - Cennet bacıyı öldürdüler 
rum gibi, ba~ı dönüyor. Yara ya L. 
ırlıyor . Belki son dakikalauoı Tekin bir anda yatağında doğ 
ıyor .. Bqmıa bozulan muva- ruldu, hayreti~ sorau. 
esi ellerine geçiyor ve titriyor. - Cennet bacıyı öldürdüler 

t acele yaralı hırlıyor .. mi ? 
- Tekin bey aman elini ça · - E vct. 
tut ·· - Kim, söylesene be çocuk 1 

Makas da ne kader köhne bi.r - Ne bilryim muallim bey 
, 1argıyı hep geveliyor · Tekin daha belli olmadı ya, herkes cü-
maklarmıo yorulduğunu hisse- ce Duran diyor. Cendcrmeler iki 

r . Makası otomatik bir sürat gündür arıyor, daha bulamadılar. 
-.çıp kapahyor . Fakat bili ke · - Niçia vurmuı ?. 

iyor . Üıtüae eğilenler daha _ Ağasının oğlu tenbihlemİf. 
duruyorsun diye soruyor gibi.. _ Ağasının oğlu kim neye 
ccriksiz adam 1 Yaralıyı öldü lenhiblesio ? 
ekıin çabık kesiverseoe haydi _ Ağasının oğlu Hanefi. 
le et belki kurtulur .. Hanefi.. Hanefi .. Genç mual-
Makas ilerliyor · işte nz kaldı.. lim muhayyelesini toplamağa ui-

. yor .. Bitti " raşıyor ve Hanefiyi battrlamağa 
...... Of 1 çalışıyordu. Hatırladı . Kahveye 
Tekinin cJine makaaıo sivri ucu ld ge igi zamın köylülerin hep bir-

tınııtı • Soğuk bir 11 •zı l>ütün den ayağa kalkt.kları çiçek boz-
irlerini dolaştı . Eliad~ki ma guuu, çarpık omuzlu çalımlı deli · 
ı yere fırlatırkrıı dudaklara ara · kauh olacak, babası Gültepenin 
dan ıüratle Zt.ynep 1 adı çıktı · en zeogini . Çocuğa d6nerek : 
Köylülerin hayreti ıon haddi- - Yusuf Kihynaın oğ'lu Ha 
bolmuıtu . Alık t ıaşkın , höo nefi mi? 

, Tekine bakıyorlar. Başlarını _ Evet. 
a sola gaı ip bir maaa ile sal ~ E, sonra ? 

rilmesi ve bunu temin edecek ted olmadığı~ı kabul etmeğe müsait 
hirler ve teşldller arkasındayız .Bu tir.,, 
iki istikamt.ti birbirine bağlı gö· Bundan sonra ismet Pş. Hz. 
rüyoruz. Faydalar her ikisinin ve- umumi beyanata girerek demiş· 
rimine tabi olacaktır . tir ki : 

İzmir panazırı gerhe ziraat "-Sulh politikası üzerinde her 
mahsulatını tanıtmak için yerin . membkette gösterilen iki zıt man 
de bir teşebbüstür. Memleketin zarayı tekrar söylemeliyim. Her-

. 

bü)'ük bir parçasının her nevi zi kes sulh arzu ediyor ve herkes 
raat mıntakalarımızla olan müna sulhun hozulıcağmdan korkuyor. 
sebatı itibariyle de saoayiimizle Anlaşılıyor ki samimi olarak sulhu 
yakın bir irtibatı vardır. muhafaza etmek istiyeceklerio ge· 

Görüyoruz ki bir senelik zi r'-'k kendileri ve gerek başkalar1 
raat ve sanayideki çalışmamızın için kuvvetli olmaları esaslı şart 

1 serilmesini ve karşılaşdırılmasım oluyor. Tilrkiye sulh taraftarlığın 
İzmirde çok ~yi yapabiliriz. Bey- kuvvetli bir varlıkla teyit etmek 
nelmilel İzmir panayırı milletle· ve kıymetlendirmek yolundadır . 
rin alakasını ve teveccühünü cel- Milletler arasındaki müoakaıa1a-
betmek için bütün şartlara malik· rın nihayet umumi bir takım an· 
lir. laşmalara müncer olacağım ümit 

