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•• •• •• Kupa maçı 
Cıımn ~iinii fer irı ve Adnna 

fdmnn, nrılurilt> Tcıro \<' Sr)hıuı por· 
l ır nrn ıudu ol caklır • 

Varın stadyumda maç var 
reğlideki temel atmada 

şbakanımız 
Verici Duy 

'' Ozlü Sözlerle Umut 
ularını Anlattı . . 

---.-···---
met Paşa Ereğliden Konyaya 
oradan da Eskişehire geçti .. 
Nie:dc : 20 ( . . ) - Bo H· 

kıl 1 ıııel po§a lı zretlni ynııların· 
hai ı , c 1 ofiıı ekillt•ri CeJiıl 
Alı lıt) lf'r , c ıııuİ) eıleri erkanı 
u u lı ide hu halı not 7 d • 

l<l"> i §Crt•flf'ndirdiler • P ~a haz 
1 rı trkmil i~dc ve civarı hal· 1 

ııı ht> ••cnnlı ıez hüroıile kor ı· 
<lıl r. 1 met pa a hükumet doire· 
ı t fıı ttikten onru Halke' inde 
ı fi riuc verilen çuy Zİ)nf tinde 
hırımu lnr ; miiteakiben halk Fır· 
ıuı \ hrlcdi)•eyi ziynrct etmi 
dır . n vekil hozreıleri hundan 
tn Ab ıttin t P" ini tarihi lıir çok 
tı ı tkik buyurmuşlar. tuhıelıf 

C·<'lrri gezmi lcr ~~ Ko)unrdı 
b ğl rmı görıniiı.lerdir. D<.inüı:te 

kın İçten gelen cvgi \'C O)gl 

lıurleri ara ındn not 11 dt• oto· 
hıllerlc Bor bor<'ket ctmi ludir. 

oııy : 20 ( . A.) - Sumer 
uk taraf ıodan Ereğlide kuru 
al olan bez fabrika ının te 
l utma mera imi bugün Bn · 

kil 1 ınrt Pn Hazrrtl rinio, 
ti t \ekili Celal Bay n '<· 
\•·kili AH Beyefendilerin bu-

ruyl ynpıluıı tır. 

Un 'ekil l m t Pa a Hazret 
u nutku irat etmişlerdir: 
Lreğlide kutlu bir tc cbbü 
toplanmış bulunuyoruz. Bü 
nı mleket E•eğlide kurula· 
fabrikaya alaka gö termek 

İr. 

Bu rne nmcı bankın Bakır 
)'<lcki eni dokuma te isatun 
trııi) c çalıştık: Kay erici eki 

)'li bez fabrika ıuıo temelini 
k, imdi Ereğlide üçiincü do· 

a f bıikasını l urma~a be h· 

ydıklnrım, dokum ya 
olao aaceyi proğrauımın e r· 

c.lir. 
umerbaukıo diğer me\zulau 

linkü özlcrimin lıariciodedir. 
lıuri}Ct. kurucu \ey pıcı bir 

lıktır. Türkler, yeni bir f l>ri· 
kurulduğunu i inıekteo oıenı· 

oluyorlar. 
1ü nde buyurursanız şimdi 

işte lafın 

biti dinli en biitün memlekete 
Ere li br.z fobrtkaiarının rnAıfla
rını aolatnyıın: 

Ercgli hez fabrikası ince bez 
için kurnluyor. Şimdiye kadnr 
memlek tiın'zde yapılmı ·an se 
t u ince tar hk meı mcr lıi be 
) az \'C ı enkli paıi ka clokunacak
ur. 15 hio iğ 'e 250 t zgiilı ola 
c ktır. ralnız bu f lmka pamuk 
ekicilere 7 bin balya i tiyeu yeni 
bir mii,.teri olacaktır. Pamuklu 
dokuma işiı i p•mn l Ni ıirınek 
i iyle hirlıkte t kib diyoruz. 

Pamuklarıın znı hem cin , 
hem mikta11 için aldığımız tcd 
birler müsbct neticeler .. ermek 

tedlı. 

Görüyor uouz ki, fabrika ku· 
uırkcn çif çileriıniz a) oi zamanda 
fıı) dnlaıımış oluyorlar. 

Ercgli bez f ahrika ın el k 
trik santralı ve i letnıe ermııye i 
birlikte olarak üç buçuk milyon 
lira haıc nacaktır. Takrıheu 1250 
amele çalışacak: 4 milyon metre 
kuma çıkacak ve 500 lıiu kilo 
ince iplık elde edilecektir. 

uıııcrbank 1935 yılı bitme
d n Ereğli bez fabrika ını işlet 
miye ba lıy•cakttr. 

Veıdi~tim rakamlar, h rcaoa 
cak paranı :ı mikdnrı. lt>şebbüı;ün 
eh ·mıniyetiııi nnlatmeğa )' l cek· 
tir nnırım. 

Diy biliriz ki, Ereğli b z f ab· 
ıika i) le mc:nılckctia ökonomik 
'nrlığı his olunacak surette km 
\'Ctl n ek 'e zenginleşecektir. 

Ereğlidc gerek k abalı, ge-
r k köydt-n gelen ' tandı:ı larm 
gö teri ec,•inç yerindedir. Hu mü· 
e ece için halkın umeıbanka 
yarclmı etmek yolunda elindeıı 
geleni yapmak gayretine te,.ek 
kfü ederiz. 

