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Muallimler arasında 
Orta ıahsil mektepleri muallim

leri arasında yapılan değişikliklere 

oiı kararnameler mektep idarelerine 
bildirildi . 

·----·-------------· 
ON BİRİNCİ YIL SAYI 3019 

il' . SOvyet Rusya Miııetıer cemiyetine giriyor 
Bursalılar uhlis 8. Giresondan ayrıldı ! 

1 Kurtuluş bayramının yıldö-

İ resu nda bir Türk sanatkarı fındıkları ka.I nümünü kutladılar 
buğundan ayıran bir makine icat etti Bursa : 11 (A.A) - Bursa kur· 

tulıışunun onüçüncü yıldönümünü 

f'msalsız bir lıeyecıın içinde kutlamış
tır , Cıımhuriye( meydanında daha 
nkendrıı toplanan on binlerce halk 
şehre ~iden temsil kıtaatını emsalsız 
bir sevinçle karşıladı . Günün azame
tini canlandıran nutuklardan sonra 
büyük bir geçit resmi yapıldı . Ge
çide işı irak eden muhtelif teşekkül
ler ara8ıoda bilhassa kadınlı erkekli 
dağ sporcuları büyük alaka ve takdir 
topladı . 

Muallimler arasında değişiklik 

Kararnameler vilayet vasıtasiyle dün , 
1 mektep müdürlüklerine tebliğ edildi 

Karadenizde şiddetli fırtınadan 
sonra bol yağmur yağdı . 

Kız muallim mektebinin muallimleri kız 
lisesi muallimliklerine tayin edildiler .. 

Gireson: 11 : (A. A.) - Ziraat 
ı \rkili Muhlis Bey dün subalı be

r•hPriude Mebusumuz Musa Ka· 
o ~ıoı heyle Belediye Reisi ve mı-

1Yeti olduğu halde otonıobille 
Yayla mıntakalarıoa ğitmiştir. 

p v •kil Bey Kulak kaya Civarında
' k; ormanlrrda tetkikatta buluu 

D' ınuş ve ormanlarımız hakkında 
~ ınalumat ve izahat almıştır. 

Akşam Belediye Reisimiz ta · 
rafından serefine vtrilen hususi 
~İYafette b~lunmuştur. 

si Gireson: 11 (A. A.) - Şehri 
İzde beş gündenberi tetkikatta 

bulunmakta olan Ziraat Vekili 
, hıhlis Bey bugün Vatan vapuru 
ıle Orduya hareket etmiştir. 

Vekil B. Orduda üç saat kadar 
l~lacak ve ayni vapurla Samsona 
l?tdecektir 

Gireson; 11 (A. A.) - İnsaf 
<)glu Husan isminde bir köylü 
11 ~siı usullerle ve az masrafla 

işleyen ve güo<le üçbin kilo fın
dığı yeşil kabuğundan ayıran bir 
harman makinesi icadetmiştir. 
Makineyi tetkik eden Ziraat Ve· 
kilimiz; köylü mucidi muvaffakı
yetioden dolayı takdir etmiş ve 
kendisine para mükafatı verilme
sini ~mretmiştir. 

Fındıklarımızın yeğmnr altın· 
da çürümesi tehlikesini bertaraf 
edecek ve amele masrafından mü· 
him ıasarruflaı temin edecek 
olan bu makineler çoğaltılarak 
fındık ıstihsal merkezlerine gön· 

derilecektir. 
Gireson: 11 ( A. A. ) - On 

gündür devam eden bunaltıcı sı. 
cakladan sonra zuhur eden fırtı 
na ortalığı altüst etmiş . bir çok 
camlar kırılmış , kiremitler uç· 
muştur. Şiddetle yığan yağmur 
)ar Giıeson sokaklarını seller 
içinde bırakmı~tır. Fırtına iki sa· 
at sürmüştlir. 

Miileakiben lllehmetcik abidesi
nin öniine gidilerek çelenkler konul
du ve heyecanlı hitabelerde bulunul
du . Gece muazzam ff'ner alayları 
tertip rdildi ve halk bugünün şere· 
fine g"ç vakıa kadar eğlenceler yap· 
tı . 

lstanbul mebusları 

Şilede halkın ihtiyaçlarını 
tespit ettiler 

Dünkü nüshnmızda maarif ve · 1 
kiiletinin orta tedrisat mekteple- · 
ri müdürleri arasında yaptığı de
gişikliğini yazmıştık . 

Dün haber aldığımızo nazaran 
maarif vekaletinden mektep ida. 
relerine yerleri :degiştiril· ·n mu· 
allimlerin kararnameleri gönde
rilmiştir . 

Kız muallim mektebi müdürü 
Murtaza bey Sivas erkek mual
lim mektebi müdürlliğüne ; kız 
muallim mektebi müdür muavi
ni ve fızik muallimi Hayriye ha

nım kız lisesi fizik muallimliğine, 
kız muallim mektebi içtimaiyat 
muallimi ve müdür muavini Hi
dayet hanım kız lisesi yurt bilgi
si muallimliğine, kız muallim 
mektebi edebiyat muallimi Ayşe 
hanım kız lisesi edebiyat mual
limliğine, kız muallim mektebi 

Söğüt gölgesinde : 

musiki muallimi Müeyyet hanım 
kız lisesi musiki muallimliğine, 
kız muallim mektebi Fransızca 

muallimi Kolet Celal hanım kız 
lisesi Fransızca muallimliğine, kız 
muallim mektebi riyaziye mual
limi Muhlis bey orta mektep ri· 
yaziye muallimliğine; kız mual
lim mektebi tedris usulü mual
limi Akif bey erkek muallim 

mektebi tedris usulü muallimli 
ğine, kız muallim mektebi coğ· 
rafya muallimi Sadiye Gani ha 
oım orta mektep coğrafya mual· 
limliğine, Tekir dağ orta mektep 
resim muallimi Tahsin bey erkek 1 

muallim mektebi resim muallim 
liğine, kız muallim mektebi iş 
dersi muallimi Remziye hanım 

IBursa kiz muallim mektebi iş 
dersi muallimlığine, Mıhriver ha· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Milletler cemiyeti konseyi 

Şiir : 11 (A.A) - İstanbul me
busu Ziya , Sadettin , Mitat ve Ham
di beyler bugün buraya gelmişler ve 
kaza merkez ve köy halkından mü
rekkep bir heyet tarafından sevgi ile 
karşılanmışlardır . Mebuslarımız Şi· 
lede halkla temaslarda bulunarak en 
mübrem ve esaslı ihtiyaçlarını tf'tkik 
ettikteıı sonra halkın candan gelen 
tezahııraıı arasında İstanhula hareket 
etmişlerdir . 

Ankara Halkevi Talebe ve hoca .. 
.Falih Rıfkı beyin " İkmal ,, baş· 

Sovyet Rusyanın daimi azalığını 
p~ensip itibariyle kabul etti. 

Gençlı>ri İzmirde muvaffo
kiyetli konserler ve 
temsiller verdiler .. 

----İzmir: 11 ( A. A. ) - Kurlu· 

lığı altındn Hakimiyetiınilliyede bir 
makalesini okudum. Şüphesiz ki bu 
memlekete çok iyi yetişmiş insanlar 
lazımdır. Yarım bilgilerin hem sa-
hiplerine ve hem de memlekete 
feci bir deri olduğunu biliyoruz.Eğer 
biz hakikaten ş"haıletoameyi lıir 
yurtluk bir evkafiyt> telakkisi • 
ne uğratırsak memleket için hek
ledijlimiz geniş, emin istikbal daimi 
tehlikeye düşer . 

İr cok devletler verilen karardan do
lQyı0memnuniretlerini izhar ediyorlar 

Cenıwre : 11 ( A.A ) Kon 
~Yiıı gizli celsesi şu şekilde ce-
ıeyau .. 

etmıştır: 1 

1 
M.. Benes sovyet Rusyanın mil-

ı~tler cemiyotiııe girmesi lehin · 1 
'ek· ı sebepleri kaydederek Al· 
:;ı•oya ve Japonynın çıkmaların 
~-q sonra cemiyetin 180 milyon 

0k'.ıfu~luk bir memleketin iştira· 
ıylc k .. 1 . nvveılenıniş olacağını soy· 
rmıştir . 

. M. Bek gerek Sovyetlerin ce
•ınyeı . k d' 
ı . e gırmesi ve gerek en ı 
Prıııe d . - · ı , 1 1. aımı azalık verı mesı e-
linde -· , 1ı·ıt1· . lir rey verecegını ı ırıoış 

1 
l\f. Bartu, M. Bekiu kurarın 

• ~il -d 1 ' o, ayı beyanı meınnuıııyet 
~tın· k ış ve usul meselesini ortaya 
0Yınu§tur . '1 asavvur edilen 

~ktıl iki sülüs ekseriyrtin Sovytl 
llsya'ya müsait olduğunu bildi· 

'"tı b' . 1 u 

şürebileceğini bildirmiştir . 
Nilıuyet usul meselesi nıüka

lemelerle tenvir edilmek üzere 

cdse tatil edilmiştir . 

Cenevre : 11 ( A . A ) - As 
samble dün 6 reis vekili intihap 
etmişti•. İngiltere 42 rey l İtaly_a 
42, Fransa 41. Avusturya 38, Hin· 
ılistan 35 ve Yugoslavya 31 rey 

Almışlardır . 
Büro kati surette teşekkül et 

miş bulunmaktadır· 
Assbmble Çin ve İspanyanın 

toltplerin<len resmen malUınat 
almıştır. Çın tekrar intihnp hak
kı ve ispanya ise konseye tekrar 
intihap edilmesini istemektedir . 

Mocar hükumeti akalliyetler 
meselesinin siyaset komisyonuna 

_ Gerisi dördüncü sahifede -

luş bayramına iştirak eden An· 
kara Halkevi gurubu dün akşam 
prrogramlarının ilk kısmı olan 
konserlarini Halkevi salonunda 
vHmiştir . Konser İzmirin güzide 
bir h~lk kütlesi önünde biiyük 
muvaffakiyetler kazanmış, Fer· 
hunde Ulvi, Necdet Remzi, Ulvi 
Cemal ve Refik Ömer beyler uk 
sık ve şiddetle alkışlanmışlardır. 
Konser programında beynelmilel 
sanatkarların eser leıi olduğu gibi 
bilhassa kıymetli Türk sanatkAr· 
lan Ali Cemal bryin beş adamla 
ve Zeybek türküsü pek çok al
kışlanmıştır. 

Bu akşam ayni salonda temsil 
heyeti tarafından [ Himmetin ] 
oğlu piyesi oynanacaktır. 

İzmirde misafir bulunan An 
kara Halkevi gurubu Perşenbe 
akşamı kendilerini kaışılayanlara 
bir veda ziyafeti verdikten sonra 
Cuma sabahı Ankanya dönecek· 
!erdir. 

