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PERŞENSE 

•• •• •• ... Gazi heykeli 
Ve abidesi için dün şehir meclisi, 

fevkalade ıoplantısıııda yenidt>n oobin 
liralık tabsieat daha kabul etti . 

B1H1NC1 YIL SA YJ 3025 

uriyede Araplar gene protesto yağdırıyorlar 
Belrd/ye serimi mıir:asclıelilc 1 Cenevrede çok kızgın çalışmalar oluyor .. 
Şehircilik ülküsü •. 

Geçen yazımızda, bel erli ye st>çi_
Dıioiu iç özünü ve hemşerilerimı

•n bu işte harıcri klavuzn güderek 
angi yolda yü~ümelerinin gerekli 

olduğunu anlaıan bir takım ya)gın 
dıişiinccler yiiriitmüşıük . Bugünkü 
)'azıınıztla da Adana helediyt>siııin 
bz ık ,.c yakın yıllarda başardığı 
işlt-r için kiiçiik hir hliinço yaptık
ları onra yarıoki ınedeni Adanayı 
lurrnak yolunda rıeleri aşmak lazım· 
gelf'ct>ğİni de kı af•a söylt>meğf' çah~a· 
~ağız : 

Cumhuriyetten önceki Adana 
it brinin-hemen bütün Anadolu şe· 
bir ve kaeabaları gibi - ne kadar 
Lakıııı ız , proğr~ınsız ve düzenııiz 
olduğunu burada anlaımak çok ~zun 
•ıırer. O zamanı g<>z öniine getıren 
h, r lıemşeri ; bu grrilik. hıkımı;ız
lık Vf! perişanlık giirüııü'ü ile bu
guokii ilerileyişi , temizliği ve dü· 
lf'nliliği kola)ca karşılaştmp bir hii
kum vt•rebilir. 

Vakia dün. yeiliğimiz ckıneklt>r, 
furnnlardıı kirli &)aklarla yeya ellerle 
) ıığurulur, hu arada hamurun içine 
bıu lıir türlü ncımeler kttrışırdı. Bu· 
gıin hu iş yuğurma makinelerile ve 
İrı arı di değmeden yapılıyor. 

Dürı, yediğimiz etler pislik, mur
darlık içinde ve çok iğrenç şartlarla 
•alhanede kesilir , açıkta f'§eklerin 
•ırtında taşınır , milyonlarca sinek· 
lı-re tünek olan dağıoık ve kirli ka
eap dükkinlannda da, oldum olasıya 
11111ılırdı. Bugiin fonuio, sıhhatin, in
•anlığıo istediği şekilde bir kana· 
rada kesiliyor , buzluklarda dinlen· 
diriliyor, kapalı kamyonlarla ta§ını· 
Yor, derli toplu ve temiz dükkan· 
larda saııhyor. 

Dün , açık yerlerde hemen her 
köı~ ba§ı bir abdesthane halini ahr, 
rıst gele herkes, net gele her yeri 
küçük büyük abdestlerle kirleıir du· 
rurdu. Bugün şehrin bir çok semt
lerinde halumh bol sulu, temiz be· 
lilar kurulmuşt~r. 

Eskiden bir yangın çıkaa, Nuh 
ıaoıanından kalma bir el tulumba
•ile ve adeta omuz zorile bu yan· 
gını söndürmek için uğraşılır ve 
biıtabi umulan iş görülemezdi - Bu
gün, Tanrı esirgesin, her türl~ ~an· 
gını önleyip onu hasııracak bır ıtfa· 
iye teşkilatı vardır . . . 

E kiden yaz güulerinde buz ışı, 
ha lı başrna bir dert olur, b11lk adeta 
Lir kaç fabrikacıya haraç vererek ne 
İdiği belirsiz buzlarla içinin yangı· 
hını söndürmt-ğe özenirdi . Bugün, 
hol, ucuz ve temiz bir buza kavuş· 
ınıışuzdur. 

Eskiden büyük caddeler bile 
yarı çamur, çırçıplak ve eğri bü~~ü 
uzayıp gidt>rk .. n; hııgiirı fnalı , duz· 
gun, agaçhkh ve temiz caddelerdf' 
) tiriiyoruz . 

E kiden, şehrin 8okak ve caddt>· 
lrri kalı petrol tanıbalaril~ , kalı ö~ii 
g<.iziinü andıran düzeneız elektrık 
anıpııllerile aydınlarılorn~a çnh~ılır, 
lıt'r hucak kap karanlık , kış grce· 
lı ri lıir yandau iitt'! yann gitıııı k i~irı 
lıo k kaklarda clebeziyt> hehf'zıye 

Zil o b . 
1 •· 11,. rın ) uvalamr dururkf'n ; nıgun ~ 

hı•r yımı uur içinde abablara kadar 
pırıl pırıl yanıyor . 

Eskiden çaroıya şöylece ayak ha
ean hir adam ' çeşit çeşit eanafm ~n 
İptidai bir vaziyette rast ge!e tes_bıh 
gıhi dizildiklerini ve meeela en ışlek 
hir cadde üzerinde bir tuhafiye ma 
~aza ının yanı başında ~rpa ~ept>k ' 
ıap aman satanın ' hır gazıuonun 
h • · · bir ec· a ı ucunda hir demucınm ' 
lnrı,.rıin bitişiğinde de bir palanc~nın 
diıkkinını göriir ve lıu derbederlıge 

·· üne Parmak 1S1rırdı . Şimdi çarşı yuz 
bir uygunluk , şöyle böyle bir Y~~ı 1 

tıklılık gelmiş ve here oaf kcodı ıne 
•yrılau yt>rde ıoplu olarak çalışmağa 
lıaşlımıştır . . 

Eskiden yaya kaldırım diye bır 
ı.-y bilinmez ve her esnaf, dükkinı
•ıırı önünü lıazen ti yol kaldırımları· 
hın orta ın'a kadar uzaıarken; bugiin 
hu başıbozukluklarırı ve lıu sereserpe I 
lauhaliliklerin önii alınmıştır · 

Bütün bu akla geliveren işlerden\ 
Laıka lıugün ban , otel , hamam ' 

Türkiyenin gayri dain1i azalığa seçilmesi bütiin devlet 
mümessil/erinde büyük alaka ve memnuniyet doğurdu 
. 
Sovyet Rusyanın milletler cemiyetine girişi etrafında yapılan 

müzakerede murahhaslar ayrı ayrı neler söylediler? 

Neticede Sovyet Rusya 38 devletin "evet,, demesiyle meclise girdi 
CeneHe: 18 (A. A.) - "Ana

dolu,, ajansının husu i mulıahi 

riodeo: 
Dün milletler cemiyet umu· 

mi bayetinde meclis için gayri 
daimi azahklar intihabı yapıl 

Dll:ı,:hr. 

Çmin tekrar intihap edilmek 
bususıındaki namzetliği reddedil 
dikten ~onra yerine Tiiıkiye 52 
mtırihhsstan 48 nin ıeyile inti-

hap edilmil2tir. 1 
Bütün heytti murahlıasalar \'e 

gazeteciler nezdınde Şarkta ve 
Garpta sulh ve mii11lemet amili 
ollhıi'iu müttefikan teslim edilen 

tı 

Türkiyenin meclise intıbabı de-
rin bir memıınniyet \C ı:ılkışlarla 
karşılanmıştır. 

Tiirkiyenin mecliste devam 
edeceok olan faaliyetinin gerek 
umumi heyet, gerek mecliste pek 
kı>metli ve meşkur neticeler ve
receğinde buradaki efkarmmu

miye müttehittir. 

lokanıa , gazino .... , gibi halkın isti· 
rahat , temizlenme , gıfla ve eğlen
celerine cevap veren mile1&eeeler, ea· 
kiai ile ölçtllmiyecek kadar diıiplio 
ve kontrol altındadırlar •... 

• 
Bununla beraber hemen eöyliye-

lim ki bugünkü t"hriıııiz de , . 
hala binbir medeni ihtiyaçlarl11, bın· 
bir tmek ve masraf isteyen itlerle 
ve bil ha a bilgili , anlayışlı, kavra· 
yıılı , becerikli himnaetlere ihtiyaç 
gö teren iirii sürü eksikliklc•rlc dop 
doludur . 

Dün kocaman lıir çifdik halinde 
olan Adana, açıkça söyJiiyorıız ki, 
bu!!Ün de nihayet hüyiik ve mede
ni;e hir köy vaziy,.tinden ileriye 
varamamıştır. 

Bunu baylece bilelim ve yeni 
Belediye seçiminde CuuılJtJriye~ 
Halk Fırkasmm tavsiye c•deceğı 
hemşerilere reyimizi verirken ou
lıınn yarınki mf'deni, mamur ve 
düzgiih Adanayı yaratabilmek için 
nasıl biiyük hir zorluk karşı ında, 
nasıl büyük bir yurt everlildı· c;alıı· 
mağa mecbur kalacaklarını da cliişii· 
nelim. 

Filhakika f'mir ve idare ~anda
Iİ)·eleri uza• ıan pek gönül çekiri 
görüniir ; in anlar o andaliyelere 
orurmak i tegiyle çok yanıp tutuşur· 
lar .. Anıma, iyi bilmeli ki o arı
dali) ell'f hrrkes için tekin dı·ğildir. 

Onlar bilhassa ehliyetsiz, kııhıliyet
siz. görgii ü~ Lilğisiz, lıt>t.•eriksiz 

adamlar için en amansız birer kızğın 
saç ve ayni Zdmanda pek: çetin birer 
imtihan mrydanıdır da . . Halkıu 
gOnliik i~lf'rile, hususi menfaatlarilt>, 
dilc-klerile doğrudan doğruya'"alikalı 
lıir makamda, inkılabın ileri düstur· 
)arına ayak uydurarak, barına bilmek 
h,.r balıa yigitin karı değildir do~
rusu .. Çünkü o i§ ; zordur , )Jpratı· 
cıdır iiziintüliidür ... Orada yıl· 
)arca 'barınmak liyakaıini gösteren 
lerin biricik tesı>llileri ise • sadece, 
şehre ve inkılaba hizmet etmiş ol· 
ma111n vdeceAi manevi zevktir. Vt• 
bcpisi işte o kadar · · · 

Bunun içindir ki • yarın belr · 
diye seçiminde n·~leriı~ıizi .11aodı~.11 
aıarkt>n bütün hu mct!hklerı ve lıu· 
ıtin bıı apaçık hakikaıleri göziiınü· 
ıiizün öııündt'n uzak tutmayacak 

n h . 
ve biiyük klavuzuınuz Cum urıyet 
Halk :Fırkasının direktiflerinden 
zerrr kadar şaşmayacağız .. · 

Naci Hakuerdi 

İıııilıanatı müteakip içtimada 
hazır blunın bütün Hariciye nı
zırları, Tt'dik Hüştü Beyi hara 
retle tebrik etmişlerdir. Meclisin 
gelecek kanunusani toplantısına 
Türkiye riyaset edecektir. 

