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Yeni intihabat 
meselesi 

Dünkü nıishamı:da Anka
ra hususi muhabirimizden "l · 
dığumz telgrafla yeni mebus 
fntihabwzn İcraswa C. H. Pi.r
kası gurubunca ittifalda karar 
uerlldlt/lnl 11e yeni meclisin ö11ti 
mıizdekl Mart aywda toplana · 
bileceğini yazrmşlık . Rugıin de 
Anadolıı ajansınrn brı meu:ua 
"il diğer bir f elgrafmı aşağıya 
alıyoruz : 

ANKARA : 14 ( A . A ) -
Cumhuriyet Halk fırkası gurubu 
idare heyeti reisliğinden :: 

Cumhuriyet Halk fırkaıı gu· 
rnbu Cemil beyin reisliğinde top 
lanmış ve ismet pa§a söz alarak 
BüyUk Mıllet meclieinia normal 
seyriyle 1935 yazında yeniden in 
tihabı yapılmak, teokiliitı esasiye 
icabmdan olduğunu hatırlattık 
tan sonı-a beynelmilel siyaset ale
nıi hadiseler ve ibticıallerle fil\!§· 

bu olduğundan yeni meclis inti · 
babı için yaz me\ simini bekle 
miyerek kıtın intihıbatıu icra ve 
ikmaliyle Cumhuriyet Halk fır
ka11 ve hlikfımetinio mustakir 
vaziyetinin milletin arasiyle yeni 
den meydana çıkarılması memle
ket için faydalı olacağım izah ey
lrmiıtir . 

Fırkı guıubu intihabatın ye· 
nilenmesi için atideki kararı ver· 
miıtir: 

Büyük Millet meclisinin inti
habatı yenilemesi ve bu keyfiye 
Büyük Meclisine arz ve teklifi za· 
manının fırka ıeisliğine bırakıl 
maeı kabul tdilmiotir . 

İzmir halkevi 
1ZM1ll : 14 ( A.A ) - Halke· 

\"İmiz kurslar ıubesi İngilizce ve 
Fransızca kurel.riyle ilk mektep 
muunu olmıyanlara ilk mektep 
tahsilini temin eden kurslar açıl· 
mııtır. Buulardan çok faydalı 
neticeler beklenmektedir -

lzmir köylüleri 
okutuluyor 

1ZMIH : 14 ( A.A) - \ili 
yet dahilindeki köyle, de köy lii 
lerin okutulmas~ için vilayetçe 
lemere verecek tedbirler alınmış 
ve ha tedbirlerin tatbiki için icı · 
bedenlere emirlrr verilmittir. 

Trakyaya muhacir geliyor. 

I'ekirdağ : 14 ( A. A. ) Diio 
711 Türk muhaciri gelmi§tİr . Mu· 
bacirler Hayralıoluya )'t>rlrştirilmf'k· 
tedir. 

ilah ticareti mese
lesi etrafında 

Londra : 14 ( A. A. ) ~utamp 
lorda nutulı söyleyrn M. Makılonalt 
•ilah yarışmı durdurmak i~in. geceli 
Rtindüzlil çalıştığını Ö)lemıştır • lfn· 
•uei silah imalata hakkıuda M. Mıak· 
donald hunun tehlikeli bir ticnr"t 
olduğunu biikuwctin bu ıııı'St>l~y! 
b:Jevzuıı huhsede bilmesi \ ' C lıu ııca· 
'"i miirııküo olduğu nisbrtıf' ıah· 
dit için hir (ilanı olmABı lazım gel
diAioi söylemiştir. Bunun için dı· t'D 

Ji çare vesika si tı•mini yapmak \ ' f': 

eyoelınilel şeklı· okmakur . Bura 
tnevrede miimkiiıı olduğu kadar 

tllıoacağız. Başvekil şunları da ilave 
•ınioıir : 

•• --
m 

•• 
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Hariciye vekilimiz 
Cene\'reye gitmek iizere İe· 

tanbnldau yoku edildi . 
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Şar meclisi diin dağıldı 
Şar meclisinin toplantısı 

Dün, son teşrin devresinin son 
toplantısını yapan şehir meclisi 
bazı kararlar vererek dağıldı 

~~------... · · ---------~~ 
Şar meclisi, dün belediye sa

Joounda Belediye reisi Turban 
Cemal beyin reisliği altında Teş· 
rini sani devresinin son loplan
tısmı yapmış 'e eski zabıt hula 
sası okuoup kabul edildikten 
sonra ışağıda anlatacağımız WI! · 

seleleri müzakere etmiıtir : 
l - Tayin olunan yedi me

murun tasdik memuriyetleri . 
2 - Fasıllar arasında müna

kale icrasıua dair riyaset teklifi . 
İlk önce birinci maddeye ait 

bütçe encümeni e babı mucibe 
mazbatasını katip Esma Z lrni 
hanım okudu . Reis, hu hususta 
kısaca izahat verdi ve aza Arasın 
<la başkaca miitalaa yüıütecek 
olmadığı için reye koydu . 

Bi•inci madde kabul olundu. 
İkinci maddeoiı; müzakeresi. 

oldukça ınüoakaşeli geçti . Bu 
madde de en çok münaka§eye 
mevzu teşkil eden meıeleler, sip· 
tillidc yapılacak muvakkat halin 
ilk proje ve ke~finde dükkanla· 
rm galvanizli oluklu saç ile ör 
tülmeei münasip g8rülmtı§tü . 

Halbuki Ramazan oğlu Ke
mal hey, dOkkaolerın saç ile ör
tülmesi iJe kiremit döşenmesi ara 
sıada ancak hin Ura kadar fazla 
bir fark h.sıl olaca,ğını ve lıalbu 
ki oar dahilinde oluklu sıçların 
inşaatta lmllanılmısına mıni olan 

Firdevsi 
Fransada da büyük 
merasim yapllacak 

PAHl : 14 ( A.A ) - Le de· 
bı gazeteıi İran ıairi Firde,•sinin 
bininci yıl dönümü müuaeeLetiy· 
le yazdığı bir makalede şı1lıoamc 
muhaıririıı'n yüksek kat ~U<lre· 
tiyle iliraz götürmez Lir dC>lıa 

gösterınit olduğunu kaydettikten 
sonra 1ranıu modern medeniyet 
sahasında elde elliği ter8kkıyata 
İ§ıret ederek İran , Rizn şeh Peh
levi hazretlerinin enerjik ve nur 
lu idaruinde maddi terakkıyat 
volnn•lııı süutle ilerlemf"ktedir . 
diy,ır. Gazete Fnıneanın birinci 
Kanunda b.şlıyacak olan bir sııa 
merasimle hüyük İran §&İrioin 
hatırasını kuthılamağa hazırlan 
makta olduğunu bildirmektedir. 

AOır demir sanayiimiz 

Zonguldak havzasında 
kurulacak .. 

zo GULDAK : 14 ( A.A )
Demir 5uııayiinio memlekette ku 
rulııcağı haberi balkı bir bayram 
evin<'İ içinde Lırakmı§tır . Halk 

Cumhuriyetin sanayi proğraını 

nıu en e ıt lı 1 ısmıııı teşkil eden 
tltınir ve kimya sanayiinin kö 1 

mür hazinelerinin içinde kurul · 
masım mr>mleketirı refah ve aa 
<letinc doğru atılmış olan hayırlı 
adımlardan biri ve türk sanayi 
proğramınm parlık mu~affakı 
yetlerinden addetmekte~ır. Mem· 
lekette se ıoç çok genış ve şu· 

.Belediyenin bizzat kendi yaptıra· 
cağı bir binada ıaçı kullanması 
büyük bir tezat t .. şkil edeceğini 
ve ayni zamanda muvakkat mahi 
yetteki bu halin yarın daha esa · 
lası yapıldığı takdirde ıökültirse 
saçların başka bir yarde kullan· 
masıoın miişkül o]acağmı vo son· 
ra hem paramızın haıice çıkma . 
sıon hem<lt! yazın, y~rli kiremit· 
Jeıe nazaran sıcağı dalıa fazla 
aksettireceğini ileri sürer~k , pro 
jeye bin liralık bir tabsiSllhn <la 
ha ilavesini teklif etti . 

Kemal Uamazaıı heyin bu 
teklifino doktor Ali aim bey 
iliraz eyledi . Onun mutalaasuıa 
Tevfik genç bey cevap verdi . 
Heis Turhan Cemal Leyde muta 
laaları teJif \.'e izaha çalıştı . 

Bu mevzu etrafında diğer bir 
iki aziida başka başka noktıli ns· 
zarları ileri elireıek mutaloa yü 
rüttüll'r. Ve oıheyet Tevfık geoı; 
heyin, miizakereniu kifayeti hak
kındaki tcklıfi üzerine reis Ke 
mal Ihmazan beyin teklifi daire· 
sinde meseleyi reye koydu ve ka
bul edildi . 

Münakaleyı icıp ettiren mev
zulardan biriıi de , belediyenin 
mevcut üç çeımeye ilivelea yeni 
deıı 4ebrio muhtelif semtlerine 
ııhhi vaetfta içilecelt""au kuyulırı 

- Gerisi ikinci firtikde 

Saat kulesine 
Zeval ve yangın ihbar 
dUdUğU konuyor .. 

':aarımızm zeval \aktım bildi • 
rerek saat ayarhrıuı doğrultmak 
\ e yangın gibi , tanare biicumu 
gibi tehlikeleri ve Haıoazanda 
iftar zamanlarını lıaher veınıck 

üzere Befe,Jiyece Lir Canavar dil 
diiğü alınması karar laştıı ılmişll. 
Belediyemiz çok lüzumlu olan 
bu aleti • bızır - bılis yangın 
söndürme makioelf'ri müe tıtBeıi 
miimessili ecati Beye sipariş 
etmiıtir. • 

iki ay zarfında şarımızm saat
lıancsine •.conulacak olun bu "sey
ren,., eJcktirikle \C otomatık ola 
rak iıliyecek ve ıadası ou kilo. 
metre uzaktao işitilecektir. 

