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•• -- -- Sovyetlerin 
lilletler cemiyetinf' girişleri bü· 

Hin iya i ufuklarda ferahlık ve em· 
niyet U)andırdı • 

il8yetimizde 65 ilkmektep muallimi terfi etti 
Türkiye ve Milletler 

cemiyeti 

Ferit Celal 
ie .f..ytarAnka;a 

Milletler cemiyetine Sevyetler nasıl girdiler i Terfi eden muallimlerimiz 
1 

Sovyet hükumeti 40 reyle cemiyete kabul edildikten 1 

sonra Baş murahhas M. Litvinof bir nutuk söyledi •. 
Altmış beş ilkmektep muallimi 

birer derece terfi ettirildi • Bundan birkaç yıl evvel Türki
roio fületler cemiyetine girme i 
ütün devletlerin eviıır ve evgile· 
ıle kar ılanmıırtı , o zaman 1illetler 
eıuiyetinde hakkımızda çok derin 

_.,J""1.alıürler gördük • Diiıı de Milletler 
~t!miyetinio idare heyeti sayılan Ku_ıı· 

Ve '' Sovyet Rusya sulhu temin etmek uğrunda 
asli teşriki mesaiden imtina etmemiştir,, dedi. 

Bu muallimlerimiz maaş farklarını 1 Eylul 
934 den itibaren alacaklar . 

y azalığına 48 rey gibi bü) ük lnr 
gb lı: eriyetle dahil olduk , on iiç dev· 

9li t murabbasından terekküp eden bu 
eyetio içinde bulunmamızın ehem· 
iyeti gUn gibi açıkllr • 

Joponyaum , eoııra Ja Almanya· 
ııı 1illetler cemiyetinden çekilmi§ 
lnıa ı ve bir zamnnlur ltal)'anın Mil· 
tler <!emiyetinin artık ihtiyarlamıır 
lduğuoa dair ileri sürdliğü fikirlere 
ağmeo Milletler cemiyeti ; hugiinkü 
orkuoç tehlikelere karşı koyabilecek 

biricik be) oelmilel cemiyettir • Ve 
lllillı·tlerio bu cemiyeti dalın ziyade 

k\ iye etmek hu u unda arfettiklrri 
a~ret, glin geçtikce nrtmnktadır. Bil· 

hn a do tumuz Hu yanın birkaç gün 
f'\ •;el hu cemiyı•tt• dahil olma ı , ce
ıiyctio me\·cudiyetini kuvvetlendir· 
ll§tir , 

mumi burp bittiği zaman , O · 
hı ıılı iruprraıorluğunun korkak, §Üp· 
hı li, mütereddit politika ı yiizünden 
a ırlarclanberi pi" biınizde cete)an 
•den dünya hu unıeti artık son nok· 
ta uıa va ıl olmu ıu • Bir çok devlet 
•danılorı Türk milletinin mezarı 
U~erine konacak taşa yazılıı~k cüru· 
1 •ler aramakla me gul bulunuyor· 
Jerdı. Avrupa diploma i defterinde 
Türkiye için mukayyet olan karar : 

Evvela Avrupadan ihraç . . onra 
Arıadoludan •. ,, her ağızda §U meş'· 
bnı cümle geziyordu : 

t - Türkleri gt'ldikleri yere .•• 
tepe ! . . 1 tepe ! . . 

Türk milletinin s ciye indeki bü· 
liklüğü, hu milletin kökündeki sağ· 

laınlığı anlamakta büyük gaflete dii· 
1 olt"r hemen lıenıen ek cri)etli •. 
t\Hupah olduğumuz halde bizi hülii 
ç dır altında, göçebe adrderi icinde 
)a amakta olduğumuza kendilerini 
inandır n A\·rupa diploma i iilı>mi 
bizi ; değil Avrupalı müe esele· 
rin ha§ tı~şekküllcrine geıirmek;_ka· 
pılarından içeri bir mi nfir eıfatıle , 
bir davacı ıfatile ol un oknıayı 
bile ak1llarından a la gcı;irrncnıişler· 
dir • 

Biiyük l\lusınfa Keınnlin milli 
tnijcadele i, onra e§ iz ipkılaln ve 
bu inkı1aptaki derin enmimiyı>t, sar· 
f dilen hami nin iddeti ve huıılnrın 
ıçimle Türk milletinin aulhpnvcr 
lı i ve lıu bu u caki i leri ciddi tu· 
tu .. u , ı>trqfın ı;liztinii oçma~a kufi 

.,,, ((t idi • 
I' Filhakika 'l1iirk inkılabı, ne can· 

ıimat gihi , ne de me ruti)•ct gihi 
Avnıpa)'ıt hoş görünmek için ~" bir 
ı rureı altında ıne)·dana g tirilme· 
nılttir. İnkılalıımız her hu .u ta _ Türk r tııillı-otini ciddi bir hamle ıle ırıan· 

Cenevre: 19 (A. A.) - Sovyet 
Rusyanın Mılletlf'r cemiyctıne ka 
bulii 49 azadan yecHsinin istinkfifı 
ve üçüniin mulıalefetioe karşı 39 
reyle kalnıl edilmiştir. 

ü)fümnı ek eriyet 42 üzeıin 
<len hesıp edilmiş oMıığunclan 
28 olmak lazımdı. SeJiihiyetlcr 
kemisyonu So\ yet heyeti murah 
ha asının sclahiyctcamesici t et

kik ederken lıe)•cfi umumiye Sov. 
yet Husyaya mecliste daimi bir 
azalık \erilmesi hakkındaki ka
rar un-•tırıi 10 ıeyle kabul elmiş 
tir. 

aat tanı 19,15 te wyet 
heyeti nınrahhasas:ı .Milletler Ct? 
miyeti heyeti umumiyeslnin içti· 
mı halinde bulunduğu salona 
girmiştir. 

İçtima salonu en lıüyük gün · 
lerini bilhassa Almanyanıo gir
diği gUnü hatırlatıyordu . .Matbu· 
at ve diplomatlara tahsi edih~l 
olan tribünler baştan başa dol
muştu. Daha evvel heyeti umu
miye toplandığı vakit M. Dema 
deeynga siyasi komjsypnunou ra· 
por toru ı:ııfntiyle,komisyooc akabul 
eoilmi§ olan karar suretini oku 
muş , Sovyct İtu yanın kabulü 

nü ıeklıf etmiş ve yakında Ame 
rikanın da girmesi snrdiyle şid
detle arzu edilco cibanşümullü 
ğe Milletler ccmiyetioi l ~rişmesi 
temennfsinde bulunmuştur. 

İsviçre murahhası f. fota 

Sovyet Rnısyanın kabulü lf·h:nde 
rey vereceJ;rioi tekaar etmiştir. 

Scrbeıt Irlanda devleti mu
rahhası 1. Devalera ovyet Rus· 
yanın dini teminat vermesini is· 
temeklc iktifa etmiştir. 

İran Dış murahhası So\'yet 
Rusyanın kabulü lehinde rey ve 
receğini söylemiş ve komşusu 
Ru yuna sulhperver fikirlarini 
metlıü ena ederek demi tir ki: 

ovyet Rusya Hriyaıı - Kelloğ 
mi akma i..tirak etmi:. \'e müte· 
cavizio tarifini yapını tır. Hu tarif 

hanın da altında imza ı lıulunnn . . 
bit çok taraflı bir mualıecleye 
mevzu olmuştur. 

İran; So' yet Husyınııı huzu· 
riyle sulhu \ c tilletlcr ccmiye 
tinin cilıanşüJilµlhığunµ nrnhıf a-

dığı , sevdiği medeni sofo lıinın ev· 
,, 1 eı yeti tirınek için )apılmıştır. Bu· 

rııın i "İn k. onun harici politika ı 
1 da au~ıa ve' diğt.r milletlerin hu-

. • d umde i olmu \'e bu uretle ,..alı ıl· 
-• lı.uklarına, hürriyetlerıne azamı e· .. 
r ... cede hürmet etmek eso ına daya· mışıır • 

nır.Uattii Türkiye kadar kim e ulb· Hileler Cemiyetinin ehcmmiyeıi 
d • ·r·· ve onra da hu Cemiyetin idare he· 

l>erver oldu~unu iddia e P.mez_ · ur-
L e }'etinin ehemmiyetini diişiinür ek az 
ıı.i)'enin en büyük hır 1 geşmış asır· 
1 d 

· l zaman içinde aldığımız mevkiio kıy-
ıırın memleı...eıte açtığı erın >O§· 

-. h'. ·· metini ölçmek kolay oh.ır . 
hıAu doldurmaktır · Hunun uturı 

·ı ı ı lrna BiiyUk bir Dahinin on "'ıl içinde 
ını lrtler tarafından an a§ı mı~ 0 • J 

••oda tele cüphemiz yoktur • 'fµrk yurdu için diişiindü~lerirıi ür· 
111 • • atle \'e elıcnınıiyctle ıatlıik etmek 