Ccnc\'rc: 18 (A. A.) - "Ana· 
dolu,, ajansının hususi muhabi
rinden: 

Tiirkiy .. nin Milletler cemiyeti 
mecli ine intihabı münasebetiyle 
İtalyanın Baş muıahhası Baron 
Aloi i " Anadolu,, ajanımm hu 
susi nnıhahiriue aşağıdaki beya· 
natta bulunmuştur: 

Tiiı kiye mümer-silini meclise 
intihap etmt>k suretiyle Milletin 
cemiyeti umumi beyetinin gös
terdiği itimattan dolayı İtalyan 
lıeyt.ti nnırılıhısası namına 
Türk milletini tebrik etmek is
terim. Ayoi denizin sahillerinde 
bulunan ve müşterek menfaatla
rı mezkur denizin bir kerre daha 
ticaret sabaıaında parladığını gör
mek olan her iki millet asri me
dtniyeti elakarlır edt'n vbhim 
beynelmilel meselelerin sureti 
hallinde bu yüksek müessesede 
bütün teşriki mesaide bulunacak
tır. Türk ve ltalyan milletleri ta
rafından sarfedilecek gayretlerin 
med .. niyet ve Milletler cemiye
tinin hasrı nefsettiği sulh eseri· 
niomuvaffakiycti hususunda:mü· 
esıir bir teşriki mesai temin ede
ceğine tammamiyle kaniim. 

Cenevrr.: 18 (A. A.) - "Ana
dolu,, ajansının hususi muhabi
rinden: 

Rusyanın filletler cı~miyeti 
ne girmek hususundaki talebinin 
dün siyasi komisyonda tetkiki 
sırasında Hariciye Vekili Tevfik 

Rilştü B. söz alarak demiştir ki: 
Malumunuz olduğu üz .. ıe ko 

misyonumuz tarafından tetkik 
edilmekte olan talep bir çok dev
letlen~e vaki olan d.vet ve teıvik 
üz~rine Rusya tarafmdaıı yapıl 
mıştır. 

Sovyet Rusyanın Milletler 
cemiyeti azasından bulunmasını 
yalnız bugün değil, ötetlenberi 
esasen temenni ediyorduk. Çün
kü biz kendimiz için bir nimet 
olarak telakki ve kabul ettiğimiz 
bir şeyi, daima dostlarımız hak
kında da temenni ederiz. Diğer 
taratan azası bulunduğumuz yük· 
sek müesseseyi mensuplaıı ve 
bütün beşeriyetio oerine olarak 
hr.r gün daha büyük ve her gün 
ve daha mükemmel görmek iste
riz. Bu iki düşünce iledir ki Sov
yet Rusyayı aramızda"görmeyi 
bütün kalhimille istiyorduk. Sov
yet Busyaya kendisiyle oubeş se· 
neden fazladır sıkı ve samimi 
dostluk münasehellerinde kom
§D bir memleketin mümessili sı · 
fatiyle Sovyet hükumetiyle muh
telif \'e vesilelerle sıksık temas 
ta bulunmuş ve kendileriyle bir 
çok beynelmilel içtimalara işti · 

ralc etmiş bir adamın tecıübeleri 
itibariyle şunu söyliyeyim ki, Sov
yet Rusya Milletler cemiyetinin 
hikmeti vücudu olın sulh v~ bü
tün milletlerio emel olank bek
ledikleri itimat ve beynelmilel 
emniyet sahalarında devamlı gay
retler şarfetmiş olan ve bu gün 
de etmekte bulnnan bir memle 
kettir. Rusyanın i~tiraki olmak 
sızın da toplanmış olan konfe 
ranslar bu yolda Rusyanın müm· 

- Geriai İkinci aahifed• -

Harp silaslan satışı 
Amerika ayanındaki tahsisat komis

yonu yeni ip uçları buldu •• 

Almanlar , Amerikadan bir çok 
tayyare motörü satın almışlar mıt• 

Vaşington : 18 ( A.A )- Uni 
ted Dircraft Expoıt şirketi mü
dürü M. Love ııyan meclisiudoki 
silah ticartti tabkilc hayetinin 
diiokü içtimaında Amerika tice 
ret oezeretinin 1933 seDE•sinde 
Kanton hükumeti lıes•bıuı\ bir 
askeri tayyare mektebinin tesisi 
ve memur k•drosunun ikmali hü 
s~sunda yardım ettiğini söylemiş 
tır . 

Va§ington : 18 ( A.A ) - Si· 
lalı ticareti tahkik komisyonu 
huzurunda Uoited Airoraft şir 
ketinin Avrupu mümessili M. 
Tomos Hımihon 1933 senrsiu 
de Almanyanın bir hava kuvve· 
tine sahip olmak azminde hulun· 
doğunu kendi şirketine bildirdi· 
ğini beyon etmittir . Mumaileyh 

mensup olduğu şirketin ayni se
n~ içinde Alman hilkumetine 
176 tane t•yyare motoru ile 8 
tayyare satmış olduğunu da söy 
lemiştir . 

M. Hamilton muhtelif Alman 
devairİnde yaptığı mulakatlar ne· 
ticesinde bu devairin alış v€1r!§ 
hududun;1 pek öteye aşun işlerle 
alakadar oldukları kana.tını ha· 
sıl etmiştir • 1932 de yapılan iş-
l r 234.000 dolardan ibaret kal
mış iken 1933 te 445 000 dolar
lık iş yapılmıştır . Sirketin reB 
mi erkim Almanyaya yapılan bu 
Sl'Vkiyotm ticari mahiyette oldu· 
ğunu söylemişler ve hu tayyare· 
lerdt>n her hangi birinin harp 
tayyaresi haline konup konma· ı 
dığı sualine de [ bilmiyoruz ) ce· 
vabını vermişlerdir . 1 

Şehir meclisinin toplanhsı 
Dün fevkalade 

meclis neler 
olarak toplanan 
görüştü ? 

Gazi heykeli 
tahsisat 

ve abide için yeni 
kabul edildi 

Şehir mecliıi dün saat on 
birde fevkalaıle oluak Belediye 
salonunda toplanmıştn. 

Celseyi açan Reis Turban Ce 
mal Bey hu toplantıda intihap 
günleriniıı meclisçe tesbitine lü · 

zum görüldiiğü ve Cumhuriyet 
meydanına dıkilecek. olan Büyük 
Reisicumhur Hazrrtlerinin hey
kelleriyle kaideltrinin ma"'rafla 
rma evvelce tahsis kılınan para 

kifayet etmediği için verilmesi la 
zımgelen müteb,.ki on bin liranın 

~iğer fasıllardan miinakale yapıl 
mak ıurrtiyle müzakeresini ne
ticelendirmek icabettigini anlattı. 

Azadan katip Esma Zihni ha-

hım tarafından intihabat günle
rinin tespit edilmesine dair ol•a 
intihap encümeni riyasetinin 
mazbatası okunmuo ve intihaba· 
tın üç gü.ı içinde yapılıp hitiril
m esi ittifakla kabul edilmiştir. 

Huznamede mevcut 934 büt 
1:esine Guzi Heykelinin ve kaidesi 

nin yapılması için daha onbin 
liralık tahsisatın diğer fasıllardan 
münakale suretiyle verilmesine 
dair olan belediye reisliğinin tez 
keıi okundu V6 hu da ittifakla 
kobul olundu . 

Ruznamede müzakere edıle 
cek ba§ka maddeler bulunma 
dığından meclisin toplantısına 
son verildi . 

Araplar protesto ettiler 

İraktan koğulan Asurilerin Suriyeye yer
leştirilmesi büyük heyecan uyandırdı 

---------------·--------------~ 
Huybuncular yeni baştan geniş ha/

yalar pefinde faaliyete geçtiler. 
Suriye ımılıablrlmiz 18 Ey

llll Larlhi ile bildiriyor : 
Jrakta isyan çıkardıklarından 

dolayı Irak hükumetince kapı 
dışarı ,dilmek istenen Asurile 
rio Suriyeyc yerleştiJilmesi için 
Fransa ile İngilterrnin anloıtığı 
hahcri, uriycde bir bomba gibi 
patladı . Beş bin kişilik bir Asu
ri kaf ılt&inin Suriyenin şimalin
de ve Elcezire kl8mıada iskin 
tdilmelerine .kara.ı verilmesi, Su· 
riye için hakikaten çok ağar ve 
berbat bir hadi1tdir . 

Vatani fırkı, bu işe ehemmi· 
yetle alakadar oldu ve derhal 
umumi bir toplantı yaparak bir 
çok kararlar aldı ve bütün dün· 
yaya, hitaben bir protesto beyan
namesi neşıetti . Bir nüshası Ali 
komiserli~e, biri Fransız harici 
ye nezaretin ve üçüncüsü de mil
letler cemiyeti mandalar komis
yoouno gönderilen hu protesto, 
çok ıiddetli bir lisanla yazılmıı
tar . Beyannamede deniliyor ki : 

" - Suriye , Suriyelilerindir 
ve Iı'ranH, kendieine milletler 
cemiyeti tarafından verilen maa 
dayı sui istimal ederek hu naza· 
riyeyi kökünden baltalamakla, 
mandaterlik vazifesinden aynl
mıvtır . 

On binlerce vatandaş; aç kal· 
dıkları ve it bulamadıkları için 
Surıyeyi terk ile başka memle
ketlere hicret eder, ve köylünün 
harmanları, hayvanatı aıar bor
cuna ve hükumet bütçesini ka
patmak. için haczedilirkea, Asu. 
ril~r gibi şekavet ve hunhur 
laklariyle her devirde ve her hü
kOmct idaresinde mühim iğtişq
lar çık.aran bir unsurun Suriyeye 
yer lqtirilmesine asli müsaade 
edemeyiz . }"ransızların: yüz bin
lerce Ermeniyi bRtımıza hela et-

1 

1 

tekleri yetmiyormuş giLi, timdi 
bize, birde Nasturi gailesi çıkar. 
mek ve komşularımızla ol•n mil 
nasebatımızı bulandırmak iete
melerini bütün dünya medeniye
ti huzurunda protesto ediyoruz. 
Bu iskan tatbik edilirse, çıkttc•k 
vahim bat.liselerden ve döküle-

-Geriai dördOrıcU sahifede -

iktisat Vekili 

Soluya uğrayarak Zongul
dağa gitti. 

