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5 KURUŞ ADANA : GlJNLÜK GAZETE 

Atatiirk hey.kelinin açılması gecikecek 
--~--------------..... --------------·---------------------------

Öz dilimiz if Antakyede soysal uyan1klık 
Celll Nuri GUn'e ~~------···----------~-

28 Birinci kanun 34 tarihli Ku· 
rundı Celil Nuri Günün Arapça 
bııhklı bir makalesi var . ( Arapça 
Jenl bilgiyi ça~daı medeniyeti anlat• 
maya yetiıir bir dil mi dir? ) diyı! 
baıhyor, 

Bir yobazın saçmak istediği ağıya 
karşı bütlin Tf1rkler şapka giyerek 

karşılık veriyor 
Dilimize karııan Arapça ve l"a· 

riıicenin kUltürle beraber geri kal
nuş olduğuna işaret edtrek yeni 
oıefbumlura karıılık verecek kahili· 
Yelle olmadığını aulattıklan sonra 
~ Birı ıl öne,. önümiize hu Arapçıı, 

arisl · yeriiie I..nlince çıksaydı ita 
onlardan almıı olsaydık Ln kf'rıe 
•ıltıotı çekmezdik . ) bükmile biti· 
Y.or. En sonda dı " .. Arapça }'arİ· 
ilce dilimizin Lünycıioe gireme· 
IQİllİr. Şimdi onun için aldığımızı 
uri Veriyoruz. Hadise Ludur,,dİ)Or. 
ıun yıllar deneme ve öğrenmesi· 

nin ve bir çok kitapların verimi 
olaa bu hükümler içinde iliıe··ek 
terier de Tar , 

Önce şunu söyliyelim ki , dil 7'ürk Anlakyadan bir görLimiı 
Wedeniyetle beraber yürild(i5iloe oö · G 1 d k { k f • r. " eçen er e ı aaı li lü bır b'rdenbire ba§ gösternek hız alan 
te, Arıibcı, Farİs"-e buırUokil mede- b A '- d b d 

1 ı.- P! yo az nta.ye e ir cami e eoyeal ilerleyişinin ytpyenilikle-
n yeti anlarma~a yelİ§miyect'ği belli· o·r atzını gelen saçmayı '\e ağıyı ya- rinden biri de şapka giyimidir . 

ı • Bunun iÇindir ki M111rda Sn· S 
riy ~ B••d d y ' aına yüresine sa"tıkbn sonra ca- on atinlerde •e bauramın . edeı 98 • la ( eni Arap lllgalı) ~ • ' 
ıle me gol olma&• haıladılar. Fıais· fiıideki bilgisiı ve anlamsız ulu · yaklaşması üzerine ıapka giyen 
çc için d~ İrıada h6yle bir hartket ıu , ıapkı giyen TDrk gençlert eoydaılar1n sıyısı 11yılmıyacak 
tardtr. :bu hareketler Türk dili ku· üzerine uldırtmı§ ve bir kaç kıdar artmı§ bnlunmaktadar . 
rultıyındın ıonra bı§lamıvtsr. geadn ••ır yar•lanmaBına yol He\e üç gündenberi şapka ıaH-

Türk dilini Hdele§dirmrk cereyı· vermitti • cılarıoın alıcılarla alış veri§ yap-
nı perkleşmeden edehiyıua , ilim ve Bu yakı11k111. aöıteriıten ıon· maktan haılarsba kaııyacak ku . 
feDdde, 11nıyide gerekli sözleri Arah· e ı · ~ , ra , Antakyenin baılırı Aydın run bulamadıkları görülmekte-
• an arırKto aram1rlarawızı bula· ; 

itia. dı.limrı unutacak ~aman geı-.me · 'l'ürklerı ı bu yobat herifin ve dlr • d k 
1.1 • J ';I ,........ ..u ... um .• t.U au lJU All!t ıt.ilY&I· 98}>KaCllar t yanl8tl8 a 1 f•}J• 
11ıı '" • arlı~e eb itılen oyıe •e•leri "' b L 

t 
/ İıaın heyinıizlikleriaa lfır kırai- kılar bittiğinden yeni ve ça ua. ıı-

•tamııı bi e lüzum görmUyorduk . 
hk olmak üzere battan baı• marlamtflardat ' 

Y aloıı " bin yıl önce öntimilze k d hi 
il · tıpka ııyme•i onaylamı•lar ve Bu ıörünlı arıııın a - Ç 

lince 9ıkaay~i ... " DUtilnceıibi ltav· " • ~a,ımadı~ . Utibee bugün ötmüı· f8pka 8Ukkialarına yönelmıı· yanılmadan - diye biliriz ki , 
tllr. Onun çocukları da ııaıı yukarı leıdır . bugüai kadar belki yüzde yirmi-

• htt ıl~ ıı11rlık<fır ve bµ samın içia· .Antakyadaki ulusal ve soy· yi geçmeyP-n ıapkalalar son üç 
de lıtibalel~r geçirerek bugiio için ıal iılerin öncüetl olan ( eni~ ıün içi"Gde yüzde 50 yi bulmuı 
••bit olan ve bugünün ihtiyaçlarını ıün ) arkadaıımız , oradaki Tnrk lardh . 
temin edt-n hıle gelmiırir · kardeılcrimizin yenilik ve ileri Bu giditle , bu yüzde , bay-

Bio yıl önce önümU7.e latioce lik yolunda ne kadar hızla yörU- ramdan önce 60 - 70 i bulacak 
çıke11dı o samın Türkçeyi yitirmek· 

~ ·d·~ düjünü ıu atırlarla bakınız ne tır . 
elen bıtka bir kirımız olacumı 1 1• T ki l 
Latinceden bıllacağımız kökleri eski güzel anlatıyor : Antakya iiı eri için soy11 
Türkcede Ana dilde - dillf'rin aoaaı '' Soydaıtarımız araeında öte· alanda bu ne mutlu bir ilerleyi§ 
hliı dilJe-l>ulmık bugün bile müm· denberi bıtlayan Te timdilerde tir ,, 
kündür.: ____________________ .._ ...... ....,. .... -A":"'9---:ıb--~k~--------------

DOnkU Türk sözünde proft'~İir At t•• k heykeli 1 ra urultayı 
doktor Fredrigio mekalesind~ de tek· 8 Ur --
rarladı&ı Uzl"re aana Türk dilinin 
ınıellilini. o.ıunıo~unu herkeı itiraf Kurtuıu, bayramında Mekkede bUyUk bir 
etml.dr . 1 k kurultay yapılmasına 

Bunu yaparken gözedilecek ıu llÇI mıyaca 
U1addeler vardır ı Atatürk heykelinin 5 kanun· çahşllıyor 

1 - Hemen öz 1'ürkçeıini uy· eani kurtuluı bıyumıada açıla • 
dur'1Uıdık diye :Frenkçeye ıvuç aç· cıtınl yarmlfhk. Ancak, dün 6ğ-
üiımı~ • ıcndiğ:ıe göıe , her ne hıdır Ata 

2 - Eski TOrkce kökü bulduk türk heykeli ve kaide :yapım• 
üiye iyice araıtırmadan ve kendi 
titemiae uygun ıegim yapmadan ve onanlamı§ sayılabiliraede :kaide· 
hele (yenı ~rameri ) kurmadan ıeele ye konacak üç fiıur dahu dök -
lligıt yapmamak . meciye bile verilecek keıteyc ge-

Yioe dünkü Türk sözündeki pro· tirilememiıtir . 
feıör Fredrikio ( TUrk dilinin cemiJ:· lıte bundan dolayı heykelin 
f romesi e yenileQme!i ) mekaleıioin b yarım olarak açılma İde bu fiıur· 
•onlarında ( )'CDİ Türk lügatıoı) an Iar dıı on•nlantp yerine koaduk
gi yollardan giderek yapmak gerek 
olduğu yazılıyor ve baıka milletler tan ıonra açılm111 daha uygun 

bir ( akademi ) yapmış iken 1'urk görlilmü§tür. 
dılinin gaoitligi , güzelliği • eskiliği 
eebebile ondan önce birde ( ulus ara Vaşinkton muahedtısi 
bir dil dernegi ) tt'akilirıio faydaları Londra 29 (AA) - :Japon bil) iık 
•nlıdılıyor . . .. ~lci i .M. Mateudeira dııarı işleri ba· 
. Bu munasebetle eıkidenb.erı gut· kaolığınıı ıtiderek Vaşington mua• 
tüğllmUz dütünceyi burada yıoe tek· lhede :uamesioiıı hitama ermış ol· 
rırlıyacığız : .. duğnnu bildirıni§tir. 

---Şam - Arab iılerile utra 
ıanlar büyük bir arab kurultayı 
kurmak için teıebbüslerioe devam 

etmektedirler . Bunlar ku· 

rultıyın Mekkede ve önümüzde· 

ki baç mevıimiode Arafatta top · 

lanmaıunı minıeib gör mütler ve 

bu kararlarını lbnilsuuda bildir 

miılerdir . 
Kurultaya Mısır 1 Irak Suri. 

ye ve F ilieinden arab 'atanileri 

namına Murahhaslar gideceği 
11öylenilmekle beraber bu kurul 

tayın önümüzdeki haç mevsimi

ne yetitdir•lmeei tüpheli görül· 
mektedir . 