Ege denizindeki huımsi mev- ederim. O vakıta kadar sırf teda-
kii ve kıymeti,bütün Türkiyenin füi olan mıntakavi anlaşmaların 
İzmire ve mıntak.ıeına olan geniş faydası aşikardır. 
bağlılığı Leynelmilel panayırı fay Balkan misakı biıe hu hususta 
dalı ve meraklı kılacaktır .Sonra eyi bir misal oldu . Hüsnüniyetle 
kültiir ve turizm noktai naza... bir çok müşkülat iktiham edildi . 
rından İzmir, kendisini ziyarete Balkan devletlerinin hudut emai-
gelenleri ayııca zevklendirip ala· yetleri,yani cebren arazi alıp ver· -
kalandırabilir . Bu panay11ın mu· mek davalanoa mahal verilmiye
teşebbiıilerine böyle geniş bir ha- ceği , beynelmilel teaahhüde rapto 
kımdan işlerini tanzım etmeleri· lunmuştur. Alakadar devletlerin 
ni tavsiye ederim. uzun emeklerle vücuda getirdik· 

Eyhll ayı İzmirin elverişli leri bu eserin ciddi ve fili bir te· 
mevsimidir. Sıcaklar geçmiş ve mioat kıymetini haiz olacağında 
soğuklar başlamıştır. Zannederim· tereddüde mahal yoktur. Umuyo 
ki Eyliil ba§ından itibaren iki üç ruz ki Balkan milletleri birbirini 
haftalık müddet panayire tahsis anlamak ve yakınlaşmak için bun 
olunabilir. dan sonra daha geniş ufuklara 

Bu müddet esnasında geJeeek malik olacaklardır. Milletler ta. 
)erin seyalıatları ve barınmaları nıştıkça birbirlerine sevgileri ar 
için hususi tetbirJer almak laztm tahilir. Mlinasebetleri bu istika · 
dır . metten takip etmeliyiz. 

-

Hu yolda müteşebbislerin hü- İzmir panayırı bu noktadan d a 

kumete yapacakları teklifleri eyi çok faydalı bir eser olsun. Bu pa· 
kar§ılayacağız ve kolayla.§tırmeğa uayır için her sene büyük faaliyet 
çalışacağıı.. Panayıra ittirak ede- gösteren vali pafa Hz. ne ve kıy· 
cekleri vaktiyle tertipden haber- metli belediye reisi Behcet Salih 
dar etmek ve alakadarlara kafi beye teşekkürlerimi ifade etmek 
zaman blrakmak daima mühim isterim. Ticaret ve~eanayi odala· 

. meseledır. Bu panayıra dost mil · noın, milli bankaların gerek sana 
Jetlerden iştirak edenlerden çok yide ve gerek ıiraatte huıuıi ku . 

. müteşekkiriı .• Bir kısmının vak- rum ve m6teşebbiılerio gösterdik 

. 

. 

tiyle haberdar olmamaktan ve"va· leri himmet takdirlere layıktır.,, 
kıt darlığından iştirak edemedik- İzmir : 27 (A A) - Şehrimiz 
lerini de biliriz. Panayırda:. topla de bulunmakta olan baıvckil ls 
nacak milletle, her çeşit mahsul· met Pş. Hı. refakatlerinde lıari-
lerimizi yakından yerinde göre- ciye vekili Tevfik ROştO, adliye 
cekler ve kendi mahsullerini bize vekili suacoğlu Şüllrü beylerle 
kolaylıkla tanıtmış olacaklardır, vali Kazım Paşa ve lımirdc bulu 
İzmir panayırı bu suretle karşı· nın mebuslar olduğu halde hu 
lıklı tanışma ve anlaşma için dost ıabab hususi trenle Ödemişe git 
milletlere ayrwa imkan verecek, mitlerdir. 
hizmet etmiş olacaktır. 1smet Pş. Hı. Ödemişte bi r 

Söz,milletler münasehatına in· gece kalacaklardır. 
tikal edince size söyleyebilirım ki 

hizim kom§ulanmızla münasebet· YAZLIK SiNEMADA 
lerimiz ve beynelmilel vaziyetimiz 
eyi geçiiıme sulh,ve beraber ça
lışma arzularına milstenittir. Bu 
toplanmadan iıtifade ed~rek son 
günlerin gazetelerde gördüğümüz 

BU AKŞAM 

Biiyük yıldız 

' 

-

. 