Hatiplerin, benim 'c arkada · 
hırun için öyledikleri lfıtufkfir 

-Gerisi ikinci firtlkde -

doğrusu! 
r Fransız düşüngeni Suriyede bugünkü 
dare biçiminin özünü nasıl anlatıyor?. 

anıda hiiyük bir Fran ız, .. ark 
rl ri aj ıı mm mulıı:ıbınnc 
übim b ) an atta huluoınu 

- .. uıiye mccli inin tecili 
lari bir tnl 101 el> plcıe lınnı· 
rı) r aldnnıy orlnr. Bunu~~ ~ · 

heplctini daha muhım 
larda apanıak Jiizımdar. P(;k 

tema) ül tmemekle bern 
.. unu kati yet le Ö) liyeh li 

ki, parlanıentolnr; blitün diin 
hu) Uk müşkilatl rn hcbi

' eren ) "gfine ll::§ 'kkiiller ol-
a lı laıuışl ıdır. Buna delil 
nk lni) uk Cunıhuıi) etçi M. 
ı r 'in nıe< lisirı talınkkü 

d o kurhı1mck için on defo 
ettigı m nı) i gösteıebılirinı · 

uriye e g linc ·, hu nıt le 
dnhn chrıumi)etli bir kil alır. 
Zirn bu memleket henüz iyo 'i 
rii te \il ıl olnmnmı tır 'e lıııra-.. 
el par lam ntodan '\'el dü:.ünü· 
lfc k çok mühim i ler \ardlt . 
Bu ihb rln talıilata bir nilınytt 
, erm k Hizınıclır . Dikkat edilir 

göriilürkı parılnıantaıizm bü 
ıiiıı arkt fıyda \ermemiştir. 

Bionenılc) b - ) ii e komi 
rin knrarlarınr tenkit tmenıck· 

le her b r - di)<' h.lirimki, hıt· 
rici İ} 8 et'" do kumu elan 'e ha 

1 1 .. ı . k 
zı uri) c lı fü er erııı soz eırnc ·u 
lnk a madou, en kı n zamaııd 

uri) tde en 1 }ğutı bir idııre te· 
si etwek zawaoı gclmi tir. ,, 

Araplar 
Osmanlı Hükumetine İs)'an 
ettikleri günü kutladılar .• 

Berutta çıkan " Scvtilalızar,, 
gazetesinin yazdığına göre Arnp
larıa biiyük ihtilali, yani Arap 
milletinin umumi harpte O man
b idare in i yan C'ltiği ve Ar p 
lann Türklerden oyrıldığı günün 
18 inci yıl dönümü olan 8 a
ban - 15 Teşrini ııni günü bii
yiik merasimle kutlulanmı tır. 

Bu mlina clıetle Bcrut, Irak kon-
olo hrırıc inde de parlak weıa inı 

y pılını tır . 

Erzurum - Sıvas 
istikrazı 

Erzurum - 5,, d bili i tik 
rnzının iki milyon liralık A ter 
tibi tahvilleri İkinci kanun ha 
şında ~tı a çıkarılacaktır . Erzu 
rum - 1\ as taln ılleri Ergani 
tuh\ ilinde olduğu gıhi ) üzde 5 
f eiz \C ) iizde 2 ikranıiyclidir . 
lal.ye V ckfıleli hu hu usta ha 

zırlıklar lıa lamı§tır . 

~--------... · ·--------~~ 
Fransanın milli müda
faa bütçesi artacak 

Pnri : 20 ( A. A. ) Dnily tı·I· 
graf uıuholıirinrlcn : 

İngiltere Kralı 

Parlementoyu açarken uluslar yarı
şı üzerine bir aydış söyledi 

ANKARA : 20 ( A.A ) - İn 
giltr.rc Kralı bugfüı p rlemento
mın yeni cel e iu'i açmıştır . 

ufkunda Kr 1 ezcümle de
mi tirki : 

Dünya sulhunun idamesı me 
mele i hükttmetiıne çok dddi 
eudi elor vermekten geri kolmn 
maktadır. Hükumetim mili t1cr 
cemiyetinin otorite ioin geni le 
nıe ini, i) a ı inin en c nslı ııok· 
ta .. ı olarak dcrnnı ettirecektir . 
Ilükfinıelim iUilılan lmaknıa 
konferan ı ıııc ai iuin mu )yen 
neticeler almnuı ıııa daha mli a 
it bir politika hava ı içinde tek 
rnr ayrıra göıüşiilehilecek mc c 
lel"r bokkında uluslar arn ı hir 
nnJaşma elde cdilml'ı;:ine çnlJ,.ıla 
cnknr. 

Bundan onra Kıal Hindi tan 
konunu e asinin tadili proje i 
hakkındı öz ö l mi,. ve deıui 
tir ki: 

in lar ara ıncln tıenretioin 

tnnı hızı ıle tel rıır başlnııme ıııa 
mü ait olmıptn unsurlar nıeHul 
olma ıun rtığmcıı gel celi enrde 
İogilter nın dünya k lkıuıııe m 

da önn) nk olmn rnn mii ad 
eden itimat 'e t~şebhiis fikrinin 
dernru elme. ini gfömek n hü 
yiik ünıidımdir . 

Krnl Kulnhclerin )ıkJlruo ı 

i irıin ilcrlcm ine temııs rderel 
" umum n zırlnrn ı kan için (lulJB 
İ) i bir şekle konma ı için (ed 
birler olmnlnrınn mü aade edere· 

~ini bildirmi tir . 
azıı lnı· bir miidd He ha\ a nıU 

ııakslntmın iııki, fon görli wü 
lerdir ' • bn husu ta } nkmd ted 
birler larnk l at1l ır . 

Ziraat '<' riogn balı 11 nna)ii
niıı ) en iden lanı.imi de nnzırlnnn 
me ğul olduklnrı ve clikk ll ta 
kip cıtikl ri nıcsl'l lcrdir. 

Şam da yapılan gösterişler ______ __, ____________ ._... ____ __ 
Milli ınHdafo tali komitf'Bİ re· 

i i Alıııen)anın tf'kınr ilfıblıınrna ı 
hııkkındaki raporunu lıiıirmişıir.Hei 
A lmıınyonm gdt'cdc erlC' ilıtİ) aı ve 
asktrli~e hn~ırlı)OU ır kiliit kmw~t· 
lcri de dobil olmak lizerc 5 buçuk 
mil) on kİ§İ çıkorahilect>ğini zannet· 
nıektcdir. 