Tayyare bUcumlarmı da ihbar 
için kullanılıcak •)lan bu Sf'yre 
uiıı miiteahhidi olan Neçıti Bey, 
iyi bir rastlayış ueri olarak umu
mi harpta 333 seneei birinci ttş 
nin oubirinci güoii şarımıza hü· 

cuw eden İngiliz tayyareaini top· 

Bizim 
Karşıyakada imar 

faaliyetleri 
~ .. ·---

(Jeçf•nlerde. ki>ıırünliu kıuııyaka 
lııışıudaıı Mrmleket hatıranesinio ce· 
nulmuJaki Vı•n•m pavyonu hizosıno 
kadar olan uaevcuı bozuk eoaanm 
pıırke kaldırım olarak yenidl'n yap
rırılncağmı )'8Zffil§hk. Nafia ba~mii· 
bendisliğinin hu maksat için yap 
rıgı kt'şif, lıu kısmııı on ik: ~in_ lira 
ile )apılabileceğioi teshil ctmıştır 
1ulıAsebei hu uriyeniu , .Meınlt'ket 

hasraneei )"&kınındaki harap , alaşop 
ve çirkin baraknlıırı da kaldırılarak 
cadde biraz daha gPni§leyecek şe
kilde oraeıorn tanzim t!dilecrğiui de 
memuııoiyetle öğrenmiş huhıuuyoı·. 
Bu İ§ler yapılırkeıı Misis yolu ile, 
kışlu ve Ziru.ı.ıı ınekte~.im· .. g~ıl?ıı yol ı 
ara andoki Sarıçam koprusünıln ılc 
nılikemoıel Lir hale konulmak ıııak- 1 
adile tamir t'dilmf' i dı· kararlaş·· 

mıştır. 

Kaçak etlerin tehli
keli neticeleri 

ş,,.hriıniıdt> hala zaıııım ıunıaı~ 
u{iriileıı t•r kaçak ılığının • unıunıı 

l'ııhhaı iıilıarile "" kadar 1t·hlikeli ı 
olduğunu arıluıırn ıı~ağıdaki rııkaııılar 

hize , fenni karıurunııı değf'r ' 'e 
ehemmiyeıini bir kerı• deha aulaı· 

mık iıibarill• ,;ok mtihirudir : 

" Bu erıe kaııuranıızda keeilt>u 
( 39,761 ) hap·aıı urasıuda ger<"k 
kı-ıimden ~w,•el ve gerekse kesimden 
o:::ra rupı!ıın mikro ~ pik tt>tkikat 
Uf'tİ<'e&inde ( ll74 1 hasıalıl.: vakoeı 
tr pil tHlilrni§Iİr . 

Et gö,·delt>riuin ıııahdıır kısını· 

!arının iiz~rindc oluı1 ) alnız o par· 
çanı o imhosil(' izale t'dilehilen ( f<,,ı) 
Ekinokok, ( M7 ) disııım , ( 101 ) 
Uunınıo, ( 20 ) r.nıülcenp, ( 3 ) Hu· 
raç, t 12 ) TUbtrldiloz, ( 9 ) şarbon, 1 
( 5 ) 11i ırıık \'e ( 28 ) muhıelif lıa · 
salık vakosınn ıcııınliif f'dilerck 11ıhhi 

reıfalıir ıılıumış ''e bu 11 ııretle hin 
terce vaıarırlaşın hayatı kıırtarılıme· 
tır. ., 

llu rukamhu ııı lıcliigıtiudeu ılc 

kolayca anla§ılırkeu fenni "~ ilmi 
kayitlerc ı11lıi hıtulınıyun raslgt>lc el· 
lcri ) emenin lıazan fın)'Rtııııızda öd,. 
yl'reğinıiz feci neticeleri olalıiliri:ı .. 

llalk1mızu lııı hc kıkati bir kı' r~ 
ıtahu a ı luhııakıa lH) ılo ııuıduk biz ... 

·······-
Dlkkateır: 

Ot tlkanacak boru .. 

lJilmem , yuluıwz as{ alt cad 
de baş111da11 /\ nr11k<Jprli yo/uyle 
eski /slasyo11a clr>f/ru uğrur nıı? 
l![/er kazara oraltırdan yrçmı•k 
balıisLzlıf}t1w 11ğrurs<1mz mut
lak" bl1r11wrtızL111 direği11l lara
cak dt•rececfr kcsk/11 bir Zt lılrll 

koku ile ci!ierlerinlz tıkamr lıa· 
le gl'lccelıllr . 

Hariciye Vekilimiz 

İstanbuldı•n ayrıldı 

lstanbul : 14 ı A. A. ) 1111-
riciye Vt·kiliuıiz T~vfik Hü~tU h<'
yefendi hu salıahki ekepresle An· 
karadan şı•lırinıize gelmiş ve akşam 
•·kepreele Millı•tler Ceınİ)'f'tinin ikin· 
ri lf•§rirıiıı 19 unı.Ju yapıJııcak olan 
fevknlii<lc ıoplantısında bulunmuk 
üzere• Cemwreyı• ınütcvcccilıen ha · 
rt>keı Nmİ§tir • 

Ege tütünleri 
Bu yıl iyi fiyatla satılıyor 

Junir: 14 (A. A.) - Türkofis 
İzmir şubesinin muhtelif mnıta. 
kaJardan aldığı malômata göre 
Ege mıııtıkasının tütün salıalurıo· 
<lı dokuz milyon kiloya yakm 
tütiin satılmışlır. 

Bu satışa göre rekolttııin iiçle 
iJ.j indeıı fazlısı eldeu çıkmış 
oluyor. 

F'iyatlar, bazı mıntıkalarda 
ge!,len ~eneye ni btt e yiizde kırk 
\'C bazı mıotakala da tla yüzde 
yetmiş fazladır . Ceriye kalan 
tliirt milyoıı kilo tfüünün ıle pek 
yakıu bir ~amanda tamamen sa 
tıln~aAı üıuir olunmaktadır. 

Mancuride • 
Petrol inhisarı kuruluyor .. 

Şaııgay: 14 (A. A.) - Mauçu 
kod ihdas olunan }> •trol inhisar1 
kanununa göre hükumet petrol 
ithaliitmı, satışını ve tevıdini kon· 
trol trlt cek ve bütün petrol marl· 
delerinin fiyatın• te&hit eyliytcek 
tir. Bundan lbiiy le Muuçukovo 
petrol ithalatı hOkfıuırtiıı ihıa<'rtı 
niebetinde yapıluı)...tu. 

inhisar yüzünde ı zarara ugru 
ya~ak tcnebi şirketler«> münasip 
tazminat wrilecektir. 

Şaughay: 14 (A. A.) - Heu
trr muhabirinden alınan yeoi tel· 
graflar Mançuride hulrümetlcri 
ithalliJ, petı ol tevzii 'e bütün 
petrol maddeleri fiyıtlamıı tes 
bil eJeceğini tavzih etm<'ktedir. 
Hundan bi•yle Mançukoya petrol 
ithalatı hükumetin ihtiyanua gö· 
re tanzim edılecektir. 

.Monopuhıa mali zaıarJara so 
kacağı ecnebi şirketlere nasyo 
nel bir niıbette tavizlu \erile 
cektir. 

İngihere ilr AMerikauın bu 
mesele Uzeriacle birbirine benzer 
şekilde dlişüıımekı e oluşları bey· 
nelnıilelel bir onlR:.ıua ibtimılioi 
kuv\ etlenınektedir. 

1925 Ct•ııe' re mukavelename 
si ı!ilah satışına uitıir. Şimdi iae 
sad~•·e salı§ •letil, silib iymali 
için ele lıir anlaşın• ihtimali 
vardır. 

Şaııgbey: 11 )A . \.) Kıing· 1Je11 , arasıra lstemlycrek bu 
bcdlwhsızlığa uğrar uc cammı 

dar oradan atarım 
Şimdi dıi§llllllYOrtlllı : ncal>a 

bu semtlr rvi barla oları Mulwm
mel 1111ımctf çoluk 11e çocufju 
ile b,ı dtiz lıaddt• kim bilir ıu·l<·r 
çekiyordur? .. 

kingdeo geleu tclgıaflara giire 
Msııçukuo hiihumcti petrol 1110 

ooro]u yapılacağını reımeıı ilan 
etmiştir. 

Kaybolan vapur 

Musiki 
liüyiik reisin nuıkundao sonra , 

gazetelerde mu iki münakaşalıln aldı 
yürüdii . Fakar bu münakaoacıl•r 
arasmda rııesPfeyi pek hafifıeo alın· 
lar olduğunu da görii}oroz • Meıeli 
içlerind .. n lıiri şöyle diyor; 

" Ortadn büyük bir ıey değiıe· 
eı-~iııi 1.annt•tnwyiniz . Zaten idi.sik 
alaıurkadan lıoşlonnnlnr giuikçe aHI 
makta idi . Bizim banendelirimiz 
şimdi tango vt• rumha çı-§idi türkO· 
ter ıöyliyecf'klerdir .. ,, 

llaua daha ileri gidilerek • uı , 
tamhur, k<'m<'nç,. Vf' kanun gibi tar 
iilcrleri ile bir orkestra )&pnıak isti 
yenlt•r hile bulunacaktır . 

Fakat büyiik musiki meselesi b 
kadar kolayca halledilip gidecek de 
ğildir . Kulakları H zevkleri garp 
mıı ikisin,. ıılıştıroıak ve konserva• 
ruvnrları dlizı·hını>kterı başlayarak , 
yı·ni Tilrk nmsikiııi seslerini lıulmat 
haşlııyıncıyıı kadar uzno bir ısınma 
ve ıakliı devri gPçirccf'ğiz . Bn devir 
ilk ıuıum ne kadar ciddi , tamam 
ve topıaıı olursa , o kadar H eilre
ı:t'ktir . 

