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Ziraat bankası 
'\ ılhk kurultayında 'cybao mu

rahhHları çifci borçlannm az faiz 
'r ıızuıı \ ıılrlı-rı hsglauma ını dil~· 
eliler . 

B1HtNCI YIL - SAYI 3072 

KOmiir fi atlarını ucuzlatmağa çalışılıyor 
Dahiliye vekilinin B. M. M. de dedikleri Kömür derdi 

Cumhuriyet devrinde yurdumuza dışardan gelip yerle-
1 

şen soydaşlarımız hep müstahsil vaziyete gi) ... mişlerdir 

Vilayet ve Belediyenin bu
yük alaka ve takipleriyle 
şiddetini kaybediyor -· ... 

950 yılında 30 - 35 milyonluk biiyük bir Türkiye 
cumhuriyeti olacağımıza asla şüphe etmiyelim 

Kısı geldj çıtlı . Adana için 
Heryıl Dzlintü)ü bir dert olan kö 
miir 'e odum işleri , bn yıl daha 
zonturhı l>ir zorlukla kaı :; ımıza 
dikilmiş bulunuyor . -···· .. ·--

Türkiye cumhuriyeti , dünya ve insanhkla kendini yakından alli 11'.ah gö .. 
rUrken dışarda kalmış soydaşlar1mızın halini de gözünden czak tutamaz 

Ekmeğin kilosu ile kömürün 
kilosu ara mda fi ar itibariyle 
htmen hiç lark knluıamış gibi· 
<lir • Şimdiye ka Itır ne BeJccJı} c· 
nin, ucdc \ ı hl)Cl 111.ık nmıı. ın !m 
zaruri il li)tıÇ öniin<lc b. ':' \unlu 
ğu t: "rel Pr nıü:ılı t \ C f yd . lı l ı ir 
n<·tire \ Crmem i§İİr . İlıtik fi r u ı ·.ı 

A, K UA : 12 ( A.A ) - B. rfr. Buni•ın lOi,'.i C\, 16315 
M. meclisinde lmgün rti \ekili •ı • , 15,201 dükkan b ·">,.'0,971 
Huau heyin riya etinde toplau dönüm arnzi \Cıilmi tir. lulı.ı· 
mi§lır . et eoiıı ıçılmasmı mü dillere ayrıc.ı kamın ıııncib ııcc 
lcakip rei Haean bey, wemleke "edleıı muhtelif rtnkli bono! r 
timiz dı ıodnu gdiptc toprakla bunun lıari "İndedir. Bu bouoln 
nmızı }etleştirihni~ olan millet · uo }Cki'iııu da altı milyou li r" 
taolıumız hakkında hiikumNç- tutar . 
ue ~ibi tedbirler alıudıE;'lnR 'c Oud•ıı ... onra 1 - Haıiıa 933 
buna dair i§leı e Refik e\ ker den l Haziran 934 tLlrılıi c k 
bey tarafından verilmi olan u· dar gelen muhacirlerin t,iktarı 
al takririne dahiliye vekili ük· liç hin on ekir e\de 15,3"9 nü 
rU Koyo beyi11 ce\Op \ereceğini fu tur. Bunların 337 \d! 1383 
bildirmiş ve takrir okunmuştur. nüfu u Yogo la\) adan, 955 e\de 
Rtfık evktt beyin takriri şu 1743 niifu u llulgari tandan, 749 
noktaları ihtha ediyordu : e\'de 4284 nüfu u Ru yı dıu. 7 

1 - Memleketimiz dı§llldau evde 325 oüfuı Suriy den, 52 
gelerek yerle~tirilmi~ millettaı · evde 252 uüfu ıdılaH1•" 230 
larımızıa sayısı, bun1ara yapılan Şukru Kaya bey evde 1112 ullfus İrandan, be§ 
yardımın mahiyeti ve miktarı. devrinde geJmiı muhacirleri kal' evde 9 nüfu garbi Trıkyadaıı 

2 - Bunlardan on binin Kös detmİ§ olduğunu zannettiğini, ak gelmiılerdir: 1345 evde 6397 nü 
h:ncedc vapur beklediklerini ga· i takdirde Oımanlı tarihindeo fus Tukya) ı, sekiz evde 24 DÜ· 

zeteler ) ızmaktadır . Doğrumu ba§lım•k lizım geJeceğioi iıaret fos Elazizr, üç e•de on he§ ati 
duı ? doğı u ise bunların kış bı et mi ve demlttir ki : fu Diyaribekire. 1661 evde 8881 
madıu önce nıewlekete getirilip Cumhuriyet deniodeu eoara oüfuı muhtelif viliyelfeıe yer-
Yerleıtirilmeleri dütilnülmüş 'c geJeu muhacirle11n u~iyeti bak· lqdbilmiş, bir evde iki nüfus 
tcdbirleıi alınmıı mtdu ~ \tında malfamat \ereceğim ki zaa scı be t olarak kalmı§l&rdır . 

3 - Memleketimize daha ne nederim . Hefilc :;evket beyia 1 Haziran 934 tarihinden 1 
kadar muhacirin nectleıden ge· makaatları da budur . ikinci tt lirin 934 tarihine kadar 
leceği tahmin ediliyor ve hunla· 92311rilıiııdeıı 933 tarihine gelen muhacirlerin yekunu i e 
tı ne kadar ıomın için auımızda kadar Tiirkiyoye elen muhacir 31 9 eHle 11,924 niifustur. Bun· 
bulundurabilectğiz ·~ lerirı ınikt1111 mubıdil olarak lardaıı 496 C\ de 1959 u )' ugo 

Dahiliye ,·ekili ~ ükrü K•yı 9'J,709 t•\de 379,913 ki idir. fn. lı\)tıdau , 1519 e\de 5059u Bul 
be) ıual takririne kırşı \erdıği . hacifleriıı miktarı )Oni mübıdc· gaıiıtaııdan , 972 evde 4337 si Ho 
iıalıatına Refik Şe' ket beyin tak- le mıntaka ı haricinden gelenle manyıdan, 37 e~do 187 i Ru 
ririndeld ilk noktayı ba§l•nğiç rin miktarı 58,027 e\•dr 248,302 yadau 28 c\'dc 95 i uriyedcıı , 
olarak almıı, bu orguıu ile He dir. Bunun yekunu e\ olarak 62 nde 161 i adalardan, 3 e\de 
fik e\ ktt btyin Cumhu.riyet 157,736 nüfo olnrakta 628,305 Gerisi UçUncU flrtikde -

Yunan iktisaf nazırı j 
Bursada ı 

Bur e : ]2 (A.A) ') unıın · l;;ti 
llt oızm l'eemeıoğlu cenapları; \" 
llui911 vekiliıuiz Mahmu Celil Bf. 
rd-.kıtleriııdc lıulunan Bolu mr.bıı u 
Falilı Rıfkı , Hu§en Etrd . ı. \ e
ıilyof , urullalı Eeaı . Şevkf'ı l' u111 

•fl diger zı•vat olduğu haldt" lrnglin 
il rekedeo ludau) a olu il e aııt 
18 d~ Hur aya geldiler . elıir Tıirk 
~e ) unau ha)raklarilc• üııleıımi"'ıir . 

•zır , , aktın geç olma ına ra~men 
alabalık hir be) f'I torafmdan kar§•· 
•ndı . Mu aruııile)h kendi iııi kar 
tılıyanlarm ı·llı•ıini ıkerak 'J'iirkc,. 
hifaua bulundular . Mi ofirlı•rimiz 
elil lu.')I birlikte Gezi kö küııde 
İ afir c dildilcr. Yaıın miic ı r.lcri 

e camileri gezı-crkl rdiı . 

Trabzon da 
Fırka kongreleri 

- ... '"' 
TRABZO : 12 { A . \ ) -

ırka ocak kongrıları bitmiştir. 
•lıiye kongraları bıalı.mak iize 

İr . .l\.f,.cli umumi seçimi içiu 
ııriıklara başlannı, fırka re ki 
tancı izı yoklamıtl rına b:ı lao· 
lftır . 

rabzunda fındık satışları 

1 RADZO : 12 ( A . ) -
u llbab bor ıda Uç \ agon i~ 

1 42.50 lrnruıtan satı)m)ftır. 

Türkiye elektrikleştirilecek 

Sümerbank yeni bir" beş senelik sa• 
nayi planı,, hazırlığına baflamıştır 

~--------·------~~ 
fznik gölünde kurulacak eleklr;k santra

liyle Bursa ve Y aluvaya cereyan verilecek 
nkara ( k anı J - uwer- 1 

hınk ikinci beş senelik plinrnın 
ba7.ırlıklarına ba lanmıştır . Öğ
rendiğimize göre ikinci beo se
nelık planda en :r.iyade elektrik. 
leıme işine ehemmiyet verilerek
rir. Bu hu u la lktiaat \ ekileli 
rJektriklt me biirosu Türkiye i 
elektrikle tirme i i için t"tkikat 

•apmaktadır . 

Elekıriklc§me işinde u 'e 
kömnr kU\' etlerinden nerelerde 
i tif acle edile eği başlıca tetkik 
me\Zuudur . Berlin yDk ek mü
htndi mektebi profcsörlerindeu 

rlolf Lü<lin lıir haftaya kadar 
buraya gelerPk, Türkiyenin muh
telif yerlerindeki eıı kuv\ etleri 
ni tetkik edecektir . 

E\\elce dii:oüniildüğli gibi .. a
karyıdan e'ektıik i tihs li İfİ , en 
c\, el tetkik edilecrktir. 

Diğet tarafta o ntılyı, Trah-

zondı ~ıı lım \ etlarinc!en elde 
edilen elektrikten daba ziyade 
i tifadc edilmesi de rlektrikle~ 
ıne politikaeırn rloh:l ir. 

Trabzon elektrik oımtralı , da 
lıı g• niş bir nbaya cer yan ve 
recek kabiliyettedi•. Halbuki yj 

ıesuu, Ordu gibi şeh;· .. cr Trah 
zon elektrik Hntralındeu :&tifa 
de etmedikleri için, mevzii " lıti 
yaçları için mazotla iıliyeu el..:k 
lrik teıisatı yapmaktadırlar. . "' ... 

lkti at 'ekileti elektr.kle§me 
müdürü Hefık ve mübend 'ı ı 
iın beyler lznik gölünde 1.u kuv 
'eti hakkında tetkikat yapacak
lardır Jznik gölUııde büJ ük bir 
elektrik santralı yapılman ve bu
radan Bur a. Yalou \e h ~alisi · 
ne cereyaa verilmesi dU16nUliı
yer. 