Bıı yıl mekteplerde imtihanlar 
sıkı oldu, ortaya korkunç bir neıice 
çıktı .. Baş aşağı süraıle giden hir 
otomobile birdenbire yapılan sert 
bir firen o otomobili ne hale geti· 
ri.rse bu sene tatbik olunan sert im· 
tihaolar da mektepleri o hale soktu. 

Ortada muhakkak bir anlama· 
mazlık var,talebe niçin çalışmıyor,ni· 
çin muvaffak olamıyor . bunu araş
tırmak en doğru harekettir. Yoksa 
kabahati hoca veyahut doğrudan 
talebeye yüklenmek büyük bir yan· 
lışlığa sapmak demektir .. 

Bir talebenin bir yıllık masrafı 
devlete ve aileye kaça mat oluyor 
bunu biliyor muyuz ? . . Esasen 
bizde insan hayatına verilmiş maddi 
bir kıymet yok .• Hayvanlarımızın 
yemliğini hesap ederiz de, çocuk
larımıza dökülen parayı sadaka ve 
zekat nevinden tutarız . Bunun içiu 
her şeyden evvel bir talebenin ma
nevi ve maddi varlığını göz önünde 
tutarak çalışmak lazımdır. 

İkinci nokta talebeden bilgi ve 
iyi netice isteriz. Fakot talebeyi iyi 

ır notanın imzasıy a mos· 
ovaya .. d ·ı 'd' r gon erı mesı ır . 

Hemşeri ! , hazırlamak , onun muvaffakıyetini 
kolaylaştırmak çarelerini asla düşün
meyiz .. Her talebenin istidadı, ça• 
lışma vasıtaları bir değildir. Ne ka
dar değerli zekalar çalışma , okuma 
vasıtasına sahip olamadıklarından 
mahvolup gitmişlerdir . 

• , 1\1:. Saymen mütalaa serdinden ı 
lktııık'f 1 f a eden murahhas ar tura· 

1 'rıdan vesikanın imznsın1 kolay· 
~~tıra bilecek tadilat yapılıp ya 

f1llaın · · t k ı· ıyacağını anlamak ıçın e · 
,~f edilen metnin tetkikini arka· 
~Alar d · · · • ın an rıca etmıştır · 

~l ElatırlaJdadır ki Türkiye ve 
~ •ksika Assamblenin müttefıkan 
,.;;~tıl ettiği bir kararla davet 

11 ınişlerdir . 
h \t. Benes usul meselesinin 

k eınıniyetinden bahsederek sa· 
/ 1 bir tarzda halledıldiği tak· 
ltde ' A • • 

11 
. sıy.eı hır k~rarıo manevı 

tlıcesini kısm~n tehlikeye dii-

Belediyeye aza 
başlıyor ... 

seçimi 

İıılllıap defler/eri Belediye ı>e lııikıiıııel saloıılarlle polis 
1 

Geçenlerde bir talebeye bu yıl 
/wra/wlforııııı asılmıştır . Bıııılar 19-9-934 çarşamba gıiıııitıe 1 sınıfı geçip geçmediğini sordum . 
kadur asılı duracaktır. Mahcup bir vaziyette yüzüme baktı: 

- Geçmedim efendim. 
Henıeıı koş, lsminl bul, ve nwııaraııı öğren . . 1111111ararıı - Niçin ? . Hastamıydın. 

bllnıezseıı reyini almakla gı"iclıUr çekersin . Belki dı• /ııll/ıap 1 - Hayır . 

lıal,/aııı tamamlyle kaybedersin. , - Ya ? · 
' 

1 

Talebe sustu . . lşi biraz daha 
Her yurttaş /ıemşerlllk lıaldam lwlla11mak içi 11 bıı söz . kurcaladım .. 

- Efendim dedi .. Biz fakir 
/ere dikkat etmelidir . _______ _.I ' 

Fazla ıafsilô.i /1<111 salılf eslııdedlr . _ • 
bir aileyiz . otaracak , ısıoacak bir 
ıek odamız var .. Kışın ı-kseriya kom· 
§Ular gelirler, lıen de çaresiz lıiı kö· 

şede otururum. ve çalışamam, bunun 
için imtihanlara iyi hazırlanamadım .. 

İkinci bir misel : Bir arkadaşın 
şahit olduğu vakoyı da nakil edeyim. 

" Bir gece bir doman dönü
yordum, elektrik direğinin dibinde 
başına paltosunu çekmiş elinde bir 
kitap bir gen~ gördüm .. Soğuk 
sıfırdan aşağıya vardı .. Eveelii bu 
gencin bir deli olduğunu zannettim. 
tecessüsle yauına yakla~tım . . ve 
sordum . 

- Ne yapıyorsun burada deli· 
kanlı ? .. 

Biraz mahcup, biraz sinirli ce· 
vap verdi . 

- Derse çalışıyorum •. 
- Derse mi çalışıyorsun ~ . 
- Evet. 
- Pekala eviniz yok mu ? 
- Var efendim . . Fakat ışık 

temin edecek paramız yok .. ,, 
Şüphesiz ki bu genç en kuv· 

vetli irade ve meziyete malik bir 
genç. kışın en sert bir gününde er
tesi günün derslerini bu şekilde 
hazırlıyor . Eğer araştırırsak buna 
benzer neler yok .. Diğer taraftan 
bütün vasıtalara malik olan talebe
ler de var. onlar da birer sebep da
hilinde avareliğe düşmı-kıedirler .. 

Bir bocanın, yahut maarif teş

kilatının vazifesi yalnız şehadetname 
dağılmak değildir . Hoca ve maarif, 
talebelerle ve onların muvaffakıyet· 
!erini temin çarelerile çok yakıodan 
alakadar olmdlıdırlar . Bir aile dok· 
toru gibi bir hoca talebı-sinin hare· 
kiitıoı en küçük kııasına kadar gör
meli .. Hocanııı vazifesi derohanede 
başlayıp , dershanede bitmez .. 

Biz okuma ve okuıma hususunda 
hiç bir millete benzemeyiz. Memle
ketin başlı başına bir hususiyeti 
vardır. İyi yetişmiş çok insana müh· 
tocız. Memleketin bir ~ok köşeleri 
daha uzun yıtlor liyakatli şehadet• 
nameye sahip gençleri bekliyor .. 
Boşluklar kolay dolacak bir holde 
değildir . · 

Kabahat talebede mi ? . . Bunu 
araştırmak beyhude .. Ilakikat olan; 
mekteplerimizden tam evsaflı genç· 
fer az çıkıyor .. Bu vebalı kimse 
üzerine atamaz . Yalnız bu büyük 
mahzuru ortadan kaldırmak için 
mekteplerimizin ta kökten dikkat 
kesilmeleri icap ediyor. 

K. O. 

Deniz faciası 
F elaketzedrlt'rin bir sui

kaste kurban gittikleri 
söyleniyor. 

Nevyork : 11 ( A. A. )-[Katli'· 
dilen 163 kişi ) serlnlıalı bir ma· 
kalede " Nflvyork Deyli Niyuz ,, ga· 
zetesi Morrokasıt vapurunda yangın 
çıkmadan evvel iki patlama olduğu· 
na dair delilleri olduğunu l.ıildir
mekıedir. 

Bu g•zeteye göre Ravanadao 
telgraflar Küba polisinin grev ha
linde bulunan Vard Layn kumpan· 
yası rıhtım işçilerinden bazılarının 
gemide isyan çıkarmak ve gemiyi 
mahvetmek için Morrokastle l.ıin 
dikleri hakkındaki şayiaları tahkik 
ile meşgul olduğunu bitdirmetedir. 

Bu grev esnasında rıhtım işçile
rinden iki kişi ölmüştür , 

Nevyork : l l ( A. A. ) - Gizli 
polis memurları l'ıforrokastl de ka· 
çak iki yolcu olduğu lıakkıoda şa· 
yiaları tahkik ile meşguldur . 

Nevyork : 11 ( A. A. )- Son rak· 
kam lnro gört> Morrokasteldeıı kıırta

rılanlerın sayısı 413 ile 42S araeıo
dadır . Ölen lerio seyısı ise 132 ile 
137 arasıodadır. 

Yugoslavya ajansı 
--------

Mareşal Balbnya hakarf't 
yapıldığı haberini tekzip 

ediyor . 

Belgrat : 11 ( A. A. )- " Yugos
lavya ,, ajansı bildiriyor : 

Spliti ziyaret etmekte olan !\la· 
reşal Balboya karşı nümayişler ya· 
pıldığı tanında bir ajans tarafından 
işaa edilen haberi ıekzibe resmi mı" 
hafil ıarafıodoo mezunuz. l\fareşalın 

Sptiıteki ikameti esnasında hiç bir 
nümayiş vaki olmamıştır. Yalnız on 
kadar Nasyonalist, İtalya tabiiyeti 
lehine rey vermiş olanların hareka
tından müteessir olarak İtalya aley· 
hine bağırmışlardır. Mareşal Balboya 
ne hakaret editmiş,ne de her hangi 
bir tehlike ite tehdit edilmiştir.K!'o
disinin Splitten harekete mecbur 
edildiği de doğru değildir . 

M. Ruzvelt 
Harp malzemesinin "milli
leştirilmf'sini devletlere 

teklif edecek. 

Paris : 11( A. A. )- " Mateo ,. 
gazetesi Nevyorktan ö~reuiyor : 

Dönen •ayılara nazaran 111. Ruz· 
velt bütün harp malzemesinin mil
lileştirilmesi ve sıkı bir kontrola 
tabi ıututma8ını başlıca devletlere 
teklif edecektir. Bu teklif Cenl'vreye 
M. Norman Davis tarafından gelecek 
ay verilecektir . 

Çankırı mebusları tetkik 
seyahatine çıktılar 

Çankırı : 11 ( A . A ) _ Me· 
buslarımızdaıi Talat, Ziya, Rifat 
beyler yanlarında halk fırkası 
vilayet idare reisi Mustafa bey 
olduğu halde kaza ve nahiyeler· 
de bir tetkik seyahatına çıkmış. 
lardır . Bütün vilayet mülhakntı
nı gezeceklerdir . 

r , 

1 
Tayyare piyangosu 1 

2347 Numaralı bilet 30000 
liralık ikramiyeyi kazandı 

lstarıbul : 11 (A.A) _ Tay· 
yare piyangosıı111m bııgürıkı1 
çe!clilşlnde 2,347 ııumara30 000 
12,086 ıııımarrı 10,000, ı,755 
mııııara 4.000, 15,468 nıımara 
3.000 lira ll<raınlye kazanmış· 
lardır. 

--------------



Sabile:2 ( T&rk saza ) 

Şimali Afrikada Elmalıda 
-15-

Müstemleke siyasetinde bir dö . I dar ~::,:::~;.,d:::~~.;.::0 .:~.~:.;. 
nüm noktası ba1ıladı. 1 oraya gitmeytni •lnlsız aayd~i· 1 

Ge;ea hafta birbiri ardına ar~· 1 
lip geçen hararetli vakayiin ı•ffı 
haıiciade İnıiltere, ltalya ve Mı11r ' 
h&l&ümetleri ar11ı•dı derin bir 
ıeuaılik i~erislnde bit itilif vll · 
cude 1ıelmiştir . İmza olunan hu 
mµkavele ile Afrikının talii mu 
vakkıtea ttahit edilmiş bulunu· 
yor. Bu bakımdan mezkür muka
•~luıia, yalnız imzaiırılll koyan 
devletleri değil, hudualar •ruı ıt· 
yasetini de •lakadır etmeai tabii· 
d ir. 

