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Haric·ye vekilimiz 
Çifçi birliği heyetimizin 

Ankaradaki temasları 
nkarn: 1 1 Husu i) Zira 

at b nktı mıu heyeti umumiye 
top'antısı hittikteıı sonro, ı:ıra 

dmındaıı karada tırdığımız ıııe 
rlcl l'rin takibine gelnıi ti. 

Zırnat VekıJimiz 1uhli He· 
y fendidc-n rande\ u nld1k 'e diin 
saat onda yanına gittik. V~kil B. 
bizi fevkaliicle sımimi bir suretle 
kıbul etti ve yanında bir Rattııı 

fazla kaldık. 
Konu ulacnk mevzular' e hal· 

lini umduğumuz ıneı:ıeJelcri gayet 
açık \ e nmimi olarak mryclana ı 

döktiik. Veldl Hey açnğımız her 1 
m \Zil lizuicdc olükn ile clurnral • 
sozlerinıh.i dikkntle ılinlcdıler. 

İlk konu ma me\ zuuııa pcı 
muktan haıladık. \ e~il B ) A<la· 
nadaki pamuk Urdme çifliğinde 
)'cli§tirileıı Ki 'lnml pemugu 
hakkır.dı fikriw·zi oıdu ve pa
muk siya timiziıı küçük 'e f., 
kıt çok mülıim bir huJôsn ) aptl . 

Malum olduğu üzere Adaon· 
daki üretme çifJiğiuıfe hu yıl da
ha geniş bir alııda çılışılıuk 
gelecek sene ve öhür ..,eneler eld 
edilectk KJevlnnt çiğidini miitn
bas ı ın mUnaıip g«.irdülrü mıuta 
kalara tak im etmek ve muti) yrıı 
birmüddr t onra hılıh•zırda ekil
nırkte bulunan \C 6 enedenf,eri 
ıılıaı tema men deği il ren 'e i · 
lihı ugurunda hiç lıir hiınmt>t 
gö terilmi) en hildiğinıiz ( iane) 
cin inin ekilmt ini menetmek 

\C ycriue Kle\ lan<lı eklhmek pa· 
muk Sİ)B etimi1Jn nna lıatlarrn 
dan biridir. 

Gerek Adanıclıld ç•lı~malar 
dıu, gerekse \ekil He) in anlet · 
tıkların<lan çık•rrlı~ıımz ııeıice 
bütün Çuknro,:uııo )&lnız Kle\ -
lint ekmesi ve } r ıiştirmtsi için üç 
dört sene pek ali kafi gelecektir. 

Y •loız bu işle ı;ok mlihinı bir 
nokta var. Bilha ı Vekil Bey de 
bu nokta üzerinde çok ha ı bir 
11urette durdu \'C korku~umı an 
lıttı. 

Bu korku Klcvlıtet tolıuwla
tınıa diğer cin lcıle karı tırıhı11 ı 

idi. Pıllıakikn KleYlant eken lıir 
çifçi onun pek yakınına iaur. ek· 
ti 'İ \e iki inin tohumlarım her 
haogi Lir ehcple kuı tJrı !dığı 
zımıu mutlakı netice alınanı )il· 
cık \C tahiatiyle emekler bo,.;ı gi 
d "cekti. Tıpkı ek preste oJdugu 
gihi. Biımenale)h Kfe,lant zirı 
atı yapmak için en miihiw tf dbi· 
tin Klevlaot nbıılarırıı ayırmak 
\c çıkacak malı ulü muıyyrn 
fabrikalarda çekerek çiğidinin 
ha ka çiği ti kaı ı,.masmın öniine 
gc ·mek icahcdi} or. 

Biz bu hu ... usta \ ekil H } e 
kati öz \ererek ,r, icabında kö} 
halinde buuu ekeceğimizi Hıdet· 
t'k l . 

Vekil Bey çok alfıka gösterdi 
~ huuun için dcıhal mütta s ı 
Mi ter luk'a mektup )azac11ğı· 
Ilı ve hatta. ok.raya çığunca 
g.uı söyledi. 

.'u halde göılilüyor ki : Bu ıe 
ne Kle\l ınd çiğidinden tahmineıı 
120,000 kilo dığıtıla ık . 

Uu en retle IJ'z. Vekil be) le 
belli hışla dö t mevzu üzeıiııde 
konu tnok fırs tını bulmuştuk. 

Bu; Çukuro\a içiu çok ha
yırlı müjdeden eonra diğer me· 

deleri açtık ve se,inçlc öyli)e· 
lim ki lıcp iadtn ınewmnı olduk. 

V.;kil hl'~le görii ıncmiz git· 
likçe dofıa uıımi \C geni bir 
hnlr gdi) o du . Buğday işini nı; 

tık \ e dnnndaki h ıgdny alma 
'azi) etinin 'liti r 'ilfi) etlerimize. 
benzeme<liğiui ö ledik . ' ekil 
bey hu lın n t d bızi ikun etti 

~ironi ıırhill Mulılls bey 

\ c mc\ iminde hu i~io daha ziya 
de lehimizde \'e mu ıit bir .. t>kil 
de tıthik edH~cegioi ~Ö) l(di . 
Amele uırsele ini me\zuu halı 
tllik \'e i zuuaolarında tren 

lerrle oıami tenzilat yapılmak ım· 
reti le ımele hulıranııım öniiue 
geçilme inin muufık olaca0 1 ka
rııatioi ileri üıdük. Vekil bey 
konu duğuınuz her me\zuda ol-

dugu gilıi lıumla dı ~ole hii) ük bir 
nlfika ~U terdi . füı "nra \ekil 
beyden ilk fır atla danamızı zi· 
)aretJeıini ri a ettık: memnuni
) etle kı bul etliler . 

Ziyaretcileriu çokluğuna ınğ 
men Vekil bty, tahminen hir bu 
çnk saat kıdar bizimle konuş 

tu \ e bunden eonra bizi yüksek 
zir.at eni titUıUne götürerek bir 
uat kadar. e i dünyada bulunmı
yuo bu bliyük \e modern ilim 
müe Hesinin a) ık üzeri gfülile 
bilecek ) er terini gö terdi . 

\ tkil l>e) den ayrılır kcn çif {;i 
birliği ve ziraat oda ı için kendi· 
leriuden imznh birer fotogı af i~
tedik . Bunu <la memmıııi) etle 
kabul ettiler 'e aytıldık . 

Ölrlcden oora 15 te ziraat 
" baııkaı:ı umum müdürü Kemal 

Z11m be) efendiyi z )3ret ederek 
koope•ntif \C çıfçı borçları üze· 
riode bir aat kod r konu:.tuk . 
Zuiın beyefrndi b.zi, çok ) ıkın 
bir alaka ile dini Ji \C v ziyeti 
bütün derinlik ve inr l ğıyle bil 
dıkl riui \C ınemlek ·tin temeli 
olan çift;iuin d tlcrınm )akın· 
da lıel edil · ğiai Ô) l diler. 

abrl Çılak 

ispn r tada Halıcılar toplandı 

Isparta: 16 ( . .) - Halıcı
lar hirlıği 193-J uh ) eni bey et 
topl ntısını bugün not 15 le Tı
carct dnsıııda ) aınnı§tır. 

Bu mlhıaFehc 'e kougrenirı 

nyın hisleri bii) üklerimizc t 1 
)&Zııiyle bıldirilnıi~lir. 

Yeni i<lıre he} eti ecııuı ) a· 
pılını~ 'e ınrmlekcıirı lıılıcılığı
nı ılakndar eden i,.ler konu ul
nıu§ \ e b ı mühim k.ralar \ eıil-
wittır. 

Kon yada 
1 

Çok faydalı yağmur yağmış 

Kon oda çıkan "Hohalık,, arka· 
da ıınızdt• u fıkra) ı okuduk: 

Kony nJJzdıı on güu1crdc ya· 
ğan eğmurun ş ) anı memınıoi 
yet olduğu zirnnt daire iuc gelen 
Jıaberled~n anln,.ılmaktadıı. 

ferkczr. )aı;an yağmurun 
miktarı milımetredir . Züır 
hu yoğmuıdan i tifnlle cdcreJ 
bayJi ekimde lmhınnbiJmi:.tir. 

Eikm de\ anı ctmeb te oldu 
gundarı kafi rıeticnin ue olnceğı 
.,imdiden k~ tirilemeınct kdir. 

Ek'ın lllC\ simiuiıı d ha bir 
n) d<l\3w etme i muhtemeldi . 

Afyon Karahisar 

Köy muhtarları için 
kurs açıllyor .. 

f yoıık rohi arda kö) mulı 
rlorııın \Ozifeltrini öğretmek, 

ıhbi v medeni hilgilcriııi )ük 
eltmek mnk ıdiyle iyi hir te.clı· 

bü gir mi,.tir. 

yın ) irmi inden itihareu bir 
lıofta<lnn biraz fazlı iirecı k olan 
bir muddet zarfmda merk,.z ka
zaya bağlı hiitün kö) terin nrnlı 
taratma Hılke\'i aloıımıcln ders 
\ erilmiye haşhyacnktır. Duılerin 
pıog,amı §İmdiden yapılmıştır. 