ğı di) e güsll'rifc1 lı sıılaru n kci 
mur atı~ıııı ) il uk ı den h ·I di) t.' 
pİ)ll ad:ı fiyatın dii~m iıı ıuıı l · 
trd i ı· ol:ımadı. Bu ı ,.iıı nç. k göz 
lel'i. hıı~k } olln r <lnıı ) ire miis 
talı il kö) lii ile müstehlik hal kı n 

~ırtmJan geçinm ııin p k :Ha ko· 
layıuı buldular \ e könıüı ii kilo 
u yine olt ı kııru ~a " • d ı r tıldı . 

Oüıı Valimiz Hadi bt:)efeııdi , 
lm halk i~i ile yakıodan alakalan 
wışlar 'e bu deıde ormancılık 
replıeeindeıı cezri bır çare bul 
mak karariyJe meşgul oJmuılar· 
dır . Y ıptıkları tetkik \ e ttmas 
iırdaıı hiç le müsbct bir netice 
alıoamiyacağını takdir lmyuran 
Valimiz , bunu ıalAbiy•ttar diğer 
hükumet makaui~ınasının yardı· 
miyle bı§al'magı daha uygun bu 
IMta Ankırad Ziıaat Vekaletıy 
le teman gelmitlerdir . 

Anladığımıza göre, me\ cut or 
wan nizamname ve talimatname 
leri , maattecssiif bugünkü içinden 
Çıkılmaz §tkliu ihdl8mda çok mu. 
essir olmuşlardır . Bilhas a o in· 
liuıntuamt1eri tatbik mc\ kiiud 
olanlar iee 1 maksat ile ılıtiyacı 
telif edebilec k hir geni:. görlio 
kabiliyeti gö tcrewtdikleri için 
bugünkü 'aziyet ıııtydına ıelmİ§· 
tir . 

* • • 
\ ı layel makamı i~i bu cr-pbe-

clen sıkı ıkı) o ta:kibederkeu u~ 
lediy ıle bazı tcclbirJer ılwış ve 
dün , kömUr sarılma ı ya ak rdi 
len han sahipluiui Beleeiye)C 
çagu tnrnk onları tekrar uıü aade 
tdildiği takdirde dıua hıJkurn 
kömOrüo kılosunu kaça kadar aa 
tahil"cekleri ıoıulmuştur. 

Hancılar. ınU ude edildiği 
tıkdirde kömlir fi)iUmın üç, Uç 
buçuk kuruşa kırlar dü~ebilcceği· 
ui taahhüt f 1 mi ler 'e llel~di· 
) e de onlırn hn şııl dalıilindt\ 
haularında kömDr atma nıD 11 

de İni rekrar vermittir. 
Hiitüo bu uğraşmalar neticesi 

olarak Unümiiıdeki <'omadan iti· 
haren şırımıza çok mikdarda kö 
miir g .. Jnıe i \ e hunlıuırı kilo u 
ııun Uç, iiçhııçuk kuruşa atıla · 
bılnır i irııkiaları imdilik temin 
edilmiş lmlunmaktad1r. 

işte , im kı me\•ıimind fa. 
kır \ e zengin, her ınıf hılkırı en 
bayati lir ibtryncı olan bir me\ · 
zu il 'iliyer 'e beledıycmiziıı 
bu şckildC"ki al8kası , hrpimi.ıc 
umhurİ)Ct lıüln1mctinin hakiki 

maııAsrnı ,Jalın iyi anlatmu fırH · 
t.101 'eı en gUzel hir ve ile al mı· 
lıdır \ e olmuştur da ... ·------Avusturya, Nazilerle uzlaş· 

mamakta ısrar ediyor. 

\ iyıoa : 12 ( A. A. ) Baş· 
\ekil muavini M. ıarhemberg bir 
nuıukıa 12iltrlr hrr ıiirlii ıızlaı· 
mayı reddetmiftir. 

Çifçi borcu 
• 1 

ıçın 

1 Ziraat Bankası kongresine giden 
Murahheslarımız bir rapor verdiler. 

-----. ------
Kuvvetli esbabı mucibeye daya

nan bu rapor iyi karıılandı .. 

Yillık A·urullayw lop/andığı A nkarada zlraal barı kası mtrkezl 

nkara: 11 1 Hususi J - Zi· j 
ruat baııkıeı senelik heyr.ti umu· 
miye toplantısı, vilayetler murah· 
h11lumın iıtirakiyle bugün zira · 
at bankası binasıada Buyuk Mil 
let 1rcliıi H eiel : Kazım Pa~a 
Bnzıetleriniu reiıliiinde ıur 10 
da coplandı. 

Reiı Paıa, toptaatıyı ıçhktan 
onıa önce clağıtılan rapor tlze 

tinde muhtelif mıurlıhHlar Ö1. 

ıöylediler . 

Hu ıradı wurıhhatlarıwıı 
lıu.ırladıkları u ııporu 1 biru 
aşıjıdR ayaeu yazıyoruz uT. .,. j 
kobgre rei liğine vcı<lilcr. 

1urahhaalar bilbaeaa iki e
nedeuheri ıathik edilmekte olan 
buğda} olımmın muhtelif ekil 
leri üzerinde özler öylediler. 

KUtab)a Meb'usu \e C. H. F. 
umumi kitihi Hecep Hf. Devle 
tin buğday iyuetini \ e bundan 
ınnk ıdı iy1.1h etti. 

1emleketin mulıtelif 'erle 
~ 

ı·iude kurulan '... kurulmakta 
olan buğdı ilolarıııdan makea
dm, biraz ılı bol 11eneleıdc, <far\ e 
kunık enci eri dü ün erek ,memle
ketin buğday ihtiyacım karşılıyı 
cık miktarda huğda) bulundur 
mık gibi uıübim bir mık adı ol 
dnğuııu söyledi. 

B uzoamede me\ eut me' ıulal' 
komııuhlu \ e murahlıa larunııın 
verdi~i rapor dı miilıim gföüle 

r~k bankı idare meclill•• veril
m t ıi karuJaıterddı. 

• • • 
Muıahhaelınmız Ziraat Vekl· 

leti \ 'C diğer •likalı makamlarla 
görüımek üzere harada dam bir 
mUddf't lcalıcaldardır. 

• • • 
Seyha11 ı>lidytll mura.hhaı-

laruun Ziraat Bankası yılkıek 
bıiltiulılk toplantısı Baıkantılı
na sonduyu rapor sureti : 

"Zir1&t Bıokımız kıymetli 
idare mcrli"ioiu yUkaek biltlln
IUk roplantıya eonduju rıporua 
ziraat kredilerine ait kıunıada: 

) etiricilcıim i zin eıki ödeme 
giicüne \'C ikti ıt bölilDÜfÜDI gö
re boıçlaamıı oldukları paralan 
hugüuk:U fi) etti ar kartHında öde .. 
cmiyccekl~ri : 

IUACab ile ödeme imklnı ver· 
mek i~iu 932 yılında kararlaıtı· 
ı ılan he§ yıllık takıitlenıtirm& va• 
de1iui11 klifi gelmediği ve : 

Ödemeyi temin için etki uı 
cnkları dahtı uzun bir vadeye 
lamak lüzumunun kendini lıı..t 
tirdiği \'e f•izleria (le bu .._ 
'ade)e göre indirilmeıi lbemsel 
diği bildrihnekte \C fakat ba 
§f'k Un tatbiki için de baakım
Cumburi) et boku metinin yflbak 
\ <ltğimli yardımına muhtaç ol 
dutn yuıloıaktadır. 

Cumhuriyet hükftmetimlaia 
Gtrlai d6rdOncU flrtf 

Deniz kuvvetleri iıinde 

İngilizlerin , bazı tayizler mukabilind 
japonlarla söz birliği yaphğı söyleniyor 

----·····~ 

Cenevre : 13 ( A.A ) M. 
Malıdenalt lngiliı Japon dcniı 
heyetle ıi •ruındaki gizli müzakc· 
reler bakkenda Amerikan matbu
ıtındn çıkan b•berleri bizzat tek
zip elnıi tir . Bu tlıabr.tlere göre 
lngilizler Mançuri ve Japonya pi 
y&1asında elde tdecekleri iliti11di 
fa dolar mukabilinde deniz saba 
sanda Japon lar lthine buı reda 
kirlıklarn muvafakat dece dder · 
riir . M· Makdonılt ' bu haberleri 
kıti bir surette tekılp ederken 

Amerika ve Japon murabb11 
nın lagiliı murabbaalariyle ıın 
nyr' ) ıptıkları görüımelerdea di· 

ğer tırafıu daima haberdar eclihıla' 
olduğunu kıydctmektedir • M. 
Mılcd\)naldın bu haberleri bimlf 
l t' k:ıibe lüıiim g&rmeai lnıUl.ıBNnillı 
İngiliz ve Japon ı&rüıleri u 
dı her beogi bir yaklqmaaea 
merik•lılar üıeriade ıBplaeler 

lıt etmuindea eadip 
oldujunu r6atermekt 



( Ttrk sa.ti 

Mir ve Siovo gazeteleri Birana 

l9alkan itilafı konseyinin Ankara müzake-' 
Güveyisiyle bir olarak 

kızını kuyuya attı 

re1eri etrafında neler yazıyorlar? ! Aydın, (Anadolu) - Aydı 

na hığlı Umurlu köyilnde eıioe 

az raatlaa•n bir facia olmuı , da · 
madiyle k6tü münaaebeUne engel 
olan kızını , ana11 , damadı ve doı· 
tu ile birleterek kuyuya atmıtl ar · 
dır . V aka ıöyle olmuttur : 

Balkan itilafı koneeyinin An 
k•ra mDzakerelerioi mevzuu bab· 
Mdea ve Bulgariıt•mn çok mü
him bir ıazeteıi olan "Mir geze
teai,, diyor ki : 

1 

1 ni zamanda eakeri kuvvetlerin 
brm abenkleıtirılmesine de le ı 
veııül olunmamış DMdır ? Roman· 
ya hariciye oazırı M. Titüleıko 
misafir hariciye nazm ıertfine 
Aokarad• verılmit olan ziyafette Ankara lıooferansıodan sonra, 

Balkan itilafı , vaziyeti daha ziya. 
de urahat keabetmiı bir beyoel 
mllrl lrtekkül halini almıştır . 