1 Arap kadınlannın da katddığı bu gürül
tülü gösterişi Senegalli askerler dağıth 

Uit;er ıaraftan Alman ada ilfih 
\'C pnllı)an maddeler imnliıı ortan 
bir hızla ilnleru kıedir . 

Fran ız lıukum ıi Ö} lendiğiııı· 
göre milli müdafaa için 750,000000 
hık bir fo\ knlfıd kr di \ crmeğc hu· 
zari nmaktadır. 

Niğdeye giden heyet 

Ak ara) : 20 ( . A. ) - Bn • 
\ekil J met J>Bıoa hazretlerine Ak n
roylılorrn C\'(;İ "e &)gılorım arz.et· 
ınek iizcP hclcdi) e H' fırka azala· 
nadan eçilı•n lıir bl') eı dlin 'iğ· 
de)C gitmi11:ıir. 

DlkkateUır: 

Bir hayır işi 

Abidin paşa caddesi ıi:erln 
de Mulrasebel llususlyeye ali 
lıarap Mr sinema binasl var. 
Galiba ~imdi buğday a11barı ola 
rak lwllalll/lyor . Bu 1Jl11a1wı as· 
il ı~rme11i kilisesi idi. 1'cmcllerl 
sağlamdır. 

Sonra • ş ·lırimlzde yoksul 
nıek/l>plilere bakan. 011lara ye
dirip barwdrran bul\ım t•ui diye 
bir de teşekkül var/\/, yersizlik· 
ten ıizlinlu çekiyor; şurada bu· 
rada lclra ile tuttuğu yerlerde 
barrnma[ja çalışıyor . 

Şimdi, acaba bu kocama11 ya· 
pmrn çalısım yıkıp d11:.gıi11cc bir 
yatalrn11e 11e okuma odalcırı 11e 
alt l\lsmmdakl abur culmr alı· 
şap leşkllalı ve mermer direk
leri de kaldırtp lniyıik bir ııemck 
salamı yapmak lmktim yokflm
dur? 

Bu mum/rnrı olursa, hem mu 
lıasclıel Jıususlyt.' l\cıullslııe yuk 
oları bu yapıyı bir hayır lşirıc 
lwyışlanuş olmakla sevinecek , 
lı mdc IJl11c yakw yol\s11l yurt 
çocuğunu seuf11dlrmlş olacaktır. 

Dc•ğcrll l'allmlz bu stwap işi 
ellrıe alırsa m.ıllalw başarır 

f nancwdayı: .. 

~~------··--------~~ 

Şamlıların bu milli t şkınlıklarına 
Halepliler bıyık altından gülmüşler! 

Suriye mıılıabirlmlz 20 lari- lunan biltün en hi koıısoloslan· 
lıi ile bildiriyor : nı da dnv t der k nüınayi~ ve 

fecli io açılın tarihi olun halkın içindı-n geleo protestoyu 
, a biln ıniiddet tecilini prote to gözl riyle gördükten oorn bükü 
için 17 İkinci te'.ıirin Cum rle i m tlrrıne lııldirmelerini istemiş· 

k l<'rdir . Ecnebi konsoloslnr bu giinii hiitün uriye şehirleri a 
pandı , e birer niiWn) işler yopıl- daveti kabul ederek nüm•) İş rs 

mak uretıyle lıükfınıetin gayri 1 naaında telııi gezmişlt>r ve gördük· 
me runnu , c nıecli in ta dık el leri v ziycti hükumeti rioc telgraf· 
m diği , cya ctıııiyeceği her han la bi]dirmişl rdir . Mt'scle ile bil 
gi hir i tikraz veya muk"' clcuiıı bas İngiliz ve ltalyan konsolos 
hüküm liz olduğu ilan edildi . lırı çok nlfıksdsr olruuşlor \ e bü • 

limuyiş hilhoı n Şaıııd çok tün bri dolaş r•k ç rşılnrı hir ı 
güriiltülü olmuş \e kncJııılur cin bir r geımitl rdir · 
nümayişe iştirak tn~işl rdi r. p 0 • Bundan telfişe düşen Fransız 
lis \e eoegalıı kerll'r, kndın lsr , d rhal bir re mi tebliğ neıre 
)ara kar 1 opn kullenınak eure· derck tam hadis terinin ehemmi· 
ti) le nümnyi dl ri dnğıtnıı lor ve y tsiı olduğunu ve bir kı ım çar· 
13 tane iııi ı .. ,kif ederek hapı · şıların kapna uındığı ilan tmişl r· 
UC) e göndermişlerdir . Şnoı üııi· şr de. b ı·k İn gözU önünde c · 
\Cr İle t lehe i ile liselılenle ııii· reyon eden bütün bu vakolnr koı-
mnyi e işlirak etwi lcrdir · şısınd 1 bu t blii hande ıle kar· 

Ôğl cnmozı e on uda cami tılıınmıştır 
öe toplıman hınl ı ·e halk bira Y lnız dikkate değ r bir bAclı 
beıı \al ni önderi rindeu Fnhri dir ki ; ş hıi Şamın bütün nlim 
Baruti ve N ip Htkri he) ler lı · yişleriu k rşa çol lal yt kalmış 
)C nnlı nutukJnr ciylcmi lcr \C V •nhıız bir pıole to t Jgrafı 
Fraıı ızlarıo on hir gayr tle u ile ilıtıf ) 1 ·miştlr . Bu bal d 
riyeyi ikti di hnglarln hağ~ Holrp ve Ş m v tamlrri arasın 
mak için mil)oııhrca fır ıık ı daki ikiıiliğin on biı örnekidir · 
tikrnz , C'rdiklrriııi, a en fakır Heı· hangi bir hadi e)C mey 
'° açlık içinde kıHnn.ao .z~\allı d o vermem k için Şrımda lıülOn 
uri)clileıin bö)le hır ı tıkr z inııbnt t(ıJhirleri lınnuı v yerlı 