t lk ön e a'ı. ıeı ali He) y pa 
cak, oııdau sonra Defterdar, ]an· 

llarma kıımımdanı, Ziraat, L ilı

hat, Ml!laıif. 'J'apu, üfu 'e lrılıi 
nrlu nıiidiirleri beylerle A ker· 

lik ftıbe i bty kendi ealıalaıma 
ait muhtelif dersler verccekleıdir. 
G c.celeri de nıuallimlP-r tarafın 
dan muhtelif koııferaıı lar veri 
lccelir. 

~~~-------·~------~-
lzmir borsasında 
Jz ıın : 16 ( A . A ) - Bu 

ayın ouundarı oııberinci 1-{ÜUÜ ak 
§anıına kadar borıııdı altı buçuk 
kuruştan on dokuz kuru a kadar 

12,160 çuval üzüm 'e dört kuruş
tan on ı-kir kuruşa kadar 5,262 
ÇU\'al inrir \C dört oıı paradan 
706 çm al hurda incir satılmı,. 
tır . 

Besa gazetesi neler 
anlahyor 

'l'irnıı : l ';' ( . A. ) - rıııı· 
vutluk mnıbuaı lıtiro undan ıebliğ 
edilmietir : 

lle u ~oz it' i bu u ı UlC'I teplrı in 
de\ lct ıornhodnn idore i h k nnloki 
on i IUlıaıın kati ıırcıtc t tlııkilc 

mr gul ol1r k lıukfımNin nıa rif a 

lırı rndaki fıı li) >tinin bu ru pek 
uıülıinı oldu unu, nwkıepll'rin ço· 
gultıldıgım, muallim kadro nuun i · 
liilı edıldiğini yazıııııkıo rn nihB}t t 
bu k dnr mühim bir i lalı 1111 ba · 
laogıcıuda içriııcılu kolıil olmı)tırı ve 
nacak taıhikı ırn ında gürUleıı tek· 
uik nı hiycıte hazı nok onlaı ın da 
izahr. cdilehildiğirıi uı ınoııni) ı ele 
tc piı \' miı alıedt> <'lnıcktcdiı . Bu 
nok au, ekalli)el w~ ın ktcplcri hak , 
kında da vaki olmuş \c lıu h l ba 
7.1 ruuao mahafili \f' maıbuaıı la· 
rafından rnnHıtlu~ıırı rnı. tlf'r Ce· 
mi)f'liuc \erdiği 1921 htvannaınc· 
inin 6 ıncı mıtddt-tiinio ihlal nıahi· 

) Nİode gô terilmı>ğ , " il_. olıım 
cur. Jhkıkııte l unım ('katli eıi hu 
modderıın mana H' ~umulu dahi· 
lıml·· l>Otun hukukundan ıeuı ıueıı 
ı tıtıde clwektc;dır • 

Cenevre yolunda •• 
Hariciye Vekilimiz 

Küçük itilafın üçte ikisi bugün Bal
kan itilafının icinde dir . dedi • 

~~--------·~------~~ 

Belgrattan geçerken Avala ajans muha
birine mühim beyanatta bulundu ve .. 

BEL H T : 16 ( A . A ) -
A \8la ajan ı bildirİ)Or : 

Prayd gnzete i muhnbirinin 
~isten geçtiği c nada TUrkiye 

baıiciye 'ekili 'J'c, fik Hii tü bey 
Je y ptığı mulakatı ,.u suretle 
ııakletmekteılir • 

T ,{ik Hü til heyi kompnrtı· 
oıar.ııııln oturmuş Lir hulde önün· 

de topll\nan bir çok muhaber 1 

e\•rnkını tetkik cd •r rnzıyeltc I 
huldum . Yanma knhul oluıım 
için çok beklemedim. Vekil bey 
ayağn kalkar 1 beni ntznketle 
k1Jhul etti . Buun rağmen m ~ı;ul 
olduğunu gi)ıdüğUm için Vekil 
be) in bu nezaketini suii tinı ııl 

etmenıf'ğe çolı:ıım . 
Te,fik Hiiştii hey wlitebt im 

çehresi ve çok samimi ta,urla· 
riyle kendisine ·aklnşan irısanla· 

rı hemen cezbetmek ha sasına 
maliktir. 1n an kenclini derhal 
hir büylik de\'let aclamı kar§lt!lll· 

da görmektedir . Çünkü hariciye 
Vekili im 11Ratta larsilya suikas
tlnin icıp ettireceği cezri ted 
hirl~rlı· tethi§çilerin adeleri hak 
luutla söz öyliyecek vaziyette 
değilcl r. Bu meıait hakkındı her 
eydc•u C\\el do tu \C meelekta 
ı ı. Ye' tiçteıı oıaliinıat almak 

arzu unda hı . 
Buna ragmeu kenu§ulalıilecck 

eylerde vnr. 1ar ılya suikastiuin 
iuika lnıı bukkımlaki ııale celıa· 
ben Tevfik IHi~ıü ha) dedileıki 
eğer im uika ıiıı failleıi bu ha· 
reketlrriyle hoşa gitıniyet'ek hn· 
eli cleıe )Ol tıçacaklarıoı zannet
tilet " lınıu cttilrr çünkü tnm hu
ııtuıı ak i olmu tur. llu m~nfor 
cioo et bii) ük ) rugo la\ Kralını 

ortadan kıldırmakla heraheı· fa. 
illerirıio iizcı incir bütün dürı) a. 
nın !kin n nefretini topladi . 

Bil) ük lıiiklimdarın ı:.ullı e eri 
umumi lıir dı)\İZ olarnk knlmış 
tır. Türkiye her IUrlü erait için· 
de \ uc palın ma olur n ol un 
Yugo !~n yımın do"tn kalacaktır 
llılkın milletleri ua ındn ulb 

limitltri bugün her \'akııkiudeu 
zıyndrdir. 

~onra Ccııe' r ınül, katlorı 
hakıudaki ualime cevaben Tc\ fik 
Hiiıtti b } M. Titülc ko ile görii~· 
nıek ümiılinde oldu~ııou fakot l\f. 
iakı,imo un Ceoc\ reye gelip 
geluıcdigmı Ö) l emiı. 'e bu d ki
koy a kadar Bnlkno itlafı daimi 
kon C) inin lıali faali> etindeki 
reisi hu koıınyin .. ene' rt<fe i~ti· 
ınaıoı tebliğ etmi lir özleriui 
ila' c et n..i tir. 

Bundan oııra Bclgrarta t 
Ycvtiçl~ clıcmmİ)etlı Mr rnüla 
kıt }Rpn ağım ö liycn Te\ fik 
Hüştu Bey Halkan itiliifı ile kiı 
çük itilôf ara rndı bir tt'Şrikime 
~ai olup oluııdıgına dkir olın sn· 

rJime ce\ ben demi~tir ki Lu iki 
be) nelmilel guıuhun mevcudiyet 
şeraiti bir birinin ayoi t.lrğildir. 
Buna rağmen acalırın<ln wüıt lıit 
noktalar da 'ardır. 

Gurnplara dıhil olan de\ lct· 
Jerıo a ·rı ayrı tıkibettiklıri me-

<·leler oloıakla be nlı r hep•i 
muahedelcrirı tadili fik riııe afc) fı. 
taıclırlnr. 

Grupların ikisi ıle \ rnpadn 
ullı t~şkıliitıoın icrnsı ıı İ"lt ı 1 r. 

Dalın mühim Mr ııoktn d '111' 

O da küçiik ililifın ild miıhim 
aza ı Balkon itilafındn d ı azadır 
far. 

Bmm ba~k• bir t bir' c if tle 

etmek if;iu di) ehiliri • kı I..ü~ük 
itilftfın iiçt iki i llılkan itilfıfıom 
i1tirıtJe<lir. 1ıuuafih bu gurupların 
mc\Ct1diyd sel»pleri birız farklı 
olduğu için her birinin krndi tt .: 
kiliit \'e i tıklfıliui kı kauçhkla 
ıııuhofa:rn clmeği i teme ini pek 
tabii addederim. 

Nihayet Bulgaristanlı ohu 
nıliııuebıt lınkkaudıki uale ce
vaben 'rürki 'e Hariciye Vekili 
~u hcyanııtta lmlunmuştur: 

Yen· Bulgar lıiikfınıetiyle olan 

münasebetlerimi?. çok iyiclir Bul· 
gari tanla kow ulırı arasındaki 
bom gün geçtikçe diizelnıekte de· 
vAm ediyor. Bu inkişafın Balk111· 
la. iı;ia hiı Hadet olma ını temen· 
ni ederim. 

BEJ .. GHAT : l<> ( A . A ) -
'l'evfık RUşHi beyle M. )' cvtiç ara· 
sındo yapılan koouımalardan eoıı· 
ra hu ak§am aıağıdaki tclıli~ neş· 
redilmiştir : 

"Cenevreye gitmekte olan Tür 
kiye Cumhuriyeti hariciye vekili 
Tevfik lliiıtü be}efendi llelgıat 
ta bilba ı ternkkuf etmiş H hu 
\'r ile iJe clUrı akşam \ e bugün 
ngoıJa,) a hariciye nazırları bu 

miillikntları e uaeınd• iki mem 
lcketi gerek doğrudnn doğruya , 
grrek tlolı > iyle ılikorlar eden 

vrupn 11iya eıliniıı en ileri gelen 
ıne eleleri hakknıda görü leriııin 
tauuımİ) le ı) ni olduğnııu miişa 
lıed(' t>tmiıleıdır. Hariciye n~zır 
)arı im miilakatlarına eneuede 
millerler ·eıniyt•ti kon eyinin \C 

oıambk ioin toplantı ı e nasında 
buJıı~acak olan do t v uıüttt-fık 
uırmlckotlc in miimr illeri ·le 
devam ed ceklerclir. 

••••••• 
Hariciye Vekilimizin şere

fine bir ziyatet. 

Belgıaı : Hı ( A. \. ) oip 
percrı Pol h zn·tlni lıuglln kö k· 
leriodc hu u i hir ö~lc zı)afoti Hr 
mi "' hu zi f, lll' 'flirki) c Hori· 
ci e \ ekıli 1 e\ fık lhişıiı be) le ) u· 
~o la\ y hnrici r azıu t. ) C\ ıi\: 
il r.ır lııılurııııu.fıır. 

Trabzonda bir vapur karaya 
oturdu . 

1 ralııoıı : ]7 ( A. A. ) Alman 
harıdralı ngor a '8pum hu aboh 
tımarı iı:irıde ahılı• akııı hir ertlt• 
korn)a ocuruııı ıuı. \ apuı kendi ve 
saiıilı• kurıulıııega çolı~ınaktedır. u· 
, ori. 'apurun k\lrlulacağını ô le· 
nu•kıP-dir . 

M. Lıtvinof Cenevre 
yolunda 

1o kou : 17 ( A. . ) l. 
Lıt\·iııof lilleılcr e>emi eıi kon c i
nin fevkllide içtirnıanda hazır hu· 
lunmak Uıere eoevre barakct 