' s&ylemit oldniu nutkunda ıulbu ı 
ttşkilatlandırmak ta lizımgeldiği 

Umurludan Fatma kadının ye· 
di kızı vardır . Bunun ikisi evlidir. 
ÜçOncü kızının hııtna bir kaza 
geldiğinden Aydındı oturmakta 
dır ve bu luz mütemadiyen anası 
ile eniıtui anıtndaki kötü mü· -Küçük itilifıokioe benzer i ir ıta

tl kaleme alınmıı ve bu istikbal 
de Balkan itilafının ayrı b r mev· 
cadiyet ft klinde hareket e mesi
ai •fimkDn kılmıthr . Zamaı• ,za
man yapaa;ı içtimalarda ıö ıüntı 

ifittirmete fı•1at bulacaktır • Bal 
kan l•ilifı itilifı ile Kilçük itil.il 

ı 

ardlllda ıiynl bir rabıta tezabBr 
•Jlnlektedir ki bu da Küçllk iti· 
lif deYtetleriaden ilıilioin ayni 
za••da B•llcan itilifı az111 ol· 
m91arlrla trabili izabhr . İki itila
fın kararları ayni ıiyaaetin dım· 
ıa11nı tıtıy•caktu . Balkan itill· 
fının aldıj'ı iatikamette M. Titü 
leakonua kiyaseti sarihtir . --Belken itilifı lconıtyi Anlcar. 
topl••İfında , Batkaa devl,tleri 
arQUlda muallakta bulunan me 
uhrin dlrllıt bir ıuret halle bağ· 
lanmuı hakkında temennilerini 
iıber eylemittir • Bu karar bizi 
çok Hviadarmiıtir . Eier Bolga. 
l'İltaD B•llcaa itillfına İftirilc et· 
memlt bulunuyorıa bu, kendisi
Je lıomf8 devletler uaııada halle· 
dilmemiı mtlteaddit me.atlelerin 
bulunm .. ından dolayıdır ki silin· 
m.-.i lfÜÇ bir çeldrıgealik doiur· 
m•latadtr . Bu lconferaaıtan aoh
ra m•Dilerin yok edilmeaine ç •· 
ht•l•caiıoı ümit ederim . Ve be na 
tefebbüı, Ankara lcoofeıaaaıua 

ittlrlk edenlere ait bulunmakta· 
clir. 

Slovo 1rnete1l de diyor ki ; 
Dart Bal~an df'v)etinin An 

karıda akdettili lconfeı ana , Kral 
Ale1cııadran feci aınmüoden ıonra 
••1dedilecek bir vaka olmak r. 
ıere Balkanlu araıı miinııF-batı 
a11n fiakfııfıoda mDbim l:ir merha 
le tqldl etmektedir . 

Anllarada , Ballul! itillfına 
ICllçDk İlilifınkine btuzer ıfatll
ln kalenfe almak Jaıım ıelmit ve 
daimi bir kitabet dairesi ile bir 
llstiudi lıooıey tetkil oluomuıtur. 
Yunan Bariciye naım M. Maksi· 
moı umumi bir BallCanlar b•nka· 
il lçln bir rapor b'z1rlamaja me · 
mur edilmiıtir . Fakat aceba ay-

ni ve bunun iıe ıulhu bozmak lı
tiyealere karıı muazzam bir 11 

kerl kuvvete malilC olmak demek 
olduğunu ıöylem•ıtir . Gazete 
bundan sonra M. Tıtüles~onua ay
ni zamanda Balkanlarda komşu
larla olan muallik meHili hallet· 
mek liııma-eldığini bildirmiş ol-
duğuoa i11ret ~tmekte ve mnma· 
ileybin Ankaradaa dönerken Sof· 
'ıda Bulgar b1Piciye nazuıaı zi
' .ret ed~ctiini kaydettikten ıon· 
;. bu ziyaret hakkındı da ıunu 
yazmaktadır . 

''Bu ziyaret, Ankarada ılınan 
kararların mahiyet ve enıını kont 

rol etmeie fıraat ve-recelc ve ay• 
ni samanda yeni siyHi tetekklllle 
~omıuları araunda1d mün11ebatın 

naaebeti orada burada~ ıöyleodiğin

den anatı da kızının beıreme ol
duğu evde kendisini kirletmesini, 
kızının yUzüne vurduğundan eaa· 
sen gtçioemcmekte imiıler . Emir
ıne Aydındı eniıteaioin evinde 
iken geçen pazarteai akıamı anası 
ile enişteai alcıamı anaıı ile enit· 
lesi Serfiçeli Ahmet gelerek ken 
diılnJ almıılar ve Umurluda iyi bir 
koca bulduklarını s&yliyerek aaat 
yirmide Umvrluya doğru yola çık · 
mıılar . Yola çıkınca . anHının ve 
enitteainin kötü makaadını anlayan 
Emirane gitmemek istemiş, fakat 
zorla göllirülmüştllr . 

ne ıibi , bir bava iciode iakiıaf Aydına yarım saat muaf ede 
edtceiini g6ıtereçektir . . . • Hauokuyuıu yanında anaaı ve e-

"Slowo gazetcıi , Balkan ıhlafı niıtesi &sızan ünrine hücum ıet
lcaıııııoa Bulıaristaaın vaziyetini miılcr , rpeyce mücadele ettik
de ıu cümlelerle huliıa eylemek· tea ve uğrattıktan ıonr• ııv•llı 
tedlr : kızı 10 metre derinlikteki kuyuya 

'·Bulıariıtan , Türkiye ile ara· almıılardır . Kuyuda 30 saatim 
11ndal&i doatluk miulu ve Yuıoı· kadar su varmıı , katil ana eniıte 
lavya ile olan uzlaım• ıiyaseti ile kuyunun etrafından bir çok taılar 
Bılkao itilafı aiatemine doğru da çıkararık kızın üstüne atmıılır 
teveccüh tylemd,le beraber he- ve &)rılmıılar , bir müddet git-
rıüz bu mi11lca ittirak etmemiı tikten sonra anaıı Fatma (Belki 
bulunmaktadir . Bulgaristaoın bu ölmemiıtir, iyice bak) deyerek-
miıaka iıtirakini ve kom§u dev· teo damadı Abmedi tekrar kuyu 
Jetlerle itilafını kolaylaıtırmak i- ya ıöndermiı ve Ahmette kibrit· 

çin Cenevre mOtssesesioin ruhu le bakarak haldızınan öldügüne 
ye nizamatı ile tezat teıkil eden kanaat getirerek yollarına deYım 
muahedelerin lemamiyeti ıiyase· etmişlerdir . Fakat Emiraneye 
tinio haricinde bir formül bulmak bir oey olmamıf, biraz ıonra ku 
l'lzımdar • Er re~, siyasetin teki j yudan kendiliğinden çıkarak Ay· 
I! (ilQ ile milletlerin bulc:ulcunuo dın• gelmit,menleyİ jand1rm11ıya ba· 
t1nım11ıaa varılıctık:lır · Balkan 1 her veımiıtir.Fatmı ve Ahmet yakı· 
milletlerinin anane ve menfa•t lanmJ§ , adliyeye verilmiı , vaka· 

ları aazrı dikkate alınmadan ve her aın tabidi olmadıiından ıulh bi
Balkan milletinin terakkisi için bi· kimi kendilerini eerbest bırak· 
rer zıman teıkil eden ıeraiti göz mıf18 da Cumhuriyet mllddriumu· 
6oüode tutmadan Bılkanlarelan i miliğinin itirazı üzerine asliye ce 
tılif ve teo·iki meaaiye vaııl olu- n bakimi halılarrnda tevkif kara• 
oamaz . Bu , bir birinden çekin rı vermiıtir . Bir:çok yerlerinden 

mekıizin ve bir biriyle muauz vazi bereli olın EIDirayşe de memle-
yette bulunmakcızın Balkan itilafı ket b11tahaoeainc yatırtlmıthr . 
011 varan yegioe yoldur . Böyle __ __ _ •• .., .....,__ __ _ 
olmadığı takdirde , Balkın mıl
letleri mUn11ebatJDdaki dostluk 
ıOpbe ve çekloieolıktcn hali kıl 
mıyacaktar . 

Amerika ile Brezilya ara· 
sında uzlaşma 

Şark meselesinden 
B al k a n i t i 1 a f ı n a 

Cenevre : 13 { A. A. ) - Sako 
ihtilafa 1nlaıt1ruıa komitesi kabul 
ettiği bir kara(eureıi; ile l\lilletler 
Cemiyeıi reisi \' C umumi_kiıibiııden 
ihtilifrn hallinde A meı ika ile Bre• 
xilyımın teıriki n. eeaisioi~. tewiu için 
milHit zamınln iutihabmı riı·a et· 
mittir . 

Blkr.-,te çılcaa L'lndrpendan· 
ce Roumı•o• pzetui yulr~rıdaki 
l.aılaUa Balkan itilafı koose~·inin 
Ankara içtima• müo11ebetiyle fU 
makaleyi"'yızmaktadar : 

04 dokuzuncu asrın· tarih~ f 

l»ofazlar meselesi ile ıark meaele· 
••• lalslmiyeti alhada veçmiıtir. 
Sultaalarıu Tilrkiyesi basta adam, 
a6taa devletlerin matmahi nazarı 
balanuyor ve bu hal ibtilAflara 
we harplere aebebiyd veriyordu . 
S.lliaa devletleri iae , bDyük dip· 
lomatların zelcilınnı tecelli ettir
dikleri bir entrika merkezinden 
bqka bir l"Y dt'tildir . 

Aalbalci buaGn 91zlyer tema· 
men beralciıtir . Dunyadı biç bir 
mıntAa yoktur ki aulh orada bun· 
ela., i;i t•karıür etmiı buhıasuıı 
ve devletler bundan daha fazla l: \r 
•çıklıklı tefriki mf'ıai etsin . Buı:ı· 
claa yırmi ıtoe evveline ıeliaceye 
kader lmkiDlız addolunan bu bal 

bugün en bedbioleıin üzerinde 
bile tt'ıİrini göıteı ect k bir ukikat 
olmuştu . Ankara koofcranl!ı Tür
kiye , Rom•nya , Yu1:aoistan ve 
Yugoslavya ar11ıada tam itilafı 
ycrıiden tebarüz ettirmittir . Bu 

· "tilaf , müşterek menfaatlerin tam 
bir anl•ımuı Uıeriadc kurulduğu 
ribi büyük devletlerin yeniden en 

ı :ikalarıaı çevirmelerine kırıt gel 
mek huıusvndaki arzulan üzeri
ne de mDe11ns bulunmaktadır . 
Bulgaristan iıe , şimdiye kadar 
Balkan miııkma reımen iltihak 
etmemiı olmakla beraber , bu mi· 
aalıa dahil devletlere gittikçe da· 
h• fazla yaklatpı•k ta ve bir fali · 
bayır olmak llzcre bir uzlaşma ıi· 
yaaeti takip eylemektedir . 