1ımet Pacıa 11ibi, ayı ı tarih. ım_ız · 1 :ı t!! ı bu u unda gö terdiği büyük ıaınle , 
de az göriilen , tedbirli dikkarlı . ıır 
ll 

al~ylıimizde karar elan Avrupa pl.l· 
nşvekilio ve onun politika ınn rnao· d d 

d
. litika ının akidesiui ~ece eo gün ü-

1111§ Hariciye vekilinin Anup. a .•P· 
1 1 ze ~evirdi • 
Oıoa i al miııJe arf ettikleri ıım· 

k Ö 
•• ıılha , terakkiye , irısanlığın en 

nı tin derecesi maddi olara g run· 
111 ktt ... dir . yfik ek mertelıesiııde ya,.amaga la)·ık 

· Türk milleti i teplere değil , medeni 
ekiz oo yıl içinde Türkiyenıo 

A ' k .. 1 milletler camiasının öziine girdi . 
Vrupa camiası jçindeki nıev ıı 

&)anı hayret bir dt>ğişikliğe uğradı. Kendini reyinden, fıkriııden diinya)'ı 
~u geli i güzel olov rmiş hir şey de- i tifade ettirir bir lıalft koydu . Bu· 
~ıldir , lıiiyük emekler , hliyiik dik· nunla evinmek bakkıımzdır. Bu da 
k 1 lıakkımıza bi.irmet f"ttirmeyi bildiği· 
l aı er ar fedilerek elde edilmiştir · d 
oa d k _ ı • I miz eibi ; haklara hörnıet etmeyi e 

n ığımız §eyt' haş asını ua ına?· ., 
dırnıak politikanızın en esaslı hır bihnemizdeu doğmu§tur • 

/ 
ezadan 7 müstı-nkif ve üç muha
life karşı 39 mm'af ık reyle neti
celendiğini hildirert>k demİ§tir ki: 

Sovyet Rusyanın f illetler ce
miyetine girmesinin heyeti umu· 

miye tarafından icabeden tkseriyct· 
le kabul edilmiş olduğunu bey.an 
ederim. Milletler Ct miyetioin bu 
yeni azasını imdiden tebrik ey
leaıek isterim. 

M. 1...itL1lnof 
za edı ceğini görmekten mütevel· 

lit llcıin bir memnuniyet duy
maktadır. 

Arjantin murahhası 1. Kan 
tillo kısaca müstenkif kalacıgıoı 
söylemiştir. 

fortı;ıkiz murahhası M. Da· 
mıta Sovyet Ru yanın Milletler 
cemiyetine kabulü aleyhinde rey 
vereceğini ye ~eclistc; rlcıim aza· 
lığa intihabı meselesinde müs

teııkif kalacağını söylemiştir. 
Fcnlaniliya murahhası sq;, 

öylemekteu earflnaıııı.aı ettigtu. 
den esami tayini Suretiyle Sov)et 
R usyanın Mılletler ctmiyetine ka
bulü kararı reye konmuş1ur. He 
yet\ uµıumiye ıeisi fotihabın 49 

Hunun üzerine <lerlıal selfihi· 
yeder komisyonu Sovyet heyeti 
nıurnhhua ınıb elahi}etl~rini 

tctkikn başlamıştır. 
Bu tetkik devam ederken he

yeti umumiye ıci i Savyat Rus 
yaya mecliste bir daimi azalık 
verilme io~ reye koymuştur. Rus· 
ya bu aaalığı 40 reyle eltlc etmiş
tir. ~eticeoin ilfioı üzerine srla
lıiyetler komisyonu reisi demi@· 

tir ki: 
Sovyet Hariciye komserliğin 

den aldığım bir mektupta Sov. et 
icra komitesi tarafından murah· 
has (llarak Hariciye komseri M. 
Litviuof, Soma büyük elSisi M. 
Potiomkin ve Helsinrors orta el 
çisi M. Stıyn\n tayin edilmiş ol· 
duiu bildirilmektedir. Binaenıley 
bu zev.aL Milletler "'emiycti aza.;ıı 
olarak kehul edilehUirler. Derhal 
Sovyet bC'yeti murahhasası ekse· 
riyetio alkışları içiode Türkiye 

-Gerisi UçUncU sahifec! 

Suriyede olup bitenler 

Bir çif çi heyeti <ili komisere dert 
yandı - Şoförlerin grevi - Nasturi 

kafileleri - Rusyaya ihracat 
-----------....-·---------__,.....,,.... 

Suriye mulıablrlml:. 19 Ey· 
ldl iarllıiyle blldirlllyor : 

uriye çifçiler kongresi tara
f~n<lnn ithaz edilen }\arar ü~erine 
seçileo bir lıeyct oııt Dümar· 
teli !FJansoya hareketlerin den ev
vel Berutta ziyaret etmiş ve Suri 
ye çifçılerinin maruz bulunduğu 
feci vaziyeti ve eıar vergisinia 
ağırlı 'lllt, bu vergi hu ıuretle de 
vom edecek olursa Suriye ziraa
tinin tehlikede olduğunu izılı 

ederek huna bir çare bulunma
sını dilemişlerdir . 

Ali komi er, heyeti dikkatle 
dinlemiş vo Frnnsadon avdetin
den sonra hu meseleye iyi bir hal 
çaresi hulmağa çalışacağını heye· 
tevaıleylemiştir . 

- li komiserden im wtdı alon 
lıoyet ama dönerek kongreye 
malfünat verer·cktir . 

... 
Suriyeııin bir çok mülıin şe· 

birlerinde olduğu gibi Antnkya
do da bc'l> gün devam ecleıı grev, 
dün salıah ona ermiş \e saJ,alı

tııın itibnrcn otomobiller işe baş 
lımışlardı . 

Fakat evvelki akşam Halep 
şoförler cemiyeti reisi elim Aziz 
efendiden Aııtakye şoförlerin~ 

bir telgrrf gelmiş ve bunda bil· 
kumf'tle anla§ıldığın<lan grevin 
bittiği ve işe başlanabileceği 
hildiıilmişti . 

Ancak haber aldığıma gört, 
Halep şoförleri bu telgrafa ver
dikten sonr~ hükumetle mutabık 
kalmamı§lar ve gre\'e cJevam et· 
mege karar yermişlerdir. Mama· 
fih sancak şoförleri Halep şoför 
lerıııin bu ikinci grevine iştiralç 
ctmcmeğe ve çah~mağa karar 
vermitlerdir • 

Otomobiller Halep, İskende
ruo \'e diğer şehirlere yolcu ala· 
rak hareket etmig iscde, gerek 
Halepte ve ğerck lskenderunda 
ki şoförler hu otomobUler(len 
bir kısmının lastiklerini kesmiş· 
ler ve geriye kalanları tehdit 
eüerek iode otmiolerdir . Bu va 
ziyet karşısında gittikleri yerler
dtn boş gelen şoförler greve da
vam etmeğe knrıır vermişler ve 
öğleden itiharen grc\·e tekrar lıaş. 
lamışlar<lır . 

~oförler grevini fırsat bilen 
komünistler her mutat Halept 
faaliyete geçerek hükumet ve ec 
nebi mahkemeler aleyhinde lıc 
yannamclcr dağıtmışlardır. 11 Er· 

-Geriei dördUncU .. hifed•-

Şe_Iırim~z Gizi paşa mek~ebi 1 r gq;en mu&Jlimi Ali Hiza; Oy· 
muallımlennden Zülfiikar, ~ev· maklı köyii eski munlJimi Hur-

ket, İslam, Vasıf, TehJile, Bik- şit, Havutlu mua]Jimi Faik; Ka-
met, Kemal; I ~ amık Kemal mek· 
tehi bı§ muıllimi Ömer, mual
lim Pakize; 1nkılap m~ktehindeo 
C~lile, Alaettin, Zehra, Ekrl"m; 
ı eclli hey mektebinden Zehra, 
Mesude, Mokbule, ilüfer, Kad. 
ti; 29 Teşrini evvel mektebinden 
İsmet; 5 Kanun sani mektebin· 
den FahirCl, ll'evziye; İnönü mek 
tebiı1dr·n 1 usret, Atifet; 23 isan 
mektebinden Orhan; Çınarlı m ek 
tebirıdl'n Akif; Seyhan mektebi 
ha muallimi Sait, iodiha, fünire 

Arif, Zeki; 1stikliil m ktebindcn 
Zeynep, Kev er, Abdulkadir, ey· 
yidc. Şadiye; Dumlu pınar mok. 
teb\oden Hamdiye; Ziya paşa 
mektebinden Hilmi; Cumlıuriy t 

mekt11hinden baş muallim Tıh· 
sin, muallim Fatm• ; Plevne 
mektebinden Ömer; İsa hacılı kö
yü muallimi Ali Rize; Araplar 
köyü eski muallimi Vehap, Yol· 

Gazi Pi. Kemal 
Mili bir dil yar.abyor • 

Yeni Türkiye, yavaş yavaş asri 
terıkkioin eo e aslı taraflarım be· 
nim emiı olmakla beraber milli lıir· 
liğe mini te§kil eden bütiin adet· 
larden de vaz geçiyor • Türk li anı· 
nm ta fiyesi , Mu ıafa Kemal Pa ı· 
mu başlıca mt>şgalelerinclen biridir. 
Bu mııkııatlı intihap etmiş olduğu 

komi yon, sırf Tilrkçe menşeleri olan 
kelimelerden mürekkt•p bir lugat 
tanzimi ile uğrajıyor. 