Bu yeni battı hareketi icap 
elti ea sebeplerin aalışılabilmesi 
i~ia biraz tarihi kar11hrmak lazım 
g,.lir. 

Bir harbe varmak istidadım 
ıösterirken Franaa ile logiltcre 
••MUldaki farkı. ıörüolere bir ıet 
çelsrn 21 mart 1899 tarihli Sodaa 
mvka•elenameai, Sudanda Bab
relıazel ve Dırfôr mıotakalınnı 
logiltereye ve Vadi ve BaJirmi 
mıntakalıriyle Çad galOnün prk 
ve ıimalinde bulunan araziyi F raa· 
ıaya terkediyordu . logiltere hu 
mulca•elede blrc&scrtanıa diioüm 
noktası cenubundan Libya aabra 
sanı takiben 15 arzi dereceye ka
dar olan hattan ıar hındaki araziyi 
Fıauaı nüfuz mmtakHı olarak ta· 
•ımakta idi 

Zımpen detiJ. dojıudaa doj
raya araıısine taall6k edea bu pek 
mühim mllstemleke mukavelena
mesi işinde ltalyanıo açıkta bua · 
kıldığı §llpbe g6türmez bir haki· 
kattir. 

balyanın, bu mesele ile müna 
Hbetı olmıJarak ve fakat diğ .. r bir 
çak •ekayiiD neticesinde zamaola 
Fran11 ve Joailtenye karıı ola~ 
IİJuetiae baıtka bir istikamet wer 
dilini ve bianetice umumi harpte 
itillf devletleri ıafında yer almıı 
olduiuau ı&rüyoruz. Bu bath hı· 
r eket bittabi Roma, Pariı ve Load 
r• arHınd ve buduolar areaı müs 
t,mleke siyaıetinde tuirini gle
ter ktf'n balf kalamazdı. 

G çen aırm ıonlarına do~ru 
Mıaırda lnıihereye serbest bare· 
ket tli v~un ltalya ayni zamanda 
Franııyı garbi t imali Afti~ııa· 
dıl&i •lıtemlekelerioio iıtiımarı 
İfıade •~rbeat bırakmıt oluyordu. 
Tarabelu91arp berbiuden t0an, 
ltauad• Ta,abuluı ve Siten•il' 
üzerindeki arzularmı ermiş vebu 
aadın itibaren ıimı\i Afrika müs
temleke itlerine fll ~n karışmıt bu. 
hanoyor,du. 

ltalyaalarm berberiler ve bil· 
~Ma Sioüsilerin mukavemeti do 
ı.,aaile ilhak ettikleri yeni arazi-. 

"'" kumlarla muhat olaa eenubu 
:m. ul .. ımamaaındad iatifade ede· 

Fraaıı ve İngiltere Oımaolı 
ar11torluğunun Tarabuluıgarp 

;w."':'l~il>H· eaıikt iri WkeJeriai11 gaıp 

ve ceD,Uhupa teHdiif eden a,Jzisin 
dea bazı parçaları ayırmak busu-
8'Mıila •utabılC kalmıtfatdtr . Mıaır, 
Selam köıfeziai kaİİdlne pqkeı 
gelserken Frauıa da Borku •e Tı· 
baalınin en mili.im aoktalarıoı il 

lr.: edi;ordta. FrBDla müatemlelce 
a..aduoua timıle dotrn tnlii 
.1Juaa ile lnıiltere beyDiade mi•• 
kit 1899 tanhli Sud.n mukave-

me1tt11e a71Mı olmamakla be-
aber Ubyaya hlkım olacak dov 
e • daaıı yoİlamu \apa1111, olu 

rdu Baoka bir tabirle iklısaden 
My&• bir kıymeh baiı olan ıilnafl 
:Ah.kuuı i&tWlunı lt.&yaya im
kiQ11ı lulın.rtıı bpluıuayoıdu. Ro 
maıun b.• buauetaW tflt•bbüa •o 
pıot .. \olen bittabi ne&içeaii bl-
mııh-

ltalJaaıo Q••I harpte itilif 
deY.ltttleritı muı,ldıg nuluadi, 
bi&baua mliatemlekeleıiai tnai e& 

.. 1 Elma!ıaıa yolundayız.Bir çok dag ve 

mek ırzuıuadao llr.ri reldiği in. 
kar edilemez . Londrada akit ve 
imza edilen 26 ot••• 1915 tarihli 
mukavelede : Frınıa ve iqgiltere 
Afrikad•lii mn.temlekelerini t~vsi 
ettikleri takdirde italyanm da bir 
takım ta•izata istihkak keabede 
cefi tasrih ediliyordu. 

Bq Hazi ttMii iti ancık Al 
mınyama uıaranı olabilirdi. An · 
cık harbin hitamını mOteakip ital 
ya fedakarlığı mukabili olarak 
tahmin ettiii mikifatı elde ede· 
mC' m'Wtir. BllQUola berıbeı Frana 
1919 senr:ıinde " Gadamn ,. ve 
"Ç•t,, a gıden kervan yoluadıki 
ş1rki TuouB araıiıini italyaya ter· 
ketti ve bu iuretle italy•11lar garp 
hududunda timılclen Cf'nüba dot 
ru uzaa•n bir yolu kazaomış ol 
dul•r• Ancık bu, ufak' bir hudut 
tasbibiaden baıka bir l"Y d~tıldl. 
Bununla ne •ımsılcı bağlanmış 6tıo 
Cehuhi Ubya bududunun bıiları 
çkühoÜf, ne de Suda da tevıii 

.,aıi mueltıi ballolanmuştu. 

Mısır badudonda da vuiy•t 
ayoi halde bulunmuyordu . Lon 
Jra 1920 senesind~ yaloız M1111 

ıabr11ıorn garp hududu bathoda 
kiin ve cidden buıusi bir ehemmi 
yeti baiı buluaan 11 Carabuh ,,mev· 
lciini İtalyayı terlce ve 25 tulD ıar 
bt dı-recesinin hudut olarak tubi 
tine meylediyordu . Abcak , bu· 
nua için dı- İtalyanın kifi miktar· 
da tnizat elde etmediji aoktai 
nazarltld•• ••zpçmeri n bu ve· 
rilerıle iktıfa elmtıi isteniyordu. 
Musoliai , müteakip senelerde iki· 
de bir Fransa ve İogilttre neıdio · 
de t r tebbüsatta bul.Wa,.rak yerine 
g etir ilmi yen vaitleri batır lıtmış· 
lir . Mumaileybin Libya ve Sirena 
ik arazialni teni~ matuf olan bu 
ınaıaaaları anc"k 1931 ıe~eaiad 
ve Sünliailerin hakimiyet merkezi 
olane" Kufra ,, mevkiinin ltalyan· 
lar tarafından alaDmaaından ıoara 
bir netice verebilmiıtir . Esasen 
bu tı ribt,n bir ıcne e•vel ltalnn 
kuvvetleri cenubi Fizanaa en mü
him bol bölümü olan • Ghat " 
mevldini İfgal ctmit bulunuyor· 
lardı . Fakat ltalyau m6ıtemleke 
siyasetinin ea büyiik hedefi yiae 
timıll Afrikının g&beiinde hulu· 
nıu ticaret yollarını• bir letme 
noktası olan ve Sudan ile Çad 
gölüne -doiru giden aoı yolları 

ıçtırmakt• ve bir ıün ıelip Roma 
matalebıtmın Fransama Afrika· 
daki menafii ve nüfuz mıotak..la· 
riyle kaftıl•pcağı ifikirdı . S.· 
aelerde~ri Roma ve Parıs ara 
sıoda bir hal aareti balmak imkln· 
Ja11 aıanmakta idi . Ancak her iki 
tarafı nıemnutl edebilen bir t11fıye 
surdi bulunamıyordu . Frallla , 
İlalyaaıu müatemlekeıioi tevsi 
ba~kıodaki meteıibini Sudan hu· 
c&.tlarana kadar bir hudut taılti 

bine flla rhtermeltte ıaıturmık 
iıtiyorda . Roma lıe daha vasi tavi· 
zat talep etmekte idi . 

20 T tmmuz tarilainde Romacla 
İaıiltere , ltalJ• ve M181r araıında 
ıle1t •e imza olana mukavele , la· 
ıiltereain balya devirli tuafından 
Franıaya karıı serdedilen mütali· 
atı taadık etmiş olmak).. büylk 
devletlerin Afrika uazisiee mite 
allilc aİJıaetleıieia bir dlnüm nok· 
tısına ifaret etmrktrdir . Ayni za 
manda yeoi mtıkaveleaacpede Mı· 
sır - Trablua hudutlan sarih bir 
s,1ı1rette tubi' edUmiı b-1t1oa1akta 
ilır. 

Milaer -Scialoja itilifnameal, 
hududu Akdeniltp 25 tufü ıarp 
derecuiad~ cen"-D~ doi{u arzi 
22 dertceye Jı•dar laUtJJ' etmif · 

-Geri•I d6rd0nc0 .. htfecle--

tepelerden ıeçi1oruz . Maalesef, 
bualardan bir. çoju bot ve ıuız, 
kel ve çıplak 1.. Bu kel tepeler; 
ditlek kadavralan aad1rıyorlar . 
Ve ortalıiı, sıcaktan kasıp kavuru· 
yorlır . . 

Vaktiyle, hlıtiln bura ları, muaz. 
zam ormanlıklar laaliwde imiı. 200-
300 senelik bir ihmal ve lakaydi 
nıticeaiocle bQ ormaalına çoiu 
mahv ve har•p olmuıtur . Bugürı 
o güzel ormanların yerinde kavak 
yelleri esiyor 1 ? .. 

Memleketimizdeki •i•ç dOş 
maalıtı; berkesin ve en ~r kim· 
•elerin ıözl)ae batacak bir laıl al· 
mrthr. Atkerlik vazifeltr!miıd ıir· 
mf'ğe ıitıiiimiz uman, bize ".._as 
keleme,, busuaund~ ormauları11 ve 
ağ•çlar10 ebemmi1etiaden bab· 
setmiılerdi . Gerek memleketi~ 
müdaf•aıı; gerek müdafaı vaatta· 
lamaızın gizlenmeai ve saklu · 
m111; gerek bava taarruzlanaa ~ Jfl 
korunmak noktalar ıodan; ve ge· 
relcae bir mıhıllia bıva11aıa iti· 
dali, lkliminın eyiliği ve }'umu,ak.
lığı, sel ve tuğyaolı~uı ö .ü alın · 
ması, d•ilık yerlerdeki yollara 
mızıa seller tarafındın bozulma· 
mat• , kayaaklınn kurumaması, 
yulra11 taraflardaki taı, toprak ve 
kıyıların qağılara da,rmrmesi 
ve lcaı. yapmamalan ve yolları h · 

lramamaları balumlırıadan; orman· 
lanmızın ne kaaar harıtl Ye içti· 
mal ye ildimf tealrlere malik ol
<lulı:lar1 bilbedahe meydında olan 
bir ketfıyettir. 