etwiıtir . 

Öfkelenmiyelim 
yoksa .... 

(; z l<'nin birinde u habeıı oku· 
dtıııı : 

"'Kouoda'11111 Torcnt<' fthrinde 
erli hir z ngiıı , 10 rncdc en çok 

çocuk > eti~ı;ren anaya v ıilmck üze• 
r c 100 hin İngiliz liro ı ayrıl mı ! 

Bu lı her ya) ılmc ortalık altiıat 
olıııu 1 Bö le hubronlı hir zamanda 
100 hin lira mükiifar, hUtüu C\ lılcri 
fo.ıli f'IC geçirmi , anneler onşa 
,;ıkmı lar l 

Bu giıok\i Uf'Iİce)e gÜrt' miyrası 
Mi ı K ni adınd lir k dın nam -
:r. r •• 

Mi i Kcni, hu gün 31 ıaşmda ... 
U ~ ıllhı 10 çocuk do~urmu 1 imdi de 
lınıuilt. Doktorların lrnbt r \ crdi~ine 
göre velecek ay da ikiz doğurıcık ! ,. 

HaprllBI ! .. 

• • • 
Bir k ç gün önce dnlıiliye Hki 

hmiz , Iillet mc li ind.--• nilfu ve 
muhacir mc,·zuu üzerine izahat 
\erirken on h ) ıl sonra 'I ürk iye 
t•umburiyeıiuiu 30 - 35 milyonluk 
kuvvetli bir devlet olaca&ıuı nıüj • 
ddcdi. "ekil beyin hu •Ö&Ü hir ke • 
haneı sayılamaz • Biz doğurucu bir 
milletiz.. Jlelc azıcık geçim t111111nı 
dü Unme ek , alimalab evlerimizde 
he§ik tıkırrısrndan bat alınamaz 
olur 1 

Geçim tası ı dedim de aklıma, 
gtçende i§İttitim gu fıkra geldi : 

Bundan iki yıl önce iki ÇO<'tıklu, 
hah nkıi yerinde bir yurtda910 • 
ıam cuo•oan rııkkm bir uınauıudıa 
kaf§ı&ına yol vergisi tıhıildarı diki
lir: 

- Efendi, der, altı lirn yol paraeı 
borctın var liitfon elden .... elir mi io? 

Rica ederim, bnguıı miiaaade 
edin • Bir ıeye caoam pek sıkıldı, 
hn k bir zaman ... 

- Olamnz efendim, parayı alma
dan urodnn ~ura a giım.-m .. Canın 
eıkılmı i e hana ne .. parayı ... 

Hula a lıöylece \'erireio, alamaz· 
l!IU f ı ima kadar uzayan rmioakaıe· 
de ıııuh sclwi hu usi>e tıh ildırı ilı· 
ıün ,;ıkar; makbuzu kf' f'rek p1rıyı 
alll' \'C gider .. 

Mükellef \alanda. bu muameleyf! 
iyic içerler ve hu vergiyi inç ver· 
mcıııck için de alıdedf'r; ıcz \'akıttı 
be ·ocuk lıablıı ı olwaga ... e ha· 
kikaten , he mel "Yİ • ateutı çeker 

t"' dini bUtiio ciddi hir gayreuen 
@oorıı iki ene içinde kadro ·u ıı· 
rııamlıır ve he çocuk baba ı ıfıtile 
d" ol ver~i inden, bele lıillıa a çok 
ofk lendı~i rnh ildardon öcUuil ahr!. .. 

•• 
Uiıdt bir kanun }a1nln1101ı 1101· 

oruru : ok çocuklu annelere birer 
ıuadal) o \ e lrnçuctiL: de bir para ık· 
rami e i \ crilnlt' i hakkında .... Şim• 
di kadar bıı madalyayı ıaşıyan "e 
pırn ikraınİ)cı:;İ aldım dı en Türk 
ana ana hen ra tlam dıııı • .Fakat, 
rkiz un çocuklu Tiıı k kadınlara 
lwrlıald bir kaç ordu te kil edtcek 
kad ır çoktur hiz<lc .... 

Bana k hrtıa, g r m işi; madalya 
ıııkdirname \ e re ek.kur mekıuhu cep· 
he iud n dı•ğil de; karın doyurac11k 
d "rı Cl'llc lıurıııetli p ra wilkaf•tı 
\t'llnek nokta ırı<laıı }Örütfır ve bunu 
"ol ıaz bii) i.ik hirlerdl' df'ğil ; en 
U7.ak kö) 1 rde de tathik edeeek bir 
tf' kilılt lıaliııcle g<iıt öııiine ahreak , 
birkaç ·ıl oma , devlet hutç~ini11 
rırı ını ulai•ak kadar co§kun bir 

" çok ÇOt u k tloğurma ,, ncticcaile 
~oreıla acnğımızdarı elıpbe eımiye
lım .... 

Şilkni Ka a lı y, 30 35 ı ıilyonu 
hulmumız ı ·in onbe ~ıllık bir milb• 
lcl lıiçİ)·or .. Ukiu biz öyle bir mil· 
it tir. ki , imkl'iıı ve fırsat bulunak 
h<'r ahıd11 he •J> ve kitıbı M>ldı 
ıfıı bırakacak bir kıhili)·~c gÖlteri 

riz . 11.ua çoğalmıktı bile ... 
Yeter ki brmmıı:tok ve eırtıml9 

prk oleun ! 
Mimnun 



11rtlk: 2 

Cihan iktisadiyatının inhilali 
r azan : Profesör Dr. Frits Zadauv 

Cihan iktiHdiyatı tem bir io 
hilal içindedir . Cihan iktisadi 
yatıoda amil olan ~cihan iktisat 
birliği çözülmü§ ve dağılmıttır . 
Dünyadaki rkonomik buhran , a
ni olarak birdenbire zuhur et· 
mi§ ıidbetli ve lusa süren bir 
bubraa olmayıp müzmin ve de
vamlı bir buhrandır. Bu itibarla 
umumi harp ve ıulb muahedele
ri gibi milnferit ve bir defaya 
mahsus badinJer dahi bu buhra 
nın kati amil ve sebepleri değıl
dir • Yanlışlık , takip edilen sia • 
temdedir ve cib&n harbinin zu 
huruna da bu h1talı ssstem tebrp 
olmuştur . Bu ıiıtemio batası Li
beral ekooamide sermayenin ga
ye ve maksat mevkiine konarak 
istihsalin IOzumuodaa fazla artı 
rılmasında ve istihsal ile istihlik 
arasında nisbrtsizlik ihta11uda 
müodemiçiir • İktizıadi anaroinin 
yllkıek korunma gllmrüklerile hu
dutların karıılıklı kapatıh11mn 

ithalat yaaaklannın ve döYiz tab
vilAtınıo piyasaların baddeo aşırı 
bir halde durulmasının ve oiha 
yet içtimai dağılıfın ıeheplerini 

yukarda nyılan hatlar teıkil et
miıtır. Bu ıuıetle ıerbest iktiaat 
kendi kendini ilga etmiş bulun· 
maktadır • 

Cihan iktiıadiyatının dağılma· 
ıı , dünyanın arazi ıiy11eti_ hakı
mandan büyük tttekküller arasın
da parçalanması ile muvazi git 
mektedir. 

İktisadiyat kendisini siyasd
teo kurtararak yeni zaman mede
niyetinin hareketini teşkil ve tem
ıil ettiği cihetle cihan iktisadiya
tını eski sistemdeki cıhan siyase
tinden daha çok müstakil bir te • 
tekkül olduiunu her ne kad, in 

kar etmemek lazım gelirse de Ci
han ıiyasetinio Avrupalılıktan 

çıkm11ı ile [cihan iktisadiyatının 
Avrupalılıktan çıkmuı umumi
yetle yekdiğerine tevakuf etmek
te olan hareketleridir • 

Cihan iktiaadiyatının , baki~ 

Avrupa devresindeki cihan siya
ıetioden daba yavsı :bir tarzda 
iohilal etmesinin bir ıebebini de 
ona nisbeten daha fazla bir is· 
tiklile malik olmasında ve:ayoi 
zamanda birletik Amerika dev
letlerinde vakit vakıt beliren ik. 
tiHdi ) ükselişte aramak lazım 
dır. Eıkiden kalma cihan ikti 
11diyatı , bir merkezi büyük mın· 
tıka iktisadının mevcudiyetine 
bağlı idi . Avrupa böyle bir büyllk 
iktiHt mıntıkasanı hakiki vaafı 
ve nevi ile değilıe de , teairatı 
ve neticesi itibarile teıkil etmit · 
ti . Hıup eınasloda ve barp ıon · 
rasında Amerilua1n Avrupa ye. 
rine kaim olmak istediği ve ci 
han iktiaadiyatıoın Avrupalılıktan 
çıkıp Amt-rikalılaımağa doğru git· 
tiii görüldü . 

Cıban ikıisadiyatınıo kendi 
mevçudiyetioi değişik bir ıekil 
ve bünyede daha ziyade devam 
ettirilmek istediği <le görülüyor· 
du · Fakat bu tezahürün gt-çici 
olduğu anlatıldığı anda.cihan ik
tisadiyat& bir darbede çöküverdi . 

Şimdiye kadar k~rula gel
melde olan her milli iktisat, dün
ya piyaaaaındıki kazanç imkan
larına mümkün olduğu kadar bü
yillc bir P"Y ile iştirak edebilmek 
gayesini sıiltmekte idi . Her mil
letçe ikti11td1 anünferit iıtihHl 
tubeleri yekdiğerioi tamamlar 
bir tuzda drğildi , bilikiı her 
bir istibıal §ubeısi kendi kendine 
dünya istihaalitıoıo heyeti umu
miyeainı göz lSnüne alarak ku · 
rulmakta idi . 

Bu tarzda hareketin netice1i 
olarak dahili iktisat teşkilitında 
millet iktisadiyatı mefhumunun 
yeri kalmıyordu . İstihsal ile te
mio edilm~k iıtenilen en birinci 
ıayenln milli muhitteki insanla
rın ihtiyaçlarına cevap vermek 
olduğu unutulmuıtu . Sermaye 
kendisini devlet ikti11dının güttll· 
ğü bilcümle vazifelerdt!n azede 
saymakta sanki bayatta her ıey 
yAlnız k~ıanç ve kredi üze~i~e 
mürsseımit gibi çalı§makta ıdı • 
Milletlerin kendi milli iktiıatları 
cihan iktisadiyatlna mutlak bir 

. surette tabi bulunuyor Vd cihan 
iktisadiyatı milletlerin bu milli 