Bu komi yon , ıimdiye kadar 
bini miitecaviz Arapça ve Acemce 
kelimelerin Türkçe mukabili rini 
bulmıı tur. 1atlnıat \'6 mekteplerin 
bu kelimeleri derhal kullanmaları 

ihtimali vardır. 
Aropçıı Vt! Acemce tabirler, Aı·em 

şairlerine ve Kuranın mübarek li a· 
nına karşı pek büyük hürmet bes
liyen ye ne• illerce yeti en muharrir 
ve manıurlaf tarafından Türkçeye 
çevrilmiıtir . O manlı ımıbarrirlerin 
bir çok:ları Türkçımin zenginliğini, 
müıey en ibarelerini , adalı harfle· 
rinin Ahengini unutmuglardı • 

Bu unutkanlık tee süfe gayan· 
dır. Zira hir takım manasız , gelioi 
giizel kelimeler ilavesi , bu glizel 
liHnı körletmiı ve milli bir edebi· 
yatın inkişafına mıni olmu§tur. 

Muııtafı Kemal Paıaoıo tasavvur 
ettiği ta fiye , bu uyu§turucu teıire 
karı• lılr harekettir . Deruhte ettiği 
ig kolay deAildir • Çapnıık lisanı 
alıımıı bir oealr, günde on yeni ke
lime öğrenmek biraz güçtilr. Edebi· 
y11uo ve gazeteciliğin emektarları 
U ltlplarını bemf'n değiştirmek ka· 
bil olmadıgını ıiiyliyeceklerdir. 

:Fakat unutmamalıyız ki, İrlan
da da hir kaç eene zarfında f"S!ci 
lisam tamamile yerine gelmİjtir. Bi
naenaleyh oldukça kıKa bir zamanda, 
Türkiyeyi idare edenlerin an.ularıne 
nail olmauıalarıou sehep yoktur. 

eni nesil bu kararı iki elle 
alkışlamakta ve haklı olarak sarf 
Tiirkçe addedilen yeni keliıQelerin 
yayılma ına yıudım e\mektedir.Eğer 
Tiirkler milliyetçilik dava ile fazla 
ile i gitmez ve e kiden kullanılan 
Türkçt• kelimeleri e ki Türk li a
nından alınmıv ıayarık ayQi şekilde 
kelimelerle deeiotirm~zlt·ne 1 bu tas· 

raisalıdan Duruk muollimi Ah . 
met Hamdi: AJpı mu lliıni Zülı
tii; Bozantı muallimi Remzi~ a· 
rı MehmrtH muallimi ecip: Ko-
7.nndan İstiklal ha:. munJlimi Ha 
yali, muallim Ali Sırrı, afia: 
Ga7.i mektebinden Hüşrii, Ahmet 

Hamdi; inkılaptan hış muallim 
Cemıl; Kuyuluk köyü muallimi 
Veli: Koyun c\i muallimi iikrü; 
Tufan bcğlı muallimi Arif; Hağ 

tepe munllimiAli Subhi; li'ckcden 
Kiseuiyet kö)'ü muallimi Mur
tua; Saimbcğliden Bağ t pe mu . 
allimi Ali; Maarif memuru Ek
rem; Dadirliden Cumhuriyet mu
allimi Meliha: Yalnız dut köyü 

eski muallimi Kamil; lzibli mu· 
ıllimi Ali Bey ve Hanımlar 934 
senesi eylii)undnn sayılmak üzere 

birer derece terfi ettirilmiştir. 
Muallimlerimizi kutlularız. 

. 
iktisat vekilimiz 
Zonguldaktan Safran

boluya gitti 

Safranbolu : 19 (A.A) - İkti at 
vekili Celili bey buglin Zonguldaktan 
otouıohillı> Caucumaya omdan trente 
Safranboluya geldi • Tezaburatla kar· 
şılandı • \\•kil bry gelir gelmez de
mir ve kimya ana •iinin kurulacağı 
yeri to)İD için tetkikntta lmlunan ma
denler umum miidürii Belıir Vehbi 
heyin rei liği altrndaki rnutaha sıs 
heyetten tetkikleri hnkkmda malu· 
lDat al~ı . Yarın l"ilyo a gidilecek, 
sonra Zonguldağa gidilecektir • 

İtalya hükumeti 

İşsizlerin adedıni azaltmak 
için tedbirler aldı. 

--------Horna : 19 ( A. A. )- İtalya bir 
müddettenheri i izler in mikıarmı 
azaltmak için lıir ıakım ıedlıirler 
almakla rne guldıır . I<'edere yon er· 
k~nı haf ta istirahatini kati hir takım 
nızamate raptetmekle işe ba§lamıı· 

tır. Ahiren iş hafta mı kırk saate 
indirmek ve munzam me ai ti • . . aa e 
nnı menetmek için patrolanlorla ame· 
le. a~a ında bir itiliif vücudc getiril
mıgtır. Bu tedhirler aye inde 8 " , 

200 b . k' "'arı 
ın ışinin İ§ bulacakları ıah· 

min edilmektedir. 

lran Şahının zevcesi BPr • 
line gitti. 

Bl'rlin : 19 ( A. A. ) - İran a· 
h_ının zenr. i Pehlevi hazretleri İs· 
vıçreden buraya gelmiştir . 

fiyenin konu§ıılan li aalıı yazı li anı 
a~a m~aki ho lu~u doldurmıya mü· 
hım bır yardım gö tcrcce~i muhak
kakıı_r. Bu suretle yeni orijnal bir 
cdı>bıyatın zemini hazırlanmış hulu 
nuyor. Ayni zamanda "'e . ı· 

• • , J nı ı anın 
polıtıka ciht>tinden dt" h . 1. . e emmıyeı ı 
olabıleceıtiı1i gö .. ·· d 

... . b z onun e tuımalıyız 

1'..dıroeden Türküstan beldelerin~ 
kadar bir tek lisaorn okunup anla 
tılma 1 netice inde Türkiyenin ı•ldf 
ed C<'gi fn)'dal r hesap ızdır. 

-Etval Belj 
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ra 
Önümüzdeki ay içinde şeh-

rimize geliyorlar ı 

Ş rk vilayetlerinde bir retkik 
seyah ti yapar k fstanbula dönen j 
ziraat vekili Muhlis beyin önü· 
müzdeki ayın ilk haft sınd vi1a· 
yetimiz d bilındc de bir tetkik se· 
yahati yapmak üzere ş brimize 
gelecekleri haber alanmıştır. 

evfik 
Bu ayın nihayetinde şeh· 

rimize gelecek 

Vıl yetimiz valıliğine tayin edi
len emniyeti umumiye müdilrü Tev 
fik Hadi beyin bu ayın yirmi be· 

nde ş hrimize geleceği y zıt -
mıştı. 

Bugüo lstanbulda bulunan Tav· 
f ik H di beyden bir zate gönderi· 
le hususi bir mektupta kendisi 
nıl aym yirmi beşinde değil, an· 
c k sonunda şehrimize geleceği 
hılclırilmiştir. 

• 
gı y( ,ğı 

Devlete bor.cu olanlar iste
dıkleri yerde vereb leceklrr 

Hazineye borcu olao mükel 
ltfler, şimdiye kadar vergi kendi
lerine h ı gi m liye şubesinden tar 
he ilmiş ise borçlarını ancak o şu 
heye verebilirlerdi . B şka §hbc 
Jer kabul etmezlerdi. Bu usul mü· 
keltt fleri müşkül vaıiyete soku· 
yordu. B. şlca bir semtte başka bir 
vilayette otur n bir mükellef ma · 
raf derek ke di :şubesine ya biz
z t ğitmek vey but göndermek u· 
retil e borcuou verebilirdi. İstan· 
bu( tahsil müdiirl ri, ellerinde v r · 
gi cüzd nlau bulunRo mük~llefle· 
rin her !ıangi bir ~ub ye olur • 
olsun borcunu verebilmesi hnk· 
kında bir t limatname hazırlamış· 
lar ve m liye vekaletine göıı.der

mişlerdır. Maliye vekaleti hu t • 
limatnamcyi ta tik ~tmiştir . Bun· 
dan sonr mühllefler borçlarım 
istedikleri mnl şubesine yatırnbi · 

ltceklerclir. 

rap harfleri zamanın
dan kalma eşya 

Ar p harfleri zamanından k I· 
ma, me lt•plerdeki bütün har ita, 
levha, kürr imu al ha e ssirenin 
toplatılar k m nrif id r~sine geti· 
dlmesi için m kteplete bir tamim 
gönderilmişıir. Bu eşyalar mektep 
1 riıı demir baş eşya defter lerindeo 
de silınecektir. 

Ali Saip Bey 

Urfa fohb"u u AJi Snip Bey 
diınkü ekspresle lcıanbula git· 
miştir. 