Bolu : 18 ( A. A. )- lktiıat Ve· 
kili Celal beyefendi bugün Anka· 
radan Kızılcahamam yolile ZonttDI· 
dala geçerken Gerede kasaımdı 
yanm eaat kalarak ikti11di vasiyet 
h•kkıoda malumaı almıılar • Gere· 
denin meşhur Esen tep meıireıinde 
öğle yemf'ğini yedikten eonra Nat 

13 de yollarına devam etmiılerdir • 
Vekil bey habersiz geldiklerine raı· 
men halk coıkun alib göıtermit
lerdir . 

An tal yada 
Harita birliği işe başladı . 

_,,_...,_,_ 

Antalyıa : 18 ( A. A. )-Merkea 
ve mülbak.ı belediye meclieleriaia 
teıkiline kar•r verdili Antalya Ye 
mülbakah harita birliginin eaae ni· 
umnaweai vilayetçe tasdik edilnaiı 
ve birlik eyh'.ilun 27 inci günü An· 
talyada ilk içtimaını yapmağı davet 
edilmittir. 

Antalya memurlar. va 
tayyara cemiyeti 

Antalya : 19 ( A.A ) _ Tay. 
yare ~ubesinin muracoatı üaeriae 
bütün memurlar muayyen ay~ 
tauhbüdatla tayyare cemiyetine 
aza kayt olunmaktadır • 



Sahife: 2 

Cenevrede 
-Birinci Sahifeden arten

taz müme ilerini yük ek bilgi 
)eri ayesinı:le kazanmJ olduğu 

şayanı kayt muvaffakiyrtleri kay
detmekle kalmamış, Sovyet hü
kumetinin gayretlerinden • dolayı 
tebrik etmiş ve kendisine tcşek
kiir de eylemiştir. 

Binaenaleyh ovyet Rusyamn 
kıymetli tcşriki~mtsai ioi temen· 
rıi etm,.k müe~ esemizin cihan 
şümullüğü için ve nihayet sulh 
için çok mt' ut ve çok mühim 
bir badi e olacaktır. 

ihay<!t komisyon bilhassa 
Belçika ve İsviçre murahhasları 
nın beyanatında ve f. Bartunuıı 
hararetli Lir müdafaasıoı takibe· 
tien şiddetli münakaşalardan 
sonra Sovyet Rusya Milletler ce 
nıiyetine 7 mü tenkif ve üç mu
halif reye kar~ı 38 reyle kabul 
olunmuştur. 

Belgrat: 18 ( . A.) - ovyet 
Husyanıa !illetler ("emiyetin~ 
kabulü siyasi mahafilde büyiik 
bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Y ugoslavy: R usyaya gönderilen 
davetnameyi ımza etmek ve cemi 
y,.te kabulü lehinde rey vermek 
suretiyle Rusyayı re"meu tanımı:. 
bulunmaktadır. Ancak hali ha 
zırda norm11I diplomasi münase 
batına girişmek i tememekte ve 
intizar vaziyetini muhafaza etmek 
arzusunda bulunmaktadır. 

Viyana: 18 (A.A)- M. ;:,chuc· 
bnig Cenevreden liuraya gelmiştir. 
Mumailey Cenevredeki Avusturya 
heyetinin hath hareketi hakkında 
beyanatta bulunmuştur. 

Avusturya mutlak o tarsioin 
hiç bir milli iktısadiyatı için fay
dalı o1aoııyacağı iddiasında bu
Junmalcradar. 

Binaenaleyh Avusturya iki ci· 
betli muahedeler sistemini ve ıtre 
za konferansınan zihniyeti daire· 
sine girebılecck diğer ,areler kul· 
lanmayı düşünmekte \'e hu saye
de terakki edeceğini ümit eyle· 
mektedir. 

Cencvrcdeki müzakerelerde 
AYusturya iıtiklalinin temini ve 
Avuıturyaoıo dahili işlerine mü· 
dahale edilmemesi meıeleleri de 
mevzuubahs olmuıtur. 

M Scbuching mulıtelıf Avrupa 
payitalitlarını ziy11ret ~tmesini müm 
küo ve muvafık olacşğrnı söyle 
mittir. 

Cenevre : 18 (~.A) - Altınct 
komiıyon ıovyetlerio akvam ce· 
miyetine girmesini 3 reye karşı 
38 reyle tasvip eylemiştir . Muha
lif rey verenler Holanda, lsviçre, 
ve Portekizdir. Belçika, Lüksem· 
burg, Arjantin, Küba, Panama, 
Peru ve Venezuella reyden istin 
kaf r-tmişlerdir. 

Finlandiya, Nikaragua, Siyam, 
Uruguvay ve Hayata isim yoklama 
a1nda cevap vermediklerinden re
ye ittirik etmemiı erdir. 

Cenevre : 18 ( A.A ) - 1·ha: 
vaa,, ajansı bildiriyor : 

Altıhcı komisyon Sovyet Rus· 
yanıu milletler cemiye ine kabu
lünü 7 müstenkif ve üç muhalife 
kartı 38 reyle kabul etmiştir. Si 
yaai komiıyonun içtimaından ev
vel milletler cemiyeti heyeti umu· 
miyeıi gayri daimi azalann ioti· 
babını yapmış ve mevcut 52 .aza 
oın ittifakiyle Siliyi 51 reyle Is· 
paoyayı ve 48 reyle de Türkiyeyi 
intihap etmiştir. Siyasi komiıyo 
nua içtimımı reis lspaoya murah
baaı M. Dumadariyana açmıştır . 
Evvela Portekiz munbbası M. Da 
mata söz alarak Sovyet Rusyanın 
kabulü lehinde rey vermiyeceğini 
ıöylemiı ve demiutir ki : 

Sovyet Rusyaaın milletler ce
miyetıne girmesini bazı devletler 
mezkür cemiyeti takviye e<lecek 
mahiyette telakki eelebilirler. Fa· 
kat Portekiz bükümeti kendi er
kanı umumiyeıinin taleplerine kar 
t• biJioe kalamaz. 

1 

lsviçre baş murahhau M. lota 
lıviçreniıı milletln cemiyetine re 
yiamla giren yegaoe devlet oldu 
ğunu anlattıktan sonra lsviçrenin 
daha bidayette milletler ctmiye· 
tioin cihanşümul olnıasıne taraf· 
tarlık gösterdiğini mamafih Mos· 
kova bükümctioi tanımamakta ıs· 
rar elti~ini söylemiştir. 

M· Motaya göre içtimai aki -
desi faal komUnizm olAo hir hü · 
kümet milldler cemiyetine gir · 
mek için icap edeıı şe raiti baiz 
değildir. Büyük devletlrr Sovyet 
Rusyanm diğer devletlerın yanan· 
da istihale geçireceğini ve a~val 

ve şeraite uymak liiıım geldiğini 

söylemek suretiyle rıikbin bir li · 
san kullaomışludır. 

logilter~, İtllya ve Fransa sov· 
yet Rusyayı kabul etmrk zamanı· 
nrn geldiğini dostlarına anlatmak
ta hakla'rı olabilir ve onların bu 
tt"şebbüsü biç bir tazyik yapılmak· 
sızın vuku bulmuştur . Mamafıb 

biz bu ooktni nazarı kabul ede · 
mezdik.SovıYet Rusya milletler ce· 
miyeti meclisine kahul edildıkten 
sonra da hir çok halledilmemiş 

me eleler le knrşılarıılacaktır. Gür 
cistan, Okranyn ve oolımu müda· 
fileri uyumıyucaklar ve İsviçre da· 1 

hi din aleyhtarı propagandasından J 

dolayı Sovyet Rusya hükumetin · 
den izahat i tiyecektir. 

Belçika hariciye nnırı M. Jas· 
par Belçikonıa lsviçre tarafından 
ileri ıürülen ayni sebeplerden do · 
layı Sovyet Rusya ile siyası mü 
oasebcte girişmemiş olduğu ve 
bu sebeplere ovyetlerin bir çok 
milyAr altıu frank kıymetindeki 
161 Belçika müessesesine vaziyet 
etmiı olduğunu da ilavesi lazım 
geldiğini söylemiş ve demiştir ki: 

Mamafıh Belçika aleyhte ıey 
vermiyecektir ve cibaa salhunuo 
ve Avrupa nizamının muhafazası 
yolundaki gayretlere engel olma 
mamek içiıı müstenkif kalmakla 
iktifa edecektir . 

Arjantin muragbası M. Kantilio 
kın beyanatta bulunarak Rusya· 
daki Arjabtin sefaretine karşı vak
tiyle yapılmış olan şiddet bareke
tindenberi memleketi ile Sovyet 
Ruıya arasmda resmi münasebet 
bolunmadığını hatırlatmış ve fa
kat Arjaotini şahsi mütalaaların 

üıtüne:çJkarak müetenkif kalacak. 
hr demittir . 

Hollanda murahbaıı Baron 
Değraf,' kendinden evvelki hatip· 
lerin söyledikleri sebeplerden do· 
layı Hollandaorn Sovyct Rusyauıo 
kabulü aleyhinde rey vereceğini 
bildirmiştir . 

Bunun üzerine Fransa hariciye 
nazm M. Barto kürsüye gelerek 
kendisine Milletlur Cemiyeti misa· 
kını rehber ittilJaz ettiğıni ve oııu 
bir ıahit ve bir teminat olarak 
ele aldığım tasrıh etmiş ve Sov · 
yet Ruıyanm kabulü içto yapılan 

ktebbü lıc:rin itimat içfode ve biç 
bir tazyik olmaksızın c reyan etti
ğini teılim eylediğinden dolayı M. 
Motoya tesckkür etmis ve bu gibi 
iktidai müzakere uıulleriııin yerıi 
bir şey 'olmadığını söylemiştir . 
Çüokü bu müzakereler Milletler 
Cemiyetiain ao•nevi bir ikanundur 
ve hu müzakereler o vakıt daha 
çok uznn ıürmüıtür. Ayni usule 
ar reiamını istihdaf eden itiliifao 

akti için de müracaat edilmiıtir • 
Sonra l. Barto Sovyet Rusya

nı ilk defa olarak böyle bir li· 
san kullaodığ11u ıöylemiştir . 

M. Barto Sovyt-t Rusya ile mil 
letler Cemiyeti arasındaki müca 
delenin çoktanberi açılmış olBu
ğııou teslim etmekle beraber Mil
letler Cemiyetinin daima misakın 
birinci med<lesi ahkamını göz 
önünHe lialundurarak hareket et 
titini bu madae mucibince mıs · 
km cıbanıümul olması laıım gt"l 
eliğini ve nihayet Milletler Cemi
yeti mümeuilleridia de l>u mü· 

( Türk Sözn ) 

essesenin cihanşümul mahiyetini 
teyit eylemiş buluaduklorıoı kay
detmiştir . 