iktiaatlarını bir öıs gibi kullanı · 
yordu· 

Yeni iktisat devri bütün hun
lara kökünden temizlemeğc baı
lamııtır . Milli iktiıat yine çiba
na takaddüm ed(cektir . Bu hare
ket evvel emirde her bir iktiaat 
camia11nın diğer iktisat camiala
rına kartı kapalı kalmasını iıtil· 
zam eder . Fakat hu kapanışı o 
müshet bir fikri kıymet teıkil et· 
miyeo ve az çok taklit edilmi§ 
mll<lafaa tedbirlerinden ihant 
olan himaye tarzında olması doğ
ru değildır . Şimdiye kadar tat· 
bik edilen hu tarz ile ekseriya 
münferit istib.al ıuheleri himaye 
ediliyordu ve bu tnbeler kendi 
buıusi meof aatlerini takip eden 
ıa bel erdi . Kezalik, b~ tarzdaki 
himaye usulü , kendince faydalı 
gördüğü ahvalde halkan umumi 
menfaatlerine mugayir olarak 
beynelmilel kartel ıiyaseti ile de 
el ele vermiıtir . Yani koruma 
sistemi ise eıki tarıın aksine o
larak milli dc:vlet fikrinin ifade· 
ıidir ve daima millet iktisadiya· 
lir.an orgao!k bOtüulüğüoü göz 
önüado tutar . 

Bu bal; ithalat ve ihracattan 
mutlaka vaı geçmek mınasına 
gelmez . Fakat iptida ithalAt ile 
ibracıtı ehemmiyeti birer amil 
olarak hesaba kırııtarmadan ev· 
vel , iç pazarın elıem bir kuv · 
vet merkezi ve eoeıji menhaı 

olarak doğru ve haklı bir taksi· 
mat ile teaiı ve ikmal edilmeai 
ve C81.ılandırılması icap edr.r . 

Bu iokiııfın umumi manası , 
siyasetin yine iktiaıadiyata tekad
düm ettiğidir. Bu bern iç ve bem 
de dış polıtika için böyledir . iç 
politikadakı mana : Bir nevi dev 
let Soıyaliıtliği ve mUdabelesi , 
yani şahıs trşebbüsü doğrudan 

doğruya ortadan keldırıJmakla 
beraber serbest sermıyenin içti 
mai kayıtlar la bağlı bir serma 
ye haline sokulmuı ve iktisadi
yaho da devletçilik siyaseti eı11 -

larana uygun olarak tanzimi de
mektir • Dıı politikadaki maoa 
ise devletin ve devlet iktisadiya
hnın metılip ve müddeiyatı , ya
bancı drvletlerin ayoi şekilde me· 
talip ve müddeiyatı karıısıoda 
daha ziyade bir kudret ve nüfuz 
temini dt mek olur . 

Birleıik Amerikan devletleri, 
balkın refahı için dahilde sağlam 
bir iJdiut ıistemi kurmak keyfi 
yetinin , dığer mılletlerio par11la· 
rile mukayesede kendi paraları
nuı mübadele kıymetinden daha 
mühim olduğunu bildirdiler . En 
bOyDk iktisat kuvvetioin bu ret 
cevabı ile dünya iktieadiyatının 
inlnrazı artık mukadder bulunu 
yordu . Evyelce Sovyet Rusyanın 
beı senelik p)icrnda ve Oti:ova 
imparatorluk konferansında ken· 
diıini ~!termit olan sey, timdi 
bütOo iktisadi nizamıo yeni esas 
kanunu olarak gf9it bir ıekilde 

1 

Zayıf bir devletin k~ndiıin
den daha kuvvetli bir devlet ta
rafından ikfisadi esaret altına 
alıom11ıuda bir dt-ğitiklik olacak-

teceJU etmeje b•tladı . 
/ 
ı 

tır . 
İıtikbalde biç bir devlet ken

disinin "borçlu müıtemleke tar-

( Tftrk Saztı 

Sanal bahisleri 

Musikimiz 
Musikımizin şu güblerdeki 

maziye gömülüş halindeki isabeti 
izah etmek icabetmez. Lakin bu
na sebep nedir ? ve bizim musiki 
ne idi ki böyle bir vuru§ta yıkıl 
maya kabiliyet gösterdi.? 

Şurası muhakkak ki muaikımi· 
ze kasten yıpılmış biç bir hücum 
yoktur. Ancak musikınin kendin
den doğao yokluğu, zafiyeti• 
nin kurbana olsa gerektir. 

Filhakika ıenelerdenberi bizde 
ve bilh11s11 şarka bas bir takım 
ince sesli enstrümanlar la bunlara 
uyğun nağmeler, her mllntesibi 
tarafındao vficude getirilmiş t-ser · 
lerle bir musiki doğmua oluyurdu. 

Elde enıtrüman olarak ut, ke· 
menç~, tanbur, kanun var. 

Bu sazları meraklıları da , uı 

talaıı da kendi üslublarana ~ydu 
rarak çalarlar ve öirenirler. Ora· 
da da tekniğe uyğuo bir eHs yok· 
tur. 

Butekarlar1na gelince : 
Beo bunları ikiye ayıracağım. 

Divan edebiyatçılarile teceddilt 
edebiyatçiları gibi.. 

Divan eclebiyatile tev' em ola· 
rak hızrnı almıt olan muıiki de 
aynı ahenkte, aynı gayede idi. Bil· 
abere bunda da terennüm itibari
le hafif bir değitiklik oldu. Bu da 
ancak duyğuda, yoksa nağme tev· 
zini yioe eıkisi gibi. 

Şimdi iki türlü muıiki elimiz
de vardı : 

Biriıi vezni, uıuli klasikler ... 
Diğeri Garp tekniğine uygun \'e 
onlara benzer nağmeler ..• 

Hakikata bakılırıa o musiki de 
bizim saoihAmııdan doğmuş mu
siki değildir. Bea ona piç musiki 
diyebileceğim. 

H11ıh heneleıdenberi içinde 
11rsıldıiım bu ,; musiki ilem \~ ia
de ıelahiyettu olarak bir fert 
sıöremedim . Esasen de olamaz . 
Çünkü b~ngi mektepten çıkacılı• 
tı. Daha doj'ruıurıu ıiyl"mtk 1-
cabedera beatekarlarının en duy 
guluıu ilk mrktebi zor bitirmi,
lerle kıptilerden ibaretti ~ 

Hakik&t bu tt\erkezde iken bu 
musikiden asır medenİ)'etine u~ · 
ğun bir gidit beklemetc ne dere· 
ceye kadar doğru olacığıoı kes· 
lirmeden , kendisinin vlicudunu 
keıip atmak daha dofru oldu. 

O , muıikinin tekniği hakku.-
da da kısaca s&yleyim ki o ela biıittı 
dtiıldi. Biıaoslılann ayinlerde ö 

k11dukları kısa çerçıvelerden ya 
aynt.n ve ya mülhem oları" alın

mış ıekilleıtlir . Bilahare buna 
artiıuo babirlerinden bazileri tat· 
bik edilerek bir klalik ıekil vü
cuda getiıilmit ve bu gbne kadar 
uzayıp gelen bu tekniktir ki bun
dan doğao kOl, ancak bir ibadet 
musikisi idi. Yalnız ortada bir şey 
var ın: bazi heveskiranın yaptığı 
gibi bizim de doirudan doğruya 
garlıin ilhaaıatına tutulmuı ve on· 
laıın hislerine boğulmuş birer 
mukallit olmamızdır. 

Halk şerkısı hakkındaki tet
kikatıma ait izahatı da sonra derç 
e.d eı:eğim. 

Sıtkı 

Koyun hırsızları 

Muhtelif tarihltrde 71 koyun 
çaldıklara idclıa edilen Dip Par-

mak Ali. Haci Sait ve arkadaşı Kör 
Mustafa yakalanarak haklarında 
kanuni muamele yıpıldıktan sonra 
cumhuriyet müddeiumumiiiğine 
teslim .. dilmiıtir . 

zında bakların10 gaspediimeıine 
razı olmıyacrktır . Devletçe idare 
edilen her iktisadi cüzü tam bazı 
yerli iıtibsal şubelerini ikmal için 
ecnebi sermaye almaktan müm
kün olduğu kadar içtinap ede 
cektir . 

15 Son teırin perıembe akıa· ı 
mı 5 KAnunu saoi mektebi himay I 
beydi ıeçimi için çocuk ebeveyn· 
leri saat 7,5 ta mektebe davet 
edilmittir . Yapılan yeni seçim
de Ali Rıza , Selihcttin Rıgıp 
Rifnt , M. Selihettın ve Sadık bey-' 
ler kazanmızlardır . 

Reisliğe eski reis Ali Rıza vez· 
nedar vt: kitipliie de Selibettin 
Ragıp beyler geçmişlerdir . 

Heyetin yeni vazifelerini teb
rik eder ve muvaffakiyetler dile 
riı . 

Gazi enstitüsüne ·yani 
talebe ahnacak 

Gazi terbiye enstitüsünün 
muhtelif şubelrrine Maarif veka
letince imtihanla yeniden talebe 
alınacaktır . İmtihan 22 son teş 
rinde yapılacaktır . İmtihı~A li:se 
vt! muallim mektebi meznnlan gi
re bilecektir . 

Sahtekarlık 
davası 

- - -----------
Nüfus cuzdanları Üıerlnde ve 

resmi dairelerin mllhürlerile mQ
h\irlenmiı evraklar , evlenme cuz· 
danları ve saire gibi !!ahte itler 
yapmaktao suçlu ve gayri mev 
kuf Mahmut Nedim Ye eut arka· 
dafı Bekİrin tn'ubakemesioe dün 
agır cezada devam edildi . Mab 
kemede şahit Çınkoğra~ Ahmec 
Rifet rfendinio inübür bıakkında 
mütale111 dinlendi , l\föbürün 
kendisinde yaptırdığını söyledi 
ve AdanA kaytlartbi:le bu mühil· 
rtltt muhtelif ıekillt!rde büveyet 
cuzdanlarana basılmış olduiunu 
ifade etti. 