Bütli• bu ıtrJ\aa laak~lere 
rağm~•. - ne lcadar acıas,k •e d6-
vüaıek yeridir ki . bu ıuurıuz de
viri§, bu ıarQlc tela~lrl, bu mem • 
lekeli sarsıcı hareket elin büUin 
tiddetiyle devam etmektedir 1 . 

Biz : ( ormanJaramazdaa biç 
ığıç keıilmeain l . ) dimeyorua • 
Bilikis, ormanlorımıaı clalai u1alO 
da~iliode iflemek lizımdtr. Kctil· 
me yaıına ıeldılcten ıoara bir 
atacın keıilmeıi fıydah deiil za· 
rarhdır. Fakat, biz, yalnız, kesil· 
mı si faydalı oka •i•çlan detil, 
llesilmemesi ıert olao ataçları da· 
bi kesiyoruz ki, bizi, tn çolr dft· 
ıftndürmtsi lizım rden nokta da 
budur i9te. 

Orman itleri ile ugraıın bir 
v,katetimiz, bir umwn mlidlrlü· 
ttimüz, ormaa mübeodialerimiz, 
fen memurlır1maz, •ubaf au teı
kılltımız vır. Miifettiılerimiz ha· 
nl, hırıl etrafı dolaımaktadılar. 

Bence yalnız buolar makaadı 
lca,şılamıja yetmez . Halk ar111n· 
da da ( bir orman kofuma ıevgiai) 
yaratılmahdır • Ve bu ; bir fUur 
balin~ ıelmelidir . Bu ıuur lauıl 
olmadıkça - IJle .... ,oram lıi
Tlrldyede orman tahribatı1ttn ioü· 
ne ıtc;ilemiyecektir . Htle , ba 
( tahtacı ) denilen Itlmaeler , or
maDlanmızda bCSyle e-.ine boyuna 
dolaıtakça • - ~lltlin tedbir ve t•· 
yıkkualara ratpaeo - or•an tala· 
ribatıaın 6alhıll almıia pek de 
hakin ıöremiyenlerdeaim . 

Sonra , - yukarıda da dedi 
ğim aibi teluar1ndan fı.yda u••. 
tak e6yliyprum - ormanlarım•· 
zan memlekelimiaia midaf .. aı aok· 
tai ••&anada• baia eldaldarı kıJ· 
met ibtiılcır nazanaa almar•• itin 
ehea1911iyrti bDıb&tllfl meyCl•nı 
çıkar . Her halde , bundan böyle, 
mpvcut o•~aaı._,uıaıza bltücı d~· 
timizle m•hafau meclaıllri1etinde 
bulunu1oruz. Hak6metimisin , me
aeleyi , bu cepheden de mutall• 
etmesi ; bu it,e daha fazla ehemmi· 
uet •ermui te faele bir milr.d41 cla· 
laa f,zla para .,armH•; ajaçlandır· 
m• vanta ve imkiolaı ıaı arilftar.
mı11 ; •e bu lautaata daha eualı 
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ŞEHIJm HA.BEHX.ER~ 

Gazi heykeli : Belediye intihabı 
Kaidenin yapı'ması bir mil_! DPfterlrr don evvf!lce ilan 

teah'·ide ihale fdildi. 1 edilfln yerlere asıldı 1 

1 
Cumhuriyet meydaoma diki 

lecek olan Büy&k Gazimizin bey· 
k~lleriain kaideliein JBpılması a· 
ide komiıyoouaca daha az fiat tek· 

lif elmi.t ol~ Mimar Abdall•la Ziyı 
beye ihale edilmiıttr . 

Canavar. düdiJği1 
Belediye encümenince satın 

ahnmas1nn karar verildı --
Her ıün aaat vakıtlarını ve 

laer banri bir harple de tayyare 
bücumlaranı halka bildirmek &bere 
bir canavar düdilili alınmasına 
be-ledlye encümenıDce katar ve 
rilmiıtir . 

Kıpalt zarfla aatan ahaacalc hu ı 
canavar düdüil ••at kultıine ko-1 
DaCftlrbr . l 

Et fiatlal'ı I 
Belediye encümenince yapılan 

td.kikattı .,ı.rimizd, sahi• et 
fiatlarındı civar viliyet hayvan 
•e et fi•tlerıaa nazara.a. bir yük 
seklik olmadıjı g6r&lmütt&r . 

Maliye maslak mek
tebi imtihanı 

Maliye mealek mekteliae ıi· 
decek olaa •liye memuılaruadu 
Ali Rıza, Salihıttin, Abmet Ha•· 
di ve Rüttl beylerin imtihanları 
din defterdarhkta bir müme7lı 
beyeti t•rafında~ y•pılmııhr. 

imtihan evrakları bir zarfa ko 
nıralc mübürleamiı ve maliye ve
lliletiae töader•lmiftir. 

Tapu daireainde 
Yeni tayin ve nakiller 

yapıldı 
-~ ..... 

O.,(b lira maqlı OımaniJ• 
tapu memurlajuna vekiletinde 
buJunm•kta olan oa iki lira ... , · 

la meıkez tapu ildacj latib• Vahap, 
on yedi bu,uk lira maaıh merkez 
tapu memurluiuaa oe d6rt lira ••· 
qh Dö.r,yol tapu memoru AU Sa
dık , oııa d6rt Ura ••tlı Dlrtyol 
tapu memuılui•••• Feke tapu m• 
maı"ı Hatim 1 OD iki lira ••atlı 
F~ke t•pu meaa.-rluğuu Ceyhan ta 
pG kitibi Hıkmet , Ce,laın tapu ki· 
tipliiin• k•da,tro mektebi me 
ıuolaınnd,'1 liUfi., A.,. merkeı 
l•pu ~it~tiDe ka4Atıtto mele -
tebi mezunlar1ndan Şevi.el ber· 
ı,, .o»ar JiTa mı~a. , Adanı 

•~ık~ t4_.. ikinci kitabetiae ..,. 
kez tapu katibi Mevlüt beJ tatia 
edUnıif lerdir . 

Gazha~e suiisti~ali cf avaıı 
G11ba.,e ıuilstimab ıaç1111dan 

mevkuf Mucurla Alamet efendialn 
duruımaı1na dtıa <>;leden ıonra 
_. ce.ıa mablse .. ainde MMIB 
olunmnı ve eıki eblivaS.,.f &11iye 
hukuk bat kilibi Ali , it b.,kaıL 
me•urlanndan Halil ye Turao 

• beyler tJialen•İ,I , bv zevat eql 
rapor Wİ.4erİÇllttll• teyit etellı · 
lerdir . 

Mr pir.emece 111lmiyen pbit tlc· 
car4Ma Maurr .. Jlil.-i berin ıe .. 
ti,ilip .d>nleQaaetİaa k•r•r verU.iı 
ve duraıma 18 eylül 934 ıalı ıı 
nüne harık,lmııtır . 

Belediye intibahına ait deft e ı · 1 

ler dün bDk6met konafınm birin· j 
ci kabyla maballeleıi• tibi bulun· ı 
.dolslara polis karalrollanH ualmıt 1 
ve keyfıyet dcllillar vaaıtaaiyle de 
ayrıca ilin edilmiıtir . 

Düa bir çok kimaeler cetvel 
lerde •dlarıoı aramıılar ve bulama 
yanlar belediye inlib•p eacümtnl· 
De mürıcıat ed~rek adlaunı yaz· 
dırmıılardar . · 

Umumi hapisane 
Payasta tetkikat yapmak 
ilzere giden heyet şehri· 

mize döndil 

Adliye •ekileti miifelliıledo· 
den Nuri , Camburiyet müddei 
umumiıi Mloir , aafia baı mühen 
diı •ekili Zekli ve bapiaaae mü 
dür& Hılmi beylerdeo mürekkep 
bir heyetin Payaata bulana• kale 
oia umumi !hapisaoe yapılmaaına 
elveritli olup olmadağıoı tetlcik el · 
mek üzere evvelki pn Hbableyi n 
Pıyaaa gittiklerini y•amııhk . 

Bu he1et kalede , civarındaki 
m,~ruede.ve büyük kirvaal8rayda 
lizımplen tetkikata yapmıı ve 
ıehrimize dön•llftiir. 

Buranın çıkırılan fotoirıfla.· 
riyle yapılacak krokileri adliye ve· 
kiletine ıöaderilecektir . Buraaı 
vekaletçe de tenıip edildiji tak· 
dirde 16n~rilecek tabıiutla ta· 
mirıta batl•nacak ve umu•i laa
pia•ne ittibaz olunacaktır . 

Kaymakam lbrahim 
Etem bey 

Maraı jandfrma mıntaka ku· 
mındanlaiı muavinliiine tayio edi· 
lea vilaretbniz judarıaa kam•· 
dana lca1makam lbralaim Et,m 
bey. bufl• yeDi vaıifeti bıoını 
ıidecekti r. 

lbrabim Etem beye bıyırlı yol· 
caluklar temenni ve b• Jeni ••· 
zifeıinde de muvaffak olmaaanı di· 
leriı. 

Osmaniye abellAi 
Oımaai1e lrua11 ebelitioe e 

be mektebl mezuat.randın Olfrt 
hamm ta1ia edilmiıtir. 

Osmanlyeye yağmur 
ya Om 

• 
Oıma•iJ•y.e ayan onunda ıaat 

on ikide baılıyasak yirmi da · 
kika kıdar devam ed• y.p.Df 
Y•idai• wila,ele Wldiril•iftlr .. 
Bir sarho, gazinoda 

neler yapmıt ? 

Şimead6fer amelel~riaden llus 
tala otla Mehmet ıarlaot oldap 
halde yıldız park ,ulaoıuna ıit· 
mit •• ıemarladıfı kabnnla ,eç 
gelmeaillden matlter olarak ıar· 
aonu tok.alamakl• da kalauıarak 
aandalye ile kovalamak ıuretiyle 
orada oturaalırın iatirabatlaranı 
bozdutuntlan yakalanmlf ve bak-

~·· k•Dll•İ takibata baıl•amıı 
hr. 

Ne ıuy aat•yormuş ? 
• 
il~ aGJU ıiv-leriaia atız

lar•a kullanımlf kapıul koyaralt 
•ütteriye ıattı;ı ıör~ft Yıldız 
parkı gızinoıea mO.teciri , bele· 
diye eadhae~İl;'Ce yİ•SDL. bea lira 
para ctzasile cezalaadmlmıttır . 

.---.ıı----..... ----...... --~--~ Bir arabacı cez.a
landırıldı tedbirler almau elzem ve ıar11ridir. 