Daima iıyan elmrğe ve bir bir
lerini par~alamata bazar bulun•n 
Balkan milletleıi , acaba menfaat 
lerini11 icap ettirdiii bu kiyaaelli 
idrake naııl •ardalar ? Bu , derin· 

leştirmete df'ğer bir ıiyHİ psiko
loji mueleıidir. Bize gelince : biz 
bunun ıerefini devletlerin mukad
derahaı idarc.i. eden dirayetli Ye 
makul devlet adamteranda bulmak
tayız . Eğer yeniden bir harp Av· 
rupıJı tehdit ed(cek olursa, buna 
her halde ıark me1elesi ıebebiyet 
vermlyecektir . 

BOyllk devletler , Balkanların 
küçük devletlerinden dabı alulh 
ve makul gözilkmektedirler . Eğer 
onlar da , Bılkınların v~rdiii mi· 
aali tık ip eder ve Ballcanlaran ,gös 
lerdikleri açıklık ve hüsnüniyetle 
aralarındaki ihtillflıı ı hallederler · 
se , kıtamız için biç bir korkulu ı 
1arın mıvzau babıolımaz . 1 

Tnribin garip leceUilerindtn- ' 
dir ki sulhun merkezi bugUn Ka· 
rıdeniz ıabilltr inde huluomakta· 
dır . 

Anadolıı ajanıı 

Hasta adam 
Bngün genç devletle· 
rin en güçlü ve heybet

betlilerindendir .. 

Mançtster Gardyan gazeteei, 
Balkan birliği hakkında yaıd•ğı 
bir bı§kalede diyor ki : 

"Balkan devletlerinin Türki
ye'nin merkezinde dostça görüı· 
mek için toplamaları bundan 20 
yıl önce bir insanın tasavvur ede· 
miyet:eği kadar bliyük bir deği 
~ikJiğin nişanesidir. 

·'Avrupa'uın hasta a<lımı ,, Ga 
zi Mustafa Kcmal'in kudretli itla· 
resi altında genç devletlerin cll 

canla ve heybe tlileriııden birisi 
haline geldi. 

Türkiye her ııe kadar hacim 
ce kUçüldü ise de sıhhatine ka
vuıtu, artık başka milletler üze· 
rine çullaumıa bir vaziyette de
ğildir ve bir zamanlar gedikli düa· 
mantarı olan Sırplar, Yunanlılar 
ve Burgarlarla dostluk kurmuş 

tur. 
Eski günlerde Tüıkiy«ı .uin dıt 

51yasas1nın baılıca amacı llalkau 
uluslarını birleımektea alıkoy
maktı. Böyle birleşme, Türkle 
rio Avrupa'da ve o zaman idare 
merkezleri olan İstanbuldaki var· 
lıklarının nihayete ermesi şeklin· 
de teliikki olunuyordu. 

Bugün ise Balkan birliği Ti.ir· 
kiyenin yeni merkezi olan Anka· 
rada Gezi tarafından t"~vik olun 
maktadır. 

Niçin'! Çünkü Lir HaJlcan Lir· 
liği korulacalt olursa o zıman bii
yük devletler dışardan Balkan iş
lerine burunlarını sokmağa kıyı · 
ıamıyacaklur, ve Balkan toprak· 
lara uloalararası dalavert lerin 
çarpı§tığı, harpların hazır l11ndığı 
bir saha olmaktan ~ıkacıktır. 

'l1ürkiyenin. şimdi, biç biri 
üzerinde hüküm sürmediği Bal 
kan ulusl•rı kavgası gürültüe;j 
kalmamıştır. 

Balkanlarda birlik ve barış 
Türkler için en büyük bir emni · 
yet vaziyeti hazırlıyacnktır. 

($AR SAVALA@ 1 

Vali beyi ziyaret 

Dün öğleden ııonra Şarıwıı İrau 
.kooiOlosu Mirza lswail llao Vali 
Leyefeodiyi makamlarmd~ 7.İ yar,.t 
etmişlerdir . 

Turksözil kupa maçı 

Bu cuwa Toroaepor ile Seyhau · 
spor arHıoda iki ikiye IJeraberc ka· 
lan ınaç tekrar oynanacağı \ 'C Adanı 

İdıuao Yurdu ile Tareus 1dnıan yur· 
dıı arasında mac; olacaıtı haber ahu· 
UJJ§ lJr • 

Stndyoma yarım ücretle 
nasıl girilebilir ? 

Şehir stadyowuoa ıaleL~leriu ve 
kulüp ızalarıoın n111f iicretle gir.,. 
bilmeleri için mekteplilerin mek
lt'plerinJeu ve kulüp ızalanodau 

hüviyet varakası ahp gi§eye ibraz 
etmeleri hüviyet varakaı.<ı almayan· 
larıo nmf ücretten iııifadc edemi· 
yecekleri bildiriloıittir . 

Voleybol maçı 

~:ukurov aıleıizm heyeti tarafan
<lau ıertip edilen voleybol birinci· 
lik maçları bu cuma Adana İdmau 
)'Urdu-Mersin İdman yurdu Toroı· 
spor- Seybanspor arasında öğleden 
evvel Belediye uy un yerinde yapı · 
lacaktır. 

Bulgaristanla allş 
veriş yapanlara. 
l\lt!wlcketimizle Bnlgari&tau ua· 

sıodaki ti caret aola§mll!ıoda ihracı 
tayin ve ıabdit edilmi§ olan malla· 
rımızdan gayrisinin Bulgaristaua İt· 
hal edilebilect-~inin ve buolarrn 
umumi re.iiwdcn istifade edeceğinin 
ve bedellerinin ihracı wuameleıiuio 
itiliifnamede ınuaarrab tediye tera· 
iıine tabi tutulacaııoıo Türkofiıtcn 
Ticaret Odasını bildirildigi habn 
alındı. İhracat ıücCMlarımıaın bun· 
dan istifade edecekleri tabiidir . . 

A01r cezada 

Dün ögfadeo evval ev\ el ığrı 
datı iryaa ıuçlularıuan muhakc
me1ine •iır cezada devam edile· 
rek d&rt taneıinin tabliyeleıiae 

ve diğerleriııio de gellliye tali 
matnamdHin tekidine karar veri · 
ı~rek mubakem~ bıtlra bir güne 
talık edilmiıtir . 

~ırv, Hırvat ve 
hakkında 92.S de 
bir kalemden _. 
ıuaıı vermekte fı,..,.. 

Büyük ıaval&t 
Hırvat uluılarıoJO 
çaeı Avusturya _. 
kimiyeti ıltıad• 
mete bağlı oJaa 
voaya, cenubi M• 
na Dalmıçya ve-' 
kın.. mcnıup Y 
vardi. Hıbıburı 
kılmıaıoın bıılıct 
vuslurya - Mı 
meself' ıiain b.Ill 
m111dır. 

YuıoılaYy•, 
le Sırp, Harvat, 
eski Sırbiıtan ve 
1914 ten anc~ 
caristaua bıilı k 
lanndao müte,. 

Aıaiıdaki ilt• 
nın barış muabed 
ki büyümesi bek 
verebilir: 

Sırbıstan ve 1 

lavyauın : 
t 912 aentıind• 

metre murabbaı 
yon altıyüz ıek ... 
fuıu vardı. 1913"' 
11vafıadan sonrl 
lometre murab ı 
4,550,000 e çıkt•· 
zi 271,352 kilolll' 
ve nüfuı ta 12,0l 

YugoalavyanUI 
Macarutan tart 
uırlan kendi etD 
nı geçmekte ' 1 

Almanla 472,000 
lıvyada oturDJ•k! 

Memleketin 
tik denizi. Yuı 
ayırmaktadır. 

Sınır mıntak• 
sim edilmiflir : 

Deniz keaıt 

mtmleketia iç~ 
dır. Bu da, ik 
sındaki aalatpı 
rinılendtr. tJJ 

Y ugo•lavya~ 
mukiio olao b Bulgaristan, bu konferansta 

temsil cdilmemi~tir. Bulgaıista· 
nın bu arada bulunmayı§• iyi bir 

oey olmaz; fak at Yugoslavya ile 
Bulgaristeo arasında yakıuleşmn 
hareketi yavaş yava§ ileı il ı- m~te
dir. ,, 

Stadyom büfesi 

vardır. Fakat • 
denizi Uzeriadeki 

. biç bir fedakitltk 
mektedir. 

İhracatımız 

Şehir stadyowu büfesi kiraya ve· 
ôlecejindeu taliplerin ıtad)·om mü· 
dürü Tahsin beye müracaat ~•me · 
lf'rİ ıavsiye olunur . 

Bu yıl çok artmıştır. 
ır 

Alsaray sineması 
1 

lhrocat eşyaeı &atıılarm<lu büyük '. ' 
bir caohlık \ ' ltrtlar . Son bir haftn 1 ' Eski Elha m ra , 
içinde lataobuldın Alwauyayıı !arını ' 
milyou lirahk _tifıik \ 'C yapağı ıhra~ -- -· 
edilmi§Iİr . Bu ıuallarıu 225,000 kı · p k k d 
ıo u ıifıik \ e 399,ooo kilosu yapa· e ya ID 8 . 
ğıdır. Tiftik UO kuru§3 kacfor yük'· 
eelwiştir. Stok kalmamıttır. 

Rekolte ba§langıcındınberi ec 
uehi mewleketlere l stanbul liwaııı 
yolile 10,626 ıon arpa göuderilmig ! 

tir . 
Halbuki g~~t!u ~ene ayui Zttwuıı 

zırfıoda İhraı•at 1693 tondan ilıaretti. 
Bir lıaftada Anadolu \'e 'l'rak· 

yadan g~len @52 ıou buğdayın 3000 
tonu borsada satılmıiltr . Haftalık 1 
ihracat yekônlal'J ı ekor teıkil t'dt'('<'k 1 
kadar ) üksektir. lstanbuldan lıir haf-

1 

ıııda ecnebi limırnları için npurh1111 : 
5502 ıou bnğday yüklenmİ§tİr. 