o~ evrak hakkında böıka top· 
!anacak delail kalmadığından 

müddeiumumi muavbl Şeref bey 
evrakı ırıütaİeaya aldı ve mabke· 
mede bıaşka bir güne bırakıldı . 

Feke beteaiye reisi 

Feke belediye rei i Nuri 
bey evvelki güa şllnmııa gelmiı 
lerdlr , • 

Çifte ölüm 
Önce kaçıran, sonra da 

kaçırılan öldü .. 

Ue~en cuma günü Malatyanıo 
Ortaköy maliyesine bağlı Çılgın 
ve Ağıdere köyleri arasında bir 
cinaytt olmuş, Şerefhanlı. Elif 
a<llı otu:t. yaşında bir kadın atılan 
kurşunlarla öldürlmüştür. 

Bu cinayet bundan hir buçuk 
ay önce işlenen başka Lir cina · 
yetle yakın<lan bağlıdır. 

Anlatalım: 
Şerefhan köyündeu Muhtar 

AbuzH.oğlu Hiiseyin köyden öl 
dürülen Elifle dört senedenberi 
kaıı kocadırlar. 

Ancak Elif altı ay önce köy· 
lcrioden Ali adlı bir delikanlı ile 
görüşm~ğe başlamış ve tıı sonra 
da Ali ile birlikte kaçma~, beriı . 
herce yaşam•ğa başlamıştır. 

Elifin bu hareketiyle namusu
nu lekeltmiş sayan Hüseyin, Eli· 
fin kardeşi ve diğer hısımlara ara· 
stnda kaçııana ve kaçauı iildür 
meğe karar vamişlerdir. 

Bu karar üzeıine Hüseyin ve 
yoldaşlara bir buçuk ay önce Ali
yi bir vesile ile köyden dışarı c;ı 
karmışlar ve ö!düıerek kaçmışlor· 
dır. 

Zobita o zaman yaptığı tahi
katta meseled~ alakadar olduğu 
aolaşılaa iki suçluyu yakı'1amış 

cuma 
• dabıi~ 

Cuma günü öğleden evvel be· oyunlarından ~ 
lediye oyun yeriode atletizm be- sa da onlarda for 
>eti tarafından tertip edilen vule mamezlığı yüıüııd.0 ~ 
voleybol lik maçlarıııa başlanmııtı. lar kaçırıyorlardı · k 
ı S h · beteP ço Ik oyun Toros ve ey an spor Torosa nıs di 
arasında yapıldı . Bu maç çok be· Her iki taraf•:,

0 
ytcanlı devam etti . Birinci devre· ı,ce devem ıed~r ;k' 

. T - k 15 ·1 v d ·· et bıt yı oros spcır ı sayıya ar.şı ı e aag an guı ,k 
kazandı • lkincı devrede Seyhan kalesine kadar Y ılf 
spor 9 sayıya mukabil 15 sayı ile açıktan pas alao "il• fl 
bitirdi . şandelle Seyba~ıll 

Berabere kalan takımlar_üçön- lüoü ka)•detti · r• 
·sat cü ve gaiibiyet devresine baıtadı- Bu golden • sJul' 

lar . Bu devrenin llk anlarında mi değişti . TorodiY 
Seyhan spor çok güzel oynadı . mağa ve müteıJJS 
Fakat fazla çalıştıkları belli o1eo ğa başladılar · S 

1 
ıı 

Toroı takımt gayrete gelerek ara- Bunu gör.ed ,,:,,,, 
da ~eş altı sayı gibi büyük lıir fnk vaziyeti tatbık rt~ 

i se varken Seyhan sporu 13 sayı da lşte bu favU ve ·rocfe 
bırakarak 13 e kartı 15 11yı ile ceza çizkisi dabı 1 

"ıJJt ' oyuou kazandı . me takan Rası 
d ı. d d" 1Ju11ıı Buodan soora A ana mao cezası ver a • ıof 

1 k . 'I• Yuıdu ve Mersin dman Yurdu kspılMak çe tı 
Yurdu arasında mukarrer olan eliode idi • i,. 
maç , Merıio gelmediğinden Ada 0yunuo bitın81• 
na İdman Yurdu hükmen galip iaman kalnııf ~~ 

1 
• 

addedildi . yecan iciodc id1 :,,, 

Hakem Halis Kadri bey çok galibiyeti eld.~11 ol" 
bitarafane hareket ederek oyunu siyi mümJ.oo d• b' 
idare etti , sarfediyorlarsa 'f 

Bu canlılıgı ilk olarak kulüp· miyeti ele ala.o 
ler nrRsaoa ~·erieıtiren atletizm he- madiyen Seyha0 

1 y tioiU glisterd;~l bu faaliyetten rıyurlardı. Bu sır• d 
doİayı keudilcrioi lebrik eJr-riz . bir bOcumunu dut 

* * * 
Geçen hafta berabere kıtlaıı 

Toi"oı spor ile Seyban spor ara
sındaki oyuna hn hafta hıkem 
futbol heyeti reisi Hakkı Salih 
bey idnrensin~e $aat 1,30 da baş· 
landı . İlk akını seyhaolılar yaptı. 
Fakat bu akın Toıos miidıfaasın· 
da kırılank mükabil akına _geçildi: 
Gyun b6ylcce mütevazin bir hal · 
de devam ederken yirminci daki 
kada Seyhan spora bir peoalll ce
zası verildi . Penaltıyı Torosian 
Nuri kalecinin kucağına attı ve 
bir semere basıl olmadı ve oyuna 
devam cdıldi • 

Bundan sonra baki.miycli ele 
alan Seyhan , Tôras kalrsioi mU
temad\yerı sıkıştmyorsa da, hücum 
hattında ıutör olmadığından bir 
oetice elde edemiyorlardı . 

Zaman uman Toro IUların Sey 
hın kalesine enişleıi , Scybaoa 
tehlikeli anlar geçirtiyordu. Toros 
bu liıaç da müterııadiyeıı toldan 
a"ın yapıyor . Fakat solaçık o 
mevkiin oyuncusu olmadığı içi•> 
bütün fırsatlar ~keÇıyortlu . Her 
iki tarafta canla başla çalışıyor· 
sa da gol yapmak fırsatı bulama 
yarak biti.od devre ıf ır sıfırı 
hittl . 

• • • 
İkinci devre başlaclığıuda ta 

kımlat beralıerliğe bir nihayet ver· 
mck için için bütün gayretleııni 
saıfuliyorlar , fakat her iki ta · 
kım da geçen baftald oyunlartnı 
gösteremiyorlardı . Toros bir çok 
akrnlar yapıyor , oyun alstemleri 
bugün çok bozuk olduğundın bir 
şey yapamıyorlardı. _ 

Seybuılılar ise; geçrn haftaki 

ve ancak, Elifin kocası llüstyiııle 
babası Abuzer ve .Elifin kanl l' ~i 
Yusuf kaçmağa muvaffak olwu~ 
lardır. 

Bu kaçanlar Aliden sonra da 
Elifi kor lam ağ haşlamış' ar ve ka 
dınıo cuma günü Malatyaya gel 
mek iizere yolll çıkhA.toı haber 
alınca pusu kurmuşlardır· 

Elif, öldürülen segilisi Alinin 
kar<lrşi Ahuzerle beraber yolda 
yürürken ani bir yaylım attşioe 
maruz kalm.t~, canilı!r kadın(ni 
şanlayarak attıkları için değen 
kurşunlula .Elif hemeıı ölmüş: 
Abuzer ka~arak kurtulmuşJnr. 

Zabita. kuvvetli bir müfreze 
ile katillerin p şint-_düşmii!tür. 

- Fırat -" .. 

sim arkadan .~e e. 
Ner.atirl diigurd dit 
hakem Seybao•, 
daha verdi . Btı ~ 
çok beyecaillı 

.. 'bf 
. d""dU"'UoU• mın u g t 

vurdu . HakeIJJ 
için:topu ortaya b'' 
çek itareti ·le o;e 
ruşla ToroıuD . kd 
temin ederek bır .. , 

• usu 
ra da lıakemın . ·ı6' 
oylınUb bittiğin• 1 

•• . ~ 
Bundab soofd 1 

Yurdu ve Tırs&J•d·ldl 
e ' maçına devıııı 

İlk dela ıah•Y:, 
İdman Yurdu 'ı d• · 
Yurduuu seHia> •,_, 

Hakem Tora•,~ 
idi . Oyuna tsaıfd;; 
ilk AkıoıAdanfflrf .. 
tı . Bu akın ul• 

·· ı·· kle durdur guç u d' 
bil akına geçil 1 

• 

d 
..,. 

Aramız 1 
0 

b · oY110 
seneden erı d 000 

sus idman vur .. ıJo,d' 
çalıştığı] gözükUYıı• ~ 

<;üukü : A~8 ""'oı 
• J "" Tarsus kı&lesıll 1' s 

kıştırdığı beldetı 
gol yakuınk fır•• de" n 

Bu vaziyetıeriolıfl ,'j ıl 
g-öre Tarsus gePt~d;,J 

ı tıe 1 , .; rn 
mış ve mem e kiP 
lara güzel bir r~ 

. tı' . 
cedr yükseıınış 1( 

tdaıaO , 
Adana dile 

ce : Bugün kell &•' 
diğimiz oyuolJ !ıt•tl ~ 
bir çok gol fırs ıe~ 
Birinci de\·red~ ,ı~ 
Tarsus kıle&İO~tr•'d" 
Yurdu bu fırs dıl•' · 
istifade ~defl)C 1,, fı 

Öyle ıs 111 'ı11d rtı'" 
d a• ,-. 

Tarsus, A • r~cli' ,1. 
sini çok teb 1 1•' 

fak•t • kuyordu . d• k• 
hücum bnf UP dıi1 

llJl' " ken kimse 0 k•" 
gol fır sat (ar 1111 tdıO'' 

Oyun böyle d• • j 
· all111 • ,,,. 

hakimiyetı bı' 

te ikr n bakeJJl ..,ercff · 
bitliğioi haber b' 

İkioci clevıt: dil 
yur il 

daoa ldrnan dırııt'!~ 
kalesini sıkı~ bi' r .m 
Arkadan ald•fı' ı.• 

er•~' sağ açığa vtr 



( TttrkSözft) Firdk : 3 

Şiirde vezin tayini 
ehemmiyeti .. 

ve Yeni Türkiye 
Şarki Avrupanın 
büyük kuvveti 

--~-------·--------~- J Garp efklirı umumi) esi ıçıu 

Veznin ıe~imi : ~iiriu mıhiye ti-
naınan ' adeta dılğaların rüz· 
rın şiddetine veya hafifliğin e 
re şekil alması gihi doğru bir 
Yfiyettir . Ben bir tiire ; sade 
ıılsı mısri ve kcyfiyctlerioio 
jualuğu ve kelimelerinin tıhsım· 