Ba zarureti üıde e7leaaektea ne 
deTI• bir zevlc daydupmazu IÖy · 

lemeie biç laacet yoktur ; aanınm. 1 
Mııd,~11oğ(4l B.Clllu> 1 

Belediye emjr~ıiae kulek a• • 
mıyan araltaQ Mehmet Ali belacli 
ye eDclim•İ kararile on rl• 18-

Q ~. 

Egedesp 
rekefle 

İzmir : iki mıç yı 
lzmire gelen Anka 
kalabnllk bir seyirci 
ıııında ve mınbka re 
zam P•tıaın nezareti 
llciadai Altunordu ta 
maçını 1apıı · O 
alkıtlarla devam e-4 
cı dıkibda Ankıra; 
ıi bir iol tehlikesi 
müd•fifn tıir kafa v 
unldaıh. 

On beıi.ıci daki 
d••n Aakara Gü 
yanan bir aLınında 1 
defa kaleci ile karı• 
ra tekrar elleri•cld 
kaleye ıirdi . Altınor 
1016 lidcletle alk 

Otuz beıiaci da.ki 
akm ed~n Altlaordu 
kalecisini fatırtar•k 
de yapm.-kta gecikm 
re iki ııf1r Aolıara 
leyhine bitti . 

İkinci devre oya 
til1Denlikle devaaa ecli 
heyecan içinde oyu°' 
yordu . On brıinci d 
bnordu Bçllncli 111 
detmete mu•affak ol~ 
sonra Altmordu ka 
like atlath • Yirmi i 
dGrdBacB dakik-lardı 

mabacimlni dlrd&nc;il 
ıolleriai de kıydellİ 
bütllo .çalatmala11 bk 
medea OJllD bu ıeü 
DUD be1-aaf11 kabir biı 
ile nilaayet balda . 

Oyun çok ciddi ve 
•nib ceteyıa etti • 
el dla akfa• reW1jl 
yolcalujuclu yoı 
nllyorda • 

Deaiali : 

Da•iılidea İz•ire 
bisikletle ıidea İzmir 
yiu ıekor11Du karmak 
vi biıildetçileriaden iki 
bala 1Ut 4 te Jola 

Muallimler a 
değiflkff 

aım orta mekttp fea 
allimlitine tayin edil 

Gelen kararnamele 
Knsmuıllim mektebi 
tinden biri erkek m 
Kız liıesint, ikisi de Oi 
be verilmiılerdir. 

Kız muallim mek~ 
sinin vaziyeti m eçhuld 
nakledileceii belli df' 
muallim mektebi idar~ 

Yakında Orta liMllllll 
ledM auılli•ler 

--- Agf a filimle ~ 
Her çe,itten, 

zelerlni çok 
yatla; 

Foto Cofkund 
ED 

B 
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Fransa ve Lehistan SON lllAEIE1R lLJER r En güvençli kazanç 

-----...---------
' 

-ı 
. 

Berlin : - Bir kaç z•mandan 
ı.- j. Deri , Frııısız matbuatı, .dünya.da 
pdl~ ~1.ı:ı bileı i vP nıüşküllerı mucıp 

te tatmin edecek mevat karargir 
olunmuş . Burada , Şarki Avrupa
.da Fransız siyaset hareketinin ' 
manası ve istikameti gayet vaziban 
görülmektedir . Hakikati balde , 
Fransız - Rus münasebetlerinin 
selametini temin maksadına ha 
dim olacak olan ve hiç bir surette 
Lehistanın siyasi emniyetini gözet
miyen Şark paktına karşı Lehista
nın almış olduğu mütHeddit tavır 
ve hareket biç, şüphesiz , Fransız
ları gayri memnun b!fakmıştır . 

Bir Alman muhtırası 
le • borclanmanın • 

son ( C) serisi 
cıktı de satlığa • ------• ,~~ iitüu siyaset hadiselerini , Alman 

lıil ~Pya Cer man dostu entrikalara , 1 

i _..ıı •:a eylemeği kendisine ~tiy~t e~ 1 
itilir. ~ıomL~tir . Uzak Şarktakı sıyası · 
ııP' ~nginlik Fransız-Rus münasebet-

Büyük devletler Hariciye nazır
larına tevdi edildi.! 

Ba~ıra kavuşmak ve zengin ol-
mak için bu tahvillerden alınız 

eri üzerinde ağırlığını bisseıtiri
~rkıf torsa , hepsi de Fraıısanın dostu 1 

~I >Jluomıynn Balkanlılar , şu veya 
~tltl~ ~u siyaset mesrlesinde , Fransı.z 
ıfd Polotikasının usul ve maksatlarıle 

------·------ ,, 

Bugünkü şerait mevcutoldukca Almanya 
Şark misakına giramiyecekmiş .. 

% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi olan bu lstikrazin son lerilbl de 
evvelce ilırac olunaıı A ve B serllerl gtfıl ayrıt lıalc ve imtiyazları 

1 Jıavt belıal 20 lira llibari kıynıeile , /ıanılllne mnlıarrer 200 birı 
1 talıullden ibaret olup , tam talıvlltıı 3 le birini temsil etmektedir . 

bom fikir kalmıyorlarsa , ve Avru· 
d•~ 1>ada , gün geçtikçe , Fransanın 
si üçiik Meml,.krtler için beslemek 
p t*ıe olduğu dostlukta büyük bir 
tı~miktar idarei ma3lahatc1lığın mün· 
tıııı' d•aıiç olduğu anlaşılıyor ise , bü · 
~·"' tüo bu kabil hallerin sebebini 

Lebislanın ve Fransız misak- tONDRA: 12 (A. A.) Alman 
!ar imzalama illetinin düşmanları- maslalıtgüzarı Prens, Bismark ı' 
oın battı hareketi öyle kolaylıkla Şark misakı bakkın<laki Alm•n 
siyasi 11kıldan doğan iddialarla muhtırasını Hariciye nezaretine 

ı • lnuııtazamın , Cermen dostluğun 
dt 1 ian ileri gelen ve burad~n etrıfa 

1b,ıi ~•yılan , hastalık ta arıyorlar . A· 
iO~ ~kadar memleketlerin nam ve he-
1 • » 11,bıoa söz söylemeyi , ve onların 
'1 ransa ile cereyan edegelmekte 

D'an miinakaşa ve müzakereleri
... bı• ne karışmayı, Alman matbuatı ,, . d .. 
rdO kendisini salahiyeti baricın e go-
tt~.tüyor ; fakat Fraıısız :gazeteleri
iııJ:nio , Almanyayı , bu nevi münaka 

1 " ~lera sürüklemesi teşebbüsü kat 
~ııreıte reddedilmelidir . 

ıi ~ Fransada derin Rldsler bıra
i ff kan Fransa-Lehistan siyaset ba 
ıtılıl kıın noktalarının çarpışmaları mü
' lı' 0 •sebetile , Pariste bu teşebbüse 
, O ı•yet acemice girişilmiş idi . Fran· 
pi lıı matbu•!• , bir kaç zamandan 
~»', lı ti hemen her gün , F ransanın 

1J l~histanlı müttefiki ile olan si-
hsi münasebetlerin pek te o ka· 

~~ dar ınemnuniyet babş olmadığını 
; hspit etmek mecburiyetinde ka~ 
., Ilı lıtadır . Siyaset havas~nda ~ır 
bil lıoşnutsuzlıığun var oldugunu bıl 

lllcktedir ve onlarca , Fransanın 
•~bebiyct verdiği , bir hastalığı 

1 
ıı:ı;rınek acısını duymaktadır · 

~- Mademki , mantık bu münase· 
lıetıerin izahı için bir sebebin ta 

~ )İnini emreylemektedir , ve ma 
·ıl ~ demki , bütün hakiki sebepleri , 

0 nlara , değerleri olan ehemmi· 
1.1 hl ve kıymeti vermeksizin , ib· 

1- lrıal etmek icin bir ihtiyaç duyul
nıaktndır , ayni veçhile , bu halde 
dQbi , Cermaıı muhipliği sahte 

iti' llı•ntık silahına tevassül olunmak 
,ıj !~dır . Bazı gazet~leıin Varşova 
e·ı •le Berlin arasında tehlikeyi da 
~ Vet eden gizli anlaşmalar etrafın
~ da gayet müspet telakki edilebi 
~I~ lı•cek malumat verebildikleri bir 
~ı· •ıtada , mesele Fransıı amme ef
'' ~5rı için bir bayii çatallaşır ve 

F' •an sızlar tabiidir ki , meselenin 
il ••kiki esasını araştırmayı lüzumsuz 
~~ zannederler . 

il· · .• "l'Ecbo de Paris,, gazetesi bu· 
ı/} ırunlerde , pek yakınlarda aktedi 
ı l•cek olan bir Alman - Leh tic:ı -i •et mukavelesine dair bazı haber· 
ıt· IPr Yazmaktadır ve gô}a bu muka
p Velede , bir de , harp halinde, Al
ı~ llhnyaııın erzak ve muhimmatla 
J'''; beıleamesine müteallik , lıir gizli 

llıadde varmış . 

yenilir bir şey değildir · Buua bi vermiştir. Vesikaııın neşredilme-
r.aen bilinen bi.- usul mucibince, mek b~kkında lıir taleple miite 
işbu hattı hareket kendisi üzerine rafık olduğu ve İngilizlerin ise 
bir hayli şüpheyi davet etmiş bu- matbuaı ta ııeşr için israr ettikleri 
lunuyor . Bu şüphenin uyaomtş bildi•İ mektcdir. 
olması Şark misakınin en büyük Mtvcut intıbaa göre mulıtua 
müşkülünü trşkile kifayet ediyor. ne kalın! , ne de ret malıiyetiu 
Lehistan ·· Litvanya münasel:ıetle deilir. 
ri meselesi , işle mevzuu bahsolan Alman hükfuneti kendi müla 
müşkül buduı· . Hakikati halde , hazalarıoı bildirmekte ve bazı 
Litvauya , Lehistan ile münase itiraz• tta bulunmaktadır . 
bellerini hali tabiisine irca husu- Muhtıra Paris, Poma ve Mos-
sunda bir devreye kadar mütered- kova lıükiim~tleriııe de Alman 
dit davranmakta iken , v~ yine maslahatgüzarları tarafından teh-
Litvanya misak m.izakerelerioin lig edilmiştir. 
çevçevesi haricine çıkmamak şar- LONDHA; 12 (A. A.)- "Roy-
tile , Lpiıistanca zaten hallü fasıl ter,, ajansından: Şark misakına 
eylemiş bulunan , Vilna meselesi- ait Alınan notası Cenevrede hu-
ni , yeniden Yeşıl Masaya sürük- lunan Hariciye nazırına gönde
lewek dileğini beslerken , Fransa rilmiştir. 
halkına , Küçük Litvanyanın islik- Haıiciye nazırının büyükdev-
lal va hayatının bir Almanya-Le- !etler diploması şahsiyetlerinin Ce
hisıan siyasi manevrasile tehdit ' ııevıede bulunmasından ietifade 
edilmiş bir halde bulundurulduğu ederek bu meHele hakkında ken· 
bikay .. si anlatılmaktadır. Bu "if- dileriyle yarı resmi bir şekilde 
şaal., ile , hüsnü niyetlerinin bir görüşmesi muhtemeldir. 
bayii kandırılmış olduğunu ögre- BERLİN: 12 (A. A.) - Dün 
nen kimseler , "gördünüz mü , Fransız, İıığiliz. İtalyan ve Sovyet 
Fransız misaklar siyaseti , Avrupa lıükiimrtlerine verilen Alman 
sülhu için gayri kabili ret bır za· j muhtırası Alm~ıı hükiime 
rurettir ve hunun için de elde edi- tinin bu günkü şerait altında 
len delail kafi derecede şaıihtir,, Almanya için Şark misakına gir-
diyeceklerdir . mtk imkanı görmediğini bildir 

l mektedir. Fransndao gayri memleket er-
de acaba bu gibi , balk efkarı ü- LONDRA : 12 ( A. A. ) -

'k "d "Royter,, ajansından: Hariciye 
zerine icra olunan , tazyı io , cı -
den misak fıkrinin kuvvedeu file 
çı~masına müessir olabilir mi ve 
ve olabilecek mi ? diye sua 1 ede 

ceklerdir . 
-Forres peııdans PoliJik E /)iplo· 

motik-

-~~----··------~-~-
Sadakatsız kimdir? 