933 ıenesinin 784 tonuna mu· 
kabil bu sen e yalnız lıtaulmldan 
göndf"rileo hu~dııy 23.210 tonu hııl · 
muıtur . 

Dikkate şa)au bir nokta ıla zıt· 
lıire borsası wuamelftt mikt11rıoın , 
geçen seııeni11 iki mİ!!Iİnt~ 1;1kuıa - ' 
eıdır. 

Kuru me)'Va ibrıcau da ı.:anlıu · 
uuıtır. Toptan kabuklu ceviz fiaıı 
10 kurui ;34 eanıimdir . Bu fiatla ye· 
di gi.incle 226,000 kilo mal ı'..C nelıi 
memlekeılerc se\ kedilmiştir. Kiloı:ııı 

24 kuroşıan 15 ton ceviziçi c;ıkarıl · 
mııtır. Halbaki g.-ç4"ıı senr. ntışlar 
çok durgundu . 

Haıtun beıe yeniliklere büriin
müt ol<luğu halde açılıyor. 

Frn<lık piyasası da çok caulan
wı§tır. iç tombul fıodıldır 42 kuru§ 
20 paradan, kabuklular 21 kuruıtan 
muamele görüyor . Bir güo içinde 
üç kuru~luk yükselme kaydedilwi~ 
ıir. 350,000 kilo frndık gönderilmi§ 
tir. Nobıır. l!U!am n peynir ftzerirıe 
rle- ihraç uıuameleei yıpılıy-or. 

Kepek ve razmol ibreoahmıE rJa 
dıemmİ)'t!tlenıniştir . Keçi kılı du 
ihracat e ıutiamız arasmda<lır . Hir 
lıafıada :~7.000 kilo mal gönderil · 
m;ştir. 

Ya11uı çift ıaodık yuwurtu fiaı· 
lun 46 liuya kadar çıkmı~tır . Bil
baeaa Almanya çok mal ahyor . Eıı 
ufak yumurtalımo yarım çifı Hu· 
dığı 36 lira)'d müşteri bulu)·or . 

Bad~m fiatlarıuda lıir haftadıs 
yüzde oo heş ) ükiwklik olwuşıur . 
100 kilosu 70 filorine aıılmaktadır. 

Kuru incir fiatları da yUlueli 
) or. Sou hıftad.ı 100 kilosu J2 filo 
rinden muamele görmü tür. 

-Ah·1w11-

300,000 deD 
bıkimiyeti alt1od• 
fı da Yugoıl•ff;il 
)aD bulunmak" 

1920 de Y 
nüfıııunun ı•Y1111'' 
lıkta 14,000. 
göstermittir. Sal 
l" tabüyetind• 
Bulgar, Ttirlı, ! 
Yahudiyi çık . k 

Fakat gera .-f. 
ııayct parçal•0 

aogrefik f arkl_.-
mamıı ise de S. J 
venlerio yOzl~rca 
ayrıljı, mabılll 
mezlıkleri DJeJ 

Harvatlır •• 
klllt&irüoe yals,. 
lar Katoliktir · 
dokıtur. · -li 

Boıaayı ıı~ 
çoju mtıılü•~ 
mit ve mcrk 
met fikrini :;l 
Yugoslav•. k 
lcnilen bOtilD 
yorlar. 

Yulcarıdı ., 
yım1aı g6re, 
nin memleket• 
dir: 

Sırbistıu. (Ctlld" 
Boyvordı.na 
lJi Macar11ceo) 
Boena 
Montonegro 
Dalmaç)'I 
Hırutietan vt: 
slavonya 
Slon•ya 
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Dahiliye vekilinin 8. M. M. de dedikleri 1 1 5 0 N 5 A v A J Adana Borsası Muameıeleri 
- Blrlnci flrliklen arlan -

Ü Kılm tan, bir C\ de bt i f. kulan "ısımluda henüz gelmcmiı 
İllandıu. 12 e\ de 9 u 1rau- olıo Türklerdir . Diğer taraftan 

il, 19 evde 51 fi aıbi Trık}a yine Türle (uıııurunclıo oldukları 
D gelmişler , e iki hiıı otuz iki halde kısmen dillt·rini muhitlerine 
de 7739 u Tıakyayn, 60 rnle uydunu TUrkltr vardır . Hariçtc-
9 u Antal)tıya, ]7 J C\ de ]255 i ki Türkler bundan iharettir . Bun-
azize. 66 mde 279 Oı}Orıbeld· lu doirudan doğruya son uırlar-
, 322 e\ de 1246 ı muhtelif vi· da bizimle beraber istililara i'ti-
yetlcıe yerfo tirilmiş. 505 evde rik edip orıd11 )eılcşen , asırlaıca 
46 •ı tla trht t oluak kalmış· bizimle berıhcr bükümraü olan 
rdır. " Türklerdir . Hundan bsıka dığer 

Vekil be} buulorA kaı §' ka- I yer 1 rdc: de Türk ırkına mensup 
nen }•pılou muu tnttler·u mn· dabı 20-30 milyon Türk vardır ki 
yellerini kaydettikten oora 1 hunlır ~cnum~.zun hnrl~ioded~r. 

dl)c kadar gelen mulıociı ere Vekıl bey Tuılc tıuibınıo hıc· 
prık tevzi edildiğini, ) alnız bu retle baılamıı bir tuib oldutunu 
ne geleı1leriu lmuclaıı hari~· ol "e dünyaya medeniyeti yayan , 
Aunu öylemiR, drmi tir ki : dünyaya iosnolığc ltınıtın ve tanıt· 

- Çünkü ycnitleu hir top· tırın bUyük Türk muhacereti ol· 
te\•zialı bnglınmaınııtır . J~n duğunu isabet ettiktto soııra TUrk· 

k gelen wulıacirlrr rc:nçlıcrler, leriıı Lir memleketi kolonize et-
çiler oldukları için ycrlt. tik- mekle tarihte miıli görUlmemit 

ri yeri ıde mevcut köyleri tık bir &cııım kuındıkhmbı söyle-mit 
ye uretiyl erleşLiıilmi~lcr- Ye hiç tıir devi t Türklerle boy 

. kendilerine em\llh we'ruke- ö!;üıebilecek kolonizııa)OD misal· 
ve milli nraz:den toprıık \C· lt'tine malik değildir. Otmiştir. 

diği gibi istimlak nretiyle 'c Tuık her aercye gitti ise medeni· 
5 uumnraJı kauuuıı göre rnp ' ti , imar ve iıfaoi da birlikte 

k \et ilmi tir . Uundan oura götUrmüşliır . Turküo ikioci bir 
kacak erı mühim ıııc cıe, gele· bir hasleti dahi , vakti•e bnyrAğı· 
k mulıadrlerc topr k Lulınnk nın b kim olduğu )f~rdt esir yaşı-
yfiyetidir. Çiiokli elde devlet ) amam sıdır . Bunu zaaf olarak 
ılı olarak prk az topı· lı.. kal telakkı cdeill r olduğu gıl i , 1 U\ 

l§tır. Kanunun dcrp'ş ettiği kö. vct olarak da telaki.ti edenler de 
eralarıudan fozln 1 bunlara top vardır . Ben Türklerin esir yaşa 
k olarak verilecektir. Bu mik- yamemalarıoı büyük bir haslet ve 
r da g lecek ınulın irlerke ifa· kUH'f't olarnk tanırım . 
t etmi}ecek derececledi"'. Buna Şükrü Kayn bey , Tüıkleriıı 
rşı yapılacık i , ınc\ cut ve j§. on asır içe-ri indeki hicretlerine de 
nıemi~ ahipli toprBkları is temas eder(".k bu husuıtn miaaller 

1Dlak ederek hunlara tcHİ et- uydıktan ıonra Cumhuriyet dev 
ektedir .,, riodeki hicret ve iakla işlerine 

Vekil hey hundan POnra mu- geçerek hiıhn hu devirde ille ola· 
cirJerc C\ temini j~ju takip nk luı ılaılığımız mubndele bic 
ilen u ulleri 'C hiitçc(leki talı· reti olmuttur . Vekil bey , içibde 

lltm imkanı ui helinde )apıları bulunulmu~ olan müşkiil tartlar 
ı ınaları anlıtarDk erk vili· vt her Hjı lü ve11itıialik ve imlrin 

tleri için iki enedenberi 250 sızlık ile muuffalriyetle hapııl 
n \e garp \ iliyetlui için de ruıı olan mubadelt> ıtinde bunla· 

bia liru earfedildiğini !öyle· ııa iıklu ve müstahıil sınıftaı geç 
ft ve demi§tir ki : meleriniıı biıinı memlcketimiıde 
"- Bizim memleketimizdeki dılıı 11mereli ve muvıffakiyetle 

olnylıkler \ e yerli halkın mı1 bitirilmiş olduğunu söylemi tir . 
cirlerc gösterdiği ef:kat 'e Vekil bey nüfus m eluine Je 
erlıamot &}e inde lnıglin i knu hmaı ederek 1950 tarihinde Tür· 
Uarifı çok ucuza mal ohusk kiye nüfuıunlcu 30 35 rnilyoua 
dır. Bunun nüfu bıı,.ma 100 varıca~ıoı söylİ)trrk ; bu doğtu· 
ra olarak lıeup edebiliriz ·• dan doğruya milletimiıin kendi 

Hefik 'evket bryiu u linio scrmıyuioin verimidir. Dcmit ve 
inci noktaııııa cevap \erirken hırıçteki kan lu11d şlerimizin his 
krü Kaya IJe} demiııtır ki : ve hars arkıdışlarımııın gerek 
K6ıtencede on bin mulıaclrio anuları ve gerek drğer saiklrrle 

klediti dotru detildir , Bu hı memlek tinıiıc aıelmr-lerinio nüfu-
diı mDhalitalıdır . Bu sene aıe- ıumuıun artmuıudn kıymetli ve 
n bütün mubıcirleriu yt künu büyük bir amil olacığıoı İfRrel 