mezelerinden hasıl olan ahenkle 
kcmmeJdir diyemem • Bunlara 
bı bir çok hususiyetler de ilive ' 
ehıliriz . Likin her İıalde bcdeti 
ludar güul olursa olaım , onu 

tecek clbi1eniu de tamam kendi 
lıbı olması lilzımdır. Mevıu üze 
tie ilbam veya ilbam vaktıoda 

evzu aranırken şair hislerini yaz
dan evvel veznini tıyia rtmeli 

Ben bıızı kere ayrı , ayrı ıarkı· 
rı kt'ma11da bir telden ~ıkarmatı 
tı Ube r hiıh . Falut , niye yalan 
ylıveyim, netice hekenilecek bir 
y olmadı. Diğer tellrrin iane i
çıkın ahenkten nldı~ın zevki 
yamadım . 

Bizde duygular ı huan yorğuıı 
r kını\ vt baıan mübip bir kar 

. Çok le r e karanlık bir aece 
bazı zamanlardı açlık , ölüm , 
tına ve kar olur. ltte .anıtknrıu 
kk.t edeceti diğrr bir nokıa 
Uı - musikide mıkımlır gibi 
hislerine uygun bİr vezoİ srç 
tde titiz davranmasıdır . Ve dü
ılu tebeddül ettikçe daidıİ bir 

v,zne - monoton bir if adc 
hi - munh11ır kalınmımalıdır . 

Bir k111m tilr mecmuaları çok 
re b · t veya iki 9ez\nl yısıılmıf 
rlerdcn ibaret olarak intiıar edı 
r · Hakikat hDlde bu ölçürıUu 
lcnuıklığı şiriyete halel getirir 
nemcz . I•'akıt içkinin nev'ine 
re lcııdr:hlerin seçilmui gibi ku· 
ıttııza gr fen ıeıio de fikir ve 
lere Uyjuo huluııuıa bizi daha 

Dd"n yakılıyıbilır . 

Cevliet Kudretin <l Jean Mor· 
» darı çevırdıgi « gece gelen 

leu inde vezin şiire ve tiir öl· 
iinc ae kıdar mutahıktır . 

ak ! tak ! ıak ! mıı l lı r ıııdırı~tc 
ak 1 tal ! vwdu tııbut~ 11 ı~te ' .. 

l abuıçıı , bır aıı cıldı mabut . 
s artık en a 11 ı etı l oram an 
u ur aga 111da11 C ı : oga ındaıı 
kım l atırnıak ı 111 lir tabııt ! 

mde bir kişi atlıttıkıan ıonra 

uk kanlılıkla lakımı be ıbma 
ıol yaptı . llu golun neşeıile 
ını ldmıa Yurdu daha canlı 
daha güzel O) unmağa başladı. 
fluı takımı dn bu golden m6 
asir olmıyaralc canla başla ça 
Yorlardı Yakt ın geç oldugun· 

bl\a yavış yavaı kararmnia 
hyordu . 
Oyun mütemıdiyen Adana 
ın Yurdunu hakimiyeti altın · 

devam ederken otuz üçüncO 
ikada yine sağ açık Ethem 
dafıi Hakkıyı geçerek ikinci go· 
e takımı lehine k ydetti . Bu 
den sonr• Adanı 1dman Yur
l•libiyeti tcmamen elde etwış 
ektir . 

Tarsus hu goldan sonra Yurt 
ıini on dakikı kadar sıkıthr · 

falcat Yurdun müdafaası Tar· 
fırsat vermedi . Bununla be· 

er Yurt mü~afıuıo<la Zrynel 
ı başına ditar trşkıl etmişti , 
ıamandan ıonra yine Yurt 

lhtmasıaa devam tdiyor ve 
llılitemıdiyen ugdan ilerli 

du . Bn sırada 11ğdın gelen 
1 Muuffrr dur<lurmadan Tar 
lulesioe attı ve üçüncü golü 

••ak galibiyeti temam en ka · 
11>11 olan Adana idman Yurdu 
hu üç ııfır gibi büyük bir 
1• bitirdi . Uu aüa T,rsuılu · 

l'a:aıı: Snlô.lıalll11Edlp 

. . . . 
I c b ı ı matı bır lıordela gmc , 
Guzleıı ıbı alı , göz gıbı . 

Bunun 7-7 ile yazıldığını dü· 
şUadüm . Ve en nihayet kendi vez· 
nimi şirio manasını daha yakın 

buldum . 
Necip Fazıl gıbi , Faruku da 

çok cihetlerden , hilbas a bu vezin 
tay~ni oaktRlarmdan , fazlı takdir 
ederim. 

} ıllatımış bır Çuıcır pıuuluJ.. ) cruı , 
er dı> • el bel lrdıU mı . 

1 ar ıl.l cıtıml.ılı cam kcdcrm . 
D ene ul ruı dumarı bP Alı r 

Biitürı bir aldatı lmı fd aketin 
ifade etmek i tiyen bir l.:albe bun
dan dıba iyi bir oluk bulunur mu? 
Bunu ıöylemeklc sabıtilir laıda 
m11ra \'e kafiyelerin yerioi ve k 
limeleriu mevkılerinia tayini cibe· 
tini iukiir etmiş oluyorum . Ve ni
hayet kayalara İs)an eden kükre
miş dalğalarla <lolu bir kalp düşü· 
oünüz . O bize hu teblıkeyi bakın 
puıl haber verir . 

Jla11gı Ct:) lem 

ilan ı .hapla11 

"' lı t ıı H te ~oruklicıı 
memeden, 

a11a suı ı;ermı§ ö:: 
an11en )erine : 

l ç ) uz e Lık l' ı1 ı akmı~ $açmm 
tetlerıhe 

• 'ıirii'} r~u 11 bu mc .. arlıl ta i~uı tıtTC· 
medcrı . 

Hele Celil Sahir • Ayşeniu 

hasret » inde : 

açların gıbi Sİ) alı , 
(;ozlerm l!lbt derin .. 

lla ~a im HJilı glJ:.ler 
IJu l. uık ~ ii :el AHe ! 

Bir yn ıktllml günefi , sahi
linde ya hani Cirdeklerirı nefes al · 
dıiı etrafı ıalkım ıiSğütler ve ıu 
ncrginl~riyle çerçivelenmiı nabzı 

atmıyan bir gölde lıHta bır kalp 
dua bani gibi hafif kOrek çeki~le · 
rile gezinen lıir Sandal o hale ne 
~ad.,r:yıkrnıı , bayle bir hal ve 
v12iyeHe yine ıon ıUratle geçen 

bir 1ıtompot içinde bizdeki ılibi 
hulyayı öldüren farkı , işte şiirde 
bu vrzinlcrdc de aramak icabcder. 

ları dab fazla golden kurtaran 
kaleci Kazım 'c müdafi Hakkı 
çok güul oynadılar . Tarsus s· 
porcuları daha fule çalııırlnsa 
ilerde iyi bir takıma malik ola
caklaı ına ıüphe )Oktur . 

Adana İdman Yurduna gelin
ce : yukırda ) azdığım gibi bugiin 
hekleneo oyunu O) lla)amıdılar • 
Buouola beraber içlerinden Zc)" 
ael , Ethem , Haaan çolc muvaf· 
fak oldular . Hakemler oyunları 
iyi idare etti . Gerek takımları 

'e ger ele hakemleri tebri~ ederim. 
Şu noktayı işaret etmeden geç
ıniyeceğim • 

Oyun t nasında hariçten h•
kem 'eya oyunculara lüzumsuz 
müdahale tıdeııler kim oluna ol
ıun bu hareketlerin yanlış oldu· 
ğunu , bunları yapanların mıntıka 
'e futbol heyeti tarafından önü
ne geçilmesini ve teczıyc edilme
lerini bir karar ıllııı• 1ılmalarıo1 

bekleriz • 
il. Hilmi 

ad ece hü) ük de,•letlerin ahıısı 
1 dahilinde cereyan eden hazı bey 

n,lmilcl va ıa ve tezahürlerin 
tetkiki kafi değildır, zi ra 1914 
'e 1918 tarilıiodcn sonra dtin) a. 
hilha sa 'I una öte indeki alemi 
başlan hn:.;a degi tirmi~ olan ta 
ha\' li lltre ahit olmuştur . 

l e eli i tc 1 panyanın hile 
Tür.ldyt) c ti ·aret ıalıı ınde yak. 
laşma ınıu miHetler arası bakt
mıudaıı ehemmiyetli olacağın 
dan kim üpbc edebilir 't Bu ) ak 
laeınn h er iki devlet içi o de mu 
hakkak uretle fa) dob oh r , zira 
Türkiyt" menfutları itil• ri)ll j . 
fıaoy2ya muarız hi r m \ kı ı hu· 
lunmndıği gihi ne 1 i rlt. i~tih ~li 
1 pıu) ol isıib alini. ne de 1 pau 
)Ol i tihsali Tiiıki) coin ki lı r 
lınugi bir pi) asad n dı,arı iir 
mck \&Zi)etindc tlt'ğ ldir. 

İ~te bütun f>e§in hükümlt'ri 
\C hntı l fikirleri zihinleri mizden 
çıknr mak ınmam nrtık gc) iş 
tir : Bugünkii Tür kiye, hiç bir 
' çhile, ııltnulnr \e arn) lnr de\ 
rinin §al•f arli 'e ge' ~ek Türki 
ye ine lıenzeuıi) or . Bu hakikat 
bugüuiirı en bariz Jıık ı ka ıi iken 
bir t ok tnsaulnım elan 'azi) etten 
bihaber hufuodtıkl11 nı t'l! :~ei i 
Cumhur Mu tafa Kemal paşn ile 
Tüık münev\er kütle inin kimi 
terakkiye bizzat memleket içiııtle 
amil olmak, kimi dil ) eni Tür ki· 
ye} i lınriçıe temsil etmek ure
iİ) le, elt'le çala tıklarım bilme 
diklerine ne kadar ferssiif edil e 
azdır. ~ugüııkü Türki) e. geriliğin 
boş lıır " Pıtorr k ,, ynıdızmın 
n son teıahürleriui de tamameıı 

Si) ıup • tmı~. blitiln bir <le,·leuir. 
Bu a-ünkii Türki)ede büıüu 

münakale vasıtaları bat tlöudürii 
cü bir ıüratle arımıı, geniş or
man abaları fe) izlendiıilmiş , c 
bir miiddet sonra garp auayii 
ile adeta rekabet edecek malıi 
yette olan hir anll)İ haıekcti bii 
Hirı memleketle yol almı§tır. Di· 
ğer taraftan maarif tc çok ilerle· 
miş, mektepler, çoğalmıı. lır . Hu 
kiinkii İ lınbul, h\.!nÜz rtı) a dolu 
kö e)erden hü biitün mahrum 
kaJmış bulunmakla beraber lıü · 