yükii ltınd• ezdirilmek 'e niho ınbıta Frı nsız ve enegol .skcrlc 
yet u ak menzcl ioc indiri!~c~ ııyJe taln iyt'! dilmiştir Şnm so 
i tctlıkl rini, ınchu n nı eh ıııın k ki rındtı dolat n e )'Rr s n · 
ta dıkin iktirnıı eımi) n her gnlli nıüfırz ler , Şanım eski ihti. 
hangi hir i tikıozıD knlnıl dilt'! ffıl günl rinl bntırlatmakt dır . 
miy ctğini ı;)leıııiJer \C co~kuıı _ __:; ____ ·------
tcznhuratln alk•şlnıımı laıdır . ltalya istıkraz yapıyor. 

Buı dan orırn Yür·e komi ere, 
"il 1 · J' Honı : 2 ( \. . ) Dııil\ 

llll et er <'~miyctmc 'e 'rauııY. it lgrnf ıııuh ılıirındı>n ; 
hııri<'ıye bakanlığına biıcı prote ltol a lıukiımı ti 200 nıil on lmı· 
to t lgr fı ureti kohul ediler"k lık hıdı• ı f izli '" 9 f'Uı \nrlf'li 
çckilıııi tir. ıkrnıııi eli lıir i ıikıoz ıpnc ktır. lk-

Valaniler, pıoteıto ııüma)İ· r ıııi)deriıı mikı rı lı r eu için 5 
ıiui yapmadan ev\CI, Şamda hu uıil)oıı lircuir . 

Ha şöyle ..• 
Tanrı razı ol ıın u maarif vekili 

bidirı hf' rlen ; li e H' orta nıek
tt>plcr'İn biılliu ıolt hc&İnf' l'idd ıı ha· 

ol der i \eren m fi lıir t miuı gön 
tlnmi w· demi ki : 

'' 1ı-kteplı•rd<' hizmetçiler az-
dır di)e ımflorın , koriılorlorm , 
hıhroltı\'tırlaruı, nloıılıırıo, merdiH·n
lerin ve mı•ktr.p nvlu \f' bnhç••lerirıin 
pi k lmn 1110 aklım c-rmez • J i e 
'c orıo mf'ktcplndc okum çnğuıu 
gı~lmı dı·likonlı ~ e gc nç ızlnnıı i i 
111~ ~ Bıılıı ık \l' ç moı.ır ıknmn il<' 
h lnlurı tcnıizlcıııe gilıi oğırcıı i lerin 
dı mdo knlou , m kt('biıı digcı· hlı

tiııı tf'ıııizlik i lf'rini t lt•hc " gördiir
ınf'Iİ .... , 

IJtı ö le ! .. 
Ô) it" )U ; lıilhn n d lik nlılnrı

nm: imdidf'n iipür~e kull um > ı. 
oturup ııı1ı11-1 erini temiz tntnın) ı, 
ofrod eni opmn ı , urıılıi '<' 
hardıık •ikanın} ı üıı-rcn inler ki,ynmı 
lıcıkikı h t nttldıkl rı z mnn ço· 
cıık O\ ııtmn , c•\ i ilip iipürme , 

tonu dö e) ip dn) nm \C icalımdn 
kop kncnk, çaınl kıı~ık ) iknmo, hatta 
)tnıck pişirıııc,çocu~ıın z ruri lll\n· 
fı•tiııi lemin clmf' ! ... gibi 'azifdf'ri 
lizlı•riniıı kı le ha ıırııı kın güçlük 

ı:t>kme iıılı•ı l... 
Hu l'mrin f'll lıo urn gidı·n } ı i; 

u li ı•li ~enç kızlorımızın dı•r ooe 
lipiirmek için ıınrin rnçlarımn ı 

cık ıı ı. ! .. tığl>lt tı ılt riniu hu ıaı .
nııı l1ir z ıuzl1111clıtl11n 'ı• f'Vdt> nnnt'
leriuin gı·çircliği t' kuılını hu) ntıııa 
kıır ı ki\ rıl n burunlurımn lıir par· 
~acık kırıldığını gfüınek uln"oktır ! 

ukn hir tnrofo amma, lıizde bir 
~oçuk , kız ol un <'fk<'k ol un, mck 
tep ınlelıc i k dro ımn \ c kılığıua 
•irdi nıi; kcııdilt•rini 

\ rr ) iye im , ört ) atayım ! 
Dun lıo kn uziff' i olnıı)no vı· 

ı;ıı) o miııtornfıllnh göktı•n zeubil ilt 
iıımi , hultırııu z Bıır ıı kuırıa'ıiı gibi. 
dt'v U) nıı ındo goı iı orlıır .• Bnn
dnrı liıilriidıir ki , mcınrif ~ekilinio 
lııı tomimiııdt• lı u , hü iık bir trr· 
lıi C\ mok cıdan ghdiildii ünü dt 
görılr ~ bi im . 

Hiı uz 'or<lır : l lcrkc e\ 111111, 

dlikkfimnın önünü ul r iipainire<' 
o chiı tı•mizlenmiş olur ! Bizde 
okokl rın, in onlor torafındnn ııl-

mı liprliuıult ı lr ldrlrıilıııi olma· 
ının rlwlıi,lın hirimizin • rı o rı 

' r.lıir okoklur1111 kt•ndiırıiziıı ıııiı 
l«'rf'k nı lı nmo ı ıım1Clondır. lek· 
t<')l ele tıılt>lıe için uni tt>rı k lıir ha· 
nnınu \«"' nur) nmıı t>ri ınılınndı· 
ındnndır ki, 01111 kirlt>tnıcktt> hiç 

lıir tolcl)(' ht>i gôrıncz. Ô)lc )O, 

<'lıir ok klnrı için h lf'di)cnin ır.
nıizlrmt nlt muti ırı, lt>ktep için de 
hod lllf' voı n •. işit ri ne ; tipür· 
un \ e temizle inler dnrmnd n •. 