- Yeni gıin -

C.H. F 
Nahiye kongresi 

toplandı 
C. ıH. J..'. teıkilatanın vilayet 

içinde bulunan bütün köy, nahiye 
ve kıza kongreleri bitirilmiı yal· 
nız merkez nahiye koDgreai kal
mı§tı . 

İki aktım önce nahiye kon • 
greıi de halk fırkası yıpısmda 
toplanmıı ve nşığıdRki adlannı 
yazdığımız yurtdaşların idare he· 
yetine ve yedeğe , mümeasillğe 
ve yedrğe seçmi§ ve dilekler Ü· 

zerine uzunca sUren göruşmelcr
den sonra dağılmı§tır: 

Nahiye idare heyetine : 
Lamia İzzet Şakir Bozdoğan, 

İbraim Ömer, Tevfik Coşkun, 1sa 
akir , Tevfik Kadri, 

1 
}redeklerlne! 
İbrahim Dblıan, Ka11m Zeki, 

Maoiulı Ali, Vedad ısadi, Sabri 
Çıtak, Salahaddin Sepici, 

l'ildyet lwrıgrcıl mümessll
ğlne: 

Hüıeyin Ramazan, Vedaıi a· 
di , Kasım fZtki, Gani Girici , 
Rifat Cemil, lamail Om~r. Hamit 
Bulak 1 Huluıi ıimaar, 

Yedek mıimesslller: 
14'erit Yılmaz Ol , Hilseyin 

Daim, ehbi necib, Kadrı Bayta, 
Mücavir Mustafa, Nuri akeak, Bi· 
lal 1 Abdurrahim , 

• • 11 • • 

rini eyi baoarmaluını diler ve 
kendilerini kutlarız • 

~~-------·.-----------
Kültür işlerimiz 

Ozerlne B. özmen in 
anlattıklar1 

Kıiltıir bakam Abldlrı Ôz -
merı 

1 
Ankarada ''ulus,. arkada

ıumza tıirlıı kılltur işleri ıizeri
rıe §il beyanatla bulunmuıtur: 

_ Ulusal musikimize veri· 
lecek veche hakkında kendileri · 
ne verilen proğrım üıerinde ça
lışmak üzere kurulmuı olan ko· 
misyon lıuıuıi bir tarzdı çulıı-
malarını devam etmektedir. Ko· 
miıyon çalıımalarınan yakında 
bitirerek [düıüocelerioi bir ra -
porla bakanh~a verecektir. 

Okulların Edebiyat proğram 
larmın yeni dil eeatılarıaa göre 
aaaıl olm11ı llZımıeleceği hık· 
kında bakanhgımıza dDtilnceaini 
bildirmek üzere bıy Falih Rıfkı 
Atay ın baıltanhğı altında kuru· 
lan komiıyon da çalıımaktadır • 
Ve komiıyon üyeleri mütaleaları· 
nı ayrı ayrı raporlar halinde ver· 
mektcdirler. Bu raporlar , daha 
ıonra bakaohkta kurulacak bir 
komiıyonca tetkik edilerek ol~
nacak tedbirlerin eea11laıı tesbıt 
edilecektir. Ayrı edebiyat komis 
yonu okullarda okutulan gramer
lerin ıslahı ve mevcut gramerle 
rimizin yeni dile giire düzeltil
muini de aynca ttetkik edecek· 

tir . 
lmtilıan pr o~ramları için ha 

Fili yuttu bir yılan! 
Bir arab gazetesinin yumurtladığı bir 
duyum , bütün Suriyede çalkanıyormuş 

Surlyedtki savacmıız bildiri
yor: 

Son günlerde arabr.a gızete· 
}erde çok garib bir sava çıktı : 
Tiirkiye ıc'ei cumhuru Atatllrk 
ı;;;.,. ı. 1 ';tama ge ı) or .... 

Bu duyumu vercu gazeteler , 
aynı zamanda hu seyahatm proğ-

andla§ma imzalanacak ve bu ıu
retle Türkiyenirı hııkaalrğında 
bir §llrk andlaeması meydanı 
sı meydana gelecektir. 

Baştan başı uydurma oldu
ğunda şiiplıe olmayan bu 11va bir 
haftadanberi nriye gazeteleriai• 
dilindedir. 

ramı ve aııayollarını da yazmakta 
dırlar. Hayale benziyen Lu tava 140 milyonluk açık 
mu özilnii size anlatayım : 

Kemal Atatürk, bir şark mi· S'troen müessesesi irlas ettı 
sakı yapmak üzere , Tahrana gi· 
<lecektir • Bundan eV\ el Şama 

ugrayarak ikiiUn kıldıktan son· 
n Bağdada gidecrk ve Bağdad
da merhum kral :Faysalın Anka
rn ziyaretini , oğlu gaziye ödeye. 

cektir . Bağdadda üç giln kral 
gazinin konuğu [olacak olan Ata· 
türk, bu sırada lrakın da ıark 

antlı§masına girmesi için kral ga· 
ziyi kandıracak ve bundan 11onra 
Tahrana giderek Rıza şahın ıoa 
Türkiye ziyaretine karıılık vere· 
cektir. Tahranda toplanacak olın 
Rue, Efgan mUme11illeriyle Irak 
mümeasili tarafından hazırlanan 

--Geçenlerde , Fran11anı en bil• 
yük otomobil fabrikası olan Sim;: 
en kurumunun ifliiı kerteıine d'" 
tUğünii yıızm;ştık . Son olarak 61 
rendi~imize göre , müe11eıe4İn ar 
lırma işini üstüne alın komisyon , 
~irketir. mevcudunu 1 milyar 994 
milyon 968 bin frank ve borcaaa 
da 2 milyar 134 milyoa 509 bla 
frank olarak toplamııtar • 

Buna göre müeıseıenin •çıtı 
140 milyon fraoga bulmakta ve 
alacaklalar; ile borçlu ara11nda bir 
konkurdato yapmak için ça1aııl 
maktadır . 

l=nn ,,~,,hAr'in 1,,.,,, 
Alman devlet başkanı Hitler'i yaralıyarak 

ana ve babasının öcünü mü almış? 

Sızan duyumlar , ortalıkda böyle 
birkufku uyandırıyormuş . 

dığı bakında mektupta hiçbir 
lumat yoktu .. Ayni zamanda ne 

Hltler 
lzmirdt• çıkan '' A.rıadolu .. 

arlrndaşrm: şimdilik lıusbıitıin 
lmımlması doğru olmayan şu 
kuşku uyandırıcı clııyumıı yay· 
maktadır: 

"Gel(eıılerde 11.mird" bir zııta 
gelen mekttıptı, Bay Hitler bık· 
kmda bir lı ıber veriyordu • 

Haber fU merkezde idi: 

Anadoln ajens odan, ne de diğer 
ecnebi ajans ve gazelelerd~n böy 
le bir haber sızını§h. 

Yalnaz Volf ajanıı "M. ffitle 
re karşı ıuikıst haberleri yalan 
dır., , şeklinde kısa bir :ıeblıi ntt 
rcdilmi~ti.. 

Halbuki evvelki akıam gelıa 

Ekselsiyor gazetesi Prağ huıud 
muhabiıinden aldıgı bir haberi 

ntşretmektedir. Buna nazaran ha 
diae vak\dir Gene kız, Bay Bitle 
rı tak.ip ederek yaralamııtır. K 

ıuıı' Alman devlet ıeiıinin kola 
na rHtlamışhr. Kız yakalaamıı 

Bıy Hitler kendisinin eerb11 bt 
rakılmasını emretmlttir . Kut. 
hüriyeti iade edılmiıtir . Fakat 
biraz ıoıı l'ı kız ölQ olarak bu 

lunmuştur. 

Ekselıiyor ve rdıiıi haberde 

rar etmekttdir . Malum oldu 
vr.çlıile Bu kızın bıbaeı ole 
Von lıyb§er eıki alman Erkl 
harbiye r isidir ve 30 Hazirı 
hadise\criade karııilc beraber 8 
tin eh aıındaki şatosunda otomo 

Şimdı (eu gerekli en sağlam .soz· 
ler) den bir ıözlük yapmalı \ e tle· r---- Arkadaş 1 ., zarlanan talimatname projeBi ta· 

lim ve terbiye dairesinde ltetkik 

ıısay Hitler, maktul G~ncral 
Von Şlaybş~rin kızı t•raf and1n ta· 

bança kurşunu ile omuzundan 
vurulmu,ttır . Kız, ikinci defa a· 
te§ etınit ve kurşun , kendiRine 

bille ğelerek ziyaret şeklinde ey 
giren meçhul bir şnhıs tarafuı 
öldllrülmUştür. Hatta hıı yUzdeii. 
bir müddet Bay llitlerle Von 
penin arası açılmıştı . Eğer ha risine giımemelidi r . Ondan sonra 

Uluı ara dil heyeti T. D. T. C. ile 
lıile çıılıprak nihayet akııdemiyr a· 
nıklık yapmalıdır . 