Ekrem Tok ve Rüştü beyler 

Y rıu şehrimizde açılac k olan 
ıtma enstitüsünde ders okutlJlnk 

üz re t yin edilmiş olan sıtma 

müc ~d lesi umumi ıniifctti i dok· 
tor Ekrem Tok ve Aydan sıtma mü· 

cadelesi reisi doktor Rüştü 
0

bey · 
lu evvelki gün ehrimize gelmiş· 
lerdır. 

Kadirli kaymakamı 

Dahiliye vekaletince bir 
hıkdirname ile taltif edildi 

K'\za ı içinde bulunan kar · 
golJarın kıs bır znmand telefon· 
l rln yekdiğerlcrirıe bağlanması 

busu unda büyük hizm ıo ti görülen 
Kadirli kaymnkamı Rıfat bey da· 
bılıye vekaletince bir takdirname 
Jle talhf edilmiştir. 

Gazi 
Kaidenin inşasına dünden 

itibaren başlandı 

Cumburivct meydanına dikile
cek olan Gazi Heykelinin kaide
sinin yapılacağı yerde dünden iti· 
baren kazm ameliye ine ba laa 
mııt1r • 

Sebze fiyatları 
Yükselme sebebini tahkik 
için vilayetçe bir komisyon 

teşkil edildi 

Sebze fiyatlarının yükselme 
sebt pleriai tahkik ve bunu bir 
raporla tesbit etm k üzere vila· 
yetçe mektupçu Raif beyin ıreiıli
ği altında belediye ve ticaret oda· 
1 rından birer zadan mürekkep 
bir komisyon teşkil edilmiştir . Bu 
komisyon y rmdau itibaren f ali· 
yete geçecel<tir . 

Orta tahsi 
Mekteplerind kayıt 

v kabul muamelesi 
uzatıldı -

Orta tahsil mekteplerinin kayt 
ve kabul mü<ldetleri ilk devre i · 
çin 10 Eylül ve ikinci devre ıçın 
24 Eylüla k dar uz tıldığıoı yaz· 
mışhk. 

Maarif Vekfitetiodeo atakah
lara verilen son emirde her iki 
devre içibde bu müddet Teşri· 
nievvelin ilk hafta ı sonuna kadar 
uzatılmıştır • 

lbrahim bey 

Mebusumuz İbrahim bey, diin· 
kü A nka111 treniyle ebrimiz gel 
miştir. Mumaileyh intihap daire 
siude tetkikJer yap cak ve mün· 
lehiplerizle görüşüp onların dert 
ve dil klerini diuliyecektir. 

Budapeşte Ziraat 
Sergisi 

İştirak edeceklere Macar 
hükumeti teshilat 

göstef'ecek .. 

~iraat Odamıza Budapeşteden 
gden mektupta, 29 ey.JUI 934 t · 
ribicde. ~Incaıistanın Budapeşte 
şehrinde açılacak milli Ziraat 
eıgisini ziyaret :.eraiti bildiril 

mektedir 
Buna göre sergiye iştirak ede

ceklere facar tirenlc1inden yüz 
de 5 tenzılti.t y pılaca · ve getiri· 
leeek eşy için çok kolaylıklar 
gösterilecektir. 

Ziyaretçilere Peştede hu uei 
ikamet mahalleri hazırlay .. n 1\Ia
cor .Milli Ziraat sergisi hu u uo· 
,Jn aliikadnrlnrıu oaınrı dikkatını 
ceJbeylcuiz. 

Nüfus müdürü geldi 

Vılayetimiz nüfus müdürlüğü· 
ne tayin odılon Sivas oüfu müdü· 
rü Mitat bey şehrimize gelmış ve 
düo yeni vazifesine haşlamıştır. 

Mersio nüfus müdürlüğüne ta· 
yio edilen eski müdür Rüştü boy 
de bir kaç güoe kadar yeni vazi
fe i beşme gidecektir. 

Zeki Besim bey 

Doğumevi bot h kimi Zeki 
Beıim bey ooLe günlük mezuniyet 

müddetini geçirmek üzere dünkü 
ekcprcsle lstanbula gitmi~tir • 

Ceyan Bt)lediye tubibi 

Ceybao Belediye tabıbi Zey
nel Abidin beye bir buçuk •Y izin 
verilmi~tir. 

(Türk Sözü ) 

Finikede iken JE;ll 
-~- wa 1 

Finikeyi,- oe s klaytm-, l:en •--------------------------' 
daha büyük bir yer tebayyül eder 
dim. Or ya vardığım zaman t b 
minlerimin pek mübaleğ lı oldu
ğunu anladım. Çünkü : limoncu· r 

luk, portakalcıhk ve kahve zirıati 
noktasından memleketimizin en 
mühim nokta ı haline gt lebile· 
cek olan bu güzel kazamızıu mer· 
kezi ufacık bir yerdir .. 

Bir defa, yukarıdan inerken 
Fioikenin en değerli, en verimli 
portakal bP.hçelerloe tesadüf eder· 
siniz. Sonra, mınt kanın sulak kıs
mı h~şlar. Burad feyyaz çcJtiklik
ler var . Karşıdan, Huköyüo bir 

yeşil şerit halinde uzanan oarenceye 
b bçelerini görüyorsuduz. 

Memleketimizin limonculuğ 
en elverişli bir abaliode bulun 
masına rağmen, Finikede bu zira t 

müterakki değildir. Bunun sebe· 
bini sordum . Dediler ki : Biıim 
limon ağaçl rımız 10 ..... ıs sene 
sonunda kurumaktadır . Onun jçin· 
dir ki, karlı olduğunu bildiğimiz 

halde, bu ıiteali yapmıyoruz. 
Merak ederek gidip bu ağaçlara 

baktım , ilk bakışta; limon oğaç'" 
larını öldüren hn bastalığın(ıemk) 
olduğu; v bunun da toprağın faz· 
ı~ aı:J klığından ve su tutmosından 
ileri geldiği anlaşıhr gibi olmakta 
ise ele, işi, böylece, birden ke ti 
rip atm ğa imkaa yoktur . Vazi
yetin bir fen heyeti tarafuıd n eyi 
ce tetkik edilmesi zaruridir. 

Fransız hazine bonoları 
Yüzde yedibuçuk faizli olan bu 

tahviller satışa çıkarılıyor. 

Maliye nazırı Fransanın mali vaziye
tine dair izahat verdi. 

Pari : 20 ( A . A) - Yarın 
yüzde dört buçuk faizli ve 976 
frank itibari kıymetlj yeni lı&zİ· 
ne bonoları çıkarılacaktır . Du 
hazine bonoları üç sene nihaye· 
tinde hin, altı sene nihayetinde, 
1030 ve on sene nihayetinde 1080 
frank olarak tediye edilecektir . 
Bu istikraz haıpten sonra çıkarıl
mış olan Lazı bonoların daimi 
dünyn tahvil edilmesine medar 
olarak ve bu nevi bonolar yeni 
bonoların satın alınmasında ka · 
bul edilecektir . İstikraz ayni za. 
manda Teşrini evvel ve Teşrini 
sani aylarıııdu vadeleri hulul eden 
orta vadeli borçların kar§ıhğım· 
da temin edecektir . Bu muame 
lenin ne miktar üzerinden yapı
lacogı ve devamı müddetinin nf\ 
kadar olacağı tcshit eclilmi~ de· 
ğildir . Bu cihetleri muvafık gör
düğü zamanda tesbit etmek hak 
kı maliye nazırına bırakılmıştır. 
Bu istikrazın akt~dileceğini ha
ber veren maliye nazırı M. Ger
man .Martain mathuat mümessil 
!erine beyanatta bulunmuş ve bu 
beyanatında yapılacak olan mua
melenin usulleri hakkında iza
hat vermiş ve bu muamelenin 

e hamın yükselmesine mani ol · 
mak~ızın manasız yere para bi 
riktirmenin önüne geçmeğe ma
tuf bulur.duğunu söylemiştir . 

Mumniley~ eshımın yüksel
mesini Frnnsanıa mali ve beynel
milel vaziyetinin salah bulmuş 

olduğunu göstereceğJni ve bu va. 
ziyetin artık müstakir bir vaziye· 
te gelmiş olduğunu beyan etmiş· 
tir . 1\1. Germain Martaiu bu mü 
nasebetle Sovyet Rusyamn mil· 
letlar cemiyetine girme ine tel. 
mih etmiş ve hunu ;mesut bir ha
dise diye tavsif eylemiştir . Ha
tip demiştir ki : 

Bütçe samimi bir surette mü
tevazin bir hale getirilmiş oldu
ğundun mali islahat eserini ik· 
mal etmektedir . İstikrozın mu· 
vaf akiyeti daha büyük bir mali 
refahın mukaddimesi olncak ve 
Fransanın kredisi sağlamlaşacak · 
tır . Bütçe . muvozenesioin suni 
ve hayali olmayıp hakiki ve kati 
olduğunu teyit eden nazır askeri 
mesarifin beynelmilel vekayi 
velıımet ktshettiği takdirde hu· 
susi bir hesap ile artırılecağını 
ve hunun en iyi bir bütçe uslu 
olduğunu söylemiştir . 