\ t' onrn, lı atın ilk lın ıııırnğı 
olan ın kıc ptı• lııı zıhni ctlr )<'Iİ en 
ınlt IH', eri<' i glin .elırin eti kin hir 

fortiı ıfotilı hl ntn ntılını , ınırnrna 
ıt nıu ter k me\ zul r un ö lece 

uıııuın gt ~l'r \ e kt>ndi ini h zı içti· 

mcıı ko iıJ ı le h ğlı ,;örmn bilr .• 
F k t nç.:m )Ok R\rum • Kazın 
o oğı o kod ı· uıun tlf'~il • 

1 .. ıc 1 nrif \ t•kuletiniıı, pek hıı· 
fıf Jlt rtlcdeıı gf'çen hu ı mimi, ntt"k· 
ıcplilt rimizı> lt•ruizlik ve uınıırıın ait 
mil lt'rck nı \ıı:ıılnrn kur ı <hı ul· 

nıo ı 1.ıv.ım nl ıko ı öğrt>tınc~t 
ı~o~ı içiu, lıt>ıı kf'ndi ıııı ını, 

iııclıııı hunn. Ht m bnnn kalır n , 
lı un hu t miıı:lik 'Bıı:if ini daha 
~i'nİ çcrçe~<'den tııtmok \'ı ıııe lıt 
ı~ır tt>luk ı cdilı u dığrr hizmetleri 
dı cnç t !ebe <' ııptırrıınk l.ızımdır 
d rim . Çünkll , otnlonmızııı d diği 
~ilıi : 

1 n, aııııtıııdaıı lıelli olur. 

M l m mm 



irtik: 2 

lngiltere deyince ne anlarız 7 
Yukardaki başlıkla, İngiltere hakkında istifadeli bir tetkik 

neşreden meşhur bir Fransız muharrlrlnln gazetemizde bir kaç 
gün sürecek yazısını aşağıya alıyoruz ; 

-1 

EA-er ıiz İngilizlere : "Siz de 
her ıey yolunda gidiyor ; buna 
ıoanılmaz , bu anlatılmaz bir iş
tir , çünkü baıka yerlfüde her 
şey ne kader kötüdür .. ,, derıiniz . 
Düşüncenizi bir gülümseyiş karşı
lar , fakat İngilizler size sebebi 
anlatmazlar, anlatmak istemezler. 
Üstünlüklerini , etrafluındaki sa
kinliği , bir tefleri olmadığı halde 
birbiriae yıklıtıp di~lerini sıka 
rak buhrana , işsizliğe , sefalete, 
komşularını ürküten karışıklığa 

karşı mücadele etm,.yi ve sesini 
çıkarmakıızın güclükleri yenmeyi 
bilen bu milletin gözle görllnen 
refahını memnuniyetle • müşahede 
ederler . Başka mil etlerin ~içinde 
boğulmakta oldukları çıkmazdan 

muzaffer olarak ve her zaman
kinden daha kuvvetli , daba mağ
rur çıkmak için mukaddes bir 
ği kurmuşlardır . Bunun içindir 
ki İngilter~de bit; bir hadis~ olma 
.maktadır. lbtililler , ayaklanma· 
lar , rezaletler başkaları içindir . 
Yarının sıkınlı11 ile onların. alış ve-
rişi yoktnr . Orada inan vardır ; 
muhakemeli ve vakur bir ioan ki 
işsize sabır vermekte ve başka 
lar ıoı da daha ucuza çalıştırmak
tadır • 

Sonra "dole,, denilen ve fab
rikanm artık kullanmadığı , ma. 
denin çıkarıp attığı , vapurlarm 

artık taıımadığı adama yaıam ak 
var olmak , beklemek imkamm 
veren tazminat vardır . İngiliz hü
kumeti o kadar iyi hareket etmek 
tedir ki iki yıldan . üç yıldan , 
batta yedi yıldanbrri iş bulamı

yan işsiz , daha iyi günlerin gele
ceğini , sabırla beklemektedir • 

İşsiz yaıranabilmekte :Hr, halbu
ki açlıktan ölebilirdi ; işsiz dile-: 
ncbilirdi , halbuki hasiyeti berbat 
olmaksızın yafayabilmektedir . 

SıyRaaya gelince : İngiliz sıya 
ıa ile , haftanın bazı günlerinde 
bazı saatlerinde , tıpkı kriket oy
nar gibi , uğra~ır , fakat ııyasa 
onuu yaşayıf üzerinde, biç bir e· 
hemmiyetli yer alamaz . Siyah 
gömlekliler eğlenen balkın alayla 
sözleri ar11ında didinip dururlar. 
Biraz sonra kilisenin papazını ve
ya iıçi fnkasınıo önderhıi ayni 
inanla dirıliyecek olan Lkalabalı. 

ğın önünde komünistler de konu 
ıurlar . Maaşın ötesinde , başka 
!arının düıüncelerioe karşı , her 
yerdekinden çok fazla , saygı 
gösterilir . 

Tek amaç : Yaşamaktır. Her 
ne pahasına olursa olsun , hangi 
fedakarlıkla elde edilirse edilsin, 
bütün dilek , başkalarından daha 
fazla dayanabilmektir . İşin en gü
zel tarafı da İngilizlerin buoa eri 
şebilmeleridir . 