Arık IJakıı 

Yarın karadan ve şalvar yasağı 
başlıyor . Sokağa pantalonla çık
mazsan 5 liradan 25 liraya kadar 

edilmektedir. Talimatnımeoin tel· 
kiki bittikt~ ıoııra Bakanlar He · 
yetini gönderilecek ve tasvip o 
}ununa derhal meriyete konula· 
caktır. Ekalliyet okulları imli· 
hanlarındım bir kıemıaın reımi 

mini olmak isteyen şofö• e isabet 
etmi§, ıöför ölıniietür. Hadise , 
Alm11nyada gizli tutulmaktadır, 
ve mahdud bazı ~ahıslar tnraf ın
dan bilinmektedir . ., 

se doğru ise, genç kız babaı 

Japon elçisi Berlinde 

Berlin : 29 (AA) - Japooyaom 
lıiiyUk ~lçısi Kont Kimiti Musa ile 
kar11a burıtyı gelmiılerdir . 

para cezasına çarpılı_r_s_ın_ •. _. ___ _. 
okullarda yapılm11ı hususunda 
bakanlıkça verilmit bir karar 

yoktur.,. 

Haber bundan ibaretti.. Sul· 
kaıtcinin yıkılansp yıkılanma-

anasının öldUrülmuindcn 
Bitleri meıu'l tutmuı ve iad 
mıa1 almak iıtemiıtir. Fakat 
sadıoa varımımıg, Bay Bitler 
ralinmakla kurtulmuıtur, b 

- L(ıtf en firtlgi çevlrlntı 



Firtik : 2 Titrle Sözii 

Jstanbul , Ankara , İzmir Yurdun 

mukabil de kendisi ölü bulun . 
•Uftur• Diktatörlük 

Her yönUnda kar ve 
soGuk başladı . 

Ankara 29 meteoıoJoji ensti· 
tüsünden 29 12 1934 tde Türki· 
ye bava vaziyeti ıon yirmi ıaat 
zarfında tazyiki düne nazar an 
bir ila iki milimetre araaıada 
yilluelmi§tir . Bu yükseli§ ıcce 
ıuhun~tleri bir ila Dç derece ara
smda bir dütüklük göstermiıti~ . 
AJaa'arın bu dü§fl ıobunetlerl 
Edirnede sıfır , İstanbul , Bursa 
ve Balikeıiıcle 1 - Sivasta sıfı
rın altında 15 , Malatyada sıfırın 
altında 10 Erzurum ve Karsta sı 
f111n altında 9 ; Rizede 2 derc
çedi r . Oı ta Anadolu ile dogu 
Anadoluıuııuo ra1&dı yapılan yer· 
lerinde gece suhunetleri hep ıı 
fırın alhndad1r . G&ndüz suhu 
netleri de done nazaran 2 - de
rece etrafmda bir dtiıüklük gös
teımiıtir . En yülcaek ııcalclık 
Adanad• 19 ; Aataaly Ye Dört 
yolda 15 İzmiıde, 10 - derecedir. 
Son yirmi dört saat içinde do
ğu Aoadolus:ı ile Kuadeniz kı 
yıları tamı mile ~ ve ıge orta 
Anadolu yer yer yağmurla ka 
rııık k.r , ort• Anadolu ,.e 
doğu Anadolosuada kar , Kara
deniz kıyılarında yağmur şek
liadedır En çolc yağ•Ş 2g mili 
metre olarak Rizetle olmuştur . 

Diğer yerlerde yağıı bir ila 
on milimetre ar111ındad11 . Orta 
Anadoluda Sivas çevresi ve doğu 
Adadoluau tımamile karla örtü
lüdür . Ka ııa kalınlıtı SivHta 
26 Sar1kımıtda 13 Erz•ırumda 
11 - ıantimdir . 

Çankırı 29 (A.A.) İki gOn
den~ri ~oğuldar haşlamıştır . Sı· 
caklık drrecesi sıfırın albnda 
yedidir . Bugün ltt1raya kar serp
mektedir . Her taraf dondur • 

&pJ•Jrıi.~prwnuıtur ve 'h~· 1'(! 
raf beyaza bOründU kar dev•m 
ediyor • 

Samsun 29 Karadenizde 
korkunç bir fır Una vardır . Dün
den beri vapurlar yolcu ve etya 
alıp vermiyorlar . 

Buna raıman düne kadar gel f 
mit bir hıber yoktu. Nazan dik- Karfısında 1 ngiJiz 

dUşOncaler i 

Fi/ipin adaları 
kati ee lbe~ea ~ sadec~ ıudtır: . ' 

Ba, Hıtlenn tahsı faaliyeti gö· 
rilmu olmuıtur . Bir aya yıkın 
samaadanberi, Bay Bitler , mu 
taaı Yeçbile ne Almanyada gezin 
tiler Y•pmakta, ne de nutuklar 
IÖylemektedir . Diğer t1raf tan da 
Almanyada dıb;Ji hadiseler çok 
glali tutulmıktıdır. Batta ecaebi 
muhabirlerine iıtihharat kapıları 
kıpanmtıtır . Haberler ııkı bir 
lblördea ıeçmektedir . Falcat 
Almanyada ıon günlerde miliı 
teıkilau ile ordu içinde baı.i ha
dileler olduğu da muhakkaktır. 

---·~----

Js•ı"kla" 1 "c:.ot· •~ ıyor. 

iteldm geç•nlerde Deyi MeyJ 
•ertl~ bir haberde , Berlinde ba
sı buııldıklar {olduğunu , mit 
ralyözlerle atq açıldığıoı ve bir· 
gek iuanın öldürüldüğünü bil -
tliriyodu 

Mamıfıh Bay Hitler'in ıahsı
aa karıı olan ıuikast haberini 
.. kaydı ihtiyatla telakki tlmek 
le muvafık görülebilir ,, 

iyiliksever kardeş . 

Kıt geldi . Kışm eovuğuntlan 
Ye bu IOYUğun geıirdi~i hasıahk· 
lardaa yoksuz :JUrdda1lanm1Z1 ko· 
ramak. hepimizin boynumuza borç· 
tar · Bu borcu ödemiş olmak için 
kullanamadığınız f'@ki çamaşırlıuı· 
aısı, çocuklarınızın ukilerini Ca· 
fer Pata medrelt'ıiodeki "Çocuk 

La-,,..nreme kurumu,, na veriniz . 

----Paranı!-
B~ yere harcama ve har· 
cayacaksan yerli ma'ı al 1 

Londra : 29 (AA) - Yeni se
ne münaBebetile yaptığı bir be1a 

nıtta M Baldvin milli bilkôıne·. 
tin 1934 teki eıerindc:n bahset-

tikten sonra ; meırutiyetçilik ile 
ihtilalcı sosyalizm araıında u 

fukta hDyük bir mOcadele gö
ründüğünü bildirmiı ve demiı 
tir ki : 

Dikhtörllik dlinyıya mllthiı 
ve yeni tekiller altında ıelmiı

tir . Ve her nerede iktidarı ele 
aldıyıa bizim medeniyetimizin 
ea11ı olıa Dizamla hüriyeti yık
mı;a çalıımııtır , 

Diktat6rlüiDn ferde kartı biç 
bir hürmeti yolrtur . Dilitatörlük 

ıerbeı düşlinse ve serbest sözleri 
ihtilllcı projelerine mani olacak 

uyguaauzluklu saymıkr•dır . 
Milli ananelerimize bir tehlike 
olao bu bal kar§ısınde es11 bir-

liği bozabilecek fikir ibtiliflın 
na müsaade etmemelidır . 

Yeni Yugoslavya kabi
nesi çahşıyor 

evyork : 29 ( A. A. ) _ Ame· 
rikan gazeteleri Pasifi denizindeki 
umumi dnrnm yüzUnden Filipin 
adalarının tam istiklal ıeblikesioden 
kaçmarık dominyon ııatüsiloü ka
bul edecetini yazıyorlar . Halen Fi
lipin adıJarmda bulunan Amerika 
Ayan komisyonunun bu hususta 
tekliflerde bulunacağı bildiriliyor . 

Komi11yon istiklal hakkın • 
daki kanonda göz öotine ılın
dıgı gibi ticari münaaehatıo keıiJ· 
mesi yerine ınkı bir ökonomik mü· 
nasebeıe muvafakat edilmesini Ame· 
rikıdan isteyecektir . 

Şnkrü Kaya ve RecP-b PP.· 
ker Ankaraya döndüler • 

Ankara : 29 ( A. A. ) - Bu 
sabah iç işleri bakanı Şükrü Kayı 
İeraobuldau, Cumhuriyet Balk fır· 
kaaı geot.I kicibi Receb Peker, Kü
tabyadan dönmütler Ve Durakla 
11ylavlarJa bakanlık vt> fırka ileri 
geJenlf"ri tarafmdan karşılanmışlııır· 
dar • 

Aott'pte ulus okulları ve 
yoksul çocuklara yardım 

kurumu .• 
Anteb : 'J:1 ( A. A. ) - Bu yıl 

viliyetimizde kaeaba ve köylerde 
altm kııdıolara olmak üzere 97 mil· 
let mektebi der11ntsi açılmışhr. Bu 
denhantlnre llO u kadm 2621 vatan· 
dıt devam ,.tmektedir . 

BıJgrad : 29 (AA) - Yugoı· 
lav millin fır1'.ıı merkez komi
tesi yeni siyasal durumu tetkik 
etmrk içir. dün toplanmış ve ba 
dururumua iukiıafını takip sureaile 

hilklkmetin icraan baklunda bir 
hük6rn vermeyi onaylamışlar. 