En boşıa akla gelt!n şudur : 
okek, mu iki yapmaz ve büyük 

uuaı arormar. ! Biiyük~ sanat olan 
nm iki, Fransadıı hile de\'let tarafın· 
dıın korunup ödenmektedir . 

ilk kurumlurmuz. Avrupa üstat· 
lımuın t>lino 'nilmiş olan lsıaobul, 
Ankara vı> belki İzmir koneervatu· 
\•ıırları olat•akur . Bu üstıllar sene· 
lerce TUrkiyf'dt! k11loıalı , daglar1mı· 
zıo eeeleriuı toplamalı , hir yandan 
gençlerimize tı•knik lt>rbiyesi verirke 
bir yandan oıılarln hirlikır Türk 
musikisinin t' lerioi lıulmağa çahı· 
ıualıdıı· . Koueenatuvardı yetiten 
hirinci sınıf liyakader iki \'eya öç 
hüyUk orkf'.&tra İlt' •abni' artistlerini, 
ikinci , Uçüot>ü t1ıoıf liyakatler piya 
ea takımlarına > apa•·aklardır . 

Belli lıa9lı musiki memlekellt>ria .. 
den ( Frau ıt • Almanya , Rusya n 
ltal ya ) hP-r f'Df' kıt mevsimi için 
İstanhulu , Ankarayı birf'r av , di
ğeri iki üç biiyilk ır.hri birer ikiıer 
hafta dcneı.lecrk olan turuplar HP 
je f'•lilıııelidir . Sahıu:lt•r uzun ıeae 
ı,.r açık vercctkıir . Fakat 1111 canla 
ıuı•kıeplC'r . ıııf'.111lckette seyirci yetiı 
ıirt•cek oltuı • tı>ukiı memlf'ketiai 
uyandırRcak olau , hUyük eanaı gıp
raıiyle J(eoçlerimizde muıiki afkıaı 
tııasli) "cek olan onlardır . 

Yulrıız yuruaşlanmızm delil • 
yurdumuza g"lrn herkt'l!İn ilk tiki· 
·eti , akıanı ilsıü gidecek aahnf' bu· 
lamıuuakııı . t1ç kıı avında Ankara 
'e l r11nbul • ı.kşam üetii gidilecrk 
mueiki uhneıi olmıyan tehirler ol 
maktan kurtarılmalıdır . Bu §t>hir 
Jf'rıle tiyaıro sıralannın bir kısmını 
helki uzun nıUddı-ı rucktf"p ıalebele· 
riyl,. doldurıtcaıır. . Bizde de uhne, 
yavaı , yanı evveli meralı: , sonra 
zevk , nihayf'l vazgeçilmez hir ibti 
yaç haline gelf'cektir . 

Bir kaç sene ıonra bizdrn yedee
c~k aanaıkirlar , sahne ve çalgı bd 
iroıunıın hüyiik bir k11mrn1 doldura 
caklar • A vrııpadan yalnız yardımcı 
uo~urlar gelmf'ğe ha1lıyacakt1r . 

Rııdyo ) f'Dİ zevkin yayılmasına 
lıizmı ı edecektir . Bundan baoka ıi· 
namalııı ıınızın hiç olmazsa üçte ~ir 
filimlarini , opera olarak ıeçmelerınt 
tNııin etmek , anlayıcıın •• olan .. h 
erler "Nİrrrek sinemaların yalnı• 

hu eolıe eı lea gtiııterildiği müddetçe 
vı•rgilcrclf'n aff ıadilmesi gihi tf"ı'tik 
ırJbiılf'ri <lUşiinınek lazım gelir . 

En iyisi hütiirı kültür itlerine 
hakmak vıızif ·si olan Maarif Vekilli· 
~imizin • ruu iki meselesi üserinde 
naıııl çılıoıcağıınızı tesbiı edecek o 
ve içlerinde Hyılı hir iki Avrupa 
iistadı bulunan bir nıiilehass•ılar be 
yeti toplanmııeıdır . 

IFali/ı Rıfkı 'l'okyo : 14 (A . A.j - 348<) 
tonluk Eı.aiyi Maru vapunıouıı 
kaybolduğu baher 'Nilmektedir. 

Birçok gcwilel· ~c Japon muh
ıiplcri 'apuru Japon denizinde 
aıaınışlar fukat izini hulnnıamış. 
~ulır. 

~~--------· ... ------~~ 
Deniz işleri toplantısı 

Loıulra : 14 (A. A.) - Bugün 

Müıart·kenin yıldöoiimü mera· 
İtuiode yapılan dini ayinde iiUlhu 
•ziye ait bir: ş~y yapmağa.: çalışa·I 
mıza ıeknr anı ettim. fmulludur · lluiyle avlayıp düıüren z.ttır. 

Bir ıehlr lrnlkımn sı/ılwl oe 
lsliru/uıllyle im lrnclrır eijle11c11 
uc 01111 beş 011 lrnruşlllk Jrnztlllç 
ları lç/11 lıiçc sayarı fJlr kaç fab 
rikacı ; Jıaycii o semtin lwlmna 
bu eziyeti yapmakla be' is görmıi· 
yarlar diyelim : fak at acaba on 
larm borusuna ot tıkayacak bir 
makam'{:yok mu bu şelılrde :> 

l~iriyu laru 'apunı Ku hiro 
limaoındau 2/11 de 60 .. kişilik hir 
tayf,. ile hareket etmi§tir. 

aat 16 da İngiliz ve Amerika he
)eti muublıasılarmıa dtniz mfl· 
ı..akeıeltrioc dıir bir toplantı ya 
pacıkları rtSmen bildirilmekte
dir . 



Firavnlar ilinde 
Evlenme buhranı - mekteplere dair 

bir istatistik - pamuk piyasası . . 

Kahire : [Muhadenet] - Mı
•ırli aileler son günlerde , geoç 
lerde evlenmenin a:ıalmaıından ti
lciyet ediyorlar ve bu derde be· 
meo bir çare bulunmazaa her iki 
cinse menıup gençlerin de en 
teblıkeli ıbliksızlık uçurumuna 
doiru yunrlınac•ğ1nı ilave edi· 
yorler . 

Fılbakika g~nçlerde ~vleome· 

ğe karşı boylıot olmasa bile çe
l<İngenlık , korkaklık vardır ve ae 
bepleri de 

1 -Fazla mibir isteDmf'ıi 
2- Aıri kızların ahlakı 

3 - ihtiyarlar , babalar fize
rinde ininelerin tcairli hakimi 
yeti • 

Hakikaten Muırda mirbir bir 
mtseledir, öyle ezici bir kuvYet
tir ki haysiyetini korumak için (?l) 
borç altına girmek zilletıni kabul 
ederler . Bunun için bir çok aile 
ler evlenme bahsi açılınca tir tir 
titrerler 1 Buna kıırıı gelmek için 
en mühim çare , her ne ıuretle 

olursa olıun , mibri indirmek ve 
evlenen gencin bir takım borçlar 
aluna gırmcıioin öoüoe geçmek, 
düğünden sonra borç ödeme dü · 
ıünceaiae meydan bırakmamak 

tır . 
Ahlak meıeleti de mibirle ali· 

kadardır. 

Mııarda kızlar oişanlaoırken 

ber şeyden evvel yük!ek mibir 
iıterler ve bununla kocalarının 

zengin olduğunu anlatmak diler
ler : Dem~k evlenmede en yük
sek yeri tutan para , maddedir . 
Erkeği mibirle ölçütü, hanım bek 
lediA'i fen güoleri bu mibrio hyi 
nir.de tecesailm ettiıir . 

İkinci sebep : Aır i kızların bir 
çokları evlenirktn baıka bir şey 
dütünmezler , gencin ilmini , ab
llkını , terbiyeıiai aramazlu bilet. 
Niıanı. göıteritli , ze1>gin , çok 
kazançlı oldumu üst tarafını düıü 
necek kız yoktur den~bilecek ka· 
dar azdır Vf' gençler bu ztbniyet
tendir ki korkuyor , evlenemi· 
yorlar. 

Evlenme bubramnın üçüncü 
ıebebi ana babalarının kafalannda 
bala saltaont ıüren ioan,.cilıktir . 

Ôtedeoberi adet olmu§tur , 
bilbas1a analar "ızarmı Ztngiolerle 
yahut yüksek mevkili biıisile ev· 
lenmeğe tepik ederler , bu aile· 
nio bayıiyeti , şerefı için bir za
ruret gibi telakki edtlir • Kıılaran 
d•ğeri aıle iımile tartılır , ölçü· 
lilr .•. Bu zehniyet , tabiatile , lu
za da aıılaoar ve kız evleneceği 

zaman nişanlıımda her şeyden ev
vel ıervet ve ıöbret arar . 

Evlenme buhranının iç yüzü 
budur , bunun ilk meıullaı ı da 
analar, babalardır , 

tep açılmıt ve mekt,.pler yeku
nu 410 a halifı olmuıtur . 

Kanalda 120 mektep 18,996 
talebe 

Süvente 46 mektep S.777 ta
lebe, Dimyatta 37 " 8948 " , 

1 Kanal 120 " 18.996 " , 
Hudut muba 

Fızlıkları 84 H 4.402 " 
A:svao 243 " 15.650 " 
Aıyut 497 " 44 237 " 
Böbeyre 389 " 41.188 " 
Beni Süveyf 300 " 30 748 " 
Gi .. ga 4-l2 " 38.417 ıc 

Cize 283 " 30 824 " 
Dakbeliye 648 " 84 210 " 
Şukeyye 584 " 50 427 " 
Garbiye 155 " 102.713 " 
Yeküo 8421 941.748 

* * * 
Soa günlerde pamuk piyaaaıı 

biraz tutunmağa batta yükselme 
ğe yüz tutmuıtu . Yeıaden ıeriye 

döndü ve aşağı doğru yuvarlan
mağa başladı . Sekilaridiı 3Q Eı· 
muoi 1 S puvan eksildi . 

Bu ıene pamuk mahsulüne ait 
tahmin de isabet olmadığı gizle; 

oilmıyecek bir şekil almııtır . 
Mahsul 7 milyon kantara geçmi· 
yor, buna kahlacak ıtok veya 
kalma da yoktur . Demek oluyor 

ki bu •ene Mııırın eo az pamuk 
yetitcirdiği bir mevsimdir • Gtçen 
yıl mevcut olan stoktan takriben 
3 milyon kantar azdtr . 