2 btn kiıide ilıarrllir • Oıadı etmiştir · 
lının mulııcirlcıin bu turne Sür ekli ılkıtlar ile kar9ılanen 

raı fazla olmuı , Bulıaristuudı be)tlnatlınnn vekil heyin ıu söı· 
•liormao . TUrkleıimn ıimaldnn lcrlc uıbayct veritmişlır . 
omaayayn hicret ederek memlc Gu.etelerd• bazı hadiaallan 
•limıze gelmek ı temeleıiodrıı lıabıedilirdi . Y elnıı şuuu IÖ)le-
jaıuşlur. Romaııyadald Dopri yeyim ki buaüo Türkiye Türkleri 
Tor~l~ri de huna ioıimıın et H Tü k' " Büyt'l< Millrt mrc ısi 

ittir . Şımdi)e kadnr ıllı ay ur \'e ouuu bükümeti hariçteki bütün 
da gelca ınubacirlı:rin mıkrr.tl io~anlıkl• insani hareketlerle ala-
37 dir . Dün ~el fonln ~ord 1ık , kadar olduiu gılıi tabii lırendi 
atcacedeki muhıcırleriıı mik- lnrdeşleıi Türk1etle de alakadır· 
ı yüzden fazla detildir ve- bun dırlar . Bugünlcli Türlcler, baıka 
da topJ11ıdı~ı vakıt leta bul memleketlerin krıırlılerine olan 
g6ndcrilen vapurla uald dil- doslluklırını , oıada bulunan 

lir . Türkle,c yaptıklarıııı ıöylerıcm 

Buıüa Bulgariıtaud l.t'r mil ıannederim ki Türk milletinin ve 
h T&rk vardır . Bunk•ıo ı esH Btiyük \1ıll l mr.cli inio biss yatl-
luııdulılau y ·r Uelioım ndır. ııe ~-m men tcıcUman oluıum . 
rıdaki Türkler kuvvetlı \'ehil- Vekıl b )ı müteakip kür İİ)e 

tniz tım Türk evsafını hrıız g~leo Refık Şe\ ht IJ , dahi 
ıı Tiltklerdir . Dığerleri ;~ume· liyc vc:kalclinın rnkamlara mü l<'· 

i ıarkidc ve bir kısmı c.a Ediı· nit olarak 'erdığı malumat ve 
vil&yetiode Bulgari ı ı kalım hülcümelÇ<' ıuuhıcırleıin ycıleıtı· 

•«eda Kuıuluvok , Ab'~elehi . rilııH~si .çio yapılaıı iti re clair 
•ırderc denilen dağlardadır • olan iıabaiını taşe:ı.kur ederek 

Romınyıda 400 bio Turk var- dcmiştır ki: 
r. Bunlurıu içcıisinde Hıristi· Muhaceret dcailco hali be 
Türkler deuilru Kal<avuz Turk hemhal maJdi vr mamvi tnyikin 

ti de vardır . jcra cttiğı tesirde aramalıdır. O· 
YugoılayyaıJn 800 bin kadar tuı ,Juğu ve Hşıdığı )f'fden eviui, 

Urk )'ardır . Burod;ıki Törkler yurdunu tı akıp baric çıkmak 
vılt Makedoayada kendilerine vazıyctinı ıötertn karde1lere 

Türk milletiuiu göıterdiji ~efka 
tin yerinde olduiuou ıöylemiı 
ti ı . r 

Dahiliye vekili Şükrü Kayı \ 
bey (Muğla) yaz ayları ıçrrisiııde , 1 

yani huııdao bir ıki ay evvel haki 
kalen Bulgariıtandıo bir muba 
ceu·k cereyanı baılnmıştı ve bu 
muhaceret biı akın hılioi •lmakta 
idi . F kıt hnriciycmiziu yapU~ı 
diplomatik teıcl Lüsler Bulgaris
tan ve Roman) ıd•ki bu akını te· 
mamile durdurmuştur • Bunların 
mahalli tuirat ıle olduğunu da 
Bulgaristan hükumeti bize söyle
miştir . Bugün perakende , yani 
malıoı sırmış ve yahut malı kal
mamış ) ola dü mü§ Türk lmuhn
dr leri haricinde büyük bir Akıua 
meni olacak gerek ıiyı i • ger k 
idari ber lürlü tedb'rler ehnmış
tır . Arkıdaılarımıxıa pek iyi söy 
ledikled gibi kıı ortaaınd bur -
ya gelecek muhacirler mcml keti
miıin kıtlırınnı &ert olm sı itiba 
rilc çok büyük izliraplar düşe 
biliı lerdi . Onlano çekec ği bu iz 
tirap memlekette çok hi~yük tc 
eS!Ür ler husule getırir , İt~ba
hardan itibar~n memlekete gelme
leri dab muvafık olur . B ı kış 
nylaıı içerisinde beklediğimiz mu
hacirlerin miktarı belki 100 evi 
geçmi ccek kndır olma ı iktiıa 
eder 

Eğer başkaca bir hadise ol· 
rnızsa gelen muhaciri re bugün 
gerek kolayh~ı , gerek lüıum ve 
ihtiyacı itibarile en çok ehemmi· 
yel verdiğimiz iskau sahası Trak 
ya mıntıka ıdır . Trak) aya yalnız 
hu ıene 12 bıu muhacir ) erltş
tirdik . Müfettiei nmami ve ınıı· 
)'Cliadeld müfettitler mütemadi· 
yen bu itle mCfwu1dnrlar · Hükü 
met t~ elindeki hütün kuvvetini 
sarf ederek ı,unlarıo bu seneden 
itibaren müstahıil haline weçme
melerini remin edecek tedbirleri 
ılmııtır . Keudileı ine hılaliıhmer 
beı bin lira göndermiıtir . Daha 
da beş bio litı a<>udcrtcf'ğini va 
delmiştir • Huıuru alinizde hili 
liıhmerc ırzı şlUuan cdel'im . 

Diter tauftaa ziraat vekilcti ı 
de ıirut banka.ile anlatarak 
bıml11a gtruk yıy,cek ve gerek 
tohumluk olarak ılh bin toıı bui 
day gönderm~) i karar altınn al
mışıı r . Bunu da şiihınla Hde-

~ 

derim· 

Geçen sene büyük medisin 
kabul ettiği lcanunuo ihtiTa etti· 
~i maddeler çok mühhıı ve çok 
uashdır . Hü&cüınet dt'thal hu
nun talbikına 1ftçuıek uzere ted 
birler nlmııtır Evvclfi nne.:1 alı
nan rıiumname buır lanmış ve 
çı\rnı·ı(oııttır . Telimıtnameler de 
hemen çıkmıı denebilir . ium 
nawc)i ştirayı d vletiu k:tl ul etti
ğini dlin hab r ldım • Kanunun 
clerpiı etti •i hususi bir komiı)on 
'ardır. o komisyon devlet dnira
lerioiıı es sh zalarıad n en bii-
) Ük memurlar \'C hariçten ı çile· 
cek ü~ audnn mürekkeptir . llu 
Komiıyon toplandıktan '.ura me
saisine başlıyacnkhr . 

Şunu arıelmek istcrioı ci efki 
ıı umumjyeye ve bil) Uk tcliır 

heaap vermit olm•k içic .-Jcvletin 
ön ıiyasellcriııden biri d tema 
mi e nüfus ı:yasetidir . Ve 1 u nü 
fuı ı°} Hrtimizde gf'lecdc n ubn
cirler i nıaııtazarn metot d lıilınd 
grtutm k , j erleştirmek o tarı 
derhıl müstahsil hale getirmek
tir . Bu ga e} e lC\ cccUb c""' l rck 
•.>•Sİ mUzakereJeriıı de arıf sin· 

de hulunduiumuıu ıtıederim . 
Muteakibcn mubı chei umu

miye kınnoun 99 uucu maddesi 
hükmüuün jandarma a teımıli 
hnkkındaki konu o liyıhasi muza. 
kere ve kabul edi cıek perşenbe 
~Uou loplHnıak uıcrc içtimaı 

oibaytl 'erilmiıtir , 

Bir Kamyon 
Kırk metreden yuvarlandı 

- -
Trabzon: ]~l (A. .) - Dliıı 

a\c§aın Oftan anınıza gelen bir 
kauıyoııet W metre irtifalJ lıir 
uçuruıııılan yu' arlaıulı. Yoku 
kadınlardan beşi öldii. Biri ağır, 
diğeri hafif yaralandı. öföı öl 
ınüş muaviui y11nlan1111 Ur. 

Bir zelzele olmuş am
ma yeri belli defjil .. 

lstentJLıl: 1:3 (A. A.) - j tau
bul re atlıancsi "imogrnfı hu a· 
halı nal 9 u 21 dakika 36 aııi)ı' 
geçe §iddctli bir horekeıiarı kay
detmiştir. 

Bu zelzelenin 
lmlılan 1020 ile 

ıııeı ke1.i l taıı 
1050 kilometre 

. 

ıııe nfededir 

Söz derleme topla nttsı 

Şorki Karalıi ar : 13 CAA) ~ 

öz der leme işle i için reis Talclt 
beyin daveti üzerine dün akşam 
bılkevindc toplaııılmış ve bu ve 
sile ile orta mrklcp muallimlcain· 
den Bebzat bey tarafından Türk 
tarihi hakkıoda bir konferans Ye 

rilmiştir . 

Burdurdada bit kam-
yon kazası 

Burdur : 13 (AA) - Bugüıı 
Burdurdan Antalya a giden bir 
otomobil Çubuk boğaıınıla dev
rilmiştir. Dört yaralı vnrdır . 

Konya belediye meclisi 
işini bitiJdi • 

Konya : 13 ( A. A. ) Bele· 
di) t' mcdi i ı uzııamrsini ikwıl et· 
ıııiı oldujtunclaıı t«>9rinieani içtııııaın 
niha ·eı 'crmıııir. 

Siirtte zelzele 

iiu : 13 ( \. \. ) IJüıı ııaaı 
9 17 de ark'ton ~ırlıe do!nı hir 
~,.hr.f'lı· olıım tur. Zarar ) okınr. 

Uluslar arası 
bankası 

Bol : 13 ( • \. ) hı 1 ı 

" 

ara ı Lanka rnrn idare ıueı·li i lıu 
olıulı luplıınnııtk altın lılolrnnıı m«>ıı 
up dı•\ lct lniıı Urük elde aptıkları 

konfı~rım ıo lııınıı ko111rlaıı \C ilı· 

. 

rııç lıımkalorı korıfnoıı 111111 'ordığı 

ııeticel<'ri ırakik etıııi tir. ldaıc 111 e 
li11i IJRukaııın hırirwi ti' ıirı bilıuıco· 
tında 'eni hir fo~lalık olt!u#utııı 

1111 mmınİ)' ılc ktı drı lt'111İ ıir. l <ıtıllA 
i tikraıınu nit tcıli),. gUçliikleıine 
f!t'lint•ı•; l lu.4111' arn ı hauka~ı Al
waıı)nJaıı ıılucaklı olaıı IJüıUu ıucııı 
lt•kctleriıı ıııil R\ i mu mele)e ıalıi 
ıuınlın ısı ıı;ih çok çnlıırml"' n do uııı 

-

'af fak ol ınıarm tn • 
B. zı alareklılnııı \l11111ıı)tt tarıı 

fııırlaıı \ crİl<'ıı iıuıi aılar hilha n 
ın rikodo ho uııt uzluk u ·ondırıııı 

H' im mrml~k tin ıııali•ı cilcıi alR 
ı· k4ı ıfoıilC' lmııdıııı i 11 r1 eııııi · 
lt>rclir. 