.. il Popo/o d'lial/a,. daıı: 

italya ile Almanyıı arasın~• 
zuhur eden münakaşalarda Berlın 
gazete !eri, biç ç0eki_nmedeıı ita! 

a kBTŞ• bazı çırkın vasıflar kul-
yay · l b · 
!anıyorlar. Italyan arın aın ve 
sadııkatsız bir millet oldıığuııu 
yazıyorlar. 

Almanyaııın asıl yapamıyacıı 

ğ Y diğer milletlere )aılakıt 
ı şe , . . 

~izlik nümuııeleri göstermı§tır. 
Sadakatsızlıkla tarihi clolu 

olan bir millet varsa o da Al· 

manyadır. 
Arın miyen'den Frederik'e 

kadar paktlara ve do.st ~illetlere 
karşı irtikap r.ttiklerı hıya!1et ve 
sadakatsizlik berkesce malumdur. 

nezareti Almau hükfiınetiııılen 
Şark misakına ait bazı müliihazaıı 
havi bir muhtıra almı~tır. 

Ayni maalde bir muhtıra 

Fransız, lıalyan ve Sovyet lıükfı 
metlerine de verilmiştir. 

Bursa da 
Mükemmel bir ilk mek· 

tep yapıldı 

Bursa : 12 ( A.A ) - İstiklal 
ilk mr.ktebinin açılışı bugün bin
lerce yurtta§ID iştirakiyle yapıl 

mıştır . Maarif müdürünün nut
kundan sonra kurdela vali hey 
tarafından kesildi . Dııvedilıır 

ağırlandılar . Mektep mo<lerın 

bir binadır . Beden terbiyesi için 
de açık bir taraçası varclır . 

Erzurum barosu açıldı 

Erzurum : 12 ( A.A ) - Bir 
senedenbesi dağılmış olan baro 
yeniden te§ekkül etmiş ve I:ıuo 
reis]jğjııe avukat Memiş bey se· 
çılmiştir . 

Köstencede 

BFRLİN: 11 (A. A) - Kahi
ne Şa• k misakı lıakkındalıi vazi
yetini ele alarak bük iimetlıore bil
miştir. Hükumet sulh sahasında 
hukuk müsavatı bazı memleket
ler taıafından şüpheye dü~ürül 
dükçe böyle bir misaka iştirak 
imkanını görmemek ıedir. 

Ayni mütaHla Almanyanın 
Milletler cemiyetiyle olacak 
müsb kbel münıselıatı hakkında 
da caridir . .Mısakı imza edenler 
tarafından askeri muavenet ce 
miyetinio tahakkuku şimdiye ka
dar bütün müzakere'erde ~ayısız 
müşkülata maruz kalmıştır. 

Kuvvetle müselliib d, vletle
rin ortasındaki merkezi v .ı:ıiyeti 
kendisini hususi bir ihtiyata 
meı·bur e<leu Almanya Şarkta 
zuhur eden bütün ibtıliiflara 
kendisini ithal ,decek olan bir 
taahhüde girişemez 

Misakta derpiş edilen Fransa 
ve Sovyet Rusya için hususi te
miuatlar siyaseti lüzumu mevcut 
değildir. Her halde Almanya hu 
kabil teminatlarda kendisi için 
bir menfaat görmemektedir. Al
man hükumeti başka usullerin 
sulhu <laha iyi teminat altında 
alabileceğini zannetmektedir. 

1 
Bıı talıuiller , kamın mııcibiııce ıımıımf ve mıilhak bıilçelerle 

i idare olıııııan daire ııe müesseselerce , vilayetler lııısusl idareleri 
\ ve /ıelediyeierce yapılacak müzayede, mıinakasa ve mıılca11elelerdı 
\ teminat o/cırak ve /ıaziııece satılmış ve satılacak otaıı milli enıldk 

1 

bedellerlniıı iPdlyesiııde itibarı kıymelforl üzerinden başabaş kabıı 
oluıııır . 1'a/ıull ne k11poııları ile tedlyelerlne müteallik evrak ve 
sencller, faiz ve ikramiyeler ve diğer mııameleler isllkrazııı tama
men lif asına kadar Jıer lılrlıi rılsıını ve vergiden muaftır. 

% 5 faizden başka , senede iki defa yapılacak keş/delerde de 
1 ka=arıarı ıııırııaralara ayrıca ikramiye verilecektir . 

Adana Borsası Muameleleri 
P A M U K ve K O Z A 

Kilo Fiyatı 
C 1NS1 En az En çok Satılan Mikdar 

= ==;=~• -"'K=·==s·=,l=~s. -= ====K;;;ilo:;;' ~=~-1 
Kapımalı pamuk 
Piyasa porlaj!ı ,, 
Piyasa ten1izi ,, 
iane l 
iane ll 
Ekspres 
Klevlant 

Beyaz 
Siyah 

Ekspres 
la ne 
Yerli "Yemlik., 

,, "Tohuroluk., 

Buj!day Kıbrıs 

" 
Yerli 

" 
Men tane 

Arpa 
}'asulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
KPteo tohumu 
Bakla 

33,50 31 

YAPAGI 

1 1 l 
Ç 1 G t T 

1,70 
1 L75 

1 
HUBUBAT 

2,87,5 3 
3 

2,57,5 
2,12,5 2,20 

Umumiyet itibariyle ilıi ta
raflı muahedeleri tercilı eder. 
Fakat birçok taraflı muahedele 
ıe de muhalif değildir. Bununla 
beraber her şeyden ~vvel mühim 
olan şey otomatik olarak a~keri 
yardım vazifesi değil ademi teca 
vüz ve ihtiliifh alakadar olan dev
letlerin hirbirleriJl~ istişare te
ahbiidüdnr. Bu tealıhütler vahim 
ihtilaflar tehlikesi arzetmekBizin 
hakiki t-ıminatlara pek güzel in
kililp edebilırler. 

ı-nSı~·.-an-ı-----~-ı~.~--:--~·---~---------~ 
1 1 

Sovyet hükumeti 
Çelyuskin kazazedelerini 
kurtaranlara nişan verdi 

Ecnebilere ait rehinleri 
müsadere etmiyecekmiş 

Bremen : 12 (AA)- Alman 
hilkömetinin ecnebilere ait bulıt· 
nan ve yahut tcnebiler taı-afındaa 

UN 

\ •••• Salih Efendi:----,.-.,.,.---,---------420 

:S -s - " - Düz kırma ,, 
3~ ~5~im~it---''--~---

ö c ·-·* c h" !:;;! ~ - um ııriyet 

"" ::ı .... '"'" " büz kırma ,, 
Alfa 

" 
Liverpul Telgrafları 

12 / 9 / 1934 
Santim 

Bir Amerikan alimi 
1 

Fen ve tıp için yeni 
şifte bulundu 

bir k!'.- \ 

Klevland : 11 ( A.A ) Proft· 
sör Fon forosse radyumdan 140 
defa faal olan protacliumu tecride 
muvaffak olmuştur . 

380 
250 
550 

İngiliz ordusu 

Büyük manevraları· 
na başladı 

Londra : 12 ( A.A ) - Ordu, 
donanma ve hava kuvvetlerinin 
iştirakiyle büyük manevralar 
Yorkshire sahillerinde başlamış
tır . Manevranın mevzuu havaya 
hııkim bir şimal devletinin İngi
liz sahillerine asker dökmesidir. 

Lehistan cihetinden , bu ha
~- betler tekzip edilmiş olduktan son 
1 '" bile, - bakikRti halde bu haber

i "•de zerre kadar isabet yoktur -
J ''La Liberte,, gazetesi , dün Var

ı' '?vadaki sözde mubabirinden .. e:. 
,ılındiii malumata dayanarak, bu· 
111 n zevahire uimen böyle bir mu 
k ·at 

Behmanıı . Holweg paktlara 

bir kağıt parçası derdi: . Bütün 
Almanya edebiyatı hu gıbı naza 

riye ile doludur· . 
Şu halde Alman gazetelerı 

ne istiyorlar? Fa~iet lıük(ım•ti 

Kamptaki askerler <ırasında 
tifo mikrobu görülmemiş 

ı ehin olarak bırakılan malları mü 1 

sadere etmeği düşünmediii ve ile 
ride de düşi:jnmiyecefıi temin olun· 
maktadır . . _ . I 
Askeri heyetımız tetkıkat· ! 
larına devam ediyorlar . 

Klevlaııd : [ Ohio] 11 ( A.A) 
Amerika kimya cemiyetinin vef' 

diği bir habere göre fevkalade n•
dir bir maden olan açtinium ilk 
dda olarak tecrit edilebilmiştir . 
Bu madenlerdrn bir gramın on da İt 1 h • k a ya ü fimeti yeni bir 
birini göstermiş ve demiştir ki : k 

1 •vde mevcuttur,, diye neşny 
)apıyor . Sözde mukavele Alman 

L.h ademi tecaeüz paktile ayoi 
11 l'lıııında miinakit olmuştur ; ve 

)İne bu mukavelede , Lehistanın 
· ı Lıtvanyaya karşı , "sulhçu vasıta-

,l'ltla siyasi birleşmeyi ihya ve te· 
lrıııı için,, tamamen serbest bıra
kılınış olduğu yolunda tasrihat 

bulunduğu iddiası serdedilmekte i 1 

,, Ltbistaoın lıu serbestisioe muka
ll bit de Almanyayı baılla bir suret· 

senelerde birkaç defa Alman 
§OD . . d l"}' • 
yaya karşı samimiyetıo~n e ı ıoı , 
göstermiştir. Bazı vakıtler oldu 1 
ki Alman gazeteleıi bile, ~.t~l~a 
hükumetinin Alman menafıı ıçın ! 
büyük bir müdafi olduğunn yaz- 1 
mışlardır. 