Mumaileyh bizzat M. Motainin ı 

1925 de baıı kuyudu ihtiraziye 
ile olmakla beraber Sovyet Rus· 
yame Mılletler Cemiyetioa kabu· 
]ünü iltizam etmis olduğunu hahr 
lalmış ve bugün mavzuubabs olan 
şeyin Sovyct Ruıyaaın Milletler 
Cemiyetine girmeci zamanının 
gelip gelmediğinin tayini bulun· 
duğunu kaydettikten sonra M. Jas. 
par ve Motauın şikayetlerine tema 
ederek demiştir ki : 

Fransa bu şikayetler iist~sini 

borçlar ihti laflarını ilave etmek 
suretiyle tamamlaya bilir . Fakat 
müzakerenin bu olduğunu zannet· 
miyorum . Çünkü hu menfaati 
sulh m~nafii ile olan Milletler 
Cemiyeti lebioe olmaz . 

M. Barto Sovyet Rusyanıo 

dehilf işlerine karışmaktan içtinap 
etmekle f>eraber leb'inden beri 
Sovyet rejiminin aeğiştiğiai mü
f&hedc tlmiı ve buna bir delil 
olarak ta kendisinden istenıleo 
teminata müphem sözlerle cevap 
vermiyerı Rusvanan girmek tale
bini göstermiş ve demiştir ki : 

Mılteller Csmiyetinin cihınşü· 
mtilluğu noktai · nazarıoda4 160 
mil~onluk' bir milletin kendi iste 
diği şartlarla değil fakat mişakın 
şar tfau içinde Milletler Cemiye
tin eirmesi ihmal olunabilir bir 
şeymiydi? 

İşte bu memleket Avrupıı bir
liğine girmek istiyor . Onu ret mi 

edeceksiniz ? Onu küçnk düşü ' 
herek muğber ve muhasım olarak 
mı iade edeceksiniz? 

Ruı)a reddedilecek fakat ne· 
reye atılacak . Fazla söylemek is· 
tcmiyorum . 

M. Batto baZ1 murahliaşların 

itlraztnı bir akide ihtilafı ol<luğu· 
nu kaytfettikten ıoora bir lyasi 
zarureti ifa etmenid mevzuubabs 
olduğunu tasrih eyliyerek demiı· 
tir ki : 

Eğer Sovyet Rusyayt reddeder· 
seniz düşüomt:k bile istemediğim 
vahim gadiselerden mesut olur· 
suouz . Sovyct Rusyanıo milletler 
Cemiyetine kabulünü müessese· 
niu menfaati için, Avrupa ve dün· 
ya sulhunun menfaati için lüzüm· 
lu teliikki ediyorum . Sizdeo dü· 
şünmenizi talep ediyorum . M. 
Mota efkari umumiyenin mvhake. 
me ettiğinden bahseyledi . İstik
balde keza büküm verecektir . 

M. Bartu ayni zamanda logil · 
tere ve ltalyanın da tezlerıui mü· 
dafaa ettiğini kaydcyledik ten soo 
ra Avrupa m~m1cl<~Uorind ... u 22 
sioia Sovyet Rusyayı taoımış ol· 
duğunu ve ancak be inio henüz 
tanımaaığını tasrih ederek demiş
tir ki : 

Sovyet Rusyayı tanımış olan 
devletltrin oynamakta o'dulcları 
rol ve garp medeoiyetiode t~msil 
ettikleri arıaoevilerin ehemmiyeti 
göz önünde bulundurulursa dene

Finike dağlarında 

-19-
Elmalı - Finike arasmdaki 

<lığların güzellik ve ihtişamına ifa
de için söylenecek bir söz bula· 
mıyorum. Burada muhteşem ar · 
dıçlar, katranlar, dilber çamlık· 
lar ~ar .. İnaaa b11lsamik kokularla 
ciğerlerini şişire, şişire yollardan 
geçiyor. Ve adeta kanını tasfiye 
eder gibi oluyor. Büyük bir hafif
lik duyuyor. Hele, Göllük dağıo
daki çamhklar pek ıöbretli .. 

Buralarda, eskiden, çok ioıan· 
lar ve medeniyetler y11şarmrş .. Yer 
yer harabeler ve antika eserler 
nazarlara çarpıyor.. Bütün bura
ları asarı atikaca pc-k zengin .. O · 
rada, burada eskı medeniyetlere 
ve devirle ait ceviz işlemelerine 

rastgeliyoraunuz. 
İşte : şurasma ( Kızlar sivrisi) 

derler. Bir müddet sonra Çavdır 
dağlarına varacağız. 

Finikeye yaklaştakça yol büs
bütün güzelleşiyor. Virajlar leta
fet ve tatlılık kazanıyor. Korkun4f· 
luk ortadan kalkıyor. Ürperme· 
Jer azalıyor. Adeta çam ağaçları
na sürünerek; kıtraolara koklıya • 
rak; ardıçlara değerek yoldan iler-' 
liyoruz. Bir edip olmadığıma oe 
kadRr müteessifim . Bu güzellik
Itri hakkiyle tarif için, insanda, 
üsdat Yakup Kadrinin ve ya Fa· 
lih Refkıoıa kalemi olmala 1.. 

Sakımızdan, solumuzdan nazlı 
kıvrılıp bükülüılerle şirin bir dere 
uzanıp geçiyor . Gölgelikler ve 
)eşitliklere gömülerek akan ıula -
rıo musikisi kulaklara akseder gi· 
bi oluyor.. Burada sema, tabiat, 
orman, renk, su ve srs; ıonsuz bir 
kaynaşma ve sevişme halinde 1 .. 
T abiatin şen bir çehresi, kuşların 
şakrak civiltileri, insanların ıeo 
ve ~ıhhatli bir edaları var 1.. De
redeki su bile muhakkak allegro 
bir tempo ile akıyor !. Bu alltgro 
tempo~an sonra ölüm ne fenadar 
değil mi? .. Deniz, - ıuların me
zara -,o kailar yıkanımızda ki l?J.. 

Bir dar boğazdan daha geç
tik. Finike ovası, birdrn, karşı

mızda belirdi. 

Mnden oğlu Ragıp 

----~------·-------------.,. 
Kıbrısta 

Bir Posta istatistiği --
1933 senesi içinde Kıbns pos

taların<fao 18,365 lira kıymetinde 
29,98i Po .. tal or<ler verilmiş ve 
ayni müddet içinde 28,472 lira 
değerinde Posta çeki kırılmıştır. 

Yioe bu müddet zarfında 
Kıbrıs posJalarıadan 18,672 lira 
kıymetinde 5362 ( Maney order ) 
verilmiştir. 

1933 te 66,471 liralık pul 
satılmış ve gümrüklrre merbut 
posta ~iibelerinden 10.290 liralık 
resim tahsil edilmiştir. 

1933 sent!sİ içinde Kıbrıs pos· 
tası ile 2,613,339 mektup ve pa
ket alınmıştır. 

bilir ICi bugüo bütün Avrupa , ---------------
Ruıya lebin<le rey vermektedir . ltaly& murahhası M. Aloisi 
Nihayet M. Bartu sözlerini şöyle Sovyet Rusyayı ilk tanıyan mem-
bitirmiştir : Jeket olan ltalyanın Sovyetlcrin 

Eıaseo misal bir sebep teşkil Milletler Cemiyetine kabulu lebio-
edemez . Ben selıebleri ıöyledim Cle M. Bartunu sözlerine tema-
ve bütün dünya karşısında bütün mile iıtirik ettiğroi bildirmiş· 
mesuliyetleri deruhte ediyoroz . tir . 
Sovyet Rusyayı beynelmilel uzvi- Lehistan lfariciye nazırı M. 
yetlerin dııına atmnyınız Madem Bek ; Sovyet Rusya ile Lebista-
ki size geliyor onu kabul ediniz . nıu iki iyi komşu oldu"larrnı ve 
Bu suretle dünya sulbunu korta· ıulbperverliklerini göıtereo bir 
racak olan isabeti göstermiş ola· takım muahedeler akdettiklerini 
caksınız . hatırlatmıştır . 

M. Hartudan sonra kürıiye Çekoslovakya Hariciye Nazın 
gelen İngiltere murabbası M. E- M. Benes Sovyet Rusyanın mil-
den kısa bir nutuk söyliyerek İn- letlt:r Cemiyetine girmesinin Av
gilterenin haıici siyasetinin daima rupa<fa bnlunduğun:ian ve Avru· 

Milletler Cemiyetine istindat etti- pa sulbunuo tarsini ve Milletler 
ğini ve hu tnüe11ennin cihanın- Cemiyetluin cibanşümulluğu an-
mulluğunu temin eyliyecek lier cak Soyet Rusya ile teşriki me-
şeye tehalilkle ittirak edeceğini sai sayesinde mümkün bulunau-
ıöylemiştir . -Geriıl dördUncO sahifede-

şEHIR HAeERLERr 

Süreyya bey 

Seyhan vilayeti cumhuriyet halk 
fırkası idare heyeti reisi Aksaray 
mebusu Süreyya boy kazalardaki 
tcfti~lerinden avdet etmişlerdir. 

Tayi.n ve nakiller 

Mülga kız muallim mektebi 
dikiş muallimi Refika Recep ha
nım Akşehir orta mektep dıkiş 
muallimliğine, kız muallim mek· 
tebi bedon terbiyesi muallimi Ha
mide hanım Ulu "öy muallim mek· 
tehi bedc.ı terbiyesi muollimliğino 
tayin edilmiılerdir. 

Cumhuriyet ilk mektel:.i mual 
!imlerinden Ülker ba'Illm Edirne 
vilayeti emrine_ verilmiştir. 

Uzatdan izin 

Türle diJi ( araştıroa' 
tetkik cemiyeti ) 26 Eki 
öü dil kalkınma işimiıi 
caktır . 

O gün gazeteleriıoi# 
özdille çıkacaklarını, btl 
veren adamlarımızın 

özdıl sav'ını (davasını) 
aydışlar (nutuklar) söyli 
umuyoruz . 

26 Eylül bayıamıoı• 
li) sav'a yaraşacak yold• 

v 

Bi 

ması için Türk dili aı• 

l. w. d d d.. ahf' oııra 
ıgı urma an uzen b 

lusta (millette) öıdil ıl .. c:~ı 
mak ve bunu gürbuzlt:;IJI bak 
çin elden gelrnio yapıl akik 
duğu besbellidir . O , .. 
hıra ıııvıu hüyüklüğüaİİ 
kağıtlar asılacak , balkt. 

tüo adamlarımızı çevre 
layarak özdil işimizin 1 
ğerini anlatacaktır . 

Tapu müdürü Emin beyin me
zuniyeti on btş gün daha uzattl
mıştır . 