Ağır ve ebve4 malların fiatle · 
ri olunca ıtır yanı iyi mala iı 
tek artmak lazım gelir . Ame 
rika pamuğu fıah Mısır pamuğuna 

muadil bir değere çıkmıı yahut 
.Mmr p•muğu da Amerika pa
mukları fiatıne dütmüttür . Fab 
rikalarda ıtok bitmittir , denili 
yor . 

Bunların yerlerini doldurmak 
deniliyor , bunların verlerini dol
durmalı içie bugünkü ucuzluktan 

istifade edilt-ceği söyleniyor . 
Mensucat piyaaaaında faaliyet fe
na df'ğil , uzak ıarktan siparişler 

günden gilne artıyor , Amerikada 
grev bitmiıtir . Rozveltin mah
sulat fiatını vllkıeltmekte de••m 
ıedec~ği , pamuk ,.kimini bir ıe-

ne daha uzatacaiı temin ediliyor, 
k6ylüye beher kantar pamuk için 
takriben 2 buçuk liralak bir avanı 

verilmekte devam edilec,.ği ilin 
ediliyor . Bütlln bu yarar vaziye 
te rağmen Mısır pamuğu niçin 
liyık olduğu fiat ve mevkie yllk · 

ıelemiyor , gilnün birinde bir az 
kımıldanır , ynkıelirse tutuna
mıyor , batta bazan uki yerinden 
de apğı düşüyor . 

Buoun sebeplerini bulmak için 
uzun uzadıya dllıünm,ğe lüznm 

Genç kızlara §Oşartan bu mihir k B ·ya b"'tU maoaıı· . 
l 

. yo : orn , pı H u n 
m,. sa esi balledı ldiği gün genç 1 · ıı· d w 'ld'r • e mı ı e1ıı ı . 
kızlar yalnız diitünc,.lere kapıl-
maktan kurtulacak ve evlenme 
buhranı adile de bir buhran kal-
mıyacaktır . 

•• • 
İıtatİ•tik idaresi Mııır kıtasın · 

daki bütün mtkteplere dair bir is 
tatistik tamzim etmiıtir . 

1933-1934 ders ıeoesinde ya· 
pılan bu iıtali~t•ğe göre talebe 
adedi 1930-1931 ırnesinde yapı 
lan iıtatiıtiğe göre yüzde 5,6 oiı 
betinde ar tmıwtır . 

lıtatistikten anlatılıyor ki son 
ıene Kahirede 73 yeai mektep a 

çılmıı ve mektepleria aayııı 978 
i bulmu~tur . Talebeye gelince 
geçen ıen,.ye niıbetle yüzde 7,5 
fazlalıkla 167610 talc:brdeo 180. 
138 e fırlamıştır . 

İıkcnderiyede 34 yeni mek 

•19'•• 

Siyasi bir mulakat 
va bir tekzip 

Londra: 15 (A. A.) - M. An· 
toni dün Avam kamarasında .M. 
Fon Ribentropun Londra görü§· 
meleri hakkanda izahat vermiı
tir. 

Fon Ribbentrop pazartesi ve 
salı gJoleri Sir Jon saymen ve M. 
Edenle yaptığı görüşmelerde va-

ziyete yeni bir amil veya uosur 
ilave edebilecek yeni hiç bir tek· 
lifte bulunmamıştır, 

M. Eden gÖrüşmelcrin mev 
zuu halen Almanyaııın tekrar si
lahlanması olduğu hakkında ga· 
zet" lerde çıkan haberi tekzip 
etmiştir. 

-(s ON SAVA) 
C t N S t 

P A 1\1 U K ve K O Z A 

Kilo Fiyatı 

En az En çok 

Y.unou 
iktisat nazırı mem

leketine döndü 
• 

İstanbul: 15 (A. A.) - Yunan 
Milli İktisat Nazırı M. Besmuoğlu 
ve maiyeti bu sabah Andria va
puru ile Atineya haraket etmiştir. 
MüşıruoilPyhim vapurda İktisat 
Vekiıi C"lal beyefendi, İstanbul 
Valisi) Emniytt Müdfüü, Mekez 
kumandanı ve bir çok zevat tara
fından uğurlanmış, muzıka, asker 
ve po1is müfrueleri ihtiram res 
mini yıpmışlard1r. 

Muğlada imar 
faaliyetleri 

Muila : 15 (AA) - Viliyetin 
bütün yollarında hararetli bir 
çaltıma var • Muğladan Fetiyeye 
otomobil gelip gitmektedir . Yal 
nız Göçekle Tersakan dereıi a
raaıodaki k111mda arıza vardır . 
Bu arızayı gidermek için 400 a· 
mele çalıımaktadır . F etiye Kur· 
kuteli yolunun virajları genişletil

mitlir ve 1ıüıergibta bazı deiıtik · 
likler yapılmııtır , Bu yolda gelip 
gitme çok muntazamd1r . 

Fetiye Tefenni yolunda 9 kilo-
metrelik k111m üzerinde tçahıalmak
tadır . Dalaman köprüsünün mal
zemeai bazırlanmaktadar. Yakında 
köprüoün inıaaıaa başlanacaktır • 

Tütünlerimizin satışı 

Mutia : 15 ( A. A. ) - Tütün 
piyasaeıoıo açıldığı 8- 10-934 den 
hugüo~ kadar viliy~t dahiJiode bir 
mily"n kilo kadıtr tütün &atılmıştır. 

Alıo verit hararetioi hiç kaybetmi· 
yor. Fetiyede tütün kalmamı§ gibi· 
dir . 

T ra bzonun fıodıkçılığıf? 

Trabzon: 15 (A. A.) - Fın · 
dık fiyatları yükselmiye başla . 
mııtır. Diin akş11mki borsada 44, 
5 luruşa kadar altı ngon iç fıa · 
dık ve 21 on paraya kadar da 24 
bin kilo kabuklu fındık bu ay 
içinde tf'alim edılm"k Ü7.ere satıl· 
mrıtır. Alım satımlar çok iıtekli 
olmuıtur. 

Bu sabahki borsada 44,5 ku· 
ru§t•u yarım v.gon içle 21 kuruı 
otuz paradan 15 bin kilo kabuk· 
Ju fındık satılmıştır. 

Gerek iç ve gerek kabuklu 
üzerine talep fazla ise de iç sab
cıları 22,5 kuruş iste<liklerinden 
sabah borsası biraz sakin geçmiş· 
tir. Bununla beraber fiyatların 
daha yükselmesi ihtimali mevcut 
ve mahsustur. Arkada kalan 
fındık mevcudu çok azdır. 

Ankara sergi evini gezen 
mektepliler . 

Ankara : 14 ( A. A. ) Dü;ı 
ve bugüo 2560 şı lise ve orta 2136 
11da ilk mektr.plerden olmak üzere 
4696 talebe sergi evini ve ıaoayi 

sergilerini gezmişler ve sanayiciler· 
dtn sualler sormuşlar. izahat ve not 
almııtardır • 

Aydın Halkevinde 
konferans 

Aydm : 15 ( A. A. ) - Halkevi 
aaloounda doktor Süleyman bey ta· 
rafından kısırlık ve sebepleri etra· 
fında değerli bir konferans verilmiş· 
tir • Konferansta kalabalık bir din· 
leyici kütlesi vardı. 

Aydında zeytincilık 

Aydın : 15 ( A. A. ) - Zeytin 
miistabsilleri ve fabrikatörler Hal· 
kevi salooupda toplanarak zeytin 
iıtthsal ve satış kooperatifi oamile 
bir kooperatif ıeşkiline karar ver· 
dile.r. Aralarından seçtiklt'li bir he
yet kooperatifin esas mukaveleoıa· 
meeini hazırlamak üzere işe ba§la· 
mıglardır. 

~ .. ,Deniz meselesi ( 
ir, • 

lnglltere komisyoola 
nezaretinde --

Londra: 15 (A. A.) - lngil
tere - Japonya - Amerika deniz 
görü§meleri dominyonlara bildi 
rilmiştir. Bunların komserleriyle 
Hindistan mümessilleri dün do· 
mioyonlar ntzaretinde toplana 
rak görüşmelere dair verilen iza· 
hah dinlemişlerdir. 

Mümessillerin mesele hakkın· 
da İmparatorluk c~phtsinden 
bazı düşünceler yürüttükleri an 
!aşılmaktadır. 

Fransa da 
6 Şubat hadisesi 

•• ıCl •• 

Paris : 15 ( A. A. ) - 6 Şubat 
hadiselerini tetkik eden komisyon 
raporunu hazırlamıştır . Raporda 6 
ıubaua Cumhuriyetin tehlikede ol· 
duğu zira parlamentonun i~tiklali 

tehdit edilmiş bulunduğu ve badi· 
selerio umumi intihap preusipioe 
zarar verebilecek §ekilde olduğu bil· 
dirilmektedir . 

Fransız kabinesi meclisten 
itimat aldı. 

Paris : 14 ( A. A. ) - Mecliı 
başvekilin nutkunu bu tesrii devre· 
sinde hiç bir hükumete yapmadığı 

========;== -~ S. K. S. 
Kapımah pamuk 
Piyasa parlağı ,, 38 39,25 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 :ı.3 44 
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Santim l'ene 

6 62 
şekilde tezahüratla kar§ılamııtır. Mec· •--------

Vadeli 

Vadeli 6 62 
(is Flandm kabinesine 118 reye kar
şı 423 rey ile itimat etmiştir. Hazır 6 90 

Japonyada tahminden fazla •- --- - --flint hazır 4 92 
Nevyork 12 34 

masrat. 

Tokyo : 14 ( A. A. ) - Gele· 
cek sene bütçe masarifatınm tah· 
minleri geçeceği zannediliyor; çünkü 
maliye uazm ıo basması ve tayfun· 
dan zarar gören mıntıkaların tekrar 
yapılmaıı için yeniden 175 milyon 
yenlik yeni tahsisat verilmesini tav· 
eiye etmittir. Bu meblağ 10 seneye 
taksim edilecektir. 