Komite IZHı toplıutadan aoa 
ra gazeh:cilere kendilerile Y ev 
tiç bülriımeti araıuıda bir a9laı
ma 1apılmıı oldatunu bilrlir
miılerdir , 

Antep : 29 ( A. A. ) - Şehri· 
. miz çocuk eıirg,.me dernrği Halke-
1 vinio de yardımile verimli çahıma· 

sma devam rdiyor. Dtrurk monta· 
1 zam bir surelle baktııı bir çok fa
! kir çocuk ve ailelerden batka bu 

günlerde 60 mf'lueb taleMıine el· 
biıf', çamııır ve ayakkabı dagumıt- ı 

. tır • 

($AR SAVALARI) 

Yardımcı muallimler 
Geçeulerde kuıultayca oaıy

laadıit01 bildirdiğimiz yaıdımcı 
muallimler yaaa11, ream1 ıazcte 
de yazalmııtır . Kaaunua htlkim· 
leıi ıudur : • 

Maarif vekilliii, ortA tabıil 
mekteplerinde eçıktan rum da· 
iteleıden veya buıust iti olıa · 
lardan ıyhk ncretle liç yıl için 
yardımcı muallim tayia edebilir. 

Yardımcı muallimleria vHıf
ları , tayin ıartlan ve aylık ücret· 
leri icra vekilleri beyetiııce ta 
yia 1lunur . Yardımcı muallim 
lcre nrilecek Ocretler ayda 60 
liradau çok olamaz. Bu Oçretler 
tatillerde keailmu . 

Yardımcı muallimlik orta 
tıbıil muıllımliki için kuaDılmıı 
bak olmaz • Ancık buolardaa 
439 ıa yıh kanu .. ua hükümlerine 
uygun olarak imtihan verenler 
orta tedrisat muallimliii hakkı 
oı dde ederler . 

Sağhk koruma 
komisyono 
- ----o----- -

Satlık koruma komiıyoou 

düa öğleden önce Vali T. Hıdi 
baysalın haıkaolığıuda toplana. 
rak f abrikilarda görüleo sa~lık 
durumu üzerine ıörü§mBıtür . 

Buıüa de bu görüımeler yö 
ıütülecektir . 

Portakal hırsızlığı 

İpiz anra dolaııalardan bir 
açtk f6z dBıOntıp tıoınıp kendiıiae 

bir iı •ramıı ; KayıeriJi olan ve 
Mtbmet otlu Mahmut adıyle ta••· 
laa bu adam keadiline İf olarak 
portakal laarıızlıiını bulmuı . Evel
ki ıe•:e , ortadaa el ayak çekilin--- --·· -· -·- -· -. . . 
ve ortaklaranın dükkinına ıirerek 
tamam 274 tane iyiıiadea porla· 
kal ç.lmıı . Fakat portakalları 
yiyemeden ve yahut aaümadao 
a1bıta memarlar1aa yakalı"mı§ 
tar. 

iki koçiik çocuk birbirine 
bıçak soktu 

Yuauf oğlaa Bayram ile SDley 
man otlu Zeki ıokakta oynarlar -
ken , ııkamaka , Zeki cebinden 
bir çıkı çıkarıp Bayrama ıöıter · 
mlş Bayram daha önce davranıp 
oyun arkadaıı Zekiye bıçağı •ok· 
muı • B•yram k•çmıııa da 1aka -
lanmıı, Zekinin de yaraaının ağır 
olmadı11 inlaıılmıııır . 

Çoval hırsızı 

Amele tıkımınd•n Osmın oğ. 
lu Muıt•fa adında biriıi Hakin oğ· 
lu Muıtafaaıo furuDuıaa gırip , içi 
boş ol•a çovallard•n iki taneıini 
çalmııtır . 

~----------·------------Belli olmayan bir 
seyahat 

Londra ; 29 (AA) - Frao11 
ile ltalya aruıoda aalııma yo 
luoda ilerlendiği ve M. Lavalin 
Roma aeyabıti ihtimallerini bil
diren Franı•z haberleri iyi lıir 

• • 
teaır yapm•tlır . 
Malüm olduğu üzere İogiliz dip 
lomasuıı bDtün n11tılarla Avru 
paaın iktidarı için bu ribi aa
lışmaları t18Sh bir uaıur telilclci 
etmektedir . Ve bu yolda çel.ş
mığa bışlımr,ur . Bunun için 
bu gibi haberlere büyük ehem
miyet verilmektedir . 

Uluslar kurumunun 
• 

ÔnilmOzdeki yıl için de l Almanyada k 
ğerli anıklıklart \ Almanr_. 

11 

_ _. tenimk 

Cenevre : 29 (AA) - Ulua- I rilen fiyaı ',_.ıE ....... 
1 1 k,.. . 1. ;;,· il k 1 rnanlann A 
ar arası gene atıp laı Y1 ı 1 ıa.sarlay&1ının ., 

çılııma pilançoıunu neıretmlı · j latan tı1olulalci 
tir • Bu faaliyet fazla bir alkbin-

1 
İzmir pılD 

lik g&ıtermemekle beraber ıe alakadar k 
lrtek yıl içiu bilyGk ümitler bea- kilo baıı .. öf 
lcmektedir . mea 110 •ırki 

Bu pllançoyı 1933 pilanço· "b" A._.. 
larından ıoara 1934 yılı ıilabeız 

1
°a• ıdı 1 

.. 11 __ ,._ 
1 - k 1 • ' • b •fi a JU 
ınma muza ere enam ıera ı· .. k ~ 

yelle Tur r-
rakılmaal ve uluılar ara11 müna ılae aöre 100 
ıebetleriaia zorlam111m kaydet- • 
tikten ıoara Afganiıtaa, ekvator maı k 6d•D

111 

ve Sov1etler birliğinin ulualar mdctedir · 
arası derneğine girmesi Sar re- larda me•

1' 
yiamının bit uıul içinde ve bi- pamuk •ldıi' 
tarafaae hızırlaamau ve nazile Almaaf••• 
bir mesele ol•n M•car- Yugoı· elen alımlırı•• 
toslav lhtilifuıın :halliai mem- ya varacal• 
naoiyetle bildirmektedir . yor · 

Teknik kurumlar faydalı it· Pamuk 11 

ler ıGrmOılerdir . Buna biaarn Ttlr k makı111l 
Beneı pilinçoıuoun taazimindea 
ıoara neticeaia biç bir suretle 
ümid kuıcı olmadıtını ve mDs · 

bet ve bayarkir kuvvet ve tema· 
y&llerla tahribklr kuvvetler mat· 
llb ederek felc-e utrattıtını söy 
liyebilmektedir . 

Bu hıyırkir kuvvetler era
ımda aa ıaftı uluılır de1neii 
buluamaktadır . 

1934 yıhndaki ıiy11al itlere 
ıelince piliaço lAtia Amerikaıı 
meseleleri üzeriade durmakta ve 
Peru Kolumbia ihtilafınm netice· 
leameaioden dolayı ıeviaciai •I• 
terdikten ıonra lıütnn 11antn ai 
illa ambar ıoıuna kabul dme· 
leri ıuretile Sako ihtiWıaıa da 
aeticelenmHI için yapılan ıay· 
re\leri zikreylımektedi·r . 

Nıbayet uluslar deroeğiaia 
r-.. - .... ' O .... A- •• .1:-la ...... .t.-.. 
dilmeld6dir . U laılar clerneii 
eatellektliel it birlik çahfmaun 
da devam etmit ve Çin hiik6· 
metinin Çinlilerin A ırupa ve A· 
merikada profesyonel yetiıtiril 
meıini , ikti1adi .kuıulmHıaın 
timdiki ihtiyaçlarına uydurmak 
Ozere Nankinde ve Bücla teaiı 
etmeie karar verdiii yer leftir 
me borçlannın teaiıiade mua 
vtnet eylemiıtir • 

Pili.ııçoda ıeneli.k ve veteriare 
enrin talcibi ve Çia millt 6kono· 
mik onıeyiDin yol •e :ıu dairele· 
rlle birlikte çalıpn mavıHla ve 
trıaıit kurumundan da bahsedil -
mektectir, 

Geçen yıl gönderilen mu
r1bhu doktor Reiımana uluılar 
derneği tle Çin araaıDdaki çalıı
ma birliği bakkıadıki raporun 
da bu teıriki meaatoia tesirli ve 
iyi neticeler nrditini bildirmiı
tir • 

Keyf verici ve UJUfluruca 
maddeler tic1retiae geliace an · 
lıtmalaraa daha kati ve daha 

umumi bir ıurette tatbiki saye 
sinde mttru ticaret tedricen a
zalmıştır . Şimdi uluslar derneti 

mıızur maddeleria gayri meıru 
ticaretini men için uluslar 1raıı 
bir mukavele proj,.ıi hazırlamak· 
tadır • 

iz 129 zeplini 
Berlin 29 (AA) - Royttr mu

habiri tarafındaa mılômat.ıoa 
müfacant edilen M. Ekne yapd . 
makta olan iz 129 Z--plinin Ja
ponyaya kendi vaııtalart ile gi . 
decejiae ve Mançuko baldaf .,i .. 
ile mübadele ıuretiyle satıJaca. 
ğıua dair haberleri tekzip ttmiş 
ve demiştir ki: 