Gidip dönme biletleri 
müddeti uzataldı 

O gün radyolarıınııı' 
g ece yımsına kadar öı 'f rı 

laomaktaki asılan (fayd• 
yönde (tarafta) söyliye~ 

20 Ağastoıta başlıyno halk 
ticaret biletleri uıulünden önce 
devlet demiryolları tarafından tal· 
bik edilmekte olan ve gidip dön· 
meğe mahsus bulunan fevkaliide 
tenzilatlı tarifenin müddeti bu ay 
nihayetinde bitmekte idi. Tatbik 
edileo bu fevkalade tnzilitlı tari· 
feoin eyi neticeler verdiğini ve 
balkın bundao istifade ederek mcm 
leket dahilinde seyahatın çoğal
dığıoı nazau dikkate alen devlet 
domiryolları hu müddeti ikinci 
kaoün 1935 nihayetinö kadar uzat · 
mı,tar. 

. 
lstanbuldaki 

Rum, Ermeni ve Y ehudile
rın tayyare cemiyetine 

yardımları 

Ermeni, Rum ve mus~vi ce
maatleri, Tayyare cemiyetine yar. 
dım için faaliyete gt-çmişlerdi. Şim 
diye kad u Ermeni vatandaşları· 

mızın cemiyete vermrği taahhüt 
ettikleri para miktarı 35,000 li· 
rayı geçmiıtir. 

lstnnbulda mevcut 50,000 ka· 
dar Ermeniden mali vaziyetleri 
müsait olan 30,000 nio cemiyete 
aidat vererek bu hayırlı teberru 
işine daimi şekilde iştirak edecek
leri anlaşılmaktadır. Toplanan pa 
ra 4000 liradan fazladır. Bu sent: 
nrfıoda verecekleri paralarla bir 
tanare almak mümkün olacak • 
tır. 

Musevilerio cemiyete h·berru 
elmeği şimdiden taahhüt ettikleri 
para mikterı 18,000 lira kadar -
dır. 

Rum vatandaşlan namına tc· 
berru kaydına henüz yeni başlan 
makla beraber yakında mühim 
neticeler alınacağı ümit t"dilmek
tedir . 

Balıkçılık ıslah ~dih,cek 

. Memlekette balıkçılığın ıslahı 

için mühim bir rapor hazır lanmıı 
ve başvokil İımei paşaya verilmiş· 
tir 4 Bahlcçılak ıslah edilirken ba 
lık konserYeıi pe göz önünde bu· 
lundurulacaktır . 

Türk Matbuat 
Kongresi 

Ankara - Bu yıl içinde An· 
karada bir Matbuat kongresi tep· 
la nacaktır. 

Bu kongreye bütün memlekt-t 
Matbuat mümessilltrinin iştiraki 
mukarrerdir. Kong•t'ıı'i , içt nıa 
tarihi henüz tesbit eclilmemi!ise 
de bu toplanışıo Belecliyeler kon-
gresiyle ayni tarihte yapılması 
muhtemeldir. 

Kongrede Türk mathuatınııı 1 
teşkilatlandırılması, mesleki taaz· I 
zuvun temini etrafında mütead · 1 
dit tezler -okunıacaktu. 

özdilde ellik (Mılli) ~e öl 
deyişler (şarkı) çabc• 
26 Eylülden sonra da ~ 
vımızı ileri götürmek i~1 
caklarını gereken bır lf 

a ll 
iıe , gereken değerinin . an l 

ve Türk dili araştırma in anı 
bütün ellik (milli) birli1' ~e fı 
bütün okumuş ada111l• ~ id 
ileriyi gören ulu Türk ain ? 
özmnlı olduğu btsbelli~ lauk 
bundan ötürüdür ki 26 illan 
ramıcm Türk elinde c• Sıyr 
kutlulanacağını ve buou0

1 
Yunl 

1 ık huni elden gC en hÜlÜo aP 

. ' yııpılmakıa olduğunu ıo 

lüyoruz • 
Türk sözü kullanmtkı 

Türk sözleriyle yaznıak 
zi bir ülkü olarak bütil0 

şılamak için ne yaproık 
yorsa hepsinin bu 26 6 
nlinde eksiksiz yapılnııll 
rinde olacaktır. Yurtl• ~ 
bayrammın yıldöoünıleri 
ve seve seve kuthıla~alı ıl 
dört ğözle bt:kliyen 1çli 
bir elğıo (aşk) yaratmak 
dur . 

Bize öyl'" geliyor lıı' 
bıyramında , en değeri• 
tecilerimize düşmekte "' 
lıği budunun iyiliği ve 

1
; 

için yaptaklannı söyliyeo 
adağa (fırsat) çıkmaktıdaf 

tın, 
liıt 

(, 
bcr ~ 
f•a) 
but 

Dileklerimize uygu~ 
larla dolu bllytik özdil 
kutlulamak için öxdil b• 
dört gözle bekliyoruı · /i-

ş. ınu 

-Ilakimiyeti millıyr b ı r 

... 
Devlet demir yoll•'' 

since ibdaı edilen on ~~ ali 

ve aaba fazla müddetlı .~ nı, 
car biletleri için yal aklı ~1 rti 
retlerinde yüzde yiro>İ " ve 
tenzilat yapılmıştır. ~ id 

Yataklı vagonl&rıo f'~J lı 
rifesi de ehemmiyetli •" ,J S( 

dirilmiştir. Y aım ceo0~ ( 

kt>tlerioCJeo Avrupaya ( 

cuların yerlerine 11,ae~,,.Jf 
g"ldiği için, son za~~: ~ 
bassa T oroı ekspresıo• 
artmıştır. 

'ti""' 
Bu ihtiyaç nazarı 1 foı' 

narak iki ay müddetle 

preıine birer yataklı "~ 
iliveıio~ karar verila>lf 



( Ttlrk83tl ) 

Türk ihtilalinde SON ımAJIBlEJH LIER 
Vatan müdafaası nasıl oldu? 

-2-
Amerikada 

Bir milleti (esir} yapmaktı . 
•liplrr bunu açık söyliyemediler. 
lhıkü (Vilıon prensipleri) ne gö
her mi\let kendi mukadderatanı 

tndisi tayin edrcekti . Galıple.r 
•ha harbi umumi içinde bu esa

kabul etmişlerdı . FakAt sanıi· 
i olarak değil .. Bir propaganda 
asıtnsı obrak kabul etmişlerdi . 
onra utanmış ve daha doğrusu 
1han efkarı nmumiyesini aldatabi· 
ce\cleıioi ummuş olacaklar ki 
lhak) kelimeıiui telaffuz etmeden 1 

akilli maksatlarına (Manda) ke-

unesile ııail olabileceklerini dü· ı 
Ondüler Ye oldular . Fakat yine 
k sual öaünde durmak lazım : 
andıyı, yani vekaleıi , mılletleri 
are vekiletini galiplere kim var-

ı ? Her halde idareleri altın• dü· 
n milletler detil !.. Bili"is bun· 
T boyunduruktan kurtulmak i 

İıı biç bir fırsata kaçırmıyorlar , 
a luyam ediyorlar , yahut hukuki 
olludan giderek protestolarla 
aklaı101 istiyorlar . (Manda) ıe· 
biyetini galiplere veren (Cemi 

eti akvam dır . G6ıel fakat u · 
utmamak lazımdır ki (Cemiyeti 
kvam) denilen müessese gıliple-
io kendi icatlarıdır . Bundan baş 
a bugün (Maada) ile idare olu · 
•n milletler varacakları (Ct!miyeti 
Vam) ıa malımıdır ki onların fılao 
e fılio devlet tarafından vekalet· 

idare olunmasını tensip edebil· 
• n ?I Görlllüyor ~ki (Manda) nan 
ulcuki bakımdan bir kıymet ve 
•nası yoktur . Bu bir maskedir . 
IJrıldığı zaman onun altında bo 

Junlan zincirli oıir milletler ve 
unları hakimiyetleri •ltında tu · 

l
.•n, elleri demir.kamçılı Emperyı ••t g" .. k .. ozu ur • 

(Sivaı kongresi) nde kendini 
er ne bıbıya oluraa olsun müda 
•ay. karar vcrmiı Türk milletine 

bu teklif olunuyordu • 
Teklifçilerin başında Bekir 

SaOJi , Kara Vasıf , Hami lıeyler 
bulunuyorlardı . Hami bey noktai 
hazırını uzun uzun izah etti. Türk 
lnilleti için (Amerika mandası) oı 
lavıiye ediyordu 1 Bunu tavıiye e
denler ukalaca e1babı mucibeler 
deri alirüyolardı • Mesela , Türk 
llıilletinia ilctisadeıı olsun ; barsen 
olıun büyük medeni devletlerden 
birinin himayesine, muzaberetine 
ibtlyacı varmış 1 Aksi halde ya 
tamazmıt 1 

Fakat , (Manda) nın AvrupR 
de,lctleriae verilmesi tehlikeli " 
lurmuş . Biıe çok uzak bulunan 
Amerika 'bu husus da -tebliktsiz 
mit • Bu ••Tltle 0.manlı impnra· 
to rluğuoun inkısama uğr•masıoın 

ö nüne g eçilmit olurmuş . V•bdet 
•nuhaf•ıa edilirmit . lıib Ye daha 
bı r ~ok (mut) ve (miş) 1ar .. . 

Kara Vuıf b ey o lcsdar ılt ri 
Jfidiyor ve diyordu ki "Mcmleke· 
tin ve milletin tamamea kurtul 
duğuna kabul etsek , fa rzetsek 
Lile yine yabancı bir devletin bi 
•lııyeıine , muıaharctine muhla 
c:ıı ,,, 

Türk milletini ( Mında ) ya 
layik gören , 0011a mukadderatın· 
da ıöz sahibi olmak iıtiyen za · 

Ilı gafiiller , ne Türk milletiaia 
lrıınasını ne de Mandanm mabi 

' . 
rtini bilmiyorlardı . (Siyasi taııb)ın 
VerilDlerinden tam•men bıbersiz 
İdiler . Hele R"fct Paşanın Manda 
lı,kkındaki fıkirleri bu bapta p~k 
gülünç şeylerdir , Lafın kısası 
( Sivas kongresi ) bu teklif ıle 
(1'raji komik) bir sahne arzediyor· 
llu . ( Türk ıiyasi tarihi ) ni çok 
deail fakat azacık gözden geçirmiş 
1 . 
•1t ıdamıa ( Mand• ) n1" oe de-

111•" olcluğurıu bilmem .. sİnt' imkia 
Yoktur. 