Roman yada 
Tevkifat devam ediyor 

Bükre§: 15 (A. A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Polis dün öğleden sonra Bük
reote ve bütün Romaoyada geni~ 
mikyasta tevkifat yapmiştır. 

Dahiliye nezareti memlaketin 
şüpheli ve yolsuz unsurlardan 
temizlenmesi için tatbik edilen 
umumi bir tedbir mevzuubıhe 
olduğunu bildirmiştir. 

Bakôda 
Yeni bir petrol kuyusu 

-·-
Baku: 15 (A. A.) - 1358 met 

ro derinliğindeki kuyudan yeni 
bir p~trol fı§kıtmıştır. Kuyunun 
güoıük verimi 1500 - 2000 ton· 
dur. 

Aydın Belediye 
• kurultayı 

AYDİN : 15 ( A.A ) - Ay· 
dın belediye kurultayı yarın son 
toplantuını yıparak T~şrinisani 
devresine nihayet verer.ektır . 
Kurultay hu devre toplantısında 
Belcdıyenin ve kent halkının 
müştertk ve medeni ihtiyaçlarıoı 
tatmin edecek faydala kararlar 
verilmiştir . Ezcümle hayrnn pa 
zarının ve Belediye ahularının 
kent dışına kaldırılması için ve 
rilea karar sevinçle kar§ılanmış · 
tır. Evkaf idaresi sebzeciler ve 
kasaplar için aydanda sıhhi ve 
fenni techhı:atı havi modern bir 
h al yaptıracaktu. Bu iş belediye 
kurultayına muracaatta bulunaıı 
evkaf idaresine muvafakat <·eva· 
hı verilmiotir . 

Bir grev daha 
PATERSCN ( Yeni Jersey ) 

15 ( A . A ) - Ayın 19 unda 

15,000 ipek sanayii işçisinin grev 
yapmalan için emir verileceği 
söylenmektedir üç haftadaoberi 
suni ve tabii ipek boya sanayii 

işçileriodeıı 25,000 kişi grev ha· 
linde bulunduğundan bu yeni 
grevin zaten mü§kül bir halde 

bulunan sanayii bu mıntakada 
tcmamen durduracağı ilAve edil· 
mektedir. 

Nesim paşanın kabinesi 

ISKENDERİYE : 15 ( A.A )
Nesim paşa Kral ile görüttükteo 

sonra Kralın kendisine aı zedilen 
yeni kabine listesini kabul etmiş 

ol<luğuou beyan "'' parlemeoto · 
oun hemen fesih ve şimdiki ka
nuna ilğa edileceğini ilave etmiş· 
tir . 

KAHİRE : 14 ( A.A ) - 1 e· 
sim pa§aom fuka harici bir ka· 
bine yapması bekleniyor ! 

lngiltere-ltalya maçı 

İngiltere 2-3 galip 
------<aı----

~ n <.l ra : 15 ( A. A. ) - l<'Ul· 
bol maçında İngilrere iki sayıya 
karşı üç sayı ile İtalyayı yenmiştir. 

Belçika kabinesi 

BRUKSEL : 15 ( A . A) -
Brlçika kabinesi istifa c tmiştir . 

Yeni Bruksel kabinesi 

Bruksel ! 15 ( A.A ) - Kral 
yeni kabinenin teşkiline M. Jes 
pari memur etmiştir . -ziraat müsteşarı 

konyadan ayrmldı 

KONYA : 15 ( A.A) - Tet· 
kıkatım ikmal eden ziraat müs
te§B rı Atıf hey bugün ~arımızdan 
aynlmıştır . . 

Tarsus belıdiJI ., 
yeni yapılan~~ 

tiyatro binası ııı~i 
tile beraber, bel ., 
ve münakasa nı• J 
mucibince knp111\',t 
verilecektir . lh9 ear 

. ·pal 
ayının 25 ıncı 
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Plrdk: 2 ( Tflrk Sadi 

Türkiye ve Yugoslavya 
'

TOrkiye Cumhuriyetinin 
yıldönümü (ŞAR SAVALARI) 

~---------------------~ Bundan onbir seue evvel bu 
a Tür kiye de Cumhuriyet ilan 
ilmiıti . 
Modt~rn Türkiye bugün en bü · 

k milli bayram olarak kutlula 1 

ıktadtr , Türkiye. on bir sene ev I 
1 b~ıün lamam' n yeni bir bayıl 1 
tama~a bışlamı§tır . Kemalin 
vletinin temeJlerinin kurulmuı
bu tarihte baılamıf tır . Tiirki · 
bu on bir ıcne zarfında umumi 
<lirlere mazhar olan bir dere· 

ye ermiı ve her tarafta gıpta 

uygulaıa uyandırmııtır . Gazi 
uıtlfa Kemalin büyük "e teced· 

ütkiTane faaliyeti azami muvaf· 
kiyetlerle devam dmektcdir . 
e Tihkiye bir tek adamın oteri 
r ve dahiyane idaresinin ne gibi 
rihi neticeler verehileceği bak· 

da parlak misal tetkil eden bir 
emleket olmuştur . 
29 B. teııin 1923 tarihinin Tür · 

iye için ifade ettiği mana mazi 
mevcut bağların koparılması· 

r • Bu mazi muzlim mubafaıa· 
rlıklarla dolu idi . Bu mubafn&· 

irlar çahıkan Türk milletinin 
kitdıoa , Türkün milli devleti 

in hıkiki bar devlet kuvvet ve 
üfuıuoa malik olmasına bail olu 
rdu . Cumhuriyet ilanı ile Türk 
illeti ortı çağdan kılma bütün 
Üıtebit arızalardan kurtul . 
uı Ye her bakımdan halis olmuş· 
r . 

Bugünkü Türkiye eski Osman 
İmparatorluğunun taıih bakımm· 
n devamı ; lıir vıkılki hnpara · 
rluğun varisi demek ise de Tür· 
Yenin lıugüokU teıkilih, bünye 
• içtimıi çehrc•İ tamamen bıı
dır . Bu ııyede Türk milleti 

hemmiyet peyda eylemiı bulun · 
•ktı ve Türk devleti beynt lmi-
. ı bayat içinde yeni ve müıpet 
ır kuvvet bılini almaktadar. 

Bugün Türkiyede yaşanılan 
yat her unai bir medeni mem 

kettelsi hayattın {arkuzdır. Bu
eri9ilmek için •iır bir gayr•:l 

rfolunmuf ve çok uj-raşılm•ıtır. 
undan ıonra da yapılacak l>ir 
k işler vardsr. F ıkıl bugün Tür· 

iye eıki dahili ıistemioi terk et· 
19, zaif devletler arasından çık-
ı,, gençleşmit ve istikbalin ken· 
ilerine ıit olduğunu iddia ede 
len memleketler anıın• girmiş· 
r. 

Modern TOrkiyeııin büyük de· 
ıı -Gazi Mustafa Kemel y•laız 

Urkiye tıribine d,.,ğıl dünya ta · 
hine iİrecek olan bir simıdır. 
ira, beşeriyetin en büyük v1ırlılıc: · 

rmın lıaralıiye di1çnr olduğu Lir 
tvirde, ınbip bulundukn biiyük 

ba nyesinde, milletini yeui yol· 
ıra ıokmuıtur. Bu yollar r.vvelfi 
ıanevi telakki olunmuılardı . 

Halbuki uman bu yollıırın 
urtarıcı yollar olduğunu ispnt et· 
iş buluııuyor . 

Y coi bir tarih devı esinin haş 
dıiı bir anda milletinin ıinuin
tn, ansızın çıkan hu devlet adu
ı, v6cUda getirdiği cezri r~form· 
tiyle ki - bunları bir mallale 
e izıb etmek imkansızdı. - Vt" 

ole akilane lıarrketleriylc yeni 
lhldyenin bniz bulunduğu luy 
elleri lıırici siyant sab11sında 
llıpet emeller ve gayeler ise 
eybelmilel sulhun tıozimi ve lıey · 
tlnıilel hayalın tahkimi emel ve 
1Yeleridir. 

TGrkiye hu günden itibaren 
eynelmilel havıtt• en büyük kıy· 
etleri haiz ol~n bir devlettir ve 
Orkiyenin dostluğu. l>u dostluğa 
~ıbar olan her hanği bir devlet 
tn öğUnme veıilui teşkil etmek· 
ektedir. Türkiye yılnız. coğrafi 

•ziyetinio ehemmiyeti dolııyıı;iyle 
e~nelmilcl Biyasetin ınübim Lir 

1Ueı:isi olao brdiııi elmıştır. Tür· ' 
Yenın balkanlar siyasetiude oy· 
•dı~ rol bilhAsaa haizi ehtmmi
•tti r. 

Dahi Kemal paşanın, mütevef. 
fıı kralımızın balkanlarcla bııladı · 
ğı hareketin mana ve şümulünü 
anlamaması kahil olamazdı . Gazi 
bu hareketin balkanlan, bütüo 
balkan milleılerioe ve Türkiyeye 
faydalı bir şey olduğunu takdir 
etti ve iş birliğıni kabul eyledi. 1 

Bu iı birliği Balkanların blitün hı 
rici trsirlerdtn kurtarılması ve 
bütün Balkan milletıe;riııin, mazi 
de balkanlarda dökülmüş dadıiz 
kanlar ve sayısız kurbanlar saye 
sinde elde edilmiş bulunan varlı· 

ğın muhıfazasıon el birlığile ça · 
lışanlar gayesine matuftur. Yeni 
Türkiycnin nasıl fedakaılıklar ve 
kur banlar sayeı ı nde vlicüt buldu
ğurıu bilen Kemal peın, milli dev· 
Jetlerini vücuda getirmek için hal · 
kan milletlcriııin sarfıoa mecbur 
oldukları gayretleri teakdir eder. 

lıte bunun için büyük kralı 
mız geçen sene Bılk•nlarda seya 
h•t ettiki 'e Türkiyeyi ziyaret el· 
tigi zaman Gazi tarafıudan çok 
büyük bir nnlayıı ve samimiyet 
ile kabul edilmiş idi . Bu karşı 
lışma cidden tarihi bir kartılaş 
mı idi . Büyük Yugoılavyı ve ye· 
nifetmiş Türkiye bu lrnrşılıışmada 
iki men1leket münaaehetleri teri 
hine temel taıı olarak girecek bir 
şeye mazhar olmuılardır . Bu kar
ıılışmaoın ea dikkate değ(r ci
heti mutat resmiyete has olıa ta· 
kallostan azade oluşu idi • Gazi 
Mustafa Kemal , Kral Aleksandrı 
Lir Kral gibi karşılamıf değildir. 
Bu kırıılışma birbirioi görmek 

IUUSUDU iıhar elan iki biiyük ıtfin 
rki büyük rf'forırıatörOn samimi vtı 

k•lbi kırşılı1ma11 idi . Bilyük kra· 
hm.1z G1Zi hakkında, Gazi de kra
lımız bakkmda bllyük taktir duy · 
guları perverdc ediyorlardı . 