Auklf• : '1} , 

Hariciy" •,..iri 
eaat 9-50 de 

ııusi bir •.P0
:. 

tibi oldulU ~ 
ve Durakı• Jtl 
fik RDttil t.rı' tili'. 
oel kaaibi ~~ı1$cl 
v" bakanlık ~:,.. 
ireleri mödllt 
elçilik ileri ge 

İ~ ~ Zepl~ni Rio de J enero tılanmıı~ır • '-
da bırıacı teınn de bitirilecek Nura P'1' •el 
olaa baDgar J&pudıktıa ·sonra ve ötleden e~ 
cenu ı merı a bıttıada iıliJe· .. d" edil 

İçgiliz gazeteleri bu mün&1e
betle Sir Saymonua ayı., 22 ıinde 
Pariaten geçerken Fland1D ve 
Laval ile ıörDımeler yıphgını 
hu görliımelude Avıupaaıa u
mumi vaziyetindea ı&rüıGIBr ken 
İtalyan ve Franıız münaaebetle· 
rinde de bahaedlldifini bahrlt· 
maktadır , 

b. A 'k 1 RüwtO Arası 
k b

. • . yaretl ıa 1 cc ve arlepk Amerıkaya birkaç yemeğini bu.ot 
UÇ11f yapacaktır. miıdr, 



• fransız sıyasasının 
tereddütleri 

~--------··· ..... -------~-Ceıı evre d c l< i ıon g8rü§meler- vır . Frausa ile Soyyet Rusya arı-
alacağımız bir ders vardır: ıındı bfr anlaıma yolu •~mata 

dın böyle ulUslararası buluş· bıışlamııtır. Bunu sağlam1aıtJrmak 
larda ; her vesile ile yaİnıı getektir . B ıuları ıelişi güzel de-
çük aala me değil, Sovyt.t Rus ğil , bo iıle alakadar bir çok kiml 

"C T6rki1e de bize yardım seJeri dioledikterı sonra yaııyo-
ektedirfer . rut . Geçenlerde çok eski ve çok 
Türkiye ile Huıya daima bir- tecrübeli dostlarımızdan biriti : 
e YürOmektedirlcr . İki lilke 11 Dikkat edin , fırsat kaçak " di-
biriDe gıyet ııln bir ınlışmı )'Ordu . 
bağJı olup herkue karşı bir İki taraflı paktı beienmiyea-
lerine )ardım etmektedirler . ler , buna logilterenin ıirmiyece-
alardan birisi, öteki razı olma- ğini , bö}le bir baktın , Alman

' ÜçUncU bir devletle anlaşa· yanın öç alma lursını çoialtacı· 
•ı · Ooun için , bu nokta Türk· ğını ve ltalyı}a yıkleşmımıza en· 
01ıoelav ve 1'ilrk - Romen ıüel iel olacağını ıÖ) lüyorlar. 
•şmalarına bllyülc bir şümul Böyle bir dllşünce , ancak işi 
lbel.tedır . iyi biJmiyenleri korkutabilir . İn 
Ruıya ı Orta Avrupa ile doğu giliz kabinesinin barıstan baıka 

\'tUp11ıadaki devletler üzerinde amacı yoktur, amma bu yolda 
~aıtao 6nceki rolünU yavaş yı· gördiiğü dütliuceleri biz onayı· 
•.01mığa başlamaktadır . Bol· mıyız . çünkü biz lmalarm ten 
vık ihtilalinin açtığı uçurum bir teıir yapacağını 11nmıktayıı. 
huk bir surette lcapanı)Or • Bız fagiliılerin düşüncr:lerini kı-

B&y Benı-ı B. Titülesko, B. bul etme} iocr, luailizler bizim bu· 
R. Araı ve 8. Lltvinof arasın· Junduğumuz sistemi onamaia 
•ıkr münaırbctlcr kurulmuı- mecbur kalacaktır. Almanyayı 

' · Bütnn bu zıtlar , ındlaııma- k 
~ gelince o ortalıim .kı11şmn&.nı ço 1 

riayeti b~rkeae kabul ettir istediği için lıiç bir ıey ouun ba 
•i karar vermitlerdir . dilej'ini değiıtiremez ltılya için 

Kendi kuvvctlerivlc ic: görmek 
bd ' :ı ise, bir kıç ıydanberi Romıda 

idiyle 9 ilk kanunda B. Lavnll b 1 k n alaıın bili ıo 
~k •f ıyıu o uşm · 

ru leyrn B. Edeni korkutarak, mıclanma1ını batırJatabiliriz • 
lron AJoiıiyi ıaşırtarrk 15 ilk d ı 

İtalya da, Almanya a , ıer -tıunda uluslar dernrii konseyin h 
, Mar ilya cinayeainden sonra biri kendi görüşanc göre are . 

uaoıl v , böyle bir ı,Joktur. ket edip ıimdiki konu§malardan 
iç ~ilpbe edilmuia lci bu yerde istifade ederek bizi mllttcfıkleri · 

lduiu ııibi uluıl., dernetinde de mizden ayırmak istiyorlar. Le · 
lı , kunetli olauındır . Bundan histın da ayni dü§Üoce ile hare -
esi de lakırdıdan ibarettir • .ket ediyor. 
Şimdi bu büyük birleımcnin Bu uluslar , ietediklerini ya -

•ti bir biçfme girmeıl bize Lağ pamadılıları zaman , bizim do t· 
ır. Rualar , iki taraflı , 11 hila· luğumuz onlar için üphesiz dı 

raf " bir bakt imzalanmasını ;1• ha dej'erli olacaktır. Fakat şim • 
Yorlar B. Bertutun, ancık Avı· diki vaıiyetiu aksini smımağa kal· 
0'18kıonluın çeldogenliğini gi· kar1ak aklımız ç.buk bqımı7.a 
troıck içiO: düşüodDiü bir luç a-elecektir : Bizim yapmak iatedi· 
••flı '' mlUtilıteral ,, bir pal.tın ğimiz anlaımalan baıkalırı ça-
lhn~Dn olduğunu s.nmak için bucık imzılıyacıklardır . O zı -
)'1.i hayalperest olmak gerektir. mao ise bizim için bu dersten 
Bır kırar vermek için örıümDz- istifade imkiaı da kaim amış o-

t Lir kıç haftı veya bir kıç ay lacaktır · 

Atinada 1 Anştayn 

1 Yeni nazariyesini Ama-
• kan komitası loplanacak rikada ortaya attı 

ti~-

Arıkara : 29 ( A. A. ) - Anka· 
da imza olunan balkan autlu§ma ı 
llisO ile, balkan devletleri ara ın· 
iJkonomik mOnı ebecleri artırma 

Ollarırıı arı tırmak lizere te i olu· 
n ökouomik kon <') on kôuunun 
llııde Atin da toplauacakıır • Bu 
Plınta} o 1urk ulu al konıitesi 
'' İ olarak Tralızoa oyl \'I lloıııo 
~a, okouomİ bakanlığı ruÜ8k§Orl 

•ık Kurrfo~lu, dıt İ§leri baka nlıgı 
•r t i leri gtnrl müdUrü Vedi, 
tkofi i hı mü§nirlerinden Bur· 

11
, ~ilıni te it banka ı grnel ruÜ· 

ltı ı omi i tiruk • decekıir. 
Komite e keper ıfatile 'l'ur-

fia balkanlar ma a ı ırıkik efleri 
llldi arban ve 1elih Cumburi)et 
trkeı banka ı kambiyo efi Cabir, 
1 k.arı komite i lıUro fefİ §İna ı 'e 

1 leı i bnkarılığı miidlirleriııdt'n 
f r falut ~ liyccektir. 
l'ürk ulu 1 komiıe i iiyelerin· 

ll Lir kı mı bııglin 1 tuubnla ha· 
«'l cı ııı i ıir . Bir kı un d ) ıırrn 
l'kcı <'ıle(:ektır. 
b l\ouıilıı 31 ilk kuııuıı günü ıs
ulıj n kalkacak \Dpurlo tiııa) a 

,. 'ektir. 

Nevyork: 29 .A.A) - Profe
sör Aoıtıyn Birle§ik Amerikanın 
en mümtaz ilimlerinden 400 zat
tan mllrekkep bir meclis huzurun 
da duo kütle ile Eoerji ara&ındıki 
mU1111eıbctlere dair olan nazariyui 
bakkıodı bir konferans \'ererek 
kütlenin muhafızuı kanunu ile , 
Rcucıjilıiıı oıubıf aın ı kanunu ara· 
ııoda muadelet mevcut olduiunu 
iıbat etmiştir . 

Binlerce kişi bu konferansta 
hazır buJunamamı§tır . Çünkü 
mevki fiyatı 50 dolu idi . 

Amerikada işsizlere 
yardım 

l'aria 29 (AA) Amerikan ba§k•· 
kolLıuına kurumu bı§konı Conald 
Hicherg bugnn Lökapitol gazete in· 
d çıkan bir yazı ında )&pılan yan
lı 1ıkl ra rağmıın amııca <'ri ildiğini 
ktı) bederek 1,600,000 ki iuio şimdi 
i izlik ) ardınu y rine hcret almak
tadır. 