İngiliz tüccarı , acaba hangi pa
rola üzerine , elindeki malların 
değerini artırmamağa boyun eğ · 
miştir ? Hayat devam ~tmiş ve 
felnketıo önüne geçmişt!r . Ayni 
zamanda , fiıtlerin yükulmesinin 
meydana getirilebileceği memr.u
niyetsizliğio de ö~ ~oe geçilmiş
tir . Ses çıkaran olmamıştır . 
Vergiler çok yüksektir : Slira için 
bir lira gibi . Bu vergilerden bir 
kısmının iş izlik tazminatına git
mekte olduğu bilin mi yen bir şey, 
değildir . İngilizler mütesanittil
lez , en bilyük İngilterenio zafe· 
ri için birbirlerioi tutarlar • 

Sınıf kini yoktur . Böyle ol
makla beraber Fransadakinden 
faıla sınıf farkı vardır . Parayı e · 
linde bulundurup idare eden "gt.n 
try,, ile· bunuo hemen ardı sıra 
gelen "Society,, ve ":Middileclass,, 
ile işçi zümresi birbiriyle omuz 
omuzadırlar ve birbirine bakmak - l 

tadırlar . Fakir Hyde parkta do
laşan Rolls Royclara bütün dik 
katile bakar , İogilterenin en yük· 
sek mümaeıilleıinin bütün baş · 

metleri . bütün elmaslarile kabul 
resminin yapıldığı Eıarayın kapısı 
önünde , diziye girerek , saatlerce 
durup seyreder, alkışlar , mem 
nun olur , gurur duyar , haset et
mez. 

Geçirdiği bat bubıandan kal
kınmıyaceğmı •snan İngiltere u 
yanmıştır. 

Yıkılmakta olduğunu zannetmiş 
olao lngiltere , günün birinde , 
nmduğu kadaı berbat bir halde 
bulunmamakta olduğunu keşfe · 

divermiıtir . 
Hayat kanunlara gene hüküm

lerini icraya başlamıştır • Bu yıl , 
yaz mevsimi pek parlaktı . 

Denildiğine bakılıraa , orta sı
nıfın kalkınması, logiliz ökonomi 
ıioi kurtarmııtar . Olabilir . Orta 
sınıfın hayatı, bizde (Fransada) ki 
gibi , para biriktiJmeğe dayan
maz . Çalııan İngiliz kazandığını 
sarfeder . O, ihtiyarlık günleıi~ıo 
ğüvenioi temin etmekten ziyade 
rahatına ve konforuna düşkündür. 

Bunun içindir ki gelirini azalt
mış olıa buhran onu ırıırtmemış
tır . Hayat pıbılılığı fazlalaşma
mıı olduğundan tasarrufun ona 
temin edemiyeceği bir "yaşayış 

hali,, nde kalmağa muvaffak ola
bilmi~tir . 

Ve işte, belki, zevk ve safa 
yerlerinin, yani tiyatrolar, sine
malar. konserler, işsizlikten en 
ziyade kötülük görmüş olan şe · 
birlerde bile dolup dolup boşal

maktadır. Buralarda, zenginlikle 
muhtaçlık, biç bir çarpışmaya se · 
bep olmadan, yanyana bulunmak
tadır. Orta sıoıftaıı olan İngiliz 
haysiyetini her şeyden üstün tu 
tar. Bu haysiyet onun eyi giyini· 
şinde daha fazla göze çarpar. 
Haysiyetin bu çocukça tezahürü· 
ne başka memleketlerde pek ras· 
lanıimaz. Yemeğin bol ve eyi ol 
ma ının ne ehrmmiyeti vardır ? ... 
Filva\:i, akşam• yemeği adı altında 
bir sandöviçle bir yumurta ]yiyen 
orta ııoıftaıı nice İngiliz vardır. 

Fakat boalar, kulüplerine aylık· 
larını vermekte devam eder ve 
pazar günleri de, başlarına silin 
dir şapkalarını giyip kilisede pa· 
pasın verdiği öğütleri dinlerler. 

İngiltere, resmi surette, en 
demokrat memlekettir. İngiliz a 
silzadeleri, hemen her zamanı ye · 
oi kanla yenileşmektedir. Nite
kim lural, filan maliyeci, şu veya 
bu tüccarlar alimi - şayet eser -
Ieri lngilterenin prestijini yüksel
mişse - · asalet unvanlarile sık 
sık taltif etmektedir. Acaba gen · 
try'ye bu suretle girmek imkinı 
mı lngiliz milletinin , yukarıda 
ıöylediğimiz, disiplioli tesanüdü 
nün - fırkalar üstünde, rakip ve 
ya düşman kiliseler üıtünde - e
sasım teşkil etmektedir. 

Kadınlar 
İngiliz kadını ev kadıaı değil· 

dir. Bu hal, evde para bulunma· 
dığı zaman, kadının kendi üzerin · 
de, çocuğunun üzerinde, kocası

nın elbiselerinde, adeta gözle gö . 
rülür. Fakat İogiliz kadını, mem
leketinio ictimai hareketlerine fa 
al suretle ittirak eder. Erktğin 
den daha az sporcu o1an lngiliz 
kadını, ilk önce kendi haklarını 
korum ağa ve sonra da, umumi si · 
yasaya , kabil olabildiği kadar, 
vaktını verir. Bu işlerle, erkek
ten fnzla uğraşır, son derece ihti
rasla, daha fazla hızla ve ekseriya 
akıllıca uğr şır. İngiliz rrkeği, bir 
mitingde bulunmak için, ne işini 

( Türk Sözll 

Sayım • • 
ıcın 
• 

İstatistik Uwnw Müdürü 
neler anlatıyor? ----Önümüzdeki umumi sayım hakkın

da istatistik müdürü "Hakimiyeti 
Milliye,, arkadaşımıza şunları anlat
mı~tır: 

"- 1935 senesinde yapılaca!, 
umumi sayıma hazırlık olmak üzere 

tecrübe mahiyetinde memleketin 
muhtelif yerlerinde Ürıyt", Per 
tek, Pınar başı kazalarında tecrü
be sayımı yaptık, alınan neticeye 
göre unye'de senevi biode 23, 
Pertek' te 15, Pmarbaşında ise 
21 nisbetinde nüfus tezayüdü bu· 
lundu. 