} ilk 'e dinamik bir şchire mün· 
kalip oJunmu,.tur: nıeı keze oi . 
betle ikinci derecede kalma mı 
rağmen imdi ki Ttirki) enin a ri 
ıbenğiue U) maktadır. 

'\eni Tiirki) e daha çok uzun, 
zamnnlar<'a tiikennıek bilmiye•·ek 
o)ao zenginliklerle dolu bir çok 
yerlere malik olan bir memlek,t · 
tir. Bun tın içindir ki 'l'ürki) c A, -
rupahların olduğu kadar ve hat 
ta daha ziyade İspanyol cntcllck· 
tüellerinin ve i adanılaunın de· 
rin 'e awinıi dikka ini üzcriue 
çekmeğe li)ıkıır . 

Dolı u u nta ) 011 ı il l)Oll ( --..... --
istanbuldaki maçlar 

İnıanlrnlda cumıt günü )ıpılau 
muhtelif maçlar lıakkıııd Anadolu 
ıtjao ıuıo \crdigi ıaf ıla l itin su ruu· 
larıruızd11 yer kalmadığından ura
cıkta o por neticesini hüla a cdc
füu : 

1 Fen rbahçe takımı \ fo la 
kmnna 1- 2 ile ) euildi. 

~ Galata ara) ıok&oıı .. ule) · 
nıanayeye kar~ . 0 - 10 ~alip. 

3 Drtikra u~) koz lll !IÇIUda 

ilefikta lıl ıu O ~ ilr O)uou kazan
dılar . 

bu gece nöbetçi 

Eczane 

Yunanistanın lsveçe 

1 
şarap ihracat. 

) unani tau 1934 ıeııesinin ilk 

ı 
altı ayında 1ı\ rçe 164 ton ,.arap 
ihrç etmi tır • Geçen ene ayki ITarsuskapısı <·h aruıda 

Halk t•czanr idir • mUtldet zarfında yoluız 81 ton 
-ı-ınııuı'1iilllll~ı11111~1H1i111111111tM1111•-o 1111•11111111 mııııııııııııııııııııllll •ibra ç ed ı l ıo l ş l i . 

1 ısoN SAVAl l 

Bol uda f1rka kongreleri 1 

bitti. 

Alsa ray • 
sıneması 

Bolu: 17 ( A. A. ) - V~liyet 
dahilinde D) uı Liriııdeoberi ya
pılmakta olan C. H. fırkası ka
zı koogrr.lr.ri bitmitttir. 

Avusturya Başvekili 
Roma da 

Homn: 17 (A. A.) - nı tur 
yn Baş' ekil \e Hariciye nazırı bu 
raya mm ı nlat etmı~ \C i ta yon· 
da 1. l\tu olini tarafından se· 
lamlaumışlardır. 

Bolivyanın verdiği zayiat 

A omıl'ignıı : 17 ( A. A. ) 
!İıırlıiy nıız ırı•ti u tclıli~i u ı•t rt t 

mi~ t i r : 
1'..lktırııwııiıı z ıpıı c n ı ııırlu hir 

kaç llolİ\)a alavıııı mulı\ ıtık Bı r 
r ı kll rıa lıarplı• iOOO ıı kcr t'! tr ııldı k 
\t 8 topla ııı Uhi•n miktarda ın:ılzc 
nıe ılı ""çird ik • - ·······-Bulgar propaganda 

haftası 

!::'iofyadan 1 ı ta r ıhilc lıildl ıi 

rilıyor : 
1çtiınai ) en ilik co tiliisüııd c 

prolıagandn haf ta ı başladı . 
1,ar günü Bulgıri tnııııı 200 ye· 
rinde toplantılar ) apıl<lı . Eosti
eÜ!!Üıı umum ınüdürii PIC\ nede 
soyledi~i iıit nutukta yeni hiiku
ıucriıı prcıı ipleriııı §Ö} le aıılatb . 

' 'Yeni hiik\mıet Bulgal' kU
yliııde Bnlğar ameleleri !. e ottu 
ınıf arısında keudisine sağlam 

bir me ncı nra maktodır . erma· 
t eYc gelince: .'ermaye dirije edi· 
lecek ve ümumuıı fay<luına ya 
rıya•--ak Lir §ekle oliulaC'aktır . 

Almanyanın tütün 
imalatı -

oa ııe§rolaa reımi tebliğlere 
göre 1934 enesi ni&anında Al· 
maoyada imnl edilen tütün ma 
mnli\lı ,. uıılardır : 

517,200,000 puro . 3,054,000 
signrn , ]4,700,00 parça ağı'!. tü · 
Hioii , 111.000 Ol)() ziyaııalı ıiga· 
ra , 5. ı tou iucc kı) ıJmış igara 
tütiiııii , 190- ton Hıgidcu muaf 
olan İ rı <'e lıyılıııı ç ıütün , 1513 
ton pipo Hitiinii 'c 139 ton en fi 
ye liiliirıii . 

Brezilya kahveleri 

Bı czil) edan illıal edilmekte 
olu knln C) v mukobil Tiirkiyede 
Brezil) C.) a ihraç edilecek emtia· 
aıu lmiktaıı iiz ıimle nlfikodnr 
makam tarıfmdan tetkikat yapı· 
lacağt i tibbar edilmiştir . 

Nafıa başmuhendisll~nden. 
l~rzin - Dörtyol yolunun Deli 

ÇaJ deresi uzerindo Ocaklı köpru · 
sunun tnmiri 934 senesi ikinci toi · 
rinin yirmi dokuzuncu perşembe 
güniı nal on bir buçukta ilı ale 
edilmek iızere ( Oc bin sekiz yiız 
altmış dokuz ) lira üc kuruş bedel 
ilo açık olarak ıminakasay4 konul
ınu tur . 

n 

Tnlip olanların 'ildyot <laimf 011-

cumenino \ 'O ko fı görmek i~·i n do 
Nafıa la.resine murocnntları ildu 
olunur 4730 11-15-19- 23 

Halkavi dersaneler 
komitesinden : 

lionınılaro vo orkcklcrc 'l'urkç4t 
yozıp okuma \'e hesap r.kutan (lor-
~ nelerle doktiloğrof i, Fransızca v• 
lngilizce ı lorsan olcri ba laınıştır. 

Kaydolmak istiyenler Namıkkcınal 
mektebine murııeaat etmelıdirlcr . 
Bulun Jcrsl'r paraaızdır. 4724 
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'' Eski Elhamra " 
Boştan Laşo. yeniden yapılmış olduğu halde başlıyor 

Bu akşam 

Saat 8,45 de başlıyor 
Muhterem mü$terilerinin daima esirgemedik

! leri teveccühe layık olmak emelile büyük fe
dakArltkla Adanada ilk olarak en yeni ve 

en feci dünya havadisi olan 

Yugoslavya Kralı Alcksandr lıazrotl rıı in Marsilyadaki k l'lı 
sini bulun tnfsildtilo gösteren film i pro~ ranunn ill\vc otmiştı r. 

Proğram 

Sözde Karım 
Mlimcsslll 

Jan Mura Anne Bella fevkalGde ıen ve güzel filim 
Ayrıca ilave olan 

Sanntktlrımız Nurattin lıeyııı llalk türkülerinden 
Tiirkçe 

Karenfil şarkısı 
Başkaca 

Tnyyaro Cemiyeninin Türkçe filimi 
Ayraca dUnya havadialeri 

· iucwamızın balkonu temaweu kollukla tefrit edilwiıtir. 

Adana Borsası Muameleleri 
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Fırtik: 4 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

Dosya No . 2063-20b4-2065 

Sanıiıkçı Abdullah ef ·ndiye ipo-
tPk 800 Jirrıyn ve 440 l!rn İçin 
mohcuz AlrdcılP M. lle Motnş kızı 

l?ntma hanım . 
Adano icrn ıhirrsinduıı : 
Şıır kt n kozncı Mir zn Y<3 Aakino 

v · Hoca gar ben Şrnınt z,ı le Niyaz 
vo R f ·t ef··n<lil r Vl' b ğ yo'ıı Şi 
mülı ez lınzirıo bağı vo k rısnp Meh
met C•·. Kih ... rlar.n D ıdıı . 

Açık r rfırma ilo p rı rnya çev
riler.• k gayri menkulün ne ol<luğu: 
?50 oğ.ıç h:ıcl•'ııı, 300 Zdı <lali, Şe
kerpa·c •·lrnn \ 'e tokalı OKiu ve 6 
nğ.ı~·. ıl ır.loğ.1 . 4 s k z ~<: 4 nğ 1,• 

poı t kol , 2 . ğ.ıç ıat ı limon ,.e 
biror ull v .. lıirtır ii~l iki ~·ar lak vo 
•ki su kuyıılu h r k .t·alu 17 dönüm 
l'ağ 460 Z (Tnpı dn t· rlndıı) 

Gayrı mı nku'ün bu!un<lıığu 

me,•ki,mnhallrsi,sokağı,numarası: 

Yılanlı mı zraosında kAin ve tapu
nun şubat 932 tarih ve 113 numa
rasında mukayyet 17 dönüm 460 
arşınlı Snvatlı oğlu mevkiinde 

Taktir olunan kıymet : Be
her dönümüne 80 lira fevkani moa 
tahtımi çardak l 75 1ira 2 inci çar
(lak 125 lıra su kuyusunu IOO lira 
kıymet tokdir edi~di. 

Artırmanın yupılacağı y•Jr, gün, 
saat: Ada1a icra dairesi 18-12-
934 salı saat 14-15 

1 - İşbu gayri menku~ün ar
tırma şartnamesi 17 - 1 1 - 934 tR · 
rihindcn itibaren 2065 numnra ile 

Adana 1 inci icra dairesinin muayyeo 
numarasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. llAnda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyenler ,işbu 
artnameyo ve 2065 dosya nu
marosile memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 _Artırmaya iştirAk için yu · 
karıda yazılı kıymatin % 7,5 nis· 
betinde pey veya milli bir Banka
nın teminat mektubu tevdi edile
cektir . (124) 

3 - ipotek sohibi alaceklılarlu 
<liğer ıılAka<lorların ve irtifok hak
kı sahif )erinin gayri menkul üzc
rindt1k i haklarını hususile faiz ve 
mesrofıı dair olan iddialarını işbu 

ilAn tarihinden itiheren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
mcmuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu si
cilıle sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylagm&sından hariç kalırlar. 