Yarıştan dönen Kraliçe 
atrit tayyaresi --- -----

( Tftr.kS6zfi) 

(SON SAVA) 
Romanya da 

( 

Bşbakan Dukanın ölOmU Görüşmeleri sellantada 
Ve kabine buhranı Londra: 30 ( A.A) - Hav11 

Bükre§ 30 hnas ajansı mu· 
habirindcn : 

Bundan bir yıl evvel Sınıiada 
ôldürillen Ilı hakan Duganın CSlü
münün yıl dönümü mtinaeebetile 
mumaileyhin hatırasını tebcil i~ia 
memleketin her tarafında bir ta· 
ktm mcra1im yapılmı§tır . 

Iüteveffanm mezaritıın hu 
Juııduğıı ursauı dı bir ruhani 
a)ln yapılmış ve bu ayında kra 
im rnümcssilleri ile hiikumet 
erkinınm bir çoğu hazır bulun 
muştur . Duganın ölümü Roman
yanın sisuıl hayatında yeni bir 
müıküller dPvrui açmıştır . 

Bazılarının pek yakında bir 
kıbine tebeddülü ile hallolunı
cağı kanaatmda oJduldarı hu 
müşkülJerln manası Duganın Hei 
ııi olduğu liberal frka içinde çı
kan bu!ırınıdır . 

Filhakika hatır laıda olduğu 
veçbile mDteYeffanıo yerine , 
f ırkı baıma gelecek zat hakkın
da başlarında Goslantın brahand 
byulunrn eklı libra11arla Rci lcri 
Tatareucs olan a-eng uıısurJarlı 
araııodaki noktai nazar ibtilal
lın çıkmıo idi . 

Goastantin brahanunon lıbc. 
ral f arkanın bışma geçirilmnsi 
ve Tatıresgonun kabine Heisli· 
ğine getirilmesi Romınyanın si· 
yasal hayatında görülmemi§ bir 
ikilik ibdaı etmeaı idi . 

ÇünkU Romınyadaki tcamD
le nazarın fırka Rri liği il bu 
kômct reisliğinin bir elde bulun
mMSı icıbeder -Kralın T•tıresgo 
hakkındaki itimıd nı ,,.ğmen 
muhalifleıle liberal akalliyetinin 
mesailerini birleıı:tirmeleri çok 
müşkil bir vaziyet ibdu etmek 
te ve bu \'aziyet bir kabine bulı 
ranı çıkıcıiı halcllında bir tıkım 
,.ayıalua yol açmaktadır . 

Billıaesa kabinede deyişlık 
yapıldığı takdirinde bu değişik
liğin eo ziyade nezaretsiz Brkan 
olan Tramandi )i i tihdaf edece
ği ve en zıyade onun arıılacı· 
ğı br-yan edilmektedir . Çüakli 
mumaileyhi11 grçenleıde tranıi
lovanyıdaki ekılli) etler lıakl&10-
da eöylemi olduğu nutuk Ro 
ınınyada şiddetli pıotostoları 
da' et etmiştir . 

~odi 

Hind amelderini 
uyandırıyor •. 

Bombay 30 (A A ) Gandi men 
aucat amele inin dav•11na iştirak 
ederek ücretlerin yüzde 10 indiril· 
me ini hık ız bulmuş ve ameleyi 
protoeto grevi itan etmeye ögüt· 
Jemiıtir · 1.. kurumları hakeme 

müracnl etmeyi i!temişse de pat
ronlar bu tcklifir cdetmiılerdir • 

Mücadelenin bilhassa Ahmed 
abadda §idclctli olacağı zınne 
<lilmektedir . Hindi tanın ikinci 
mensucat merkezi olan bu şehir
de 2000.000 amele çnlı§acaktır • 

bildiriyor: 
Amirıl Y•mamoto Tokyodan 

ıonkez aldığı tılimıtı reamen de
niz dairesine bildirmiştir . DDa 
veda öğle yemeğinden sonra ami
ral Standley ile amiral Y:ımamoto 
bu talimat hakkındı uznn uzadıya 
görüımOg!erdir . 

Ameri~a mahafüinin iotibıbı 
Japon vaziyetinde de g111kl!k o). 
madığ"ı \'e Tokyo lıOkümetinin ön
ceden müsavat verilmedikce inşa
at proğramını bildirmiyeceği mer
kuindeitir . 

Amerikan murahhas lıey'!ti ı 
bugUo Londradan hareket edecek 
ve Japonyamn Vı§ington muahe· 
duini bozduğu bılckındaki nola
ııodan geç vıkıt rcımen malumat 
ahnacıktır . 

olı metDinde A01rrika heyet 
murabbasasının hareketine telmih 
edec,.ği ve tam temin ıncak nor
man davisle arkadaılar,~ lngiliz 
sularından çıktıktan onra bildiri· 
leceği ırılaşı~maktadır . 

i 

Craigie Normın Davisi ziyare 
ederek kendisine logiliz - Japon 
göı üımeleri bakkıada malumat 

t 

vencektir. 

Uluslar arası baş ku
mandanı Sarda 

Londra : 30 (AA) - Uluılar 
arası baıkumıodını Generıl Briad 

dlln SabrUken mlime11illeri ile 
malbuıtroı kabul etmiştir. Ge
neral sreleıı kuvvetlerin \•azifcai
DİJl Barı§ için a-eldiğine ısrarla 
iıaret etmiı ve orada bulunıa · 
ların Sar halkını mUmkDn oldu 
ğu kıdar az rabatıız etmeıini 
temenni etmiıtir . 

Ge11eral , Ser memurları , ıi
vil halk ve uluslar arası kuvvet· 
!erinin muht~Jif kısımlar ara· 
ıındı aminıi münasebetler kur
mak istediğini ilive etmiş, bu 
yolda olduğunu bildirmiştir . 

Bir anlnşma yolunda 
... 

Roma 30 - (A.A.) J.,evare 
Paıista gazetesi y;koslovak 
matbuatının Çekoslovakya A\'us· 
furya \'C Macaristan ara ıadı 
ınıhsus yaklı§mayı gösteren bir 
hullsa neıretmektedir . 

'raf sil at mevcut olma mıkla 
beraber İtalyan Yuguslavya mü
na ebatıoda görülca salahla mü· 
temmim olarak telıkki edilen 
bu yaklaşmayı müsait bir suret
te karıılamaktıdır . 

Almanyaya sokulmyan 
gazeteler 

Bera : 30 (AA) - İniçre tel 
graf ajanıı Almanca olarak çı
kan Uç İıviçre gazeteıinin Al
manyaya girmuiniıı yasak edil 
mcai üzerine dı§arda satışı dü· 
ıünmüyerek yalnız İsviçre men· 
f ıati dü§fincelcniuin tercümanı 
olmak iddi111ndı bulunan hiç 
bir gazetenin kolaylıkla Almaoya
yn giremiyeccğiai bildirmekte· 
dir . 

. 

.Ftrdk ! ~ 

Asri sinemada 
31 Kiinuuuc\ vcl pazarteai akıammdan ilibareo mevsimin en lıiaai 

filimleriuden birisini daha taktim eder . 

Altın saçlı Sehhu Yıldız Biriget Helm tarafından çevrilen en •on 
ve en gUzel filim 

~ 

içimizden birisi 
gıinalıklır bir anne tara/mdan ter kedll/p rehbersiz bıiyliyen 
masum bir lcız.cağızm uğradığı f cldketlerl mıısaııver bıilıin genç

lere ibret mimımes/ olacak bir eserdir. 

}'ilme ilôveten : 

En yeni Dünya havadisi 
Yakın zamanda 

Arslan T arzan 
Bugün gündüz iki buçukta ( Halk) günU ten-

zilltlı matine . 4897 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

et sı 
Kilo Fiyatı 

Sahlan Mikdar Eo az En çok 
K. ~ K. s. .lfU. 

·- Ko[!ımıilı pamıılC~ 
,_ 

•~45.00 ·-= ··--

Piyasa parlaAı ., 
Pipn ff'mizi " iane l 
iane n 

~keBres 
Klevlant 

YAPACI 
lıelaz 

1 1 
. 

Sizah 

Ç 1 ~~t T 
Ek!pres 
Iaoe 
:r erli "Yemlik,, -

,. "Tohumluk,. 

HUBUBAT 
:Bu~day Kıbrıs .. Yerli 

Mentane -., 
A~a -Fasulıa 
Yulaf 
l>elice 
K:uş yeıui -
Keten tohumu 
Bakla - -
Si sam -

~ 

UN 
~ ..... Salih Elendi -.t: .ı:ı 

... 
•• 

.c ~ Jlfız kırma " 
~ ı:: Simiı .. -
~~ --.;ıJ Cumlioriz:et -N~ - " "Daz kırma,. ·-.... 

Atla - -
" 

l..iverpul l'elgrafları Kambiyo ve Para 
30 / 1~ I 1934 ·~ Bankasnadao ahomııtır. 

Sonram Pene K. SA 
Vadeli 6 86 Liret 10 75 
V11deli 6 83 Ray§mark 50 51 

Frank"}'raneıa,. 8 ~ Haıır 7 21 ıSterlio "lnıilis!! ~ı 5 46 Hint hazır Dolar "Amerikan" 125 41 78 Nevyork 12 Frank "hvi~r~. 