• 

"" 

Sahife : 3 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 
Satılan Mikclar C 1 N Sİ En az En çok 

K. s. 1(.. s. Kilo 

-X:apiiii8Jı pamuk 
Piyasa parlağı ,. 
Piyasa temizi 

" laoe I 32,50 33,50 
iane 11 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 Siyah 
' -

ÇlGlT -

Ek8pree_ 

1 1 

iane 
Yerli "Yemlik,, 

,. "Tohumluk., 
HUBUBAT 

, Bu~day Kıbrıs 2,50 3 
,. Yerli 2,35 3 

" Men tane -
Arpa r 

. 2,70 2,92,5 - . -
Fasulya '" -

Yulaf 2,57,5 < 2,65 
Delice 
Kuş yemi ' 
Keten tohumu 
Bakla 
Si sam 7 

UN [ Ver~i dahildir . ] .... Salih Efendi - . 
·= .ı:ı 

,, .. 
.o CQ Düz kırma ,. 
~~ Alfa " -oc ........ Cumhuriyet ·-
~1 **"' 
r-. B. " Ol Düz kırma ,. 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

28 / 8 / 1934 lı Bankasından alınmıştır. 
Santinı Ptıne K. s~ 

1 Vadeli 6 87 Liret " ltalya ,, 
1 

10 80 ,_ 
ı Va'deli 6 ı -82 Rayşmark "Alman., 49 20 

Frank" Fransız,, 8 30 
Hazır 7 ili 

Sterlin "lnı?iliz,, 627 75 
Hint hazır 5 17 Dolar ••Amerikan,, 123 90 

1
1 Nevyork 13 09 ı ı Frank "lsviçre,. 90 40 

Koblens'de tezahurat 
. 

- Birinci salılf tden arlan -

yit eylemiştir . rit bayraklar üzerinde [ Sarre 
Führer; [ hayır ! ] reyi veren ebediyen Almandır J yazılan var· 

yüzde ona iıaret ederek N ezili dır. 
ğin Alman milletinin ~kseriyeti- PARlS : 27 ( A.A) - "Ha. 
ni kazandığı ğibi bu ekalliyeti vas ,, ajansı bildiriyor : 
de kazınmasını bileceğini söyle- :Fransız matbuatı Kobles de 
miştir . yapılan tezahürat münasebetiyle 

M. Bitler rejimin oneekiz ay- diyor ki : 
danheri elde ettiği muvaffakiyet Yine güzel sulh ve anlaşma 
leri saymış ve ezcümle işsizliğin sözleri . Fakat Sarlılar §İmdi Al· 
azalmasından bahsetmiş ve de- manyada yaşamanın iyi bir şey 
miştir ki: olduğuna kani olmuşlarmıdır? 

Elde ettiğimiz en mesut ne Gazeteler hundan şuphe et· 
tice Sarre rey:iamının tesbitidir. mektedir . 
Almanya siz)eri vatanın mütem Gazeteler M. Bitlerin vaitle· 
mimi olarak telakki ediyor. mü- rioe hu vaitler istikbal hakkında 
cadelenize iştirak ettik . Sizler taahhüdü tazammun ettiği takdir· 
bazı hainler müstesna olmak üze- de maalmemnuniye ehemmiyet 
re ~atana avdet azmine sadık kal· atfedeceklerdir . 
dınız • Hattı \hareketiniz altmış Fakat " Lojurnal ,, gazetesi-
milyon Alman için nümune ol- nin dediği gibi imza edilmi§ mu-
du. ahedeler paçavra halini aldıktan 
M. Hitler hundan sonra Sarre'ia sonra sözlerin ne kıymeti var-
Almanyaya avdetinden sonra Al- dır ? 
mıın devletine düıecek vazifeler " Maten ,, gazeteei diyor ki : 
den bahsetmiştir . Siyasi bakım · M. Hitler Sann .refahına itina 
den fırkaları uzlaştırmak iktisa- etmeyi vadeyledi . M. Hitler şu 
di bakımdan buhrana çare bul- üç te.lıl~keyi eyice hissettiğiai gös 
mak 13 - 1 · 935 de yüzde 99 termıştır · Katoliklerin itimatsız-
kişinin Almanya için rey verme- lığı, siyasi fırkalann endişesi ve 
sini istiyor . Bu nisbet on sene Sarın rura feda edildiği ~amanı 
sonra yüzde yüz olmahdır . hatırası. M. Hiderin nutkundaki 