Buna nazaran nüfusu umumi
ye de hinde 18 ile 20 tezayüt tes· 
bit edilebileceğini tahmin ediyo 
ruz. 

Yapılan tecrübe sayımlarında 
okur yazar adeedinin 1927 yılına 
nazaran bir misli arttığı · görül· 
miiştür. 

Bu Ay nihayetinde İsparta vi
layetinin bütün kazalarında ve 
l\Iuğlanın Marmaris kazasında bir 
tecrübe yapılacaktır. Bu tecrübe· 
lerde lsviçreden muvakkaten cel
bcdilen lsviç.ıeli müşavir Mösyö 
.Burşvayler ve 3 şühe müdürü ile 
bitlikte bulunacağım. · 

Şimdiye kader tecrübe sayım
larında tatbik edilen usuller tam 
bir muvaffakiyet vermiştir. 

Teerübeler için hazırlanan 
muvakkat talimatnameler tecrü 
belerden ,alınan neticelere göre 
islah edilecektir. Vali ve Kayma
kamlar da bu talimatnameler 
hakkındaki mütalalannı ~hil<lir · 
mektedirler. 

Nümerotaj ameliyesine bü
tün memlekette haşlamıştır. Umn 
mi sayımın grlecek sena trşrini 
ni evvelde Cnmhuriyet bayramın· 
dan bir hafta veya on gün evvel 
yapılmasını düşünmekteyiz. _Bu 
sayımda alınacak neticeler daha 
mufassal \le daha ilmi tasuif e tabi 
tutulacaktır. 

Gt:lece k ay içinde Mudanya 
ve Karklarelinde de tecrübe yapıl
ması mukarrerdir. 

İki aya kadar - bütün tedrisat 
zümrelerinde çalışmakta olan 
muallimler hakkında umumi hir 
istatistik ne§redılecektir. Halk, 
okuma odalariyle kütüphaneler 
istatistiki de ikmal edilmekte· 
dir. Mahkumin istatistiginin 1932 
senesine ait olan kı!:iml tamamlan
mıştır. 

1933 senesine ait olan kısmı
nın ela ikmalini müteakip her iki
si bir arada Dt'Şredilecektir. 

1 ........ ' 

Mektep proğramlan 
Dil inkilabına uyacak 
şekiide değışecek 

Tnlim ve ter biye heyeti bu 
sabah Müsteşarın reisliği altında 
toplandı. Ma11rif Vekaleti m~ktep 
proğramlarında dil inkilabımıza 
uyacak bir şekilde değişiklik 

yapmak üzere tetkiklerde bulu
nuldu. 

~lekt,pl~rde kıraat kitapları· 
nın cl.-ğiştirilmesi ve bunlardan 
öz türkçe ile yazılmış kitapların 
kabul edilmesi muhtemeldir. 

18 bin torba tenbeki 

Beıuta İrandan 18 bin torba 
tenbeki gelmiş ve gümrük anbar
larma çıkarılmıştıı . Bu tenbeki 
lerin değeri iki buçuk milyor. 
Suriye lirası tutmakta imiş .. 

ve ne de zevkrnı geri bırakmaz
ktn İngiliz ka<lıoı, kendini alaka 
dar eden davayı korumak veya 
bu davanın korunduğunu görme
ğe gitmek için evini hile yüzüstü 
bırakıı'. 

- Bitmedi -

SAVALARI J 

Defterdar ve malmü
dürlerinin izinleri 

Bazı defterdarların ve mal· 
müdürlerinin memurin kanunu 
bükumlerioden istifade ederek vi
layet makamından bir hafta izin 
alarak yerluioden ayrılmakta ol
dukları görülmüş ve bu gibi me · 
murlar tahıilit işlerile alakadar 
olaıak bulundukları yerlerde ha
zineyi temsil ettiklerinden Iaalet
tayin zamanlarda ve vrkaletin ha
beri olmadan vazifelerinden ay · 
rılmaları mali işleri sektedar et
mekte olduğu anlaşılmıştır . Bu 
vaziyet karşısında maliye vekaleti 
vilayetlere yaptığı bir tamimde 
bu gibi kısa mezvniyet istiyecek 
olan ddterdar ve malmüdürlerine 
mezuniyet verilmeden evvel bu 
husustaki zaruret ve mazereHeri
uin Maliye vekaletine bildirilme
sinin usul ittihaza lüzumu bildiril
miştir · 

Ağırcezada 

Sahte hüyiyet cüzdanı, terhis 
tezkert si ve evlenme izinnam~si 
yapmaktan suçlu Mahmut Nedim 
ve suç ortağı Bekir efendinin 
duruşması dün öğleden sonra 
Ağırcczada devam edildi. • 

Tahkikatın yeni safhasının ay 
dınlanması için laşka bir güne 
hır akıtmıştır. 

Sahte evrak yapmaktao suçlu 
Aotaph Mehmet Ali Nı:cati efen 
di oğlu Ahmet Necati efendinin 
duruşmasına düu öğleden evvel 
ağ1r cezada devam edilmiş ve 
dava ile alakaları tesbit edilen 
bazı kimselerin getirilmesi için du
ruşma 18 biriciikaoun tarihibe bı· 
rakılmışhr . 

Doğum 

lokılap mektebi ba~ muallimi 
Vedat Kemal beyin evvelisi gün 
bir erkek çocuğu dünya)'& gelmiş · 

tir . Oktay adı verilen yavruya 
mutlu bir ömür dilerken ana ve 
babasını da kutlarız . 

Mezuniyetleri uzabldı 
------

Trahom hastanesi asistanı Dr. 
,.ecip Beyin izni on giin ve M em

le ket hastanesi bemşiıelerinden 
Zehra Hanımın izni bir ay ılaha 
uzatıldığı Vilayete bildir ilmiştir. 