B. millet diğer mil.tin me· 
ır . ı. 

(.. . hı'maye etmek için kenuı na ııuı . . 
enafiini terkeclemez. Aksını 

m k lıınaklar <lüşünüıler. anca a 

Bükreş : 12 {AA) - "rador., 
ajansı bildiriyor : 

Selahiyettar mahafil Kösleoce 
civarındaki askeri konakta çıkaı:; 
hastalıkta kolera basili bulunma· 
mış olduğunu kat'i surette bildir· 
mektedirler. Hastalığın mahiye· 
tini tespit için laboratuvar araş -
tırmalarına devam edilmektedir. 
Hastalığın b.d şeklide antJrit ol
duiu ıaımedilmekledu. 

Moskova ı 11 ( A. A. )- Türk Açtiniumun fenni ve tıbbi ka ruvıızör İnşa ediyoJ 
Askeri heyeti dün Zaporjiye oıııva- biliyetleri çok fazladtr . Açtinium " Popolo d'italia ,, dan : 
salat etmiş ve Dinyeper elektrik ' madeni cevherinin yarısını 32,000 it ı h .. k" 

1 
' 

b k f b ·k ı · t 1 •ya u uıneti Triestede Sen santra i e üyü a rı o arı zıyare k d. H lb k' 
~ııııı"•ıı·r , sedede necretme le ır . a u ı M•rko tezga"hıtıd• Atti' d I d·ı • , 1 .. noeaıe 
Amasyada Bel&diye r~dyum 1600 senede ııeşretmekte yeni bir kruvazör iaşa etmiıtir. 
intihabı hazırlıkları ' dır. . Bu kruvazörün tulli 175 ve eni 

\Bir Irak tayyaresı parçalandı 16 metredir . Haddi iıtiabı 6'500 
Amasya : 11 ( A.A ) - Bele- ! tondur • Sürati 37 mildir . 

diye intihap hazırlıkları ilerle- Bağrlat: 11 ( A.A) - Bagdat --------------
mekte<lir. Euriimen azaları seçil civarında Hi.:ıdiye hava meydanı· ıı:abit ile Irak hava kumaadaolıiı-
mi~ ve d~ftcrler asılmı§tır • ı na bir lrak la yyareıi düşmüş üç na n:ıensup beı kişi ölmüıtDr , 



(Türk Sözü ) 
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Milletler cemi- j Şimali Afrikada Belediye 
yeti konseyi - ikinci sahifeden artan -

Posta-Telgraf ve Telefon Adana baş 
müdürlüğünden : 

1 - Yirmi giin ıııiiddetle mü
nokosııy& konulan ve bir hnfta 
tPmdit edilen 250 kilo sicim. 250 
kutu kırmızı mum, 500 lıilo nm
hnlnj kt\ğıdilc 500 kilo kurşunn 
hu giine koclar talip zuhur etırıe

ıliğin<len münakosn kanunurıun 

nınddei mnlısusası mucibince bir 
oy mfühletle ve poznrlık suretile 
ıııcvcut niimunesine göre sotrn 
nlınncogı"dnn talip olonlorııı u 
miiddet zorfındu Adana postu Tel
grrıf Bnşıniidiiriyetine , boşkn yer
lerdo Posta Telgraf müc1ürlüklı>

rıne mürocootları .4524 

Çitçi fabrikasından: 1 
Fabrikamızda pamuk ÇPkliren 

müşterilerle mutabık kalındıgı vev ------------- ------------_. ...... .......a .. 
Birinci sahiefden artan- 1 

f<'\tliııi i temi,.tir. Büyiik komis
) onlar hugföı içtima edecekler- 1 
dir. 

ken şimdiki muka' ele müştnek 
hududu daha cenuba vardlfarak 
tt- bit etmekle ve bu surttle 1899 
tariblı Sudan mukavelnıamesi ilw 
ingilterece Fransa nüfuz mıntakası 

Cenevre : 11 ( A.A ) - bey 
ne 1 nıilel mrıhafil O\ yet H usyn -
11111 milletler cemiyetine kalmlii 
prt n ip itihari) le kaimi edilmi. 
ıtldııgumlan şimdi u~ul ıne~ele-

İ) 1 m • uldur lor . Davet Hlil
diklcri lınt.ırlatılmaktadır . oy 

tn ) nıııo namzPtl i~ri ise itti 
fokla kaimi cdilmediğindc:-n ha:ı:· 
ka bir urcti hal bulmak lazım 

gdnıektedir . laJnmdurki l\10 -
kO\ o A snmhlenin ekseriyeti tn · 
rafından imza eılilmi IJİr notu 
gcjııılerilme i kararla nıış gibidir. 

Diğer taraf tan i koııdinavya· 
larla karında \"C Avusturnlya da 
\ l"tname göndermek me elesinde 
hir az mulıterizdirler . 

Huna binaen müzakerelerin 
ümit olnnduğmıdan bir aır. fazla 
iirmC!:ii mümkündür . Ek eıiyet 

fonin rdilmiş olmakla beraber 
knlmhnı şekli hakkında hiç bir 

karar \ erilmemiştir . 
M. Be ,e in nutkundan onra 

ki intiha i tikbalio ııikbio oln
rnk dtgıfr;:t de nılifrit bedbiıılikle 
df· gföiilmt me i ııı rkezindt dir. 

Cencnc : 11 ( ) - ··Boy 
trr •• ajrm ı mulıabiriodcn : 

Uiin ak:.am ~öylerıdrğiııe gör.e 
mi) (etler cc nıi) t ti kon e) i 'ov 
)el Hu )filllU nıillrtl«'r <'f'miyttine 
giıme~irıc 'e kendi ine konıseyde 
cloimi bir ozolık 'erilme ine it 
tifokla kıırar \eımi tir . 

Bu karar kon eyin yoptığı giz 
Ji bir celsede HriJnıiştir . Arj~n
tiu ile Portekiz rey vt"rmekten 
i. tiııkaf ctmiJerdir . 

\ nrşorn : l L ( ) - Sov-
) t Hu )anın milletler cemıyeti 
ne kabulü hakkında Cenevrcde 
<' 'rC)aU edeu mükalemclerclen 
balı eden "Ekisprcv poranni., ga 
z teı::inio hu u i muhnb ri diyor 
ki : 

Milletler C'Cmiyttİ kuharl ı· 
rındaıı ız ın hnb 'lcre göre kon
t) in gizli cel. c indeki noktai na 

zar lt'ati i Portekiz \e Arjautiniıı 
1

0\)Cl Hu )anın davet cdılmc i 
rıo nıulı lif kohlıklorıın gö trr
nıtktcdir . 

Keza A,u turaJy murahhas. 
larafıud ın d,, lıazı ilıtirozı kepl
lnr Heri üı·ülnıü:.tür . Buna mu
knbil l hiı::tanm hu hu uıSta her 
lıangi hir ihtirazi koyıt dermeyan 
t-tlİ~ri hakkı uda C ne\ rede kimse 
bir şey dn)DHlmı,.tır . Bu ne\iderı 
3)İalnr artık dönmemektedir . 

Tokyo : ] J ( .A ) - ••Hoy
ter,, ajan ı mulıal,,ri hildiriyor : 

Bazı gazeteler ... ovyet Husya
ııı ı milletler <'t'miyctinc girnıP i 
lıakkınd t acı miitalcnhır ııeşrrt 

rııektcdir • 
Yomiuri,. g.,z.·te i di) or ki : 

\krnm cemiyNi şimdi bir 
A\ rupa milletler cemiyeti olmu:.
lllr. Hesmi malı fil ovyetlerin 
milletler cemiyetine girişinin u
zak şarktaki Japon nufuıunn ve 
ya hazı uıahafiJin ıleri siiıdiiğü 
gihi ~arpda lmnıı nufuzuna ma 
rıi olncağını zunnl'tmektt"dir . 

Roma : 11 ( .A) - italya .mat 
buatı Sovyet Rusyanıo milletler 
cemiyetine girmr.si için cenevrecle 
elde cJileo itilifton dolayı derin 
hir memnuniyet göstermekte ve 
bu badt eye büyüle bir ehemmiyet 
aıfeylemektedir. Çünkü bu suretle 
Sovyet Rusya ile diğer memleket· 
lt'r ara ında silahsızlanma husu
sunda çoktarıbed başlamış olon 
lt şriki mesai daimi olacaktır. 

Gazeteler Sovyet Rusyayı ta
nıyan ilk d~\ let olmak itibariyle 
ıt&l)·anın bu meselede Fransa ve 
ingıltere ile beraber hareket et· 
miş olmasını gnyet tabii bulmak 
ta dırlar. 

olarak tanınmış olan araziyi de şa· 
mil bulunmaktadır . Tesbit edilen 
yeni hudut arzi 22 d rreceden bir 

za\İyei kaime şeklinde 25 tulü garp 
d erecesioc varmakta ve c TıLtsti» 
dağlarının cenuhu şarki!ioe ve Çad 
gölünü o yakım oda arıi 15 derr.
ceye kadar uzanmaktadır . Bu su
retle ltaJya « Aueuat • kayalık 
dağlar silsile ioio üç su memba 
ıaduo ikisini ve " Sarra ,, mevki· 
ini kazanmıştır ki tabiri diğerle 
şimdiye kadar hududu teşkil eden 
'IKufra • bınterlfiodıoı ve lısır-

Trablus kfirvan yolu iizerinde ehem 
miyetli bir nüfuz elde etmit demek· 
tir . 

Libya - Mısır hududu mese 
lesi:höylelilde ltılyanın anusuoı 
muvafık bir surette balicdilmis bu· 
lunmuktadır . 

Tasrih edilmiş olmamakla be· 
raber bu mukavelename ıle logil 
terenin Libya cenup hududunun 
kapılarını açması dıba l;üyük bir 
ehemmiyeti haizdir . Mihıer Sci
aloja hattının cenupta nrzi 22 de
receden 15 deı eceye ita<lar tevsi· 
ile M.sır - 1talyan hududunun 

1 burada teshiti lckilleHnio reu\c 
vermeden Sudan itilafnamrsi ah 
eamrnda11 ayrılmış olduğunu ifade 
eder . İngiltere bu tanı hareketi 
ile ltalyanıo vaktiyle " Tibrsti " 
ve "Borku,, mevkilerinin Fransa 
tarafından işga l i dolayısiyle ser 
dettiği itirazları sessiz bir tarzda 
tasdik ve kahııl etmiş bulunmak -
tadır 

Bu yeni ililafoamcye karşı Fran 
sanın alacağı vaziyet merakla bek 
leomektedir . 

- 1'tirklşepost 

F OTO 

13-17- 21-25- EylOI 

Adana Tohum islah istasyonu Mü
dürlüğünden : 

Müessesemize ait Ürctmo çit
likleri için 934 senesi Mayıs sonu
na kadar ldzım olan oşağıdn mik
tar ve nflvileri yazılı yanıcı nıod

dt>ler fiatı azaltma ve kapalı zarf 
usulile satın a]ıoocaktır. 