( 1877 Osmanlı Ruı ıeferi) 

nin verimi olan ( Berlin muabe- 1 
<lesi ) sıralarında Avusturyalılar 

Hoına Heraek'i bu ( Manda ) na
zariyesiyle kf'ndilerine ilhak etti· 
ler . Fakat hiç olmaua Osmanlı 
imparatorluğunun mu\'afalcatini 
aldılar . M"cburi ve gayTi mecbu 
ıi ortada bir muvafakat vardı . 
Bu uzlaşmaya göre Avusturya 
Bosna Hersek'i vekaleten idare 
edecekti . Fakat biliriz ki Bosna 
Hersek bir daha Osmanlı inıpara· 
torluğuna iade edilmedi . 

Ve nihayetl908 de resmen Avus 
torya ~e Macaristan• ilhak ohm· 
du . Türk milletinin mulladdera· 
tında söz ıahıbi olmak hakkını 

kendilerinde bulan bu Mandacı (1) 
efendiler bu kadar yakın bir tari
him izı bilmiyorlardı . Hukuku dü· 
Vt"l hakkında çok değil, fakat orta 
baldt fıkir ıabibi olanlar da pek 
ala biJulH ki bu (manda) me&e 
lesi hemen hemen bir asra yakın 
bir zamandır müellifleri meşgul 

etmektedir . 
İogil •z hukuku dUvelcilerioden 

( Lorımer ) milletleıi üçe ayırır . 
1 ) Medeniler. 2) Yarı Medeni· 
ler . 3 ) Vabtiler . mü~llıf ikinci 
lere yarı istiklal tanır , üçüncBler 
istiklale layık değildir . Dikkat 

!edilirse bugüo tatbik tdilen ( m•n 
da) bu mefhum dahilindedir. Ga 
}iplerin mındaır altındaki yan 
medrnilere az , çok mah•lli bir 
idare tanıyor . Mahalli bir hüku
met t11lağı kabul ediliyor . Vabıi
ler doğrudan doğruya galibin ida
resi •ltındadır. ( Lorimer ) vaktile 
yazdığı eserinde bizi de yarı me 
deoiler arasını koyuvermiştir, 

Akı.na öyle esmiş , öyle )'12:11\fŞ • 

(Dilin kemiği olmP.dığı gibi ka · 
lemde de dizgin yoktur ) Adam
cağıZ1D C8DI 6yfe fstemiı , 6yle yaz· 
mrı! Bol ke a.;,dea atmış , tatmuıl 
Hovarda mı , Hovarda ?. 

Altın madeninin yakinin-
daki bir şehir yandı 

-----
Vaşiııgton ~ t 9 (A.A)-

elaskada ı ome kasabasından bil. 
diriliyor : 

Altın madenlerinin merkezi 
olan onıe kasabasınır. resmi de-
ireleıi ile piyasa mahallatı yan. 
mıştı r . 400 kişi açıktadır . 

ıTome : 19 ( A.A) - l ılas-
ka ) yalnız bir ticutthine, hır 
otel ve şimul mahallesinde bir 
kaç ev yııogıodan masun kalmış 
tır . U:r milyon dolar zarar ve-
ren ateşi söndürmek için dina· 
mit kullanılmı§Ur . Bu esnada 
iki eskimo telef olmuştur . 

Muğla ormanlar1nda 
yangın çıktı 

Muğla : 19 ( A.A ) - Dun-
denbcri Fetlıiyenin kestep orma-
moda yangın çıkmışur . Yangın 
devam edıyor . Gece .Fethiyenin 
köcek ormanında çıknn y•ngın 
Köye bıiz mıntakasınu sirayet et· 
miştir . İki gündenheri orman-
lar yanmaktadır . .Milisın kafacık 
ormamndn ve kalingil, marmi-
roisin kıınnca ormeininta çıkan 
yangınlar söndurülmüştür . Yan 
gınlara ait raporlar henüz gelme 
diğirıdeo hasarat ve tahribat mik-
tarı meçhuldur . 

Mahmut esat beyin in-
kılap dersleri devam 

ediyor 

İzmir : 19 (AA) - İzmir me· 
busu Mahmut Esat bey Halke· 
vinde (Türk ihtilalinde milliyetçi-
ler pransipleri) mevzulu koaferan-
sına devam etmiş ve tıilyük bir ka-
!abalık halk tarafından alika ve 
heyecanla dinlenmittir . Mahmut 
Esat h ey , ıebrimizden müfaralcat 
~deccğinden konforaalarmın diğer 
kısımluını ancak bir buçuk ay 
sonr• •vdetlıJrinde verecektir . 

Düşünelim bir kerre , bizim 
Mandacı rfendiler nelerden ve n~
lerdeo gafil bulunuyorlardı . Bun· 
lara hain dememek için ne deme T okyo-Hamburg arasında 
li ?! lateraeniz o kadar ileri gitmi
yelim • Fakat bunlara serbestçe 
cahil diyebiliriz a ?! 

Feliket içinde baıka ne dOtll 
nebilir ? Ne tavsiye edilebilir ? 
Deyealere cevabımız kıH olacak 
tır . Milletin , memleketin o gün 
lerde maruz kaldığı felaket esaret 
tehlikesi idi . 

telefon konuşmaları 

Haınburg : 19 ( A. A. )- Tokyo 
ile Homburg arasmda yapılan ilk 
telefon mükaleme i te§~bbüsü mu-
vaf§akıyetle neıicelenmİ§tir . Ham· 
hnrg- Amerika- Linie şirketinin mü· 
meesiti ıelefondan Tokyodan çağır· 

mı§ ve kendi ile açık bir surt:Ue 
görü§ülebilmittir . 

Moskova sefirimiz 
ltimatnamesini verdi 

1 

ı.aı .... -
Moskova : 19 ( A.A) - 17 

Eyliil rujlı.inde Kremlio sarayın 
d • Törkiyo büyük elçisi Vasıf bey 

vyet ;Rusya m.rkezi icra komi · 
tPsi r.eisi M. l(JerJiyakofa itimet· 

Doğrudan dotruJa eıarete gi · 
rift•r olmakla kelime farkiyle esa • 
rete dDtmek arHında bir fark 
yoktu . K61eliğin iyiıi ldStfüıU ol
maz . Köl~lik köleliktir . Dütma· 
nın yapmak istediğiyle bizim 'Man. 
dacılar ) ın teklifleri biröiriaia 
ayni idi • Aradaki fark k elime 
farkı idi . O kadar .. Şu halde ya. 
pacak ıey keodiliğioden bP.llidir . 1 

aıneeini ıtakdim etmiştir . Nedir ? ( Maoda ) yı da ret . ıı 

Zibinlerirı karıştığı bir sırada ' 
yine büyük Gazi ortaya atıldı. Vatan V 
snerleri meydana koydu . l Mao· I e 
da ) teklifleri reddolundu . 1 f 

Hundan sonra M. Cerviyakof: 
asıf h eyi hususi surette kabul 
tmiş ve Vasıf bey kendisine se 

DüşiloUnüz bir kere ( Maada) 1 t 

kime layık rörDlllyoi'dQ . Türk 
milletinf! değil mi ? Halb'lki o , 
milletlerin en ruedenilerin<!en bi 

~ret erkanını prez'lnte eylemiş· 
ır. 

M. Lenoukdze ve M. Kres-
ioski ve lıaric:iye komiserliği 
rkAnı itimatnamenio takdimi 

t 
e 

risi idi . Ne yazık ki bila yeoi, yep 
y"ni hukuku davel kitapla · ında 
( Maada ) yı buluyor . Yalnız yer 
bulmuyor; hakkı hakimiyet telifine 
çalışılıyor . En son neşriy•t .ra · 
sauda meseli maruf Alman müel f 

nuaada hazır bulunmuşlardır. 

Bafr.edaki kereste 
Fabrikası 

Bafra: 19 (A. A.) - Kereste 
abrrikamızın Sarı çiçek ormanı 

lil ( Kari Ştrop ) un ( Hukuku dli · 1 t 
vel ) inde bu tn mDdafrra c:diliyor. 1 t 
Meşru gösterilmf'k isteniyor . Bu· b 
na ancak riya ve hamakat inanır, 

omruklarından çıkardığı keres -
eler bütün Türkiye piyosasınıJe 
iiylik lıir revaç temin etmekte· 
ir. İki yüzden fazlı amele fah· 

Hak ; hukuk değil 1 Ne yazık ki 
tarıbia seyrinde hakkın kukukçu!ar 
elinde ihtirasın vı ıtası oldutunu 

büzfiole görüyoruz . 
- Soau var-

ikada çalışmaktadır. r 

}"abrikayı ziyaret eden Şükrü 
H alil pa§a gördüğü faaliyet ve 
i utizam ve tasarrufundan dolayı 
iz harı memnuaiyet ctmiıtir. 

İngiltere ile Almanya! 

Arasmda ticari mQnasebeti ı 

çoğaltmak için ' 

---Londra : 19 ( A.A ) -M. 
Leithrossun riyasetinde hulunen 
lngiliz iktisat heyeti Berline ha· 
reket etmi§tir . " Deyli t~lgraf ,, 
gazeteısi bu münaselıetla diyor· 
ki : 

İngiltere ile Almanya arasın· 
daki ticari münasebitler heyeti 
umumiyesiyle gelecek hafta zar· 
fında kabiaece tetkik P.dfcektir. 
Alman ithalat tüccarJan taratın· 
dan bili ödenmiyen borç mik-
tarı 1,750,000 İngiliz lira8ına ha-
liğ olmaktadır . Bu halelen en 
ziyade müteessir olen kumaş fah-
rikatorlardır . İngiltere meusu-
cet saneyii mümessilleri mem-

nuniyeti mucip bir itilaf husul 

bulupta İngiliz ihracat ~ocirleri· 
nın alacakları emniyet altına 

almmıdikça Almanyaya on para· 
lık mal satmıyaca.klarını söyle· 
mişlerdir . 

Bükreşteki Leh sefiri 
neler söylemiş? 
Bükreı : 19 ( A. A. ) - Lehiı· 

tının Bükreı sefiri Leh hükiimeti· 
oin Cenenede akalliyetlere dair 
yıpmıt oldu~u te§t'bbüıün kaıi ol· 
doğunu ve hiç bir ıeyio mezkôr 
hükumeti bu karanndan gP.ri dön· 
düremiyectlioi beyan etmiştir. 

Mumailey)ı,ntanının hürriyetini 
ve şerefini düşünen her hakiki Ro· 
men vaıaoperverioi Leh vaıaup~r-

verlerinin hiHiyatına mümasil his· 
siy at beelemekte of duklan mutalaa· 
sıodadır. Lehistan tarafından müda-
faa edilen prensiplere karıı yükse· 
len ıenkitleri her halde Roman mil· ı 
letinc yabancı olan bir menba y11p· 1 

mıktadır. 
Gazeteler biç bir mnıalia ilave 

eımekeizin bu heyanaıı nrpelmit· 
lerdir . . Fakaı ecnebi meı.ba deyf• • 
y~pıları telmih 8ükrP.tin eiyaseı ve ı 
dıploması mabafilince o kadar mil· 
eait bir eur~tte karşılanmamııtır. ; 

Bulgarlar oradaki Türklere 
çok f~nalık yapıyorlur. 