Sarre Fransa ile Almanya ara· fıyda müşarünileyhin yüksek ed 
sında ihtilaflı bir mesele oldu ile ifadeyi terketnıiş olmasında. 
ve öyle kalmaktadır . Meselenin dır · Nutuk rejimin akalliyetle 
ballinden sonra iki memleket anlaşmak için yaptığı gayreti gös ı ~ 

arasında sulh hüküm sür~ceğini termektedir . 

n 

a 

ümit ediyoruz . Bu iki memleko- Fransnya hitap eden sözlere 

orlardı · - işte o cüce Duranı öğret· 
- Zeynep 1 Zeynek ! miş, yanlarına iki kiti daha almış· 

:: ti ayıran yegane arazi meselesi- " Excelsior " gazetesi şu suretle 
- ::: dir . Hol edildiği vakit eski mu· mukabele ediyor : 

belli baslı hadiseleri hakkında ma- T ALULLAH BANKET 
liimat yermek isterim. Bu hadise 

~ Geoç muallim ıızlanıyor ' h~p lar, gece orasını b11mıılar. 
ye ynebi çağırıyordu · Fakat hıç Tekinin kalbi heyecanla atı-
yı vııp veren yok . Köylülerden yordu, Merakla, çabık ıöylemesi 

ti onu omuzundan tutuak şid · için çocuğa dürttü. Çocuk : 
tlc üst liste Lir kaç defa sarstı . - Anlıhyorum muallim bey 

Tekin bey ne oldun biraz ken· dedi. ' 
c iel caamı • - Neye basmıffar ? 
- Zeynep nerede - Hanefi Zeynebi kaçırmak 
- Bilmiyon mu ? listiyormuşta ondan ... 
- Hayır. - ~ anlat Zeynep ne olmuş?! 
- Naııl olur Tekin,bey yar~ıın~ 1 - Sonu var -

ı= Bulgaristlndalc:i Türklerin fena Tarafında !evkald<lo muvuffakıyet 
muamele yüzünden hicrete mec 
bur olduklerı şeklinde matbuatı
mtzın neşriyatıdır. Ekalliyet me 
seleleri gibi m•lletlerin haseas ol 
dukltrı milli mevzularda mıthu
atımızın VPzife ifa etmelerine iti-

l\ razımız yoktuf. Ancak efkarı u
mumiyenin bu kaaar hassasiyet 
le alakadar olduğu me~elelerde 
hıki1'a!(tam öğrenıµeğe çah~mak 

temsil edilmiş 

Aşk ihtiyacı 
Filimi gösterilecektir 

ilave 

Dünya havadisler 
4471 

ı 

1 

1 

hasimlerimiz belki şunu anlaya- Fransa ; Almanyanın muhası 
bileceklerdir . mı değildir · Fransız milletinin 

Hal etmekliğimiz lazım gelen e? .aziz ~e~ennisi Fuhrerin söyle· 
işler o kndar çoktur ki mücade- dığı teşrıkı mesaidir. Fakat Fran 
le yerine ttşriki mesai etmemiz sa sar bakkmda hüküm veremez. 
lbımdır . Hadiseler ·tahrikat ve Bu hükmü yalnız Sarhlar vere-
kin bu neticenin istihsaline mani bilir . 