Alsa ray • 
sıneması 

Jubtereuı eeyircilcrioio yeni eneye rdahl ve saadetle girm aini diler 

Ve ötjUt verir ki 
Yeni seneyi gülor yOıle neşe ilo kargılayın 

Küstav Frolihin 
Macar marşı 

$•h••erl •iz• bunu temin edecektir 
Bu kafi g lmez e 

~tina bakanlarının 
yemini 

BUrüktel 29 ( .A ) - Krali 
çe ashit tayyaresi inince halk Kcn 
vı1ller ile Fraoc Hommeun zafer· 
terini lcarşılamak için tayyare mey 
danıon hücum rtmiotir . Yüksek 
memurlar tarafından rumeo ka
bul ~dilt:n tayyare iler )Olculukta 
inilm~ıinin yardımsız bitirilen 
niımcy Lcopcld\rille kıımıoın 
çok çok zorlukla geçtitioi eöyle
miılerdir •• 

;ünlü Profö.,ör öldü 
Piza 30 - kanser araıtırma· 

Jarilc tanınmış oJan şanlı Prof c· 
ör Karlolotti 55 yaşındı dün 

ölmü§tür . 
Suriye Irak yoln kapandı Elinizdeki bılct parçalarındaki yazılı numaralai'ı muha(aıa edin. Belki 

1 
Atin : 29 (A.A) - Yeoi na · 
•r aqc( içmiolerdir. Zir ut ba
~11iından i tıfı eden Teotoklsin I 
rıne •yındın Dekaıos \'e ulu11l 

'•al ökotıomiyc maliye hıl<eoh· 1 

~ Stçea r~zmazoğlur.un yerine 
•nopuloı geçmi§ler \'C doğru· 

Ye111ini etmıılcrdir. 1 

Naziler meselesi 
füı?o 29 (AA) Ha-ras bildiri· 

yor. 
azi ıııçlularındao bir çoğunun 

ifadeleri laipede nazilerinden Al
man nazileri ora andaki sıkı müna· 
ebctleri •)dınlaomakıa \e hunların 

! KldDİf bcrg neıi La§k:am Kohı bağlı 
... o auklarıgı öıtcrmcktedir_: 

am - ekiz iÜndenberi 
yağmakta olan yağmurlar yüzün 
den uriye ile Irak orasındaki 
yol kapanmı§ ve otomobillerler 
gidip gelme durmuotur . Yolun 
bir çok k111mlaranı sel hasmı§ ve 
oldukça tahribat yapmı§hr . ağ-: 
murJ.r beyrutda da ehemmiyet· 

/ 
H zarar yapmııtır . 

- Yeni Gıirı -

MlmeJen zengin olursunuz. Alsaroy sevgili eeyiroilerine başka hadi-
yclordan bo ka 3 dene yılbaıı tayyare bılcti hediye edooek~ir. 

Tafsil8t el ilAnlarında 

İlave 

•• • • En son Dunya havadıslerı 
4898 



• Firtik 4 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

, 
~~-------·---------~-

3 Ayhğı üç , 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa- 1 

bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

• • • 
Bir defa konacak ilanların UçUncU va dör- , 

düncü sahifelerde her sabrı on kuruştur. Rek- ( 
ıam r11Q~ıiyetindeki devamh ilAnlar için ayrıca 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir. 1 

Çocuk esirgeme kuru-
1 

Orman mUdürlUğün-

-munun telkaC)atları den : . 
Çocuk esirgeme kurumu tarafın· Adet 

dan hazırlanan " Lük ,, tebrik tel- J 4 7 

Kilo Cinsi 
00 Çam kereste 

• Topak 
" Mertek 
,, Baskı 

graf kiiatları sureti bueusiyedc \7iya· 
nada bastırılmış çok zarif ve süslü· 
pür • Bu kiiatlaı· her telgraf merke· 
zinde bulunur . Tebrik telgrafınızın 
bu süJü kaatlıı mulıratabıuıza veril· 
mesioi i ter eniz , arzunuzu telgraf 

memuruna söyleyiniz . Telgraf ücre· 
tinden başka vereceginiz 15 kuruş 
maksadınızı temin eder • Bu surede 
hem çocuk e irgeme kurumunun 
bakmakta olduğu kim asiz ve fakir 

yavruların bakımına yardım , hem 
de telğrafınızı çektiğ~oiz zata karşı 
da fazla sııyğı göstermiş olur unuz. 

Açık saygılôr: 
Müzemizde 1apmağa başladı

ğımız Etnoğraf ya örne"lerinin«A. v
culuk• bölümüne bir boz geyik 
derisi armağan eden Ziya Gökalp 
mektebi boşmuallimi Nuri Aydına 

Müzemiz durağından derin sayğı
larımızı sunarız. 

Aydan gibi başka yurt işlerimiz. 
de bu ulusal yardıma başla gönülle 
koşmalarını şurada dilediğimizi 
de bildirmek borcumuzdur. 

Ticaret mektebi m&
zunlar cemiyetinden : 

Bu önümüzdeki cuma günü 
sabahleyin saat 10 da senelik kon
gra yapılacağından nıijktebimiz 
mezunlarının cemiyet binasına gel-
meleri rica olunur . 1 -3 

Anadolu oteli 
iş bankası karşisında ve mem -

leketin ortasında , her tarafa yakın 
ve muştorilerin istirahat ları için her 
oeyi yeni vo temiz ' kelecek muşte -
rilelerin memnun kalacoklını isbat 
için bir kere gelip görmeleri leıım 
dır . 

4-5 

~--·------------------
Oruçta 

Kurun bildiren 
- o 

Bugün güne~ 6,54 da doğacık, 
öğle ezanı 11,54 de, ikindi 14, 
28 de, akşam 16,40 tt, yatsı 18,11 
de okunncak. Emsak 4,57 olacak 

Şar muvakkıtı Vehbi Okçu 

Soy adı 

Maliye memurlarından Ahmet 
Faruk ve kardaşlıırı Mehmed. 
Mahmud ve Ali "Aydınalp,, soy 
adını almıılardır . 

Necati bey okulu baş okutanı 
Abdurrahman ve refikası Mesude 
ıoy ıdl.rını "Toloaay,. , Simsar 
Kbım ıoy a_dını 11Ôıdel,, ılmıı-
lardır. ı 

15 
353 
542 

5 
25 
50 

117 
4 

1258 

678 
60 

12200 

12938 

,, Saban oku 
,, Salma 
,, Tahta 
» Dilme 
,, Çatal 

Mahlut kömür 
Çam » 
» ve mahlüt odun 

YekOn 
iki mezat varakasında dahil 

ve yukarıda yazılı 12 kalem Em -
vali mazbuta acık artırma ile 
J 7-12-934 T. itibareo 21 gün 
müddetle 6 - 1 - 935 T. pazar 
giınü saat 14 de kadar satılığa 

çıkarılmıştır . Emvali görmek ve 
ihale şeraitini unlamak isteyen· 
lerin Adana Orman muamelOt 
memurluğuna müracaat eyleme
leri ve taliplerin son ihale günü 
Adana hükO.met konağında Or
man idaresine toplanacak satış 

komisyonuna germeleri ildn olu-
nur . 4887 27 · 30-3 6 

Muhasebei hususiye 
mUdOrlUğUnden : 

Cinsi : M9aril kahvehanesi ve 
arsası 

~Jevkii : istasyon caddesi 
Miktarı : Dönüm 31 
M. Murabbaı 1730 

Kıymeti muhammeneıi : 
Lira 
550 Hane 
250 Arsa 

Şarknn tarik , Garben istasyon 
caddesi Cenuben Zekeriya ve tü-
rekdsı, Şimalen mektebe teberru 
edilen arsa : 

Ceyhan kazasında Muhasebei 
Hususiyoye ait olup yukarda cinsi, 

mevkii ve miktariyle evsafı SRiresi 
yazılı mahallin mülkiyeti sçık ar
tırm n ve peşin para He satl ğa çı-
karılmıştır. 11alip olanların ·yevmi 
ihale olan 17-1 -935 tarihine 
müsadH perşembe günü snet onda 
yüzde yedi buçuk pey akceleriyle 
birlikte Encümeni Vildyete, şeraiti 
anlamak ist&yenlerin htJr gün mü-
düriyetimize müracaatları ildn olu-
nur. 4892 28-1-4-8 

Kokinaki fabrikasın -
dan: 

Fabriknmızdtt yerli ve iane çi
ğidi olanların bu ay nihayetine ka. 
<lar çiğitlerini kaldırmaları , aksi 
taktirde beher kilosu için bir bu
çuk kuruş hesabile tutarı verile
ceği ilAn olunur , 4893 3-3 

FOTO 
Belediye ilanları 1 

1 

8-e-le-d-iy_e_b_a_ş_k_a_n_lı_ğ_ın--d-a_n_: --:, 

1 
1 - Karııyaka.l Yeni kabristan keşif ve ıartnameıioe göre • 

hendek ve dikenli telı • t taraftan çevrilecektir . 
2 - Keıif tutarı 971,.. liradır. 
3 - lhnle kapalı znrfia 15 - 1-935 Salı güoü saat on beşte, 

Belediye daimt encümeninde yapılacaktır. 
4 - Keşif ve şartnameyi görmek isteyenlerin Belediye fen müdür· 

lü~üne bat vurmaları. 
5 -- lsteklilerio, en geç 14-1 -935 günü akıamına kadar teklif- 1 

lerini Belediye reiıliğine yapmaları ilAn olunur .4879 25-30-l - 5 
a 

Saat kulesine konulacak plaka 
Saat kulesinin yuvarlak çatılı ve kiremitli olan kısmı sökülerek 

yerine demirli bir beton plukn konulması pazarlıkla açık ek.s~ltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi Belelliye Fen müdürlüğünden olınabılır. 