Bu karııla§ma anından itibaren 
iki hily6k şef arasındaki müoa 
1ebetler doifudan doğruy• lrar
detlije mürık•lip olmuştur . Bu 
andan itibaren iki.inin arasında 

aıomi itimat duyguları husule 
gc1miıtir ; 9öyleki , bu terihi an 
dan itibuen birbirlerini can kar
deti o)aHk tetckki etmi1lerdir . 

Bu kır~ılaımaden sonra her 
ikiıi Balkanların yatııhrılmasına 
ve kuvvetlendirilmesine daha bü
yük bir g•yr,etle çallfm&ğ• ve 
Balkanlarda, ebediyeti ifade ede· 
cek olan vaıiyetin husul bulması 
iı;in bütün kuv\'etlerini 111rf etme 
ğe bıılamıılardn . 

Balkaa misakı gibi Türkiye 
Yugoslavya doıtluk misakı da on 
ların her ikisinin müş!erck t·scri
dir . Gazi Mustafa Kemal Paşa· 

nm bu esere ve Şövalye kral ile 
bu iş birliğine nasıl bir kıymet 
verdiğini , Tiirkiyeniu Kral Alelc· 
sandrın ölümU haberi kaışısında 
göıtc!rdiği telıeUn·üç ispat eder . 
Milli mıtemimiziu devam etliği 
Lu kcJcrlı güufo,<lc bet taraftan 
bir çok samimi ve hıaaretli tu.i 
yeler aldık . Biitüo bunların ne 
elem ve yeiı ve oe de muztar 
aolarımızda yalnız bırıkmıyıcak 
büyük ve aamiml dostlardan gt 1-
dikleJİni gördük ve anladık. Fa-

kat bu kederli anlarımızda Kemal 
Paşadan aldı~ımız taziye bizi bil
hassa müteh11sıı etmiıtir . 

Bu taziyeden TürLdyeoin bu va
hio.ı ve kedt<rli nolarımııda bütün 
varlığile biıimle beraber olduğu 1 

gliriilüyerdu . 
Lef azanlığı .sev mi) en u y•l

nız amimi olarak hiı edip dü§Üo· 
düğünü ıöyliy< a Gazi bize o ka 
dar büyük teıellıler ve dostluk· 
lar göıtermİflİr ki, ona nasıl te
ıekkür edece~imizi bilmiyoruz . 
Gezinin bu matem gürılninde bi
zimle btraber olduğnnu gösteren 
dabıe bir şey vardır ki . bunu da 
bilh11aa kaydetmeden grçmiye
ctiiz. 

Gazi Mutafa Kemal Paıa bu 

Bugün Ahkarada ve komıu 
memleketin her köşesinde Türki· 
ye Cumhuriyetinin onbirinci yıl 
dönümü fevkalade werarıimle kut · 
lanıcaktır . 

Cumhuriyet rejinıioiu kuruldu· 
ğu tariht~nLeri Türkiyeoin geçir 
diği tekamül devresini takip etmiş 
olanlar ıon seneler zarfmda Tür· 
kiyeüin Gazi ve 1.m,t paıa gibi 
enerjik ve hiç bir zaman tekzip 
edilmemiş basi ret ve dürbini ile 
yenilenme ve refah yolunda kati· 
yeHe ilerleyen Türk milletinia bü
tün mtsai ıubelcrinde vücude ge 
tirdiği ruuıızum terekkilcri bura· 
da saymak imkansızdır . 

Oa bir ıene ıaıfıııda olduğu 

yeni hayat ıartları sayesinde ıib
niycti bile değişmiş olan Lir mil· 
let yarıııan Gızinia teccddütkar 
dehasıııın tecelli etmedi~ioi gör· 
meyen bir tek sahı yoktur . 

Bunun için yabancılar , Tür
kiyede vücuda getirilen mua:zıam 
Cumhuriyet eserin~ tevkirde müt
lefekkirler. Komşu millet bu mub· 
ttşcm eser ilr, haklı olarak iftihar 
edebilir . 

Az tanılan bir şey varsa o da 
Gaz.i ve sadakatli silah arkııırf RŞ 
larınm vücuda getirdikleri ,. mütr 
cclli rehakar e.serler ile sim11t de
ğişmit olan memleket dahilinde 
elde edilen neticelerdir • 

.. Bunun içın Türkiye Cumbu . 
riyeti dahilde olduğu gibi hariçte 
te vlicude getirilmiş olan eserler 
iftihar etmekte haklıdır . Türkiye 
Cumhuıiyeti ıejimlcrini kutlamak
ta ve foziletlerioi ilanda haklı ol•n 
diğer Cumhuriyetlere liyıkhr . 

Lıl Bulgari 
- Sof ya -

Bu da bir iktisat ! 
Jngiltere gnetelerinin haber 

verdiiine göre yakınlarda Herfort 
ıebriade 80 yaşlarında bir kadın 
ölmüı. 

Kadıo hUıün hu uzun ömrü htp 
çifliğinde hayvan , çiçek yetiştir
mekle gtçirmi§ , biç bir gün çifli
ğiııden ayralmamıı , dışarda yat· 
mamııtır 1 Dahası var : kadın he 
men her yıJ , her mevsim şııpka 
modası de~işmekt~ olmııaıoa rağ 
men çoculduğuııd• geydiği ıapka · 
yı ölünceye kadar bıştodıo çıkar· 
mamıı, 80 sene zarfında tıamvay 
demir)olu , otomobil , otobüı 
gibi ıeylel'e ayak b11mamıt 1 Do
ğurduğu · hastalandığı , rahatsız· 
lık duyduğu vakıt doktorlara mü 
racaat etmemiş , yüzlerce sene 
evvel ıtalarıa kullaudığı ot ve ne . 
ballardan yapılmış iliçlar kullan· 
mıt ve faydalarını görmüştür . 

Gı:ııetecilcr lıu ka<lrna ölml"z· 
den evvel yedi yetişen kızlar hak· 
kanda fıkrini sormuşlar : 

« İşlerin durgunluğu , jşçilerin 
boı gezmesi genç kızlırsda erkek
ler le iş meydanında var11a atılma 
sıoın netıcr.sidir . ,, -
sene milli bayramın mutat ihıiıam, 
meruiw ve halk eğlcncclerile de 
ğil , sükunet içinde kutlulanma 
sını emretmitlir . Zira Kral A 
leluandrın ölümü Yugoslavya ve 

biitüu Balkanlara ağır bir felaket 
gibi çökmüıtür . 

Biz bu tezahürü , onun icrası 
na müesıir olan hiıleri kaluimiz 
de duyarak karşılarız . Tür kiye 
nin büyük rehberinin bu kar&rı 
payanıız manalara muhtevi bu· 
lunmaktadır. Bu karar ayui za-
manda Bııl~,aoların iıtikh•li içio 
de bir zamındır . Kral Aleksand· 
rın ölmeıile ouun Avrupıınn bu 
kıımında , Balkanlarda neşir ve , 
t~mim ettiği ruh ta ölmüt drğil 
dır . 

Beynelmilel laayalın bu kısmı· 
oı Kral Alekaarıdr ile birlikte ye
nilemiş olanlar Kıal Alr.J,sandrın 
muaiıine ıarsılmadan ve durma
cl.n devam etmrğe kati suretle 
nbdctmiılerdir . 

"NotJosll,. - Zogrup;-

---~ugünkü 
Voleybol ve futbol maçları ---

.Bugüu iiğledıı evvel saat onda 
Belediye oyun yerindt! atletizm 
lıeyeıi ıarafıddan tertip edilen 
Voleyhol maçı Adena:İdman Ynr· 
rlu - Mersin İdman Yurdu, To
ıos Spor - eyhanspor arasmda 
yapılacaktır. 

~ehrimizdc ilk defa olarak 
kutuplar arasında yapılacak Vo 
lr.ybol maçı tabiidir ki: çok heye 
<'anlı olacaktır. 

(~ukurova nunt•lrnsı kuluple
rı aıasındıki bu maçlar hem şam 

piyonluk ve hem de şampiyon 
olan takıma Atletizm heyeti lara· 
fından Lir de Kupa ••erilm~k 
gibi neticeler haFII edHektir. 

Bu maçları beden terbiyesi 
hocası Halis Kadri Bey idare ede
cektir. 

Üğledcn sonru saat 13 te "' ıaıl· 
yomda Türksözü Kupası maçla
rına devam edilecektir. Geçen 
haf ta Lerabare kalan 'l'oros -
Seyan takıınla11 ile ilk defa kar
şılaşacak olan Adana ldman Yur
du - Tnrsus İdman Yurdu la 

kımlnrı arasındaki lıu maçlarıu 
çok tıeye,· ınlı olacağı Um idin -
deyiz. 

Narenciye mutahas
sısı geldi 

Naıeııciye ıautahassısı doktor 
Alıraham Znraniski yolda~ ~arı 
mıza gelmiş, zinrnl ılai relerimizi 
ve ziroa t ınüesBe11t. lt!rimi1.i gl"Z· 
mişlerıli . ht;rı1iikl~ri ycrıilik ve 
terekkideu çok llll'WUun olnıu~ . 
larclir. 