4 -Gösterilen günde artırmaya 
iı,tirAk e<lenler artırma şarlname
eini okumuş ve lüzumlu malO.mat 
almış:ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurltır. 

5 -Tayin edilen zomandtı gay
ri menkul Üç defa boğrıldıktan son 
ra en çok artırana ihııle edilir.An
cak nrtııma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istıyenin alacağına rüç
hani olan diğer f'lacaklılar hulu· 
nup ta bedel bunların o gayri men 
hul ile temin edilmiş alacRklarının 
mecmuun<lan Cozlaya çıkmazsa on 

cok ıırtırnnın tııolıhü<lü buki kalmak 
üzere artırma on beş gün daha tem

dit ve on beşinci günü 2 - 1 -935 
çarnanbo saat 14-15 ayni so11lta 
yapılacuk artırmada, bedeli sat ·ş 
isteyenin alacağına rüçhani olan 
diğer alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları mec
muundan fozloya çıkmak şortile, 
en çok artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilemezse ihale ya
pılamaz. Ve satış talebi düşer . 

(ftır1' Sözft) 

KAYADELEN 

• 

~ ( 

BU SU EV5M liBlA ıl[~ · UNY4NIN EN j·Y,j ENl(ZZtTLi 
VEENHAfif 5Dl1RINDlN BiRi fDiR. RESM'i vc.liAYRi RESMi TAH
LiLLEBDE ea SUYUN MfSLi AZ BiR su DLDUGU ANLASILDI. 

i.rıtEYENLERE: ÇOK MDL._~Y·LlK _ GD.f TERit.ifl ,.· 

FOTO 
COŞKUN 

Milll mensucat fabrikasından. 
Fabrikumız atolyasi için ü~: tor

nacıya ihtiyaç vardır. Erbabı sana. 
tın fabrika müdüriyetine müracaııt-
lorı . 4750 18-19 

Agfa, n filmlerinin her çeşidi' Adana asliye H. hakimliğinden. 
Dünyaca meşhur ( A G FA ) filmlerinin en ta~ 

zesl bulunur . Fiyatlar, diğer biilün mar/\alardarı 11cuı· 
dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 
dismanlar. 

Talebeden tenzil allı la · 
rlfe ile ıicrel altmr . 

o•o 
- FOTO COŞKUN: 

Yağ Cami Civarı 

Adana Halkavi reis
liğinden : 

Temsil l(omitasında münhal aza. 
hklar için 18 -11 -934 pazar gü
nü saat ( 19,30 ) da intihap yo.
pılacoğından bu şubeye kayitli aza
nın Halkevini teşrif etmeleri ildn 
olunur . 

Satılık dükkan 
ve hahçe 

Karasoku,la terzilerde bir dük
kdnla Vorai crsirdc hastahane kar 
şısındıı 70 dönüm bir bahçe eatı

lıkt•r . 
Sıtma mücadelesinde Ferit heye 

müracuat. 16 - 18-20 

________________ ._. __ __ 

çen günler kin % 5 len hesAp olu 
nacak Caiz ve diğor zararlar ayrıca 
hükme hacet kal'lloksızın memu
riyı,timizco alıcıdan tahsiı olunur. 

ı r Doktor 

A. Melik 
idrar yolları hastahk

ları mütehassısı 
Bolsoukluğuou yeni usullarla 

pek ~·apuk ve kati surette tedavi 
eyler. 

Aılres : Namıkkomal llk mek-
tebi kr.rşısı. 4706 10-26 

-- Agfa filimlerinin __ 

Her çeşitten, en ta
zelerini çok ucuz fi
yatla; 

Foto Coşkundan tedarik 
EDEBİLİRSİNİZ . 

-----------------------. 
ALGOPAN 

Adananın Kayalı boğ mahalle

sinden ve tüccardan Mustafö oğlu 
Abdurozzıık l<ürani efendi ile Ada
nanın lcadiye mahallesinden muh 

tar Sait z~vcesi Ayşe ve Abbas Sait 
zevcesi Sea•.Jet ve muhtar Sııit kız
ları Fatma ve KAmile ve Rahime 
ve Zeynep hanımlurm müşaan mu
tasarrıf bulundukları Çarşuyuko · 
birde vakıf sağı minelkadim Vanlı 

zade Ahmet efendi zevcesi ve Ömer 
a(endi kerimesi AJŞ'3 hanımın dük· 
kı'\nı ve kısmen A.lıısonyalı Haydar 
efendi veres~1l"rine ait dükkdn ve 

' solu Soğman oğlu Kaprıl Ye kısmen 
Şikar oğlu Vasılın iken şim ti Ah
met deli ~lustafo VI) kısmen Alnson · 
yolı Haydar efendi veroselcrinden 
Hasan ve Sıtkı ve Rasihe ve Res-

miye hanımlara te!Cız oJil~n dük
kan ve önü ve ar kası hrikiam ile 
mahdut yüz zürra üzerine mebni 
JükkAnın şürekd beyninde taksimi 
kabil olmadığından şuy'l:ln izalesi 
sur(ltile ve açık artırma tarikile sa
tılarak bedeli mehyaın türekd boy· 
ninde taksimi Adana sulh hukuk 
mahkemesiaio 8-Temmuz- 934 
tarih ve 541-520 numarrılı ka
rarı ikt;zasınJan lıulunın-ığla del· 
inliye Vö sair masrafı müşteriye 
nit olmok üzere 19- 1 1 - 934 ta 
rihin<lon itibaren otuz bir giin zur 
fında yani J 9- 12-34 tunhinuc 
çarşanbn günü belediye müzıı1ede 
salonunJa iho.lei evveliy(• si icra 
kılınacağından talip olanlarıo yüz
de yedi huçuk pey akçalnrını ha
milen miinuıli Hanefi ~·a,·ıışıı ve 
sulh hukuk hakimi Hadi beye mü· 
rocııatlerı lüzumu ılt\n olurıur. 4749 

Nafia başmühendisliğinden. 
Kozan - Feke yolunun 55-000 

kilomotresin<le yeniden ya pılocak 
6 - Grıyri nıenkal kendisine 

ihale olunAn kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mf'zse ihale kararı Cesholunorak 
kendisinden evvel en yiiksek tek · 
lifle bulunan kimse arzotıniş ol fu
ğu bedelle ulmağa razı olursa ona, 
ra11 olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle artırmaya 
çıkarı1ıp en çok artırana ihale edi
lir. iki ihale nraeındaki fark ve ge-

· Madde ( 133 ) • 
Boş ağrıları, diş ve sınır- sızı 

( AS~t .\CA ) köpriisü 934 sonesi 
ikinci teşrinin yirmi dokuzuncu 
perşombe günü saat on birJe ihale 
oluomak üzere Dörtbin sekizyiiz se
kiz lirıı otuz kuruş bedel ile açık 
olRrak müoakasaya konmuştur. A<lonıı birinci icra yukarıda 

gösterilen 18-12-934 tarihinde 
Adana İcra memıırluğu odasında 
işhu il4n ve gösterilen artırma şart
namesi dairesinde satılacağı ilAn 
olunur . 4748 

ları romatizma ve grip rahattJız
lıklarına knrşı en laydolı ve miıskin 
bir ilAçtır . 1 - 6 - 12 lik orijinal 
ma<leni kutularda her eczaneden 
alınız. Şehirde umumi satış ve tev
zi merkezi ( Yeni eczane ) dir. 17 

Talip olanların vil4yet <laimi 
encümenine ve keşfi görmek için 
<le Nufia ılairrsino müracaat ey
lemeleri ilan elunur.4729 

11-15 19-23 

Asri sinemada 
lj 'l't"Şrİnİ~aoİ vcrşeube günü akşauııudaO 

" Çin geceleri,, 

'
. 01iyeo; 

Esrınf•rıgiz Çiııin, g-ıırp lıolkırıcn ht nüz bı ın 

,.trİ<'İ ııı· rhuliltı i~·İn ·fo g ~·;n bir facia ! ... 

Oynayanlar 

Ramon nuvaro-heletı 

Şemis stone-varner ol 
Filme ilAveterı : Foks Jurn•1 

Gelecek proğram : Zavalfl a 

Adana Orman memurlo 

Allet 

648 
102 
815 

4 
5 

34 
34 

4 
238 

74 
5 

247 
63 

Kilo 

730 
20 

12860 
20840 
13023 

ciusi 

ı!am kere"' 
'S I{• 
Çam ve ı. 

rte• Çam me 
Ardıç k9"~.k, 

-varl""' M· şe yu 
Çam ssb•P 

t" "°eO Çam uUe 

Ekmek ~ 
Kozm• -ve 
Çaın Jil~ 
Ardıç ce•il 
Sakız tab&a 

Çıım ta.bta 
k .. 111ar 

Çam o 
Çam çıra 

Çaın oduP" ot 
Mahlut od..,., 
Mahli\t k6 

9 Mtızat varokttSHHla dahil vo yoknr da yaz~lı. 0;,0 
vali mıızbuta açık oı tırmll ile 4-1 1 - 934 t:ırıhıP ~ 
müddetle 24- l 1- 934 cumartesi günü saat 14 de it· 
rılmıştır. Emvali görmek ve ihale şeraitini öğreofllt'I. fi 
Orman muamelAt memurluğuna müracaat t'tmeferı 
ihale günü Adana hükumet konağında Orman id9 

satış komisyonuna gı lmcleri ildn olunur. 4725 

r 
Gazetemizİfl 

Abone ve ilan şat 
-----· ·kili 

3 Aylığı üç, 6 ayhğt altı, yıllığı on 1 ·~ 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir ııt• 

Şehir abonelerimizi11 ı", 
hususi müvezzilerimizle ~ 
bahleyin erkenden istedt () 
bırakılır. Şehir için aylık 
lairdır. 

* * • 
Bir defa konacak ili!ınların iJ~;~ 

düncü SC'lhifelerde her satir•. on 
1
,r 1 

ıam 111-. : ıiyetindeki devamh ı!A~it't 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bır 