Sofya : 19 ( A. A. ) - Bulgar 
ajansı bildiriror : 

Varna cinrmda Deniz köy Türk: 
ehaliiline bazı mezalim yapıldı fanı 
dair ecnebi memleketlerde inıipr 

eden havadisleri tavzihan meselenin 
eabıi bir adavet neticesi olarak ay11i 
köy halkından bazı köylülerin 12 
eylfil taribiode bir Türke ait bir eve 
~e bir değirmrne . alf'Ş vermelerinden 
ıbaıeı olduğunu be,•na selibiyetta· 
rız. Esasen bu ıneet"lede nüfusça hiç 
bir lt>lefat yokıur. 

Şumpu havaliıi müdürü erıeıi 
gün vaka mahalline gitmit Vt' fail · 
leri derhal tevkif euirmittir. Bunl11r 
muhakeme ve şiddelle ıecziye olu· 
nacaklardır, 

Himalayanın 
--·--

7899 metre yOksekliğine 
çıkan Alman heyeti . 

,...., 43'~-

Berlin : 19 ( A. A, )- Viktory• 
ismindeki memi ile C<"nevreye gel-
mit olan Alman Himaliya heyf'Iİ 
erkiirııodan sağ kalmıı oa..Iar ga· 
zelt>ciletoe beyı"ua bu~k he· 
Yt ıiu 7899 meıre irtifaa kadar çık· 
mıt olduğundan ve bu nRktanıo he· 
yeıin çıkmak ietediği ıekiz bin 150 
metre irtifa.~ndaki ıahikaya pek ya-
~ın bulundqtuau töylemiılerdir. . 

•••••• • 

' 
Agfa fili mi erinin 

Her çe,ittan, en ta-
:ıelerini çok uouz fi-
yatla; 

Fqto Ç{,vku~dan tedarik 
J;DEBIL1Rs1Ntz. 1 

. 1 

Sahife : ~ ... -Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyata 
C 1 N S t Satılan Mikdar 

En az En çok 

Kaeımah ·- pamuk 
1=-_K._ s. K. s. Kilo 

--= ·~ 

,_ :::-----:= 

Piyasa parlağı ,, 
Piyaea ıernizi 

" iane İ 32,50 33 
iane il 

,_ 
30 

'lan" san 3.5 
Klevlant 

YAPA(;J 
Bepz 
Silah 1 1 

Ç 1 (; 1 T 
Ekspres 
iane 1,75,5 
Yerli "Yemlik.,. .. "Tohumluk., 

HUBUBAT 
Du~aay Kıhrıe .. Yerli 

,, Meoıan~ 

Area 
Fasulye 
Yul•f 

-
Delice 
Kuı yemi 
Keıeo tohumu 
Bakla 
Si sam 

1 1 
:ııU N - -

....... Salih Efen-di 420 .... - ~ :!~ 
.. 

~~ 
Düz kırma .. 250 
~imiı 550 H 

~f .ıi. Cumhuriyet -N i3, " 
" Düz kırma .. 

Alfa -.. 
Liverpul Telgraftan Kambiyo ve Para 

19 I 9 I 1934 lı Bıokaeındaı;ı alıomıttır. 
Sanlim 1'uu K. SJI 

Vadeli 6 84 Liret "balya .. 10 79 

Vadeli 6 80 Raytmark "Alman., 50 18 

Hazır 7~ 11.Yf Fnnk"Franıız,. 8 29 
St~rlio .. laıiliz,, -

Hint hazır 5 11 
621 

Dolar "Amerikan., 124 14 
Nevyork 

~ 

12 73 Frank "levicre .. 41 05 
-- -~ - · - -

,.. 
En güvençli kazanç 

-. 
iç borclanmanın (C) • • son serr•ı • 

de satlığa cıktı • ... _., .. 
Bakıra kavuşmak ve • ol· zengın 

mak • • bu ıçın tahvillerden alınız 
% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi oları bu lsllkrazin son tertibi de. 

eval'lce lhrıac olunan A v~ B serileri gtM ayrıl hak ve imtiyazları 
havi beheri 20 lira itibarı kıymelte , hamiline mnharrer 200 bin 
lahvilden ibaret olup. tam tahvllirı 3 le birini temsil etmektedir . 

Hu tahviller . karıurı m_uclblnce umumi ue mülhak bülçeltrle 
idare o/uman daire ve mııesseıelerce , vildyetler hususi idareleri 
ve belediyelerce yapılacak mlizayede münakasa ve k ı l d . ·· mu a11e e er re 
lemlncıl olarak ve hazinece satılmıı ve satılacak olan milli emldk 
bed,•llt•rlnin tediyesinde itibari kıymetl::rl ıizcrinden baıabaı kabuı 
olunur . Tahvil ne kuponları ile tcdiyeleritıe mıileallik evrak ve 
senetler, faiz ve lkr<ımlyeler ve diğer muameleler istlkrazın tama· 
men lif asma kadar her türlü rıisum ve vergiden muaftır . 

% 5 fa 1zden baıka. ıenede iki defa yapılacak kef!.delerde de 
kazanan uumaralara ayrıca ikramiye 11erllecektlr . 

Siyam Başvekilı Bafra iş Bankası çiftçiye 
ödilnç , para verivor 

B&R8kok : 19 ( A.A ) - Siya ·· Bafra: 18 (A. A.) _ lı Bank•. 
8İ hayattan çekilmeği tercih etti- sanın zürraı ikraz mn•meleai fa-
ğini geçf'nlerde Böylemiş olduğu aliyetle devam ediyor. Köylilnfln 
halde M. Fiyabayol Boşvekalet tehacümünden Banka geç vakıt. 
vazifesini yeniden deruhte etme · lara kadar çalı1111ak mecburiye 

~ ge razı olınt11tur . tinde kalmakt•dır. Balkı• mem. 

Zarif hediye .•. 
nuniyeti dereceaizdir. ' ,---1--çgllklll --11111111-ıt fll., 

V arıova : 18 ( A. A. )-Şallence ı bu ıece nöbetçi 1 
~8naeında g~terdili k.ı.~manhk 

dolayiıilc;, oailHblit nuırı İngiliz eczane ' ~: a.matör tayyareci MakfertM>na Arif 
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Hlmayel et/al reisllntnden : 
Muila: 19 (A. A .) - Bu eene 
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bal 1~rleri ol•n Merk•z ve Mar-
21 9 934 Günü S eyban par· ~ 

mıris kazılarında bal maheulü 
lu~cf • Y~ılacak aünnct dlljüal il@ ;1 

iyi ol•c•ktır. 
Hımayeı etfalin laiç bir alik,all 
yoktur. Himıyei etfal dnaet dü· 

-
Blsı IP!Jı•ll,rde yaz lftlı ke-

• 
tünü 27 ·9-1934 te Y aldıı parlrı.-da 
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Araplar protesto \ 
ettiler 

Birinci sahifeden artan -

c· k kanlurdan Fransa mrsuldur!,, 1 

Bu protesto beyannamesinin 
rıasıl bir tesir ynpacağı belli de 
gil. fakat her halde Fransızları 

r pico ılüşündüreceı;riııo şüphe yok , 
tur. Yerin gökün kabul etmedi- ı 
ği \e aylardanberi bunların is , 
k.inı için yer arandığı halde Fron
sızların ansızın bunları Tür ki- 1 

ye - Irak lıudııdıı üzerinde yer 
lc,tirmeğe karar vermesi çok 
ılikkate değer bir hadise olarak 

1 

kaı;:ılanmaktachr. Bu hadise kar 
~ı,ıncla Türkiye hükumetinin na
sıl bir yol tutacağı malum d•ğil
"·ıle, hP.r halde bundan memnun 
olmıyacağı ve hududu üzerinde 
lı ir fitne ocağının kurulmasına 

uıii~aade etmiyeceği zannedilmek
teıl r . Suriy«liler, Türkiytnio 
tutacağı yolu sabırsızlıkla bekle
mekte ve Türkiyeden ümitleri 
ni kesmemektedirler . 

* * * 
Bunu fırsat bilf'n Iloyboncu 

lar da, son zamanlarda faalıyete 
gec;meğe teşebbüs etmişler ve 
ha~larında Süreyya Brdirhani ol-
mak üzere ı 'asturilerle, Ermrni· 
lerın Kürt ırkını.hu gelme ve 
ayni köke mensup kömeler ol
ıluğunu ileri süımeğe başlamışlar 
dır . 

Bu hainlerin bütün maksat
ları şu imiş : 

Kürt, Ermeni ve asturiler· 
den mürekkep müHtakil bir hü 
kiimtl kurmak !. .. Bu hükiİm•t 

(Türk Sözü) 

FOTO 

'' Agf a ,, filmlerinin her çeşidi 

Dıinyaca 
zesl bıılıırııır 
dur. 

meşlıur ( A G FA ) film/erlıı/11 rn ta 
Flyallıır. diğer bıilılıı markalardan ııcıız · 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika 
dismanlar. 

resimleri, agran-

Talebeden tenzlldliı la 
rlfl' ile ricrcl alı111r . 

o•o 
FOTO COŞKUN: 

Yaj! Cami Civarı 

Yeni istasyon caddesindeki biçki dik'ış ve 
şapkacılık yurdunda. 

~harif Vekaletinin resmen kabul ettiği Belçika mPtodu öğretiliyor. 

Umuma kayit lıaşlam ştır . 