Kaçak kereste 

Salcı Ali efendiden on altı par 
ça kl'çak kereste yakalanmış ve 
orman dairesine teslim edilmiştir. 
Suçlular hakkında tahkikata giri 
ıildiği Polis raporundan anlaşıl 
mııtır. 

Bisiklet kazası 

İbrahim oğlu İbrahim , bindi· 
ği bisikletini idare ede ıniyerek 
yedi yaşlarında Tevfik oğlu Du 
ranı çarpmış olduğu haber alın · 
mıştır . 

Bir tehdit 

lsmail eğlu Mehmet , Hasan 
oğlu Sldettin adıuda birisi tara
fından bıçakla tehdit_ edildiğini 
iddia etmiş ve suçlu yakalanmıı
tır. 

Kavga 
Kozacı Yusuf oğlu Hacı Meh

met ve biraderi Ali ile Hüseyin 
oğlu marııngoz Yusuf arasmda 
fut bol topu yüzünden kavga çık 
mış ve neticede ilacı Mehmet, 
Yusufu beş gün sonra tekrtlr mu
ayenesini icap ettirecek şekilde 

bıçakla yaralamış ve Yuıuf, Ha 

1 
cı Mebmedi sopıt ile be~ günliik 
bir rapor almasına sebep te:.kil 

1 edecek d erecede döğmüştiir. 
~ Kavgadıı Hııcı l\lehmede yar· 
1 dım eden Ali ve diğerleri yıka 
' lanmış ve tahkikata girişilmiştir. 

Ereğlideki temel 
atmada 

- Birinci firtikden artan -

sözlere ayrıca teşekkürlerimi su
narım. 

.Büyiik Önderimiz Reisicum -
hur Hazretlerine bugünde her 
taraftan taşan çoşkun sevgi teza 
lıuratına şahit olmakt11n çok mü
tehassis olduk. Bu samimi ve 

asil duygulaıı Reisicumhur Haz
retlerine arzetmek benim için 
~HPftir. 

Şimdi hep beraber değerli 
işimize, Ereğli bez fabr ikasının 

temelini atmak işine se\inçle 
başhyalım. ,, 

Konya: 21 (A. A.) - B<lşvekil 
ismet Paşa Hz. yanlar.ında İktisat 
vekili Celal ve Nafia vrkili bey 
ler ve maiyetlerinde buluoan ze 

vat olduğu halde dün akşam sa· 
at 20,40 da şehrimizi tr şrif bu
yurdular. 

Durakta Konyalılaıtn sevinç 
ve saygı cezahuratiyle karşılan 
dılar. 

İsmet Paşa Hazretleri kuşı
layıcılarla ayrı ayrı görüştükten 

sonra hükfimt>t dairesini, Ordu 
evini ve Halkevini gezdil~r. 

İsmet P~şa Halkevinde, evin 
çalışma yolları hakkında sorgular 
soıdular ve saat 11,40 da coşkun 

sevinç tezahurları aresında Eski
şcbire hareket ettiler. Ayrılırken 

durakta halkla çrşitli işler üze
rinde görüşmeler yapmışlardır. 

Konuğumuz münasip bir za· 
manda Konyada bir hafta kal 
mak üzeı·e geleceklerini vant bu 
yurmaları, Konyalıları çok sevin
dirmiştir. 

Gizli hazine mallarını 
haber verenlerin 

ikramiyesi 

Gizli hazine mellarıoı haber 
verenlere 1905 numaralı kanunun 
birinci maddesi mucibince gayri 

menkuller için beş bin liraya ka
dar yüzde 20 ve beş bin liradan 
25 bin liraya kadar olan kısmı 

için de yüzde 15 ikramiye veril 
mesi icap etmektedır . Hükumet 
meclise müracaat ederek ayni 

muhbire iki ibparı bir !ettirilmek 
suretiyle mi ikramiye verilmesi ·, 
yoksa ayrı ayrı olarak mı verilme -

si lazımgeldiğinin tefsir yolile 
hallini istemiştirtir . 

Mahpuslardan ticaret 
yapanların kazanç 

vergisi 

Hapislıanelerd~ ticaııet ve san
atla iştigal eden mahpusların \ 
kazanç vergisine tabi tutulmalara 

lazımgeldiği Maliye vekaleti tara· l 
fı~d~n alakadarlara tebliğ edil - 1 
mıştır . 

insanın kıymeti olduğu 1 

memleketlerde 
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nu ile veıifnıış n 3 'P 

ktecı1 
A1 ıi di 
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MRlum oıduklıırı ~ 
'kll B otomobil fabrı ·ıe t' 

hususi bir tutfı; 1brı~11 

lardı , yani bu ıı b'I~' 
,e ·11 

dan doğruya . sır 
harp malzeJ1lesı 
mişti . ıtiııb 

· ıer Bu siperıŞ ..,,. 
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neviden ağır k :ıt 
tııtı t D 
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b fııb'' ., lişti suretle u t(tl'ı 
ıde r ı ron 
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· ıııu" 111 • iği mağa ' yanı btşl• 
pioğ teşkiline J' j!~ ııp\ı 

• aP11' 8~ ulun 
tomobil ikll5d gıll" 
muada yazıl 1

.,,111•'1 

f brl~ ~c 
Meksikada , 94 yaşlarında otel otomobil il ,o 

dı'*•ı• 
hizmetçisi bir kadao, hizmetçi bu tevazün saıı b 

l d. bll ,, 
luoduğu otel müdüriyeti aleyhine er ır . •[(tı re 
bir dava acmıştır . Bu davanın e H~r fao:~ııe g6r. 1 
sası şudur : ıının de~rce 8LJ sıırbı 

Bu kadın uzun zamandan beri 't cı ecektır · ,cııt 
cak parinrlB 1' t 

1 

bu otelde kapıcılık vazifesi gör- ""se 
s11tışlııırdn yu 

mektedir . Bu yüzden ı omatizme hınacaktır