Hapis=;J 
Bir çok şehirlerde 

hapishaneler yaP 

ı . Jıli! 
Ankara : - zaıır J 

binası ihtiyacı karşıht' 
değildir. Bundeıı bıışk• çulu· 

cadde iade ve işlek bit lerdet 
lunması da alakadarlarc• 1 v ıla 
memrktedır • keleı ~ 

Geçen sene lzaıirde lernı• 
pisbaae inşası için alı0•' abil 
milyon lirılık tahsisat 19 Hi 
çesinden alınacak ve 6• 

b·r 
sene lzmirde modern 1 oy 
ne inş sına b şl nacaktı~ yokt 

lzmirin Kar ntin• 111 av 
de dağ kıımıoda vaktil•~ diğe 
baılaomış , fakat yand• bu s 
mektep lıinası vardır · S~a~tı~d 
inşası tamamJanecak ~e 1 tı 
yapıl c ktır , t 

Tokadın Taşban , Jııf kend 

gıma kazalanndı:t da 'f" 
1 

. 
bapitıhane inşaaıon :kar" e~ı 
projeleri bazırlaumıştır · g~r 
yakında ba§laoncakrır ·~ _ ıe 

İstanbulda da bugü;., ~ r 1 

ca göre yeni bir bapi J,ı/ ;ah.~ 
ta1avvur edilmektedir • ~ c 1 

yeni bapisb neni inŞ~~ et 
tile Almınyadan getirtti (al A 

me vardır . pi_ H 
fstoobulda ~yeoi b• I 01: 0 

Yedikulede bulunan bıJ 
ile yapılrcaktır . 

tı v 
Türk Sözü : l~ 
Bugfıa Türkiyenin bt 

ve uygunsuz bepisb ı:ıe ~ 
Adanad.aki hapishane d• , i ti 
rağmen bütüu bu yukarı k 
tılan şehirler arasında /\,,t rn 
adının anılmamasına b•f / ida 

• __.,,,,,J 18 

48 saata ka"~ nio 

Şeoedc, en azdan, 500 600,000 
liralık limon ithalatı yapıyoruz . 
Bu günlerde limonların sandığı 
tam 14 lirayı çıkttğını söylitor· 
lar. Bu vaziyet karşısında, mem 
lekctimiz için, limonculuğun hıiz 
olduğu ehemmiyeti nazarlMda bir 
kt:re daha teb rüz ettirmek iıte
rinı. Bilhassa Akdeniz kıyıların· 
da limon ziraatinin yerleımesi ve 
ilerlemesi emrinde,- hükumet ve 
lialk-, Jıe.r tedbire b ş vur makta 
mükelleftir. 

______ .,... ______________________________ ___ 
" Ya Rusyaya harp 

Mançuko hükumeti mz, yahut ölümehaı1' italyada 

Biz; söylediğim llu yarım mil· 
yon liralık limo u, bep İtalyodan 
getirtiyoruz. Or sı; bizimkinden 
farlfü bir memleket dt.ğil ki !? ... 
Ayni iklim ve toprak şa.rtlara biz 
de de, onlarda da mevcut. Orta
da ıihirbazlığa benzer bir it de 
yoktur. İtalyanlar, limon b hçe
lerinin bir kısmınde, her sene, (ye 
şil limonculuk ) yaparlar . Bizim 
( h ziran, temmuzta~ustos ) ayla· 
rmda itbel edege1diğimiz limon
lat; hep hu husus ziraat sislemi 
sayesinde elde ohıomeldaclır. O
nun için; bir t raft n limon bab· 
çelerimizi arttırırken, diğer yan· 
daa, ( yeşil limonculuk ) yapmak 
lığımız lizım ğclecektir . Bu· işin 
nasıl ve ne gibi şartlara riayetle 
yapılacağım anlomak ve öğren • 
mek isteyenlere, benim ( yeşil li 
monculuk ) ismindeki kitabımı 

tavaiye edeceğim ... 

'Maden oğlu Ragıp 

---...--.------------
Spor 

Futbolu canlnndırmak için 

Sıcaklar <lolayısiyle bir müd 
dette9beri ehrimizde futbol fa
aliyetine ara vcrildigi malilmdur:. 
Bu durğunlukları tekrar cani D· 

dırmak mak adiyle Adana spor 
takımımız, Adan İdman Yurduna 
bir maç teklifinde bulunmuş ise
de İdman Yurdu, bu maçı yapa· 
miyacağını tahriren bildirmiştir. 
Yine Adana por takımımız, bu 
Cuma mulıakkok bir kulüple 
maç yapınnk arzusunda olduğu 
için Tarsus İdman Yurduna da 
teklifte bulunmuştur . Lakin On· 
lar da bu maçı başka bir haf taya 
bıraktıklarını bildirmiştir . 

Adana spor takımını , bu 
durğunluğu canlandırmak yolun. 
da gösterdiği canlılıktan dolayı 
tebrik ederiz . 

s~kiz yaşından elli beş ya· 
şına kadar herkes asker J 

Roma : 20 ( A. A. ) - " Deyli 
Telgraf ,, ruuhabirioden : 

.M. Muesolini tarafından dün 
neşredilen bir kanun hükmünce 
bundan böyle her İtalyan 8 yaşından 
55 ya ına kadar a kerdir. 

Başvekil bu hususta kabineye 
verdiği izahat araı:nnda J.t'aşi t dev· 
letle varanda lık ve askerlik ıfatla· 
rının birbirinden ayrılmaz olduğunu 

söylemi~tir . Kabine yeni kanunu 
iuifakla ta vip etmİ§tir . 

fatbuat bunun Fo~ist rejimi . 
tnrafın,fan @imdiye kadar alınan ted· 
birlerin en elıemmiyetlil&rindcn biri 
olduğunu yaunaktadır • 

Milasta mektep ihtiyacı var. 

.Muğla : 20 ( A. A. )- İlk nıek· 
tcplerc yazılımı işine eylulun 15 inde 
başlanmı~tır , Birinci reşriııin birinde 
~e derElere LaJdnacaktır. l\lektcplert• 
ıstek çoktur. Merkez mekteplerinde 
açıkta talebe koloııyacaktır. Çok ço· 
cuğile dolu larınariste bir mektep 
vardır. Bu mektep tocukları alamı· 
yor. Bu en~ de almıyacaktır. Bun· 
dan Ölürü bu ene de çocuklara ya· 
rım gün -der leri verilecektir . 

--!-ıi'~lml!"-------~-----Süvari polislere miğfer 
giydirildi. 

Süvari polislerimiz için İstanbul· 
dan ı marlanmı olan miğferler gel-
miş ve kendilerine veril~i~tir . sn
vııri poli lerioıiz dünden itibaren im 
miğff'rlerle g~zmeğe ba§lanıı lardır. 

Vilayetimizde dirlik 
düzenlik 

Geçan son yirmi dör saat 
içinde şehir içi ve köylerinde biç 
bir zabita vukuatı olmadığı polis 
ve jandarma raporundan anlaşı· 

ı mışlır. 
,; ıuwııı ının mınnuuını ıı:ııııııı.ııııtııııııııııınH:ıı r. ·ı:ıı•ıı :mm nı , ., 
İ bu gece nöbetçi i 
! eza i 
6 • 

i Orozdibak ci varm<la 
1 Merkez r.czaııesitlir 

1Wıuwıırıırııuıılllllllt llllllll!llllllDIDIWllll aınııauırımnınıruıuın-

Sovyet Rusya nükümetini 
protesto etti. 

Harbin : 20 ( A. A. ) -"Reuter 
ajansı ,, muhabirinden : 

Maoçuko hariciye nezaretinin 
reemi bir beyanatı Sovyet kuvvet· 
terinin Usuri ve Amur nehrinin 
birle§tildt:ri yerde .Mançukoya ait 
eraziyi işgal ederek tahkim etmekle 
ittilıam etmekredir. Mançuko hüku· 
meti Sovyet baş komoloımna bir 
notn vermiş 1860 dn Pekinde yapı
l n Çin-Ru rnuuhede ine isrinadcn 
hakimiyetinin tanınmasını i terliği 

bu arazinin İ§galine karşı prore to 
ermiştir . 

Japonya hükumeti 
Yeni misaklar yaptığı ha

berini tekzip ediyor 

Tokyo : 20 ( A.A ) - Hari<1i 
ye nezaretinin nakili kelfimı bil· 
kumetin horp aleyhine olarak 
logiltere ve Anerika ile yeni mi· 
saklar yaptığı haberini tekzip t{t
miş ve demi~lir ki : 

':Japonya , V aşingtoo muahe
desini tadil edecek veya onun 
yerine grçecek lıir deniz muahe-
desi yapmağa karar vermi~ ve 
gelecek sene yapılacak olan de. 
niz kooferıınsının akamete uğra
ma ı ihtimaline korşı hazırlan
makta degildir .,, 

Amerikanın harici ticareti 

Vatington : 19 ( A. A. ) - Ha
rici ticaret İfleri için rei icumhurun 

• hususi miişııviri olan 1\1. Pik yatı· 
rılmak üzere ihraç ve ithal edilen 
sermayelt•rin hükumet nezareti al· 
tma alıumasım tavsiye ermiştir. 