-

olsalar dahi sulhun niliayet mu· LONDRA : 27 ( A.A )- "Hı 
zaffer olacağını ümit ediyoruz . vas,, ajansı bildiriyor : 
Trzalıurata iştirak etmek üzere " Morniog post ,, gazetesi Kob-
yüzbin kişi g~lmiştir büyük şe - Lulft?n sahlfegl çeuirlnlz-



Yeni TiJrkiye 
- ikinci •hifeden •rt.n -

anidir • Bu milletlerin eml)"rya· 
liıt devletlerin n&fuıaadan karta· 
arak •illi bDrri1et ve iıtlkl&lle · 

rini kuaamak utruadaki müca 
delelerinde Türkiye o devlet ve 
milletlere rehber olmuı ve ba 11 
rada lraada Riza Hın, Afıan'9 · 
tında Amanullah, we lrakta Emir 
Fay .. J iktidara ıeçerek memle· 
ketleri•de yıpmap bqladddan 
aalibatta Ttlrklyeyi öraek ittibaı 

etmiflerdir . Kendi iatikliliai mab 
faz ve mltımmea tatmak ıartiyle 
etrafındaki blltüa komıu devlet· 
lerle takip ettiti ıyai doatlak po
litikuanın ıewkiledir ki Tlrkiye 
1930 dı - a11la11acla ltedenberi 
taıilal bir dilfmanhk •ewcat olaa
Y11auiataa ile hakiki bir doatluk 
akdetmiı ve ba yolda ıeçea .ene 
Balkan paktmın buıullade imil 
olacak derecelere kadar faaliyeti· 

ai ileri rltürmlflllr . Eter baza 
devletler ba pakt polltik•8tndan 
b.,&a kendi meafaatleri içi• bir 
tarafla olarak iltifade etmiılene 
b•clu TBrkiye me&I dejildir . 
Cilaa•d• ye bilbıua Şarki Aıya 

ve AYrupada ibtiliflarıa 1eniden 
üd bir ıekil aldıiı glladenberi 
Tlrkiyeaia ewvelki lra1plar1Da 
illweten daba mlihim bir kaypau: 
Dnletler araııadı vuba gelecek 
bir mllaademeye keadiıinia de 
tlrlldeamelrtea mıaua kalma11d1r. 

itte ba ı~bepledir ki Tlrkiye· 
Bulıarlataaı ela ithal etmek iıte· 
tllli - Balkan paktladaa bqka 
timdi Fraota - Rm1a ara11Ddaki 
bir Karadeniz Ye Akd•ia pekli 
pllaıaa da iıtirik etmektedir • 

Afyonun kurtuluş gUnU 

- B Jrlncl •hlefden •rt.n

pnlan iti eri anla tıDıtbr. 
Afyon Halketl Reiti Galip 

be)'!; 
[ e mutlu bana ki Türküm 

kurtuluı emrini bir ••hah böy6k 
kurtancı tehrimizin bıtı ucunda 
verdi.] 

Diyerek Afyonlulara hitap eden 
nutkunda Türk luırtuluınnun ka
pası olan zaferin eıiği &a-tiği olma· 
lı terefi1le o güne bu suretle çek
tiği hava ıztaraplarm mttWatını 
giren Af1on her yıl 37 Ağaıtoeta 
varbğımızı ıar.n alevin coıknn 
ve keskin kurtuluı yttkıeliı yolla
rını açan etıiz dehaaiyle bize kttl
tör. savııında y••İ ülküler veren 
en büyüğümllziln yolunda durmı · 
daa, dönmeden, irkilmeden ytlrö· 
yöıüne devam için yeai yeni ha· 
herler verir ve yeni bafal'!§lara 
doğru yol alır ve ah;ız . Demit • 
tir. 

Antalyadan gelen heyet namı· 
aa söz eöyliyen Hamdi Murat be1 
burada dotan, baıbyan, hnyflyen, 
durma1an zaferimiz yiirilyor . 
Tarihi guı11rları1DU10 en kudretli 
günlerini yaıızoruz. Cihan inJd. 
libıda buradan bıtladık. Şeref ve 

hayat kaynağımız Duml•ıpınara ha· 
radan erittik. 