Salmak İ3teyenler mallarının 
nevi vasıf, kesafet ve kalori dere 
celcrini vo kapların aldığı nıikturı 
gösterir bir talepname vermeleri 
ve şeraiti anlnmuk üzere Tohum 
ıslah istasyonu müdürlüğüne mü· 
rucaat eylemeleı·i ihalenin 4 Teş 
riııi evvel per •mhe günii s.•ot 15 
Jc Ziraot ıııii.liirliiğlinde yapıla-
cağı . 
Miktarı Cinsi 
2800 Teneke Motorine Mozol » 
1300 Pt-trol 
400 Benzin 
400 Vakum 

1000 Kilo Grcss 
70 T~n.·ke Vıdva l in 4523 

13- 20 

hizmetci kadın 
t 

gvelc iş görecek bir hiznıotçi 
kadın oınnıyor. Mnthnamızo mii
racoatları . 

COŞKUN 

''Agfa " filmlerinin her çeşidi 

Dünyaca meşhur ( <; FA ) filmlerirıin en la 
:esi bulunur il yallar. dirje r bıiliin marlwlarda11 ucuz. 
dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, ag ran
dismanlar. 

Talebeden len:lltlllı la· 
rif c ile ticrrl altmr. 

o• o 
F<>'f'O C< K 

Ynğ Cami Civarı 

Yeni istasyon caddesindeki biçki dikiş ve 
şapkacılık yurdunda • 

~1oo.rif Vcktl telinin rosmcn kabul ctti~i Belçika metodu öğretiliyor. 
Umuıno k:ıyit başlamıştır. 

Ayrı<'a <la Hclçika metodu üzerinden makastarlık dersleri öğrPtmek 
üzere 3 aylık 6 aylık kursları için de ko.yit muamelesi yspılmnğa baş
lanmıştır. Ş~roitimiz pek ehvendir. Knyit zemanı sabah 8 den 4 ele 
kadardır. 451 t 5- JO 

Reçetelerinizi mutlak Yeni 
Eczaneden yaptırınız 

Kolunya , lavanta , podra ve sair eşyanızı 

Yeni Eczaneden tedarik ediniz . 
Yeni gcznne : Saf , temiz ve ucuz iltı~· satıır. 

4468 14 

hile yukarıdan aynen ve nnbanlan 
bire ıki lıisahile çiğitlcrini şimdiye 

kaJnr alınttktadırlar. Bundan böy-

loılo miişterilerin arzusu vedıil·3 
yukardan veya 8ı;?&ğıılan oyni şP.· 
kiltlo ~·iğitlorini alubilı coklııri ill\n 
olunur . 4522 

Rontken mütehassısı 
doktor Naci 

Seyynhatten av<let ederek has
talarını h"r giin scıhaht ın akşama 
k :ıılnr Abiılin pe~:ı cudılı-sinıleki 

ıııııa yonohnrıHsind'' ka hıı ldıııekte-
ıl ir. 4501 5-10 

/} aıııı ırıınnn mı nı1nıııııı1111mıı ıııımnııııuı • 1uım ıcımuıııınınıo'\ 

1
. bu gece nöbetçi -

ec z a ne 
fi Oruzdibak ci ,·a rırıcla 

1 Merkez rczarı~~idir 
ıı ııuuıuııaııuııuuıu. eııım:ııwıuun nnımı nımıııııı ıwıııııı•nın- -

Adana su işleri müdürlüğünden : 

lçel Vıltı.yelioe lıağlı Tarsus 
ovasının sulama ameliyatına ait 
ana kanalı üzrırinJo yüpılnıası ld
zımgt'len on ii~: parçadan ibaret 
bulunan sunai imnlAtın keşif he· 
deli olan ( 152 IO ) onbtlŞ bin iki 
yüz on lira mukabilinde ve kopalı 
zarf usulilo münııkasaya çıkarılmış 

ve Lin dokuz yüz otuz dört senesi 
teşrini evvelinin üc;üccü çarşanba 

günü zevalden evvel saat onda 
ilwiesi mukarrer bulunmuş oldu
ğundan taliplerin keşif bt•delinin 
yiızJo yedi bu~·uk tominnt akçaları 
ile diğer vesoiklerini havi kapalı 

1 

l 

Belediye riyasetinden : 

Belediye intihabı başllyor. Bütün hamf' 
dikkatli okusun. 

t - 934 yılı Hcleıliye intilıalıınıln rey vermeye vo llf'h.ıli 
olnıağa hrıkkı olırnların isiııılı'ri ve lıOviyPtleri oyrı . ayrı lıirtr 
yazılmıştır. Hu defterlAr J2 Eyh1l-934 \'Oı şnınhA giinii s 
itilın ren tn til ı;,rii oleri hariç olmak iivno altı gii n nıiiıldetl~ tıuk 
lıele<liye salonlarına ve ayrıca do polis karakollarına vo !Jp)eJ 
kilerine asılacaktır . 

2 - Cemal paşa ve kurtuluş mahallelerinin defterleri . 
yon polis karakoluna, Döşeme İstiklt\l \'e 11aneelan mahollekr• 
terleri eski istasyon polis karakolımo, Kuru köprii ve l\ocn" 
hallelerinin JeCterleri Hacı bayram polis knrnkoluno,Reşat beY 
Trpebağ,Kayalı boğ mahnllrılerinin ılefterlori yarbaşıfpolis kar 
l{orasoku, Ali <ledP, Hürriyet, Sucuzo.de,!rnahallelerioin dcfl r 
muk poznrı kı•rnkolunıı, Sorı Yokııp, Ulucnmi, Türkocağı mestd 
malıullelerinin defterleri merkez karokoluna,_Knrşıyn.ko Suyh•• 
lıuriyet, Köpriilü mahallelrırinin clefterleri Korşıyoknclo k<ipriı 
hel oıliye nıovkiine, Mirzoçelehi Mıdık, Akkopı rnnhallelcriniıı J 
de siptilliı1Pki beleeliye movkiine, nsılnc:ıklardır . 

3 - Defter icr J 8-Eylfil-934 Salı giiaü snnt J 8 c kaJ8' 
Juracaktır. 

4 -- Bu defterlerde i:cıirnleri yazılmnnıış olonl:ır yahut fll 

veya yonlış yazılmı. olanlar 12-EylOl-934 Çnrşıı;nhn giiııiıP 
Eylfıl - 934 Salı gününe kadar Jıer gün snot on bir ile on 
sındn helediyede toplanacak olun intilıoF on<·ürueninn h'zznt fll 

ederek itirazlarını söyleınelıdirlcr. Bu tarihten sonra itiraz tfiııl 
itir:ız etmeyenler intihap hoklorını kaybederler. 
5 - Her hı>mşehrinin intı lıup defterlerıni o.ldka ile tetkik 

ismini bulması ve ümıinin lıizn~ınJnki sıra numarasıııı öğron111 

zınulır. İntihnp giiniindc mo.lıallosinin isınile tleflerdeki sıro nunl 
hilenler re.ylerini kolayca atabilirler. 

6 - Rey ntmanın:hnngi gtin başlayacağı kııç giio sür~ccğ1: 
s:ınılıklurının nerıılere konulacağı ayrıcn ildıı eılilecektir. 4516 

Belediye i11lllıa71 e11ctirne11i Reisliği 
ı ı-12 -13-14-10-11-ıs 

Ulu cami mahallesinde üç dükkan satıl 
Uelecliy~ye tanzifıtt ve tenvirat vergisinden dolayı Lorçlu 

Ulu cami mahnllcsin<len Nuri efendi vcresesine ait mnhallei ın 
sağı tarik solu ve arkası sahibi senet, örıü tarikirım İl•J m:ıhJul 
arşın murabbaındaki arsa üzerine mı· lmi üç hop Jükktının oısfı 
emvol kanununun 9 ve 13 üncü maddelerine tovfıkan B lediyecf 
vu açık nrtırmn surctile snt şa çıkarılmıştır. 

Kati ihalesi Teşrini evvelin on ü~·üncii cumartesi giirıü soot 
!cra edileceğinden taliplerin o gün helrdiyc encümenine 111ür zarfların Mersinde hükumet daire

sinde ıııiitPşokkil komisyona tevdi 
etmeleri ve mukavele ve şartname 
vesair evrakını görmek isteyenlerin r 
A,lanoda Suişleri müdürlüğüne ve 
Mersinde Nafıa dairPsine müracaat 

ildn olunur. 4516 10-14-19-23 

w_ız 

Yün iş eylemel>eri ilAn olunor. 4507 
7-1 1 -16-20 

Kostümlük- Pardösülük Kumaşlar• 

Güzel Adana Pazarında 
Adana Erkeklisesi 

müdürlüğünden : 

Ekmek t 8,000 Kilo 

llİH AY MÜDDETLE 

FABRiKA FIYATINA SATILIYOR 

Koyun eti 6 .500 » 
Sadcya~ı 1 ,400 • • i 8 t i r a ıl o tl el i n i 7. 

Kesme şek~r 3,200 » 

________________________________________ ___. 

Pirinç 2,400 » 
Un 1 ,600 ,, 

Zeytiny1tğ'ı 450 » r------
So.hun 560 » 

Gazetemizin 
Odun 85,000 » 1 
M:ıden kömürü 10,000 )) 
Kuru fösulyn 1,600 » 

Mektebimiz pansiyonunun sekiz 
aylık ihtiya<'l olan yukarıda müf
r~tlotı yazı lı 11 kalemden ibaret 
erzak ve soire 25-E'ylı11 - 1934 
salı giinü fiotları haddi lAyik gö
riildüğü tuk<lirıle - ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle münakasa
ya konulmuştur . 

Talip olanların yüzJe 7,5 te
minat akcasının maliye veznesine 
yatırıldığına dair vezne makbuzu 
ile beraber mezkur tarihte tam 
llllnt 16 Ja mektebimizde toplana
cak olan komisyona ve şeraiti öğ-
renmek istiyenlerin de her gün 
öğleden evvel mektep itlartısine 
müracaatları. 4502 

5 - JO-JS-20 

Kacakcılar vatan 
t t 

hainidir 

Abone ve ilan şartları 
~---------·------------

3 Aylığı üç, 6 ayhğt a l tı , y ı lhğı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam e 

Şehir abonelerimizin gazetel 
hususi müvezzilerimizle her g l1t1 
bahleyin erkenden istedikleri 1 
bırakılır. Şehir için aylık abont 
·Lairdır. 

• • • 
Bir defa konacak ilAnların üçüncü ve 

düncü stıhifelerda her satırı on kuruştur· 
lam 11.~: ıiyetindeki devamh ilanlar için a1 
·pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenlf' 

Umumi neşriyat rJJÜ~ 
Mehmet Nurellltı . -~ 

Adana Türk sözü uıatlJll"' 

v, 
tı 

d 
k 