Bir ilim heyeti 

Cenup kısmını keşfe çıktı 
-- 1 

[ Yeoi Zelanda ] : 20( A.A )- ı' 
Ellsvort v~l kinı; kutup heyeti Ya 
terp v puru ile deseption Adası· 
na harektt etmİ§tir . Oradan he· 1 
yet tayyare ile kutup hayalisiode 
uçacaktır • 1 

Tokyo - japony d• 
icrayi faulıyet eden • kııd 
lığı • komitesinin baz.ırl•., düı 
bim bir ıui kut şebeke••• ı r 

çıkarılmıştır , Bu şebeke ı/ la 
yanrn Ruıyaya harp iliio•0'e' (nı 

tedir • Bir kaç gün ev\161 ,#, ti 
ve diğer nazırlar, ioızll 1t- hi 
la basılmış el iş reti 01d

1 
lü 

tehdit mektubu almışt~r d 
mektuplar da şu cüınleJe' 
dır : ~ tı 

" - 48 s te kadar ~ 
h •ıA d' .. o lı ,, u;arp ' aa etme ıgın 

ölüme bnzırlaoınız ,, . tt 
Bunun üzerine fa 1ıye 

1 
zabitnl, şebekeyi rDf')d11",~ 
mıı ve bütün azalarını tt 
mittir . 1ı; 

içlerinde bir çok d• ı• 1 

lunaa bu komiteye', yn1°1b; 
ler deiil , kadınlar dı dıJ ~ ·w Yakalanan komitecı ~ ) 
yi itiraf etmişler ve ke0 

01 
Japoö millctiniu bissiy• 1 'tt~I t 

cuman olarak hareket e~.,f d 
ve Japonyanın Rusyaycı. 1, ıı 

zaruri olduğunu söylelfl11i/ 
Mevkuflar arasıodtı i 

b. e 
kadınlar Rusya aley '" d•' 
gidecekl rini ıöyleaıişle' i J 

Afganistanda Y8110ı 
sui kast teşebb _____ __,/,_ . b' 

Kabil - Kral Zah1
' ·ı 

·tıll 
diircrek Af ganı!'taudn ~1 ıef 
karmak istiyeıı yeni b1l' ıııı 
meydana çıkarıl mı 'e ııır" 
şarm k istiyenler tılJlR 
kif edilmişlerdir . ·~•' 

Bu husustaki tah"1 

gizli tutulmaktaclu . / 
~ 

' 
Amatör işlerı _____ __.. d~ 

En Kısa Bir Z<lf11afl 

zırlarur . ~~ 
Foto C:J/ 



( TifrkSöü ) Sahife : g 

Türk ihtilalinde Milletler cemiyetine Sovyetler 1 

nasıl girdiler 
Adana Borsası Muameleleri 

Vatan müdafaası nasıl oldu? 

~ ·-' -3-
ıir 111'1' 

~ Bugün ve yannm Türk hukuk-ı 
ıtk' çuluğurıa düşen c>n büyük vsıife
bit ı.ı ferden birisi de hakkı, bir ihtiras 
rel •r \lasıtası olmaktan kurtarmak, mas 

yoldu. Türklüğünt Türk olmıyan -
!ardan iş başına getirdiği şahıs

lardan gördüğü zarar bütün bir 
tarihin yürüyüşünde dış düşman
lardan çektiği istiraplardao çok 
üstündür. 

"'keleıi yere vurmak doğruyu gös
rde ~ termek olmalıdır . O bunu ya· 

h~pabilir . Türk genci 1 bu sana acı bir 
batara olsun . Sen Türkten başka · 
aıoa inanma 1. 

at~ Hiç bir milldin diğer bir milleti 
e . ~ne nam ve ne sıfatlar olursa olsun 
!) bıt boyunduruğu altına almak hakkı r 
ak~J.Yoktur . Hürriyet ve istiklal be~ 

a. "" ltavmio hakkıdır . Hiç bir milletın 
kti~_.ı diğer bir milleti geri görmek ve 
ıd• il". bu suretle r onu ( Manda ) namı 

Türküu en kötüsü , Türk olmı-
yanın en iyisinden iyidir . Mılli iş

lerinin başına geçireceğin ş•hıs

ta bu kadar müleassıp ol . Zarar 
etmezsin . 

• IJıl altında veya başka namlar ıltmda 
"e ti istismar etmek selahiyeti yoktur • 
~ -' Heı millet kendi mukadderatını 
l'-ı kendi tayin etmelidır. 
r". Fakat Türk ibtilalinin prensip 

artl lerindea mülhem olan bütün bu 
görüşlerim reddolunacak , dinlen-

r · ieycek , mutla~n bu milleıia di 

Gazi, nutkubda: 
(Kanıodıo olmıyanlara inanma, 

diyor , 
Vatan , parça parça düşerken , 

millet Mondros mütarekesile les · 
lim olunurken içtima halin -
de buluaın (Osmanlı meclısi 
mebusanı} ı ot:lerle meşgul bulu 
nuyordu . Oralarda neler ce-

.. i~r milleti idare bakkıodau ısrarla 

~ ~)absolunacaksa o halde ( Manda) i 
• l'~.ıle idaıe ediimeğe Türk milleti 

reyan ediyordu . Matbuat ne yapı· 
yordu ? Büyük t!tlı günlerin kıy
metini bilmek için , o acı ğünleri 

şıfl ~ d~ğil , diğer her hangi bir milleti 
tifdl" ( l\laadası altında yışatmağa ea 

~="' ı labiyattar millet Türk willttidir. 
b•1' Hem bu laf değil, taıibia hakikat 
bıJ ~ olınuş hadiselerindendir . 

Türk milleti asırlarca milletle 
rı ve milletleri idaresi altında ya

bol~j ş ttı . Macaristan iki asır , Sırbis 
e ~ laıı , Romanya dört asırdan fazla, 

oJY YunaaistaD beş asar , hde Bulga 
arı.PJ tistan bundan 26 sene e\ıveline 
l'ı kadar tam altı asırdP.u fazla bir za-

• ~ lbs.n birer Türk vilayeti halinde 
idare edildileı· . Biz bir milletiz ki 

j, 1~ İnci asrın ıonlanna kadar ciba
nıa bikimesi olarak yaşadık . 

Sırası gelmişken şunu da söy 
lerneliyim ki , 19 uncu asır için<le 
(milliyetler prensibi nazariyesi) ui 
ortaya koyan İtalyalı (MançiDi) 
rıin tezi çok hücumlara uğradı , 
Bütün hukuku <lüvel müellifleri 
kıyame.tler" kopardılar - (Bu tez 

düoyayı allak bullak edecek dedi 
ler ) bunlar emperyalistler istilacı 
lar h~11bına ne derlerse ·desinler 
(lllilliyetcifor prcaıibi) gün geç· 
tikçe kazanıyor . Bir dili söyliyen 
hir yerde bir vahdet arıedeo kül
türü bir , duyp;usu bir, acısı saa

Jtf d.eti bir bir kav~ın istiklal ve hü · 
_J l'ıyete reddi kabıl olııııyan bakla-
1""~ tıdan<lır . Bu Türk ihtiiiliuin p 
t~ l'cnsiplniodeodir. Her mil)ete , 

hor milliyete hürmetim vardır Bu
t• hunçilodür ki ben milliyetçiyim . 

1 1-fayatımda yalııız bunu duydum , 
~ Benlığimi de insanlığı da br.p hep 

t bu mefhum içinde Türk milliyet-
,'İ. çiliği mefhumu içinde anladım. Ve 
~ buldum . Fakat ne sakhyayım .. 
~ Brn Türk olmasaydım , kendı

• ~ nıi diinyaoın en bahtsız a<famı sa

.,, Yard ım. 
.-' (Manda) mesel~sinin içyüzü iş 
tttl~ te bu idi ve bur' k~dar düıün.a.ıeğe 
,A d ierdi . Manda meselesi vatan 

~ıhüdafaasl güolerind~ ortaya ~onul 
~ ~uş bir tuzak, halt~ bir suıkast 
~ •di . Yok edildi . 

" . Türk genci 1 unutma ki ~un~ 
f.UdaFaa edePleriu en hararetlılerın-

rı' j d,n bir ikisi Türk değildi · Tür"ü 1 
O' duyıııuına, onu anlamasına imkio 

1 

Bozca Adada 

avukatın evinde bulu· 
nan plan 

İstanbul - Bozca Adana avu · 
&cnt Sokrat adıoda birinin evinde 
bir plio bulunmuıtur . Planda 
kırmızı bir ok Yuoaoistandan Eıi · 
~e Yolile İstanbula , oradan da An· 
aı~ya uzanmaktadır . 

J6 Ezioe müdd~i umumisi bu işle 

arasıra hafızalıırda yRşatmak fay
dalı olur .. (G>smaolı mecliıi mebu· 
sğnı) birhirirıe giriyordu . Hüku 
met indirip bindirmekle uğraşı
yordu .. 