Ayrıca do Belçika metodu üzerinden malı.astarlık dersleri öğr11tmek 
üzere 3 aylık 6 ~ylık kursları için de kayıt muamelesi yapılmağa baş
lanmıştır. Ş"raitimiz pek ehveoJir. Kayit zamanı sabah 8 den 4 de 
kadardır . 451 1 9-10 

i 1 anı ati 
, ,., 
Yeni istasyon caddesi B e 1 e d i ye 
Hanımlarterzihanesi --------------·---

Zahide 
1935 senesinin gayet şık ve 

zarif modelleri üzerine İşe baş

laJığını muhterem hanımefendi-

lere i!An eder . 2-10 

Telefon" numarası : 32 - 4542 

Seyhan muhasebei hususiye müdür
lüğünden : 

Siptilli mevkiinde kil.in İdarei 
llususiyeye ait dükkanlara , 123 
lira 62 kuruş muhammen bedel 
üzerinden yaptırılacak olan saçak
lar aleni münak:ısaya vazedilm :ş 

olduğıından talip olanların şartna
meyi görmek üzere her gün Muha· 
sebei Hususiye dairesine ve yevmi 
ihale olan 27-9-934 perşembe 
günü saat dolı.uzda % 7,5 dipozito 
alı.çelerile birlikte mezkür gün ve 
saatte Encümeni Vildyete müra
caatları ilAn olunur.4514 

10-15-20-26 

Adana Tohum islah istasyonu Mü
dürlüğünden : 

Müessesemize ait Üretme çif
likleri için 934 senesi Mayıs sonu
na kadar lllzım olan aşağıda mik
tar ve n~vileri yazılı yanıcı mad
deler fiatı azaltma ve kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

Satmalı. isteyenler mallarının 

nevi vasıf, kesafet ve kalori dere 
celcrini ve kapların aldığı miktarı 

gösterir bir talepname vermeleri 

Belediye riyasetinden : 

Ulu cami mahallesinde üç dükkan 
Belediyeye tanzifııt ve tenvirat vergisinden dolayı Lorı·1° 

Ulu cami mahallesinden Nuri efendi vercsesine aıt malıaJleı 01 

sağı tarik solu ve arkası sahibi s<met, ÖHÜ tarikiıım il~ ınııhd~ 
arşın muralıbaındaki orsa üzerine m~bni Ü\' bop dükkllnırı ~ 1 

emval kanununun 9 ve 13 üncü maddelerine luvfikon B•leılı1 
vu açık artırmn suretile sat .şu çıkarılmıştır. 

Kati ihalesi Teşrini evvelin on üçüncü cumartesi günü 8
881 

ıcra edileceğinden taliplerin o gün belfdiye encümenine ınU 
ilan olunur. 4516 10-14-19-23 t•n 

Ül 

-------- ____________ /'_ ilP 

Adana Erkeklisesi 
müdürlüğünden : 

Ekmek 18,000 Kilo 
Koyun eti 6 500 )) 

Sadeyağı 1 ,400 • 
Kesme şeker 3,200 )) 

Pirinç 2.400 )) 

Un 1,600 )) 

Zeytinyağı 450 » 
Sabun 560 '· 
Odun 85,00 l 

MaJen kömürü 10,000 , 
Kuru fasulya 1,600 « 

Melı.tebimiz pansiyonunun sekiz 
aylık ihtiyacı olan yukarıda müf
redatı yazılı 1 1 kalemden ibaret 
erzak ve saire 25-Hylül - 1934 
salt günü fiatları haddi !Ayik gö
rüldüğü takdirde - ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle münakasa
ya konulmuştur . 

-~· za 
Adana su işleri müdürlU&.,. :; 

içe( Villl.yeline b9~l: e 1 
ovasının sulama aınelı11 •y 

ııuııkanalı üz •rinde )"8 ~ • 
zımgelen on üç parç9 1 

, • k Dırı 
bulunan sunaı ımalAtın lıu 
deli olan ( 1521 O ) on bel ı4 ıl 
yüz on lira mukabilinde 
zarf usulile münakasaY~ 
ve bin dokuz yüz otuı J 
teşrini evvelinin üçüocii il 

günü zevalden evvel '~ ak 
ihalesi mulı.ıırrer bu)unııı ay 

ğundan taliplerin keşıf has 

yüzde yedi buçuk tem; 081 'v 

ile diğer vesaiklerini h•tl :: 
zarfların MersindA hüktlıPo" 
sinde müteşekkil komieJ ına 
etmeleri ve mukavele .;e heli 

de Elcezire mıntakasında ve 140 r--
kilo metre derinlık, 250 kilo 

Biçki ve dikiş yurdu ---,.. ve şeraiti anlamak üzere Tohum 
ıslah istasyonu müdürlüğüne mü
rucaot eylemeleri ihaleniıı 4 Teş . 

rini ovvel perş~mbe günü saat 15 

Talip olanların yüzde 7,5 te
minat akçasının mqliye veznesine 
yatırıldığına doir vezne makbuzu 
ile beraber mezlı.ilr tarihte taoı 

saal 16 da mekteb:mizde toplana
cak olan komisyona ve şeraiti öğ
renmek istiyenlerin de her gün 
öğleclen evvel mektep idarfsıne 
mitracaatları . 4502 

vesııir evrakını görnıelı 1 

Adanada Suişleri mütlOf 

Meı sinde Nafıa dairesine 
Aylemeberi ilAn oluıııır. 

7-11 _16 ...... 

~e 

lele 
lar 
'lür 

metre uzunlukta bir araziyi ihti-
va etmektedir !.. 

Bu hayelat arkasında koşan 

z~~allı hoybunculara acımak ve 
~iilmekten başka bir şey dene
m z . Bir çok defalar kendileri 
ni tecrübe eden ve İngilizlerin 
parasiyle b·r çok kardeş kanıuın 
dökülmesine sebep olan bu ha
inlerin ark.asından gidecek artık 
hiç bir Kürt olmasa gerektir . 

Söylendiğine göre, Süreyya, 
yeni hükumetin Cumhur rtisi ! 

Refika Recep 
On senallenlıeri memlek ·ı le bir çok kıymetli talebeler yetiştiren 

Adananın bu en eski müessese~i bıı kerre biçki ve dıkiş işlerine ilA
veten Belçika ve Ladöv~z metotları, yapma çiçek ve yağlı boya şube
lerini de açmıştır. Fıyatlarda geçen seneye nazaran yüzde yirmi ten 
zilat vardır. Kayit vu kabul muamelesi kapanmak üzereılir . KaJro pek 
dar olduğundan bu yurda gir~ceklerin bir ao evvel müracaat etmeleri 
lll.ztmdır . 

Adres : Bebekli Kilise civorıncla Biçki ve Dikiş yurdu . 

de Ziraat müJürlüğünde yapıla-
cağı. 

Miktarı 

2800 
1300 
400 
400 

1000 
70 

Teneke 

• 

Kilo 
Teneke 

Ciıısi 

Motorin• Mazot 
Petrol 
Benzin 
Vakum 
Gress 
Valvalin 4523 

13-20 

5-10-15-20 

Kacakcılar vatan • • 

hainidir 

P, 
uı!.Aıı 

m üfel'l'ı uın Ronfken 
doktor Nacı ı l•ı 

t eıl 
Seyyahatten avıle P 

talarını her~gün soh3hl~ 
kadar Abidin pAŞO es 1 
muayenehanesinde Jı:ob 0 ı 
<lir . 4501 1 ıY" 

v 
adı ,., 

Asuri Patriği Maışimun d ı Ru
hani reisi olucakmış !.. r Gazetemizin , İna 

lıiz 
ri ıı 
Pıla 

bir 
lıile 
dit 

Allah akıllar versin ! .. 

1 
Cenevrede çok ~ız- 1 

gın çalışmalar oluyor, 

- İkinci sahifeden artan -

ğunu beyan ederek leh le rey 
vereceğini söylemiştir . 

Kanada murabbası M. Skarl 
ton bugün sovyel Rusyıda ve Ka
nııdada mevcut njimler arasında 
bir çok müşabih prensipler oldu 
ğunu ve esasen bu prensiplere di · 
ğer bazı devletlerin muhalif bu 
lu duğunu söylemiş Rovyet Rus 
yanın Milletler C•miyetioe kabu
lunun cihan sulbu için zaruri ol 
duğuou ve biuaenaleyb Rusya le 
hıııde rey vereceğini bildirmif
tır 

Türkiy Hariciye veklii Tevfik 
Rüştü beyin Sovyet Rvsya lehin
deki beyanatından sonra ~öz alan 
başka murahhas bulunmadığı için 
Reis M. Demadaryaga Milletler 
Cemiyetinin cibanşumulluğu hu
susunda ittihaz edecek karardan 
dolayı beyanı memnuniyet etmiş 

ve aşağıdaki karar suretinin kabu 
lünü tekH etmiştir : 

15 Eylulda 30 beyeti murabba
sa tarafından Sovyet Rusyaya 
gönderilen daveti ve Daoimarka, 
Norveç ve İsveç tarafından yapı
lan tebliğatı ve keza Sovyet Rus- . 
yanın Milletler Cemiyetioe verdi- 1 

1 

ği cevabı nazarı dikkate alan ve 
Sovyet Rusyaoın misakın bütün la

q•bütlrrine riayeti taabbüt etmek-

Abone ve ilan şartları 
3 Aylığı üç, 6 aylığı altı, yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edılir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

* * * 
Bil defa konacak ilanların üçüncu ve dör

düncü SPıhifelerde her satırı on kuruştur. Rek
ıam 111 ... :ıiyetindeki devamlı ilanlar için ayrıca 
pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. 

te olduğunu maşabede eden altın· 
cı komisyon , Sovyet Rusyanın 
Mılletler Cemiyetine kabulunü u
mumi heyete teklif eder . 

Zayi senet 
Çarganlı köyünden müteveffa 

zevcim Abbas oğlu Mevlüt efendiye 

borçlu ayni köyden Ali oğlu Ziya 
ve Kadir efendilerden alacaklı hu -

lunduğu Adana birinci Noterliğin -
dan resen tanzimli ve 1240 lirayı 

muhtevi senedi zayi ettim. Mezkür -11 YILLlı -. ... .. 

E{ler ı,ıerırılt' 
de" intizam arı'l0" 

il 
bıı 
fpdi 
i~i" 
lr&i 
ıu~ 

rl 

"" gar sanız, hem .. G mı, 

hem gUzel iş 'l'P' ~~~ı 
,. VPI 

tırmak istiyor• nıı 

nız TUrk SöıLI"~ ~~1 
mura•0 

edin it· 

'',SSESE 

eıo 

d 
Ba, 
ınıı 

loın 
nı., 

111e 

Av 

Reylere müracaatla üç mem
leket [Hayır] demiştir . [Portekiz 
Hollanda v.: lsviçre .] Yedi mem · 
leket müstenkif kalmıştır . [Belçi 
ka , Lüksenburg, Arjantin, Vene 
zulea , Paraguay , Nikaragua ve 
Güba] üç memleket reylere kati
yen iştirak etmemiştir . [Oruguay 
Finlandiya ve Panama] diğer bü
tün devletler ki miktarı 38 dir . 
Rusyanın kabulu lebinde rey ver
mışlerdir · 

senedin yenisini alacağımdan bük- • ) 

mü olmadığını ildn eylerim. -----------------------·-------------~J 
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l:lu 
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Bugün ögledea aotıra~hu mese
le umumi heyette görülecektir • 

Adananın Hacı Ali köyünde ... ~ 
U • ' t ,.. dır 

mukim ıtıüteveffe Mevlüt mumı neşrıy• 

efendi zevcesi Mehmet NareJl/fl ,1 
Hüsne Adana Türk sö:ıil ııı• 