---

c 

Gf.A) 
Dünyaca meıhur ( A... bıilıifl 

ze&l bulunur. Fiyatlar, dlger 
dur. . .. 

Amatör işleri en kı5' 

Talebeden tenzUdUı ta· 
rif e ile ücret alınır • 

o•a 
FOTO COŞKUN : 

y 8~ Cami Civan 
1halesi kdnunu saninin 19 uncü cumartesi saat on beşte yapılacak· 

tır . isteklilerin o gün saat 15 to boleJiye encümenine gelmeleri ilAn ~ 
·- -------~ ---------

olunur.4885 26-2 _._, ....,.., ....................... .,..._...._ __ _..-.--

Seyhan Defterdarlığından : 
Mikdar 

Karyesi 
Be heli 

Mevkiinde 

Akar Ceyhan 
Leylek,gölü 
Hendt1k a~zı 

dönüm Cinsi Şağili 

30 Tnrla Hacı Emin efendi 
J 

)) 

» 

40 
150 
125 

50 
60 
40 
80 
60 
35 
70 

• 
)) 

)) t » 
Koyuncu oğlu lsmail 
Kara Ömer ı) • 

" ,, Hendek civArı 
Çatal yatak 

Hendek civarı 

)) Halil oğlu Ali 

" • Hakkı 

,, 
)) 

J 

» 
J 

" 
• 

I • • • 
Köy önü 
Yan keli 
Kuyu batı 

Meylek 

" 

125 
100 

J 

,, 
)) 

• 
,, 

" 

Balcı oğlu Ahmet ve Rüstem 
Rüstem 
Halil oğlu Ali ve koca AH 
Mulla Osm'1o oğlu Şükrü 
Eyyüp 

,, 
Halvacıdan kır Ömer ve 
burdu Mehm•Jt. 

" 
50 " Halil İbrahim ve ıeriki Hü

ıe1in 

• 
,, 

" 
" 
)) 

" • 

" 

)) 

Kapu ağzı 

Gemi oğzı 

Köy önü 
Malaz 

Kıı bo~an 

Haylaz 
Yokarı lnnaplı 

• 
» 
» 

" 
" 
)) 

)) 

H 

)) 

)) 

,, 
• 
• 
)) 

• 
)) 

• 
• • 
)) )) 

J )) 

J )) 

)) .. 

100 
100 
30 
2.5 
25 

150 
250 

40 
()() 

300 
300 
635 
~ 
200 

,, 

" 
)) 

" 

)) 

,, 
n 
)) 

• 
100 )) 
300 » 
200 )) 
100 • 

Elli 50 • 
200 • 
)()() , 
300 J 

300 » 

70 » 
100 )) 

Gör Ali ·Hacı Emin 
Tatal Ahmet 
Yuıur oğlu Mehme\ 
Avoar Ali eniıtesi Muıtar .. . ;, 
Muhtar Kadir ağa 
Kara Abdullah ile Ali ~lu 
Ahmet. 
Ali ~lu iib1k Ahmet 
Ali oğlu Hüseyin ağu 
Sisli Hasan ağa 
İsa oğlu Durmuı 
Köçük Osman oğlu Halil 
Acem oğlu Abdullah 
Muaavi Kürt Mahmut 
Mehmet oğlu Halil 
Ahmet oğlu Nuri 
Sisli oglu \fahmu\ 
Oıman oğlu Bahri 

,. >l Ali 
• » Mehmet 

Haluz Mehmet 
Hacılı Mustafa 

..... 

Kaşarlıdan Senem oğlu Sü-
' ıeymnn 
Harputlu oğlu Hasan çavuı 
Mirza oğlu Kürt Mustafa . 

llaıinoyts ait yokarıda cins ve miktarı ve şoğilleri yazılı tarlaların 
8-1-935 tarihine müsndif öğleden sonra saat 14 de ihole edilmek 
fü:ere 15 gün müddetle açık artırmağa cıkarılJığın<lan taliplerin Milli 
Emltık idaresine müracaatları ilAn olunur .4888 27 _ 31-4-7 

Yeni bir fırsat 
Bakrllorya ve sınıf imtihanla· 

rında Riyaziye ve Fizik Kimyadan 
muvaffak olamıyan kız ve erkek 
arkadaşlara hususi olarak ders 
veriyorum . Dersler ·ficaret mek
ıebi m~zunlnrı cemiyetinde arzu 
edildiği taktirde istenilen yerde 
verilir . ihtiyacı olanların Rasih 
zade biraderler ticarethanesinde 
M. N. rumzuna müracaatları. 4884 

5-5 

.. 

Seyhan ziraat müdürlülünden 
Ziraat müdürlüğü için müna

kasa ile Göıtaşı, Kükürt, Arap ıa· 
bunu ve çiğit yağ satın nlınocak
tır. ihale 17 ikinci kAnun 935 per
şembe günü saat dokuzda vilayet 
encümenindo yapılacaktır . Tolip 
olmak ve şartları anlamak iste· 
yenler her gün iş aaatlerinde Zı • 
raat müdürlüğüne müracaat et· 
ainler.4873 23-31-8- 15 

•• 
Dahili hastalıklar 11111 

Berlin Üoiverıiteıi ikinci Dahili Seriryııtıııd•O 

Doğruluk fabrikası vanında 

Seyhan 
Dönüm 

100 
t~o 
125 
200 

70 

'~ 
100 
100 
200 

75 
~()() 
75 
6t 
65 

Mevkii 

Eski meiar civari 
• köy yeri 

Sazlık ve köy civarı 
Sazlık 

2 parça 
köy civarı 

Dipsiz gölü 
Köy yeri 
Köy civarı 

Sazlık 
İnce bucak 
Bahçe ~olu 

L t 

Dipsiz gölü 

şaRili ıti 
Halil t>ğlu Öurınut68~it Müslim Ali oğlU '{;;, 
Zeynelabidin cğ~U cirl~ 
Kolsuz Mehmet 0 aO 
Helvacıdan ~üleyoı fOf 
Musa oğlu OsmlO çı 
işgalinde . 
Ourmtiş işgalinde 
Simsar Halil bııt•' 

.. Deveci Me ~ 

l . . k ır Meb 
obirlikten e ;b<lil 

,, ilacı "' 
Süleynian oğld b~.-el 
Mustafa oğlu Me .

0 
l losan oğlu nuseY' 

galinde . t t,I 
75 Deve büyüğü Kerim oğlu Mehrll9 

f5 ' • Aİini oğlu Bekir ' 
50 H l·ı MehıP' 

• 81 " i 
50 )) J • • • • Şak r sal• 

106 M,uhtelif 4 iiarba Ciz ~iehmet oğlu dil f.tlı 
82 Madama Mustolu oğlu Ab ııı ~ 
50 ince bucak incirlikten Sinan oğ o1ı• 

ı 00 » Süleyman t19'i1 
J 00 " " Halil oğl~ 
100 K~y Y.e;l :, Uacı Sü!~t rfı1 
1~ Sdlık >} l<ara 0 porl':I 

200 Eıki ırmak yeri · Ali oğlu alfl ..,..yr, 
75 , ,, ' ~u;dd Mehoıettt ~l lbr"": .'. 
75 ' ~. ,, ~tüslim oğlu 8 

200 Sazlık Dik dik cavuŞ ~ 
75 Kesikten kutudu () 
50 eski kulak Ali oğlu Ma~m~~ııı 
75 Badel Bakır ,,o 

,, " bu•• ( 
150 Dipsiz gölü K.ölle Hasan H•l~ ~ 
75 İnce kulak Mustafa o~lu f(ar• ~ 

iôö Ali oğlu Alı C 
97 Çatal yatak Hasan Şa~an 

11 
~'J, 

45 Madama ,, " siııd8 ~ 
196 Çatal yatak Karataş iık010 "'~•_ti 
180 ,, ,, Bahçeden Ha9911fa -1~ . 
100 Köy civarı kesikten Muet~g-Jtı 
44 Bahçe yolu Aşçı SüloyınanMo•"" 
67 ,, ,, Cio göz oğlu ı\lİ 
83 ,, ,, Bektaş oğlu u t-1••~1 
31 ,, ,, Ali Kesen oğl ıeııa,ıl"' 
72 Dipsiz Kölü Mahmut oğl~ ef1~ • .-t 

1 
69 Madama Dingil Mıısta 8 tdı'I• 

'ktarı ~e ,.,, '-:/ 
Hazineye ait yokarıda cins ve mı nr' J,~ 

lıırın 9-1-934 tarihine müsadif öğleden sO ç.ı~srt\ 
mek üzere 15 gün müddetle açık artırm1ğ4 4s'J 
MilJt EmlAk iduresine müracaııtlaraillln olunur · 

1 ' lJıP".., .el 
;elı" 

,\d"'' ~ 