İstifalar, sual takrirleri birbi 
rini takip ediyordu . Talat Paşa 
kabinesi istifa ediyor , ittihatçı 

rüesa kaçışıyor , ecnebi mtmlek~t· 
tere iltica ediyorlar . Oıeda Er
menilerin td:ibioden kurtulamı 
yorlar . Öldürüyorlar . İzzet Paşa 
kabinesi (Mondros mütarekesi) 
indeo sonra iıtifaya mecbur olu
yor . Yerini Tevfik Paşa hüküme
tine bırakıyor . Ml'clisteki Rum , 

Ermeni , Arap Türk mebu3lar •· 
raaınde kürsü üzerinde sövüşme
ğe kadar varan müoakışalar yapı· 

lıyor . Ermeııİ mebuslar, katledılen, 
tehcir edilen Ermel!.alerin kanını is
tiyorlar. Rum mebuslardan birisi, 
bir pontosçu bütün Türk tarihini 
tahkir ediyor . Fıtib devirlerile 
tıpkı bir sarhoş gibı , sarhoş ııa· 

ralarile iıtibıa ediyor 1 eğleniyor! 
TOrk utanınJO istila altan" girme
sini Allabın bir cezası sayıyor 1 
Halep mebusu dayanamıyor , ça
ğ1rıyor ve (Bir Türk mebus Atina 
meçlisinde bunl~m söyliycrnezdi) 
diyor . Rum mebus oranın adalet 
ve n>f'deniyet yeri olduğunu, Türk 
kürsüsünde anlatmağa başlıyor!. 

Türk milleti milyonlarca şehi
dini lıağrma basarak yeni müda· 
fnalara baıırlan1rkeo kür süsün
den bu bakaretteri dinliyor . 

(Ayan) daha mesut bir man . 
zara arzetmiyor . .Hain P.adişah 
tarafmdaa reisliğe tayin olunan 
Ahmet Rıza bey reislik, kursüsün 

den bir nutuk irat ccfiyor. Padişahı 
medhediyor. [Artık onun lakabı 

sıf~tı. (Gazi) değil (Adil) olacoktır. J j 
Gıbı manasız , tatsız şeyler şôyli . 
yor Açık Türkçesi safsııtalarla 
meşgul oluyur . Bu kadarra tla kal· 
mıyor . Bir takrir ver;yor kendi 
tabirile [Ermeni , Rum , Arap kar
Cleşlerimizi taktii vt- thcir eden] 
mesul edilmeli , c'za görmelidir 
diyor. 

-Sonu var-

Ahsen bey 
Ou bet gün mezuniyetle Anka· 

caya gitmiş olan mektubi kalemi 
ha~ katibi Ahsen bey şehrimize dön· 
müştür . 

••••• 1 

_ Agf a filimlerinin _ 

Her çeşitten , en ta
:zelarin·i çok ucuz fi. 
yatla i 

Foto Coşkundan tedarik 
EDEBIDİRSİNİZ . 

- Birinci sa/ılf eden artan -

ile Uruguauin arasına koltukları· 
na oturmuşlardır. 

Heyeti •ımumiye reisi M. 
Sandlcr Sovyet heyeti murahha
sasıoı hararetle selamladığını söy
lf'miş ve 1-1on günlerde geçen ha
diselere ve ileri sürülen nıuhtelif 
ihtilaflara tekrar avdet etmiye
cecehrini, herkesin serbastçe ko 
nuşabileceğini ve artık kararın 
verilmiş olduğunu beyan etmiştir. 
Mumııileyb Sovyet Rusyayı can. 
dan selamlamış ve demiştir ki: 

Sovyet Rusya beynelmilel ta
uhhtlr ı ioi yerio e getiı mek ve sul
hun muhafazasına yardım etmek 
eureti y 1 e Milletler cemiyetindeki 
lıaklaıını istimal edeeı"klerdir. 

18 Eyliil tarihini 160 milyon
luk bir kitlenin inzimam eden 
ağırlıği!e Milletler cemiyeti ta
rihinde kat'i bir dönüm noktası 
olacaktır. 

M. Sandler harpten ve sefa 
lettt:n <loğan Milletler cemiyeti 
hakkındaki imanını söyliyerek 
sözleı ini bitirmi§tir. 

Heisin bu beyanatından sonra 
M. Litdnof ekseriyetin alkışları 
arasinda tam saat 19,25 te kürsi 
ye gelerek reise ve Sovyet Husya
ya Milletler cemiyetine girmek 
imkiiumı veren heyeti murabba · 
salara teşekkür ettikten ve İngil
tere ve İtalyanın müzakereleriyle 
Fıamıamn bu yoldaki te§ehbüsü. 
nü ~ükı anla yad~ylecJtkten sonra 
demiştir ki: 

Sovyet Rusyaya gönderilen 
davet telgrafı ve hu ak§aınki la· 
rar bentle ~u ~u kanaati hasıl et
miştir: 

Ender istisnalarla bütün he
yeti murahhasalar Sovyet Rusya · 
om teşriki mesaisinin ve bundan 
elde edil,. bilecek 'iıeticelerin 
ehemmiyetini anlamış bulunu
yorlar. Biz yeni bir devleti tem· 
sil ediyoruz. Rejmimiz daima 
daha eski rejimlerin husumetiyle 
karşıla§m1ştır. Hu lıuanmet askeri 
müclahılelerle de tezabur etmiş
tır. Milletler cemiyetinin tesisi 
ao1nda Husya istiklal hakkını mü
dafaa için silahlı bir mücadeleye 
girişmiş bulunuyordu. 

Biz o zaman !Milletler c~mi 
yetinde devletlerin ve grupların 
hasmane hislerini müttfikan ve 
recckleri kararlarda göstermele
rinden korkmakta haklı idik. 
Bazı devlet adamları bunu dü
şünmiyorlardı. Bunlar cihan har
binin sonuncu harp olmasını eler· 
piş etmekle beraber aneak mu 
vakkat bir sulhu tahayyül edi
yorlardı. 

Milletler cemiyetinin tarihçesi 
iktisadi buhranın temac:lisi ve biz 
zat Sovyet Rusyarun geçirdiği te
kamül bu nazariyelerin bir çocuk 
hülyası olduğunu göstermiştir. 
O suretle ki Rusya aleyhindeki 
infirat siyaseti nihayet bulmuş 
ve basiretli siyaset adamlart he
nüz canlubulunao batil itika ti ara 
tebiyet edenl~re ve Rueyaya da 
ir istHibarlarını §Üpheli menba
lardan alanlara galebe çalmışlar
dır. 

Sovyet Rusyayı alAkadar eden 
bir mesele Milletler cemiyetinde 
mevzuu bahis olduğu vakıt Lun
larııı mü(]ıhale ttmsmelerine iti
na gösterilmelidir. İyi anlayı~ ve 
bitar&flık liizımdtr. 

Şunu skylemeliyim ki .Millet
ler arası bir iştirakin Sovyet ülkü- ı 
siince kabul edilmiyecek hiç bir 
tarafı yoktur, 

Bazı ahvalde harbi mt"şru ka
lan misakın 12 ve ~5 inci madde
leriyle ~andalar tesis eden 22 
inci madde hakkında kuyudu ib
tirniyle dermeyan ederiz. 23 üo· 
cü maddede ırkların müsavatını 

masından müteessıfiz. Biz 13 cum 
buriyette muhtf"fü 200 milyon h 
kı toplıyan bir milletiz. Yalnız U 
raııya on milyonlarca ba\ka mı 
fildir. Sovyet Rusya milletler ce 
miyetine girerken içtimai ve ıiy 
ve iktisadi sistemini muhafaza e 
tiğioi ve husuAiyetlerinin biç b 
rinden feregRt eyleınediğioi be 
yan oder. Sovyet Rusya sulhu t 
min etmek uğrunda asla teşri 

mesaiden imtina etmemiştir . S 
Iahsı:ılanma kohf eransında umum 
ıilabsızla.omağa amade bulundu 
tunu bildirmiştır. Mütecavi:ıio t 
rifi komşuluınıızla yaptığımız m 
bed~lere geçmiştir, Sovyet Rusy 
harbi arıyan unsurlara karşı mu 
cadelede elinden geldiği kadı 
ve bütün kuvvetiyle yardıma ha 
zırdır. Harp yarınm tehlikesi ha 
liode göziikmelidir. Harbin önün 
geçm~liyiz. Avrupa ve Asya har 
tasıoı kılıç kuvvetiyle değiştirme 
istiyenlere yolu kapamalıyız. So 
cihan harbi tecrübesinin de ıspa 
ettiği gibi muharebe ancak berk 
için feliketi mucip olur . Herke 
fakir düşmüş, srfalet umumileşm 
işsizlik artmış ve hıu.sı kıymetle 
süküt etmiştir. Hava harbinin ka 
ra ve deniz harpleri yanmda mü 

sevi bir yer almış olması ileri sür 
düklerime bir delildir. ~ulb ve e 
niyet tifabi vaatlere ve muslihan 
niyetlere istinat ettirilemt.'Z. Hu 
ıueiyle ki tecavüıe intizar edilme 
sini muhik g6sterecek ortada bi 
çok deliller vardır. Bütün devlet 
Jer için komşularından müeui 
emniyet zamaolafl islemek hakk 
kabul olunmalıdır. Sovyet Ruıy 
ıulbu temin edici bir kuvvettir 
Bugiinkü gllnü daima milletler 
cemiyetinin tarihinden şerefli me 
ki tutan bir hadise olarak hatır 
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-Bu outkun terceıneıindea son 
ra cdse kıpanmış ve M. Litvino 
salondan çıkuken halk tarafından 

f 

şiddetle allntlanmıthr. 
Cenevre : 19 ( A.A ) -"Ana

dolu" ajansının husuıi muhabiri 
bildiriyor : 

M. Benea; konseyin 82 inci 
devresini açarken konseyin yeni 
azalarına samimi surette bQyanı 
hoşıtmedi eylemiştir . M. Benes; 
Sovyet Rusyanın konsey mesaisi
ne İftirikini memnuniyetle kay
dettikten soora bu iştirakin sulhu 
t11hkimine badim olacağını ilave 

n 

eylemiştir. 