. 

ı 

Uluslar arası tayyare
ciler lranda zorluk 

görmemişler 

J hruıı : 13 ( . ) ::-; lalıi-

\ cıt r lıir mı nim \ ııırriku ı ı, tm · 
ı ı i \ r ı ıııı loh 1111111 r de I('\ kıf 

' iP\ ~ ıı>lrriııın 11111 .ıdı r<' ı dıldi 
•1111• <l ıı ol ııı lı lıı rlni tt'kziı> • ı
ııı<'kt dıı. lakin lnı ı lmzulıno ı ıız • 
ı ıııt ktıı d\ .ı İıt<'ll ııı rı (•ılı•r lıııdıııı ı 

lruıı 1111 mıırlıırıııııı 111\lll\ "" ıırıı 
ııınzlıuı olınıı la1'1ır. 

Luntlrd : l\1 ı llıuı ıı ırış11111 i · 
ı i ıuk <'rf cıı ın .ırt lrı dı 11 hiı lıiri 

lrnıı ıoprnklarııııl11 fı-nu hir ıııuıuııı -
h )<' ııuırıız k ılınıunı 1. rdır. 

Mısırın yenı kabinesi 

K ılıin : J.~ ( . ) Kıııl 

!- uııı lıaırt clerı eıiuı pa e ı eni 
kabin«> i tcıkılt' mc-nıur Pimi tir. 

PAMUK 'e KOZA 
- ---- -Kilo !Fiyoıı 

aııl111 Mikdar t. ı ~ ı En az En çok 
K. ,; s. Ailo 

Ka~ımah 1~amuk 
"-' ·~ 

l>iyasa porloj!ı ,, 38.75 - :-ı9 
l>irosa ıemizi ·-.. 

·~ 

l İant~ i 44 
1 iane ll ·~ 
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Liverpul 'J'eJgrafları Knnıbiyo Ye Para 
rn I 11 / 1934 l~ Banka ından ahnıoıttlr. 

Santım Poe K. :,)ı 

1 
6 65 

,_L. 
ıo 78 \ ad~1li ıreı 

\ adcli 6 65 RıyRmark 50 tlJ 
l•~rank"Franeız,, 8 30 

Hazır ~6 92 Sterlin "1nııilir ,. 629 
97 Hint baaır ı I>oıar "Amerikan., m ~ 

Nevvork FraolC "laviçrt-., 40 9R 

Hitlerin adamı 
1 

Sovyet tayyarecileri 
Periste -· 

Londrada bazı temaslar Pariı : 13 (AA) - SoYy•t 
yap1)or. tayyaredıi ·u iıtratoıf er rekoru -

Loudro : 13 ( A. A. ) Hava 
ubilıi Prolcofief Parise gelmıttir . 
So&yeıleıin ilk olarak iştirik etti-

lıildiri Ol : 
ii tayyare ulonunuo devamınca M. Jtiılerin nıııralıha ı l'ou Hih· 

lı •ııtrop, Loıırlrııda Almeıı aııın Ct .. hurnda kalacaktır . 
ne\ reye O\ drti ii•in ıııUr.ak••rrıl•· im· 

Pa riste siyasi ziyafıet&ar lundu~ıı lıaklmıılaki habı!rle.ı i lt'k 
ıip f'llUİ! '~ lııınların h' 111 Hllll'll l 111 

)alı oldııgıuııı o lrm itli r . 1. Lılrıı PAHJ : iri ( A. ) - 1 Hu· 
ile hir 118l kıılıtr gdrii§ıııiı .. olım u 1 mu hR hir imi ıd r n 1 E~velki 
!. Hilıl»rntrop im görli~uıcııin uıım ilİo lutıİcİ) e llOZırt 1. 1 avıl ve 

mi lıir mahi) Nlı olduRıı \" (('111111 
refikası bU) iik dçimiz . 

uat b.!yi 
c dileu nır.ıı•lrlrr nı • ınd ı İ) i ınltı§• 

ıııa tıı .. , liıt•ı iıır rnilletll'riıı tı şriki iknmetgah11ula husuı1 bir ai a-
ıııe ııi i iliirıiıı de hulunrlıığuııu lııl fete da\ et ctmiftir . 
dirnıi tir. eıredıleıı ı r 1111 hir uu p Hl ' : 13 ( A.A )- 1 Huau-
li#de miıkaleıııı>niu iİÇ ı'P rt k MRI 

l'!I muhabirimi7.den 1 Pariı ~k 
lirdU~ti, 1. Hihlıeıııropuıı rııi lıiı• 

bir ı klifıf' lmhınıııııdı •ı H' nıukale· ~içimiz uat l>e} 'e refikaet bu-
menin eııi hi~ lıir ııııtıuı v.-• 11 amil gUn halkan ıle' !etleri r;efırlerine 
lt>\lil eımedeAi lııldirilını ktrdiı . hır ziyafet '•rmiştir. Hu ziyafette 

anlaşması Fıan ıv. riı•al 'e mt.\buslarından Bir hava 
tekzip edildi 

\ e hnridye nezareti erkAnındlln 
IJir ı;ok Y.e\ at hazır bulunmuı -- tur . Ziyafet pek ımimiyetle 

P•riı: 13 (A ) - Fransız 
geçmı§tir • 

logiliz 'e belçlka erluinı harbi. 
) elerı araııoda gizli bava muka ..dlDr 11!11 1111 ım 

\•eleler i mevcut oldu~unA dair çı· 
li" 

111111111111111 ,, 
,, bu gece nöbetçi knu haberler U7.erine iyi ına1ünııt 

alan mabaf ıl bu lıabeı i kıti suret· Eczane le t kzip etmişler ve selitbiyettar 
ycgiiae makamlar olan hükümct- ~ Yağcamii t·ivarında 

.1 
ler ben itinde uskNi makamlar la Ali Nasibi tıczau.-~idir 
rafından bu deacc" miihim itilif· 
lımn tıı av~ ır cdılmiyecejioi bil-

-•·wrmı.ulli\!llllM 11·· '"' llllflll li 

dirn i~ lcıdir . Pnriı re mı nıahafi· 
Nafıa başmüllendlsHltH&n. li de ayni svretle kıtli br Rnıltn 

buluıımuşlerdır . ı.;rzin - Dörtyol yolunun Deli 

Belçikada kabine Ya) dorı• i uzerindo Ocaklı köprn. 
sunun tuıııirı 934 nesi ikincı tef-

buhranı. riniıı yirmi dokuzuncu pertemhe 

Hrulı. <'I : B ( A. A. ) Yarıu 
gunu sıınl on hir hu~·uktn ihalo 

" lı Pl'ıtk <•lnn kohiııc lıııhıaııı hak· edilmek üzere ( O~· bin ı!Ckiz yüz 
kındH 1 ı i mıılıafiliıı konaaıırıa gô altını ılokuz ) lira üç kuruş hetlel 
rı cııi lıUkuıııct Kııtolık 'e Liberal ılc u~·ık olarak mtinokuaya konul-
ınulı ıldı>ıiııc ılo~rn ırnıa ill ede· muştur . 
et-k ı ıı. ~o olı~ılnin iı.;ıiraki lllt'\· 

1'alıp olonlıırın 'ilAyet rlaiP'lr en-zııı, lıahı df'~ihlıı. F ı Pil k<'ıulileri 
dr lrnkuwcl('ı ;:iı 1111 k i lf'ııti orlar. ctimeııino vo ko rı görmek İçın de 
) f'lll hukfımı ıi ı. Ja parı ıı ırıkil Nofıo doire ine murocaatlorı ılAn 
cdeı t- i o •lt•ııuıcktedir . - - -) olunur 4730 11 15 19 23 
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Çifci borcu için 
- Birinci firtıkden artan -

§üphe yoktur. lci kayırıcı n ko 
ruyucu yauhmlarından nzak ka· 
labilecek m ~mlckeıte hi~ bir İ§ 
bulmamakla beraber Seyhan vi
layetimizin hususi v,aziyetı yüzün
den m nt.lı.:ô\m ız içia uzun taksıt 
lendiıme işinin §&rta hıığlı hıra 
kılmıyaıak yükstk h~yc-ti umu· 
miyece bugün haıledılmesioin 

IPamak ve nebati yağlar sanayii ! 
' ' 

Asri sinemada 
12 Te~rini ani vazartt'Sİ ak;;awıudıuı .. 

1

~ Ttirk Anonim şirketinden : 

lizımgcldiği kao.atıodayız. Çün-
kü: 

1 - Eski senelerde pamuğun 
fevkalade yüksek fiyatla satılma· 
il dolayısiyle döaümdtn on lir. 
y• kadar kar alındığı düoüoüle-
rek çıfçiye, diğer vilayetlerrmize 
nazaran daha çok kredi açılmıo· 
tır • 

2 - .l\Iemltketio düşman 
elinde kalması yüzünden huap 
deıleo c;ifJikieıin yeniden düzen ı 
lenmesi m cburiycti ve fazla ka
rın olma111 çifçilerimize. kendile 
rıne açılan bu krcdıyi tamamen 
kullandırtmııtır. 

3 - Çif çilerimiz bnkadar 
fazla ödünç alc1ıktan soı· ra 929 
Stnesine kadar ho• çlarını h•·r 8~ 
oe muntazaman ödemişlers~ de 

929, 930, 931 seneleıinde bıığ:lay 1 

mohsulünü mehveden süne 'dŞe
rt si ve ~30 dao itibarc.-o ke'l<l. l!~ 
temamen hiseetırrn dünya krıziui l 

( A.danamızdaki Belçika ve Şinasiler fabrikaları 
çalışmağa başlıyor ) 

(Çekme i1cretlerinde rekabet kabul etmez 

tenzilat ve teshiltit ) 

Kozadan çekileePk pamuğun beher i.ilosu 3 Kuruş 

iane küılüsiinden çekilecek pamuğun beher kilosu 2 
Klil iyetli mal getirecek çifçilerle dah ·~ müsait ş~rail teshil ohınahilir. 