[Türkün biylk kurtancııı een 
y•lınız T&rk dünyasıaın değıl 
cihanın tapdığı bir bqnn. ) 

Ba nntuklardan 10nra meıaei· 
m& nihayet verilmiıtir. ., 
ayırbağı ve reka

bet rakıları 
Türki)eain fikir ye telikkbia· Seaelerdenb8ri herk~••-

de bu planlar ne nazari ve ae de hlm olan Konyanın Çayarbağa ve 
.. ell ve fili olar•k Almany•J• rekıbet relolan aleyhine bazı 
karıı tevcih ve tertip edilmİf de· kimselerin propağanda yapmakta 
jildir . Alm•nJ•ya karfl Türkiye· oldukları itidilmiştir . 
nin waliyeti daima doıtaae olmuı- Fazla söz ve fazla reldAma ha· 
t•. Ve Gup devletlerinin Hrıe· cet görmiyorum. Mezkdr rakıları 
moeya emelleune k•!'fl Tlrkiye her bayiden ve umumi aatıt yer· 
ve Almanyaaıa miifterek mtld•f•· lerinden alan muhterem halkımı-
ada - ••lev ld ba mldafaa kati zın miihiir ilzerindeki ( Ç ) harfın 

bir bitaraflık ıekliade dalai olaa - dikkt buyurmalarınl " umumi 
me•faatlerl bulanması , Yedi Tir· yerlerde İçecekleri ıoman ıifeleri 
kiye ile Yeni Almanya araıanda yanlarında açtırmalarını rica ede 
mlteu11t ve mDttkebil bir Hm· rim . 4-t70 3-8 
pati we 1albperaae bir tetriki me- Müskirat bo il 
181 için b••etli bir temel ttpil .._..._.._ ____ .-._.._ ... rır 

eı.iektedii. 

-So.uwar-

'Tlrk Ski) 

Yıldız park1nda 

30 Ağustos perşembe günü akşamı 
Zafer ve Tayyare bayr•mı ••retina 

Fırka kumandanı Fahri beyefendi 
hazretlerinin himayelerinde 

Askeri bando lştirakile 

Gençler temsil mahfeli tarafından 

Sakaryanın tayyarecisi 
Dünün ve yarınm Türk tayyarecilerini anlatan Milli piyeı 

adana Ziraat mektebine malhak 
çillilı makiniat mektebi kayt 

ve kabul ıartları 
1 - ilk tahsilini bitirmiı olmak . 
2 - Türkiye Cumhuriyeti tabaaaıa4ıu olmak . 
3 - Yaıı ( 15) ten af81• ve ( 16) dan yukarı olmamak. 
4 - Göz ve vücut bastalıldarından Hlim ve makinistliğe mu

kavim olduğunu hekim raporu ile iabat eylemek . 
5 - Köy, çocuğu çitçi çocuğa almak veyahut bir imal4thane

de yahut çinikte m.kinistlik. demircilik, tornacıbk gibi sanatlardan 
hirme çalıımış olduğunu vesaikiyle isbat etmek . 

6 - Tahsil esnasında bilamazeret mektebi terk eyledi~i tak
dirde kendiıine yapılacak bilumum maaarifatı· tediye edeceğine dair 
k4tibi üdillikten musaddak kefalet senedi getirmek . 

7 - Mektebi bitirdikten ıonra, köyünde, çifiiğinde veya bu gi
bi yerlerde aanatle çalışacağını taahhüt eylemek . 

8 - Talip olanlar ( 20 ) Bylüle kadttr mektep müdüriyetine 
bir istida ile ve üç tane fotofrafıyle birlikte muracaat edeceklerdir . 

4384 2--17-2 

Seyhan N•fla b•• mU
hendlsllllnden : 

Dôrt yüz kazma • Bet yüı kü· 
rek , altmıı çadır , otuz be' varyuz, 
elli yaba elli tumak, yüz el ırabaaı 
v" iki bin adet kuma ve kürek sa
pı 6 - 9 - 934 tarihinde ihale edil· 
mek üzere muhammen bedeli olan 
üç bin dört yüz yirmi iki Ura elli 
kuruıla münaka11ya konulmuıtur. 

Taliplerin yevmi meskftrde 11at 
dokuıda yiilde yedi buçuk dipoıi · 
tu ekçalariyle vil4yet daimi encü· 
menine ve mukavelename •e tart· 
namesini görmek içinde Nafia dai· 
resine muracaatları ilin oluour . 