MumeHeylı diiıı tetkikat için 
Dörtyoln gilmİ§tir . Cumartesi 
günü Uörtyol<laıı ıaruuıza döııt · 
celd" ve huradaki oarer.ciye bııh 
çeleriucle tekrar tetkikat yaptık· 
tan eonra şarırmzdan ayrılacak 
larclır . 

J)oktor Zanmeski 'Ha yetimiz 
ziraat miidürlüğii emrine kafi 
miktaı da hamim fi<lanı gönder-
uırği \'adetmİ§lı:nlir . 

Fidan dağitme işi 
- ----

Ziraat nıfülürlüğünce fidan 
vcsikalnrnun verilmesine ayırı 

yirmisinden itibaren başlanacak
tır. Badema fidan için vaki ola 
cak murıcaatlar ııAzıı rı itibaıe 
alınmıya<·aktir . 

Tabanca ve bıçakla 
yaralamış 

-------...-~ 
Karalaş köyündt n T aktak Ha· 

hl oğlu Mehmet, ayoi köyden 
Halil oğlu Mehmedi bıçakla ığır 
11urettr • aralamıştır · Yaralı baı 
hbaııcye yıtuılarnk tedavisin~ 
hıılıuımış . ıuçlu da yakılaoaı ak 
Cumhuriyet .müddeiumumiliğine 
teslim edilmiştır . 

§ İaabacılı lıöyüadeıı Hüıe· 
yin karıwı Eminr.y;, Karagöçer kö
yüodrn Bekir oğlu P4lili taban 
ca ile yaralamış , Yatalı memleket 
hastahanesine yatırılnuş ve ıuç-
lu da yakalanarak Cumhuriyet 
müddoiumumilikiııo toılim odil
miıtir . 

Hedef 

Jstanbulclı on bee gündeııberi 
ilmt içtimai , sanai , • ıktisadi her 

fikirlerle yukard ıı ki ad da bir mec·· 
mua çıkmağa başladığmı matbaa
mıu gelen ilk sa) ısından anladık. 
Temiz hir kağıt yth:üııde dolguu 
tlüşünceltr yay.o bu yeoni ark•
dıtfınuzn ergiıı bir yıışayış dılf'fiz. 

Yeni ses 
Korıyada lıergiiıı ahalıları ırıtı· 

ar t'lmrk (iz,.,re:" Yeni ee ,, adın · 

ıla bir gazele çıkmoıta başlamıştır:
Arkadaşımızı kutlular ,,.. uzuıı 

yıllar Dt§d atına dt>uın NUH' inı 
dileriz. 

Şar meclisinin 
toplantısı 
Birinci firtikden artan -

tesiı ettirmek için istediği bin 
lira idi . 

Iluua dair de bu.ı LOÜnakaıa 
oldu ve fikirler ortaya atıldı . Ne 
ticede riyaıet makamının isteii 
kabul edildi. 

Huzn-amedc müzakereyi icap 
~uircn bıtka madde kılmamış . 
tı . yaloız Tevfık gf"DÇ , Doktor 
Bıbri ve Namık beylerin bir tak
riri vardı . O okundu . 

Takrirde , bazı hanlarda , bir 
yıııda yiyecek maddeler teıbir 
edilirken tliğ~r yanda hayvanlarıu 

barındırıldığı ve bazı hanlarda io
saulnrla hayvanlar ı n bir arada bu· 
lundurulduklaıı ve bu \aziyr.tin 
maozara ve sıhhat noktai nazarın· 
dan hi~ uygun bir şey olmadığı 

ileri iiriilerek bu gihi hanların 
temızlettirilmeleri ve yiyecek 
maddesi satanlarla , iu1ao ve bav
van banodıran hanların ayırt c
dilmell'rİ • iıtcniyoı du . 

Reis bey bu takrirde yapılma
sı istenen cihetlerin dsba ö11ce 
göz önüne alauk belediyece karar 

altına alınmış bulunduğunu ve tat· 
bikioede bir iki y ı ldınheri geçil· 
miş olduğunu ve şayet karara ay
kırı hareketler beltdiye lefkilitı

nın gözünden kaçmı~ ise onun da· 

ba titiz bir takiple bir taraf edile· 
ccğini anlattı . Takri ri nye koy 
du . reddedildi . 

Bunun üıerinc , , . refi)e reami 
lıakkıuda Ramazan agQ zade Hı
snn beyin biı· istidası okundu vf• 
Şubat toplantı!lında ınüzakertıi 
tt>nsip edildi . 

Bundan ıonra , b•şkada göıli· 
tülecek meıele lulnııdıği için , 

Reis Turban Cemal lıcy , önümüz· 
deki Şubııın ilk günü toplanıJmak 
üzere mecliıi tatil elli . 

Baba ve kardeş 
Yanında çalışanların 

kazanç vergileri 

Baba ve kardeş l eri yaeıuda 
müıtfthdem bnlunıal rı rdıu kazanç 
vergiıi alınıp alınmıyııcağı etrafın 1 
da Maliye Veklleti tetkikat yap 
llrmıktadır. 

Ostralyada buğday 
Howa budunlar anıı ziraat 

eustitüsünclen Mısır ziraat neza
retine bil<lirildiğiu~ göre lıu se
neki huğday malısıı : H geçen yıl· 

dan yiizde 2 ı nisl"ıindc eksik 
olarak 3 mil) ou 729 bin ton 
( 24,860,000 efflep ) tahmin eılıl 

miştir . Bu tahmin doğru çıktığı 
ııkdirdr me\8İm ıoulnrını doğ 
ru duğday fiatmm yükıelmesi 

çok muhtemeldir . 

Soy adı nizamnamesi 

Dahiliye vekaletince hazır· 

lannıakta olan soy adı ni:r.a1Dııa · 
ınrıi pl'(ljesi ibm1tl edilmiş ve 
Devlet Şfırıuına ıevkedilmek iiıe 
re başvekalete veri l miştir . 

Kasf a monnda 

Tayyare cemiyetine 
yardım faaliyeti 

Kutamorıu 14 (A.A.) Tayyare 
cemiydi Vali Beyiu ı eisliği altın· 
cil bü)ük bir ıoplırntı y .. parak 

Vilayet içinde Milli müdafaaya 
cu çok yardım için < ıslı tetlhir
ler almı§tır. 

Uur.cla a)ııca "'L'a)yaıe Ha
uımlar yardım Derrıeği,:-;diyle4' 
bir tlernek daha kurulacaktır. 

Ötkü11çlen /Jir yapark : 

Bir papas1n düşü 

Yazu11 : A. Riza 

( lsadau ) önce ; Hazar , Ku· 
mau , Peçenek . Oguı. Türkleri ; 
Çin ve Biıanı ı-rlderinde çerilik 
yaparlar , bay olurlardı . 

1 Şarl dil : « 6 ıncı aıar(la Bi
zans medeniyeti " kitabının , 376 
378 inci fiı tiğinde bir düt ötklncll 
yaıar . J 

( 1300 ) yıl önce ( Teoktetoı) 
adıoda hir Alhanyah pap11; bir 
gece düı görmüş , ıördüğü dOtl 
de töyle anlatmıı : 

- " DUşümde ; Tanrı bıaa 
git .. Kıfk11larda putl.,a tapan 
Türkler var • onları yolı getir de· 
di . • papas alh arkadaıiyle hile 
oldu , Kaflıraıyanın kuzayında Sa· 
bir HUnlerioiıı yurtlarına , yurt· 
lıklarıaa vardı . 

Ttnrınm ( laa J türuiui ilk ön· 
ce Türkier arn11nı yeymakta Un 
kazımdı ; İncili Türkçeye çevirdi, 
onua yakarrşlarını Tlirkçe etti , 
ıonundı oralarda yaşayan Türk
lerin tUmüoü ( laa ) nomu nıtaktı. 

Bizans imparatoru 1 jliıtioiyen 

bu p•paslarııı gördüğü iıleri çok 
btot~ndi ttokloı ve 1Ukada1larına 
otuz Katır yükü ; on, Z~ylin yajı, 
şarap ve giyecek gönderdi . 

Bu pıpaılar ; tam on bet yıl 
orada kaldılar , Türkluiu çoiuau 
Hıristiyan ettiler?. 

• * • 
Adım bunları okuyuncı ıöyle 

bir düşünmek buuluğunu dnyuyor. 
lsa : yer yüzünde , kın dökme-

)'İn: birbiriniıio gönlftoO yıkmayın; 
bütün adam otullan aevifİD , bir· 
birlerinizi incitmeyin demitti . Eı · 
kiden onun ( IHnın ) yolunu ya

panJar Türkün baııoa örmedik 
çorap komadılar . 

O neydi ?. haçlı oıdular ; Ana· 
dolu ülkesini yıkıp yıkıyorlardı ?. 

O neydı ?. Bat• Urumun bat 
papuı Türk erkinin öz oiullarıaı 
zebirliyorlardı ?. 

O neydi ?. Halkan savııında; 
büyük acun savaşında Hır11tiyan 
lıu yalnıı TOrk kanı içmej'e ıade
diyorlardı ?. 

Ya o neydi ? . öz Türk soyun· 
dan türemiı ( Avrupa ) hlar biz
leri kuyruklu ıdam diye tanıyor
ludı ; yurdumuz , uluıumuz içia 
ıöylemcdılc kötü ıöz , budunumu
za düşünmedik fitaelik komuyor · 
!ardı?. 

• • • 
t< GAZI » g6nilae detfa hizim 

yer yliıUnün biç bir yanında adı· 

mız bir gün k•ynağı olamadı ?. 
Ôtklinç okuyanlar artlk bHiyor· 

lar ki : TUrk; yer yüzUnlln ilk yal · 
tırıklı pınarı olmuı ve acuna ilk : 
UlkUleri vtrmiş , umulmadık 11vaı· 
IHıo 6nderlığini yapmıı , kendi 
yaıarlren berk~ıi de yaıatmııtır . 