Fabrikdarımızda maki ı ı eler üzarinde bir çok maddi feda~ ar hklarla yapuğnnız 

tadil:lt neticesinde pa mıktan en çok baş bulmak inıkanmı temin ettik . Pamuğun 

~VSHfındaki mükemmeliyeti ve işlediğimiz pamuklHrdaki ~afiyP-Li anlctnrn\ içiu bir 
tecrübe k~fidir . 

Ad na çifçisine hiz•uet gayesini istihrlaf eden buglinkii çahşrnamız tuuhter~oı 

miişıerilerimizi memnun ederse Bunu bir muvaffakıyet hilflceğiz. TeşkiltHımızdaki 
Y t•rli ve A nıerikan çırçırları emrinize amadedir . 

ve 932, 033 yıllarındaki gayrita- Prese makinelt~ri : Ehven fiyat ve nıuvaftk şeraitile balya yapmakta \'e işle· 
hii kuıakrık dolayııiyle y1tptık-
lan bağır borçları kapatamıya ru ıızı ıaklir eden müşterilerimiz fırsattan islifadt\ye koşmaktadır. ~ı ~ ruzatımızırı 

rak fafai ışliytn ve günden güne ı~oğruluğunu ishal için fabrikalarımız daima saygı dt•ğer halkı~ ıza açık olup 
artao bugünkü büyük borcun ate· . 
§ine giımiş 'erdir. Belçika f brik.alarımızdakı müdüriyet dairesi daha fazla her tlirlii malt)mat ,·er-

4 - Halbuki içinde bulun- Jl meğe hazırdır 4576 24-26 
duğumuz 934 senesinin şayani i1 _____________ , ________________________ _ 
m,.muuoiyrt bereketine göre çıfçiı l 
mizio istihsal eylediği hububat 
ve pamukt•n , ki buğdayı tema· 
men Ziraat bankamızın ıtldığını r 
1'cabul edersek, rmrk ve tarlase:ıa 
mukabil dönümden kazandığı 
vasati bir §e-kilde 65 kuru§tur. 

Belediye ilanları 11 
Adana inhisarlar baş müdürlülün

den : ----------------
5 - Geçimini t•miole bera· 

her yüklendiği ağır borcu öde· 
mek kaygusu ile bir karış topra· 
ğını bıle boo bırakmayıp eken ve 
istibdal masr .. fını azami tasarruf- 1 
la a;-:altan biriken borçlarım kısa 

Belediye riyasetinden : 
Şehir dahilinde bisiklete binecek olan kimselerin bir haftaya kadar 

Belediyeye müracaatla ehliyetname almaları ve bisiklot kiraya ve· 
renlerin de ühliyotsiz kimselere bisiklet vermemeleri ve nksi tekdirde 
cezotandırılocakları ilA.n olunur.4736 14- 15 

b~ zanıanda ödeme~ imkdn · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 
haricine çıkmıştır. 

lııe hu ciddi ve hakiki vaz-'. - FO T O 
yet mukayeseli bir surrtte gözö 
nünde tutulursa Seyhan vilayet~ 
çifçilcri borçlarınıol, değerli ida· 
re meçlieimizio rnporundı bil· 
dirdiği gibi pek cüz'i bir faiz ve 
nzun vad(ile taksiıl .. rıdiriJm .. si 
zarureti bendılipnden anlıı§ılmış 
olur. Ve ancak hu suretle çifçiye 
ıeniolik verilerek i~inin tanzimi 
ve mahsulünün sıkışık vaziyette 
yok pahasına eliod,.n çıkarılma
muı temin edileıek bankamızın 
alacağı bugüoe rıi11brtle her sene 
daha fazla olarak muntazamın 
tahsil edilir. 

Bnun içindir, ki biz Seyhan 
vilayeti murahhular(gerek ban
kamızın mrnfaatı ve g.rekse hu 
memlek, t parçasında iktisadi va. 
ziyetin normal bir şeekle girdi 
rilmesi nokteinazanndan borçla· 
nn uzun vn<l !" ile taksitlendıril 
m· sinin karara al ınmasını yüks .. k 
hütiloJük toplantı111nda11 istirham 
ediyoruz ~fcodım. " 

Nafia başmühendisliğinden, 
Kozan - Feke yolunun 55-000 

kilometresinde yeniden yı.ryı' ıcak 
(ASMACA) köprli~ü 934 E ımesi 
ikinci teşrinin yırmi dokw Jncu 
perş~mhe giınü saat on hir ıe .hnJe 
oluıımak üzerrı Dörthin sı kizyüz Fe- ı 
kiz lira otuz kuruş bedel ilo açık 1 

olıuak mürıakusoya konmııştur. ,. 
Ttılip olonlorm vıldyet daimi 

encümenine vo keşfi görmek ıçın f 
de Nafia dair' sine miirucnat ey- 1 

lemeleri ilan elunur.4729 

J J-15 19-23 

= COŞKUN 

Agf a, ,, filmlerinin her çeşidi , 
!& 

Dünyaca meıhur ( A G FA ) filmlerirıin en ta · 
z.esl bulunur. Fiyatlar, diğer biitıin markalardan ucuı · 

dur. 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 
dismanlar. 

-· 

'l'alebeden lcıızildllı ta · 
rlf e ile ücret altmr . 

o•o 
FOTO COŞKUN : 

Yeğ Cımi Civarı 

Tarsus belediye riyasetinden, 
Yeni yapılan şehir sinema ve 

tiyatro binası makine ve teferruıı · 
tile beraber, belediyeler müzayede 
ve münakasa niznmnnmesi ahkAmı 
mucibince kapalı zarf usulile icara 
verilecektir . ihalesi 2 inci teşrin 
ayının 25 inci pıızar günü soat 14 
de yapılacaktır . Talip olon lo.rın 

şartname örneklerini belediyemiz
den aı amaları iliın olunur.4722 

9-12- 16 

llAn sureti 
Miiskirat beyiye tezkerelerinin 

ikinci taksit tebdıl muamelesine 
hu ayın . 15 şinden it ibaren başla
narak 5 Kanunuevvel 934 tı.trihine 
kadar devam olunacaktır . AlAkn
darlurın bu müddet zorCında nüfus 
cüzdanları, ikişer kıta fotoğrafları 
ve ~ilerindeki tezkerelerile idare-
mize müracaatları. 4738 14 - 15 

ALFOPAN UEVAT 
Ltltfen Jikkat. buyurunuz bu 

sakallı resim bir aldmeti farikadır; 
Bu reseni taşıyan madeni kutular 
içinde !>aş ve ıl;ş ağrıları nı'zle v~ 

romatizma snncılorı icic çok müsck- 1 
kin ve faydalı bir ildç olon ( Alfo· 
pan C n·at ) vardır . 

1 Jik kutusu 70, 6 Lk kutusu 
40 ve 12 lik kutusu 75 kuruştur . 

iter eczanede bulunur. Ba~lica 
tevzi ve sntıı merkezi ( Yoni ecza. 
nedir) 4692 14 

Zayi • 
ımza 

fmznmı zayi cllim. MezkOr İm· 
zu ile kimseyo borcum yoktur.Ye
nisini olacağımdan zayi imzanın 

hükmü kolwn<lığın ı ildn eylJrim. 
1~ccnrdnn 4739 
Ali Rıztt 

Müstesna filim serisinden 

Hayalin sonu 
~liiınessili 

Llan Hayd - Wllly Forst 

İltveten : Fok• Jurn•f 

Çin 

Gelecek proğram 

geceleri : Ramonnll~-

Dikkat : 
ul~ 

Yugoslavya Krahna yapılan 5 

r 

yakında bütün tafsil•til• 

Gazefemizitı 
Abone vl illin şattı 

• 'ki Iİ~ 
3 Ayhğı üç , 6 ayhğı altı , yıllığı on ı . li 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir 11115 

Şehir abonelerimizin ga 
hu&usi müvezzilerimizle ~'[ 
bahleyin erkenden istedılı•1 

bırakılır. Şehir için aylık 11 

lairdır. 

• • • 
Bir defa konacak ilanlar1n Uç011 

düncü sahifelerde her satlrı on k&I 
1 ıam , .. ~:ıiyetindeki devamh ilantart 

pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiY• 

Adana Orman 
Adet Kilo Uinsi 

<'am kereslB • 
'J rf ,, ... 

I 
I 

\ 

,\ 

lJ 

r 

648 
102 
815 

Çam ve " 8 
.,. 

Çam mertek f 
Ardıç kazıkl ~ c 

ar• 
Meşe yuY ~· 

4 
5 

34 
34 

Çam soben ~ 
C'am düğeO ı'\ 
'J b•"' 4 

238 
74 
5 

247 

gkınek ta bfl -' 
Kozma ve 
ı~nm Jilıne ti ..,... ·s I• 
Ardıç oe~ı 

63 

Sakız ıahtB 
Çam tahta 

730 Çnm körPUr 
20 Çam cıra 

12860 Çom odunu 
odUIJ 

20840 MahlOt .. ar 
13023 Mehh1t kofl'I 

,e~if_ ~I 
9 Mt•zat varaktuunda J.ahil Y<1 yokordıı yazılı 00 jl~ J 

•1 · Jetl Yali mezbutn açık artırma ile 4-11 - 934 tarı ıın J•' 
müddetlo 24 - J 1- 934 cumartesi günü saat 14 de ~ııis•~ 
rılmıştır. Emvali görmek ve ilıolı\ şeraitini öğrcorP 0. ,.e 
Orman muamelAt memurluğuna müracaat ctmeterı siıııl 
ihalo günü Adana hükumet konağında Orman İlısre g,....f 
sotıı komisyonuna gı lmoleri ilAn olunur. 4725 

Fransızca ders 
Nnmıkkemal mektebi lınşmu· 

ollimi Ömer bey tnro.frnılan 'l'ico
rct mektebi, Lise vu Orta mektep 
seviyesinde olanlara ücretle Fı au

aızca ders verilecektir. Şf.raiti öğ · 

renmck İsliyenler kcnclisino müra-
caat etsinlor.4723 5-5 

' 
Hizm~tf !, 
Ev.hizm~tio: !rd' 

kadına ihtıyıH 
müracaotlorı · 
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