4'33 16-20-24 - 29 

Mili Hlbl tm11 - nls
llim .: 

30 Ağuıtot Zafer ha yramı ,e
refine Seyhan parkında Halkevi 
namına komitamas tarafından 3 
perdelik ( Köyün numuau ve bir 
perdelik ( Şeri11e mahkem88İ )adlı 
eserler temsil edileceği gibi Tür
kiıtan gençleri tarahndan ıaıb 
sözlü muhtelif oyunlar yapılacağı 
illn olunur . 

Tarsus llllldlyl rlyaslllldll : 

.. .., , 
bu gece nöbetçi 1 

eczane 
Postane civarında 1 
Yeni eczanesidir 

,-.--- Gazetemizin 
Abone ve llAn şartları 

Bn atağı 2 kilometre kutrunda 
bir sahadan itidilecek kunatı. bir 
( Siren ) kapat. zarf uoJile müna · 
kuaya konmUftur. 0;0 7-1/2 te
minatla beraber talip olanların 
BylQI ayının 12 inci çarf8mba gü· 
nü ıaat Üçe kadar Taraua belediye 
riyasetine müracaat etmeleri iltn 
olunur . 2.i-29 4455 

an ıınıııır 11111•1 ııı ı•--

ı .. teuhiratma korlumaa &ebep 
olmadp yuıyor • Nutuk eöy
lemek .. olaydır. Fakat ani mti· 
ilim ol•• icraatlar . Mütalaulnda 
olaa .U.ri gazetelerin de dtitün· 
eelİ hadur. 

lılathaat M. Şaht'an nutkuna 
..... g6Drmtktedir . 

" Deyli telgraf,, gazeteli Fuh· 
ret ecnebi memleketlerin endi
.-m leekiDe çabprke• M. Şaht 
Almanyımn ticari itiliRan tat· 
IBk etmek niyetinde olmadıpıı 
e&ylemekle bu endifeyi körokle-
mekten baıka bir ter yapmamak· 
a.ln-; diyor • 

Loadra : 'II (AA) - "D•Jli 
meyi,, peteıl JUlyor : S.r de 
fellketler tevlidlne mllait lafilik 
uearlan nrd1r . Harid miidaha· 
leler lı:awetlerl •raarak Sarda fe-I 
tlketi tacil edebilecektir • İ•ıilia · j 
l•r ba İfe kan1111ak arzumnda de· 
tildirler . Blyük blrltanya bu me-
Hlede uals lsalmalıd1r • 1 

3 Ayhtı aç , 6 aylığı altı ' ytlhtı OD iki liradır. 
Türkiye hariçi için bu Ocretlere bir misli zam edilir . 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
huauat mavezzilerimizle her glin •a
bahleyin erkenden iatedikleri yere 
bırakılır e Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

• • • 
Bir "8fa konacak illnların Uc;UncU ve dör

dUncll sahifelerda her satırı on kuruttur. Rek 
lam 111.:ıtyetfndekl devamll llAnlar için ayrıca 
pazarllk yapıhr ve en ucuz bir fiy•t ist,nlr. 

Reçetelerinizi mutlak Yeni 
Eczaneden yapbruuz 

Kolunya , lavant~ , podr• ve sair ••r•nızı 

Yeni Eczaneden ted•rik ediniz • 
Yeni Bcune : Saf , temİI ve ucus il4ç atar. 

4468 4 

Ankara oteli 
Şu ııcak haftlarda gece tahta 

karaauz, sinekm rahat rahat uyu
mak iateraeniı ( ANKARA OTELi
Ni ) un11tmayınas tlyatlar çok ucu· 
dar. 

Kuzu ve helali koyun elinin iyi. 
aini almak iateraeniz yeni kuıp
lar Ç&l'fWnda Abdi efendinin dük -
klmna bir kerre uğr•JWL 

Mektebimiz talebesi için 225--
250 çift iıkarpinle 225-250 ta· 
kım elbisenin dikifl 22 Ağuatoa 
934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle münakaHya konulmq· 
tor. Mümuneleri görmek ve pratıi J 

anlamak is'8yenlerin her gün mek
tep idaresine ve ihale günü olan 
1 O B1ldl 934 puartelİ günü de 
saat 9 da teminıtlarile birlikte 
Maarif mtidürlüA'ünda toplanacak 
olan komiayooa miracaatlan lü-
zuma ilin olunur • -«52 

22-27-1--6 

Belediye 

Belediye riyasetinden : 
1 - Adanodı yıptmkcok Gazi heykeli lıaiJe inşaııta « 1 

dört bin lira muhammen bedel üzerinden pazulıkl11 tıtlibine 
nacaktar . 

2 - Bu ite ait proje resimleri ile mukavelen ome sureti 
meler Adana belediyesi, Ankara vP. İstanbul Nafıa boş nı ·· 
rinden beı lira mukabilinde ahnabilir. 

3 - Bu inşaatı yapmak isteyenlerin nümuoesi veçhile 
cekleri teklif mektuplarmı, \eldif edecekleri bedelin yüzde 
aiabetindeki muvakkat temina\ı ile yukarda yazıh Nafia bat 
liklerioden bu it için alacakları fenni ehliyet vesikası ile · 
Eyltll-934 akıamana kadar Adana belediyesine gönde 
olunur . 4479 29-30 

Biçki ve 

Refika Recep 
Şimdiye kadar talebelerinden aldığa devre ücr~tioi 50 

liraya indirmiıtir . 

Bu yıl için ;jağlı boya,çlçt!kçillk, kısımlarından baı 
Fransız mtlotlarllt lıtanbul biçki yurdunun takip elli 
ayrıca 6ğrttllecektlr . 

Yıllardanberi memleketimize bir çok değerli sanatkAr 
tittiren müeuesemde kayit ve kabul açılmıştır . 

Müracaat her gün öğleden evvel saat 8 - 12 ye kaJerJır 

Tarsus ka ısı; Bebekli kilise soka 

Kız muallim mektebi müdürlüğ ·· 
Mezuniyet imtihanlarına Eyltllun birinci ve ikmal imtih 

inci günleri baılanacaktar . Alakadar talebenin mektep iJ 
raeaatları . 4478 29 - 31 

FOTO 

----

COŞKUN 

"Agla,, filmlerinin her 

Danyaca meıhur ( A G F A ) filmleri 
u.ı bulunur. FlgaUar. diğer bütün marka 
dur. 

Amatör itleri en kısa zam 

Atölye fotografları, vesika resiml 
dismanlar. 

Taltbedtn ten:Udllı ta· 
rlf e Ue ücrtı alınır . 

o•o 
FOTO COŞKUN: 

Yat Cami Civarı 

Muhterem halkımıza müjd 

ECE SUYU 

Hakikaten bütiln ıuların Eceaidir. ( *) Amanus dağlannı11 
yaları aruından köpürerek fııkıran bu çok kıymetli suyuo 
" Ayrın bq puoarı ,, diye ön almıı iken sıhhat ve ictlmal 
Vekalet celilui tahlilden ıonra ba ıuya "RCE " iımini uy 
kıtır görmllftür. Vek41et celilenin reıml raporu •ıatıda 
Muhterem h•llummm mezktr reımt rapr.ru bir kerre okum 

ECB suyunu büyük bir iftiba 'H leszetle ioecekıiniz. 
nu bir defa içtikten eonra baıka suları behemelajl unutıoek 
kü cidden latif, hafif ve temisdir . AJai •aandı çok ha · 
aaat zarfında Acıkmak istenenis yemekle bere her iki kadeh 
klfidir . 

TOPT'\N SATIŞ YERi : Yağ Cami civanoda helk 
ııaında ( ALI N ASIBI ) Ecsaneai yanmdadir . 

Ceyhaoda ıatıı yeri : Miilkint bayii Yuıuf Ziya efendi 
lıle11inde ,, ,, : Mmtafı Yunuı ve kardeıler 

Yebnit b .. kiloluk bQyOk demacana yOz yirmi - 1 
ruttur. ------&t Tdrkçt kraliçe 19 

Umumi aepiJat 
Mehmet N urettltı 

AdaQa Türk 1k8 