-
M. Bent's ilk d~fa olarak kon

seye ittiriik etmiş olan Tevfik Rüş 
lü heye de samimi surette boıa
medi beyan edtrek Türkiyenin 
sulh siyaseti herkese malöm oldu
ğunu ve TUrkiyenin konsey mesai 
iline iştiraki büyük ehemmiyeti 
haiz bulunduğuuu söylemittir. 

. 

M. Litvİbof şu suretle cevap 
vermi§tir. 

Rtisin söylediği güzel sözler
den dolayı samimi teşekkürlerimi 
bildirmek ve onun şahsmı hüt6n 
konsey azasına teşekkür etmek 
isterim. Aranızda bulunduğum ilk 
devreye M. Benesin riyaset etmesi 
fikrimce~faHbayırdır . Altıncı yıl 
dönümOnU ahiren tesit etmemiş 
olsaydık ve bu münasebetle her 
ıey söylenmemiş olsoydı kendiıi 

hıkkında çok şeyler söyliyebilir
dim. As.mhle ve onun icra or
gaoı olan Konseyin yapacağı me· 
ıaiyi ve azasına terettüp rden me
suliyel İ müdrikim ve dostluk ve 
bali.siyet münasebah idame ede
ceğimi ümit ediyorum. Keza kon· 
seye iİrişimin Türkiye mümessili 
çok eyi dostum Tevfil{ Rüştü bey
le ayni zamana tesadüf etmesi de 
falibayırdır . 

~eşıutdür . lstaobulda da tabki · 
~ at Y•pılmaktadıır • :-.--lll!!l"'!'~"""~PIPll,..... ... ....,_,..' teyit eden bir hüküm bulunma· 

M. Lihiaoftan ıonra Tevfik 
Rü~tü bey &§ağıdaki nutku ıöyle· 
mı§lİr: 

1 

PAMUK KOZA ve 

C t N S t 
Kilo Fiyatı 

En az En çok Satılan .Mikd.n 

K. S. K. s. IWo 
Kepıınah pamul[ 
Piyasa pnrle~ı 28,75 29 -.. 
Piyasa temizi 

" lan., l :i2,50 33 -
lene ıI 
lane sarı 
Klc>vlant 

YAPAGI 
n~yaz 

1 1 1 Sivah 
\ 

Ç 1 G t T 
Ekseres 

1 1-Inne 1.75,5 
Yerli "Yemlik,, 

. "Toboroluk,, .. 
1 

HUBUBAT 
Buj1;day Kıbrıs 2,25 3 .. Yerli 2,.2.5 3 

" .Mentaoe ·-
Arpa 2,75 -
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Ku§ yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Si Ram 

1 1 -
UN 

•••• Salih Efendi 420 ... 
.!::: .ı:ı ,, 380 .o llS Diiz kırma , • 
~~ 250 -

Simit ., 550 ö= Q1 ..... Cumhuriyet - -
N=' " 
"' ()o Diiz kuma ,, -

Alfa ., 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

20 I 9 I 1934 İş Bankasındao alınmıştır. 
Santim Pene K. Sy 

Üret " ltalya ,. VadeH 6 79 10 78 
Vadeli Ray§mark "Alman., 27 6 75 50 
Hazır Fraok••Fraosız,, 8 30 7 02 

Sterlin .. lneiliz,, 621 50 Hint hazır 5 06 Dolar "Amerikan,. 124 30 
Nevyork 58 12 Frank "İsviçre,. •U 05 

Reis efeohi r .. 
f arassuda;1 Söylediğiniz sözlerden dolayı Hava ıizc teşekkür ederim. Türkiye 

Konsey azalıklarından birine nam . 
zetli~ini koyarken biç bir ıuretle 1 - Dün Adanada zevalden 

bot bir prestin endişesiyle hare- sonra ~ıfıra indirilmiş tazyiki 
ket etmemiştir. Yegane emeli mil nesimi 757 milimetre olup, en 
!etler cemiyetinin hikmeti vücu- çok sıcak 33, en azı 13 san· 
du olan bilyül( davı ya mütevazi tigırattı . 

vesaiti nisbetinde hizmet etmekti. Rutubet vasati % 68 ola -
Memleketimin simdi ye kadar ta rak kaydedilmiştir. 
kibcttiği siyaset ve milletlerin 2 -Dün hava tamımile ıçık 
yaldaşması yolunda elde ettiği se. ve hafif rüzgarlı geçmiştir. Mem· 
mereli neticeler müştereken taki- leketimizde bulunan yüksek laz-
bettiğimiz eıerio tahakkukuna olan yik vaziyeti sabittir. 
çözülmez rahitaaını gösteren en Askeri havarasat iııtaeyonu 
iyi delildir . Türkiye bu ruhtan 
derin bir surette mülhem olarak noftan başka bir liıan kullanımı-
Konıcy mesaisine iştirak edecek- y~cağı s~ylenmekte idi . Yine ay-
tir . Bu münast-betle benimle ayni n~ mabafılde M. Litvinofuo dünya 
zamanda muhterem Sovyet mil· nızam ve emnlyeliae bağlı bütün 
messili dostum M. Litvinofun da ~e.mleketlerde ~yi karşılanmıya 
ittirakini görmekten bis1ettiğim •Ayık olduğu ve 19 eylulüu haki· 
büyük sevinci beyan etmekle bah- katen harp sonrası tarihinde bir 
tiyarım ve hakkımda söylediği gü - dönüm teşkil ettiği beyan olurı -
zel sözlerden dolayl kendisine ha. maktadır. 

raretla teşekkür ederim . Moskova : 19 ( A.A ) _ T~k-
CPoevre : 19 ( A.A ) -Akvam mil Sovyet nıatbuatı Rusyaoıo Mil 

Cemiyeti umamiyeıi 3 mubalif 7 letler Cemiyetine hirmesini mev. 
de müsteokif reye karıı 39 reyle zuubahs ederek Sovyetlerin derin 
Sovyet Ruıyanın kabulüne kırar ıulbperv1.1rliğioi dünya aulbunun 
verdikten sonra mezkur hük6meti ~~reke.t ıerbestliğioi elde etmek 
Konseyin daimi azalığ'ına intihap ıçın. Mılletler Cemiyetinden kasten 
etmiltir . lntibıpt• aleyhte rey çekılen bazı devletler tarafından 
veren olmamıı isede 7 devlet müı tehdit edildi§'ioi ve Cemiyet men· 
tenkif ((almııhr . §e ve ~aye ilib.,;yle Sovyetlerin 

Varıova : 19 ( A.A) - « Ga- Soıyalıst fikirlerine tamamiyle 
zetta polska » "neıretmit olduğu uym~aa dı M. Stalinin dediği gibi 
bir makalede Lebistanın Sovyet Hrb~zeıt arayıcılarına bir mania 
Rusyanın Milletler Cemiyetine teşkıl ettiğini kaydetmekte ittifak 
girmesi arasında bir gG11a müoa eylemektedir . 

sebet görmemit olduğoou ili ve Gazeteler Rusyanın Milletler 
etmektedir . Cemiyetine girmekle aulb lehinde 

Cenevre 19 ( A.A ) - M. Lit · çalışan miller grubunu takviye 
viaofun nutku ve bi.lbusa bu nut . etmiş oldukunu tebarüz ettiriyor-
kun ınlh ve emniyet şifahi vaatle· lar. 
ri ve muslihane niyetlerle temin Varşova : 19 (AA) - Sovyet 
olunamaı . Ve her devletin komşu· R_usyan.ın Milletler Cemiyetine 
larından-miiessir emniyet zaman- gırmeıı meselesi 10 Eylül tarihin-
lan istemeğe hakkı vardır . Kı· de .Moıkov" ve Varşova hükumet-
sımları Cenevre mahafilioio bütün lerı arasında bir takım notalar 
dikkatini cclbetmcktedir . teatisini intaç etmiştir . Bu nota . 

Dün aktam Milletler Cemiye- l~rda Sovyetlerin cemiyete girme-
ti mab~f~linde her hangi bir Fran· ıınden ıonra da Leh Rus mllna-

• . ıız barıcıye oazmoın da , M. lltvı- -Lülf en sahifeyi çe11lrinlz -