Eier ( 111 ) nan bitiği; ( Mu11) 
nın Litiğı : Türk diline çevrilme· 
mit olsaydı ; eğer Türklerin tümü 
başka nomlare ııirmit yahut eski 
nomrarında kalmıf olsaydı, bugün 
yer yüzünde k•ç ( lsa ) nomaa• 
giımit erk huhınabilirdi . 

Demek Türk : Türle, her dot· 
ruyu sev~ seve almış ve her dotra: 

( yola ıevc seve ıirmiıtir . Ôzeldıa 
Tlirküıı Ulküıü de budur . 

Türkler : yalnız ( mUılllmaa
lıja ) değil ondan çok Hıriıtiyan 
lığa, Yahudiliğe de elirıden gelea 
yardıml.rı y•pmış bir buduadur . 

Onun için adam oiullanna ; 
acunun en ünlü olan uluıu Türküa: 
öoUade "iilmek yarışır . 

Sözlük: 

1 : düt rüyı . 2 : nom 
din , 3 : bunluk - ihtiyaç , 4 : 
t:rk - hükumet , S : ötküoç 
tarih • 6 : yıltaraklı - nurlu , 7 : 
bitik - kitap , 8 : uluı - millet, 
9: çeri - asker, 10: yakarıt-dua. 

:demektir. 
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fPa•ak ve nebati yatlar saaayll, 
Tiril Aao~lm ,1r11et1Ddea ı 

( Adanamızdaki Belçika ve Şinasiler fabrikalan 
çalışmağa başhyor ) 

(Çekme ücretlerinde rekabet kabul etmez 

tenzilat ve teshilat ) 

Kozadan çt-kilee k pamugun beher ıdlosu 3 Kuruş 

iane kü lüsünden çekilecek pamuğun beher kilosu 2 
' 

Kül iyetli mal getirecek çifçilerle dab'-' müseıit şerait teshil olunabilir. 

Fabrikrlarımızda makineler üzarinde bir çok maddi fedak,rhklarla yaptığımız 
&adilAt neticesinde pa uuktan en çok baş bulmak jmkAmnı temin ettik . Pamuğun 
evsafındaki mükeınrueliyeti ve işlediğimiz pamuk'ardaki safiyeli anldmak için bir 
tecrübe kAlidir • 

Ad: na çifçisine hiz ı11et gayesini istihdaf eden bugünkü çahşmamız muhterem 
müş erilerimizi memnun ederse Bunu bir muvaffakıyet bileceğiz. TeşkilAtuuızdaki 
Yerli ve Aruerikan çırçırları emrinize amAdedir . 

Prese makinelt"ri : Ehven fiyat ve muvafık şeraitile balya yapmakta ve işle
rimızı la~Lir ed~n müşıerilerimiz fırsattan istifadeye koşmaktadır • Mrtruzatnuızırı 
doğruluğunu ishal :çin fabrikalarımız daima saygı d~ğer ballı uıza açık olup 

• Belçika f brikalarımızdaki müdüriyet dair~si daha fazla her türlü maltımaL ver-
mege hazırdır • 4576 25-26 

t«n<ısız 
f" / ~~KERDE 

lfAVADELEN: 
. llJVlJNDRN 

WPl.Nİ.ŞTIR 

.540 lira 35 kurut bedeli ketti 
olan Dörtyol kazası muayene ve 1 
tedavi evi tamiratı açık eksiltme 

aıulile 20 gün müddt!tle münaka 
aaya konmuıtur. ihale 2-KAnunu 
enel-934 pazar güoü0 1&at 14 de 

Dörtyol k&1&1tnda Kaymakamlığın 
reialıği altında teıekkül eden bir 
httyttt buıurırnda yapılacaklar. T ı -
liplerio teklifteri : Bu seneye mah-

na Tıcare Odeaı ftınnl ehliyet ve
•ıkaları ve kanununa tevlık1tn mu
Yakkat teminatın vezneye yatırıl
dığına dair makbuz veya banka 

• 
SICllKLRROll MiDE "4• -
BllGIRSllKlllRINIZI/ ÇOR 

A • 

OIKKRT ETNEK LllZl>IOTH . 
BUNUN l(ÜN HORKllRD/W, 

"HR'IADEl.§.N r;JIZOZJ!,•·!t/NJZ 
HEM ~ERiNLiK IJCRIR Hll#
IJ6 888'.. ER • 

Gazetemizin 
Abone ve ilAn şartları 

3 Aylığı Qç, 6 ayhğt altı, ydhğı on iki liradır. 
Torkiye hariçi için bu Qcretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
huauai m'iivezzilerimizle her giJ.n aa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 

lJI~ "' BA~ AGl'ııLARI lCIN E". it.JIJ 
il A.Ç Ti R 

ı r: ı Lı~ TEflılEı<l: '"'UTULAQO.P. "'lR -rr 'ltı."'"r:..F'~. 
:. TE "'' Ni r 

ALGOPAH 

Doktor 

A.Melik 
··~· idrar yollara hastahk

ları mUtahassısı 
Belsoukluğunu yeni usullarla 

pek çapuk ve kati ıurette tedavi 
eyler. 

Adreı : Namıkkemal ilk mek-
tebi kartısı . 4706 9-26 

Hlmayalıtfal caniyaft rıısuıınden . 
Babasını kaybetmiş ıehit ve 

yetim fakir yavrularının iatesine 
1&rf olunmak üz~re Ahmet Nadir 
zade Mehmet efendiden bir keçi, 
inkişaf ıirketi müdürü Kemal bey
den elli kilo pamuk , avukat Ah· 
durrahman Ali beyden iki koyun, 
Cumhuriyet fabrikası müdürü Se · 
lim beyden iki koyun, Hacı Yusuf 
zade Ali heyden bir koyun , Çifçi 
Mehmet efendiden bir teneke ıaJe 
yağ, ismini vermeyen bir hanım 
tarafından bir keçi, Nalbant Zade 
Ahmet efendiden on lira ve Hacı 
Hafız efendi tarafından da on lira 
hediye edilmiıtir . 

Yarının büyükleri oıan bu gü
nün küçük öksüzlerine karşı ha
miyetli vatandaşların gösterdikleri 
yüksek al4kaya şükranlarımızı ıu· 
narız efendim . 

Adını adya H. llakitillladal. 
Alacaklıları ile konkordato ta

lebinde bulunan Adanada Abdul
kadir Melek ve evl4tları ticaretha
neeinin alacaklıları ar&1ına aktet
titi konkordatonıın icra ve iflAa 
kanunun 296 ıocı maddesi mu
cebince \astik icio icra daireshden 
mahkemeye verihnit ve mezkdr 
konkordatonun 29 - 11-934 ta
rihlı colıede tetkiki kararloştarılmış 
olduğundan itirazı olanların meı 
kGr tarihte saat dokuzda mahke · 
mede hazır bulunmaları lüzumuna 
ve lııanbolda Cumhuriyet ve Ada
nada Türksösö gazeteleriyle ilAnat 
icra11na ve ilAoatm birer nüshası
nın mahkeme divanhaneıine ilsa · 
kına karar verildiği ilAo olunur . 

4746 

Sablık dükkin 
ve bahçe 

Karasokuda terzilerde bir dQk
k4ola Verai c€Sİrde hastahane kar 
tısında 70 dönüm bir bahçe 8all
hktır . 

Sıtma mücadelesinde Ferit beye 
müracuat. 16 - 18-20 

lairdır. 
teıaıeı mektubu ue birlikte ayni Ece suya 
gön ve aaattan evvel yukarıda is- • • • ı 
mi geçen he1etin reisliğine verme- Evvelce satıt yerimiz eczacı Ali 1 
leri IAsımdır. Taliplerin bu huaoa- Bir defa konacak uanıaran UçUncU va dör- Nasibi bey eczanesinde idi. Şimdi 
ıaa 18rtname ve evrakı ketfiyeyi dUncU sehifelerda har sabrı on kuru,t r. R k· or~11 ~ıe ~·•.~mızı kestiflimi11en 

l . . u e muıterılerımızın hoı \amacana ve 1 görmek· ftzere Dörtyol kazası Key- ıam i il d ki d 1 ı• 1 J 1 
L ) nı ... ı ya n 8 avam 11 n ar çın ayrıca paramızı tenİler Ç&rflSJDdaki mO-

ma&am •#iDi milracaat etmeleri . P8Z8fllk yapıhr V8 an UCUZ bir fiyat istenir • ğHamıza getirmelerini rica ederiz. ! 
13-16 4734 ---- 4747 . 

Asri 

- " Çin gecele 

Esrarengiz Çinin, garp halkınca henüz biU 

verici mAçhul4tı içinlle geçen bir facia ! ... 

Oynay•nlar 

Ramon nuvaro-heı 
Şemia atone-varnet 

Filme H•v•ten : Folca J 

Y abuda : Böyftk Y ogoıluya Kralına 1• 
teferruat ve tafıilitile 

Bugün iki matine ikide, 

FOTO 
-------

COŞK --- --

----

Agf a,,, filmlerinin 

Dünyaca meıhur ( A G F A J 
:esi bulunur. Fiyatlar, diğer b 
dur. 

Amatör itleri an ki 

Atölye fotografları, ve · 
dismanlar. 

Talebeden te11:ildllı ta 
rlf e ile ücret alınır . 

c•c 
FOTO COŞKUN : 

Y aı Cami Civarı 
- ---- -- ---

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

Adana Orman memur 
Adet 

648 
102 
815 

4 
5 

34 
34 
4 

238 
74 
5 

247 

63 

Kilo 

730 
20 

12860 
20840 
13023 

9 Mt>ıat varakıtaında da bil vt' yokarda yız~h. 
vali mozbota açık artırma ile 4-11-934 tarıh 
müddetle 24-11-934 cumartelİ günü 11at 14 dt 
rılmıştır. Emvali görmek ve ihale teraitioi OğreP 
Orman muamelAt memurluRuna müracaat e\111. 
ihale günü Adana hüktlmet konağında OrmıD id 
1atı1 komisyonuna g.-lmeleri ilAn olunur. 4725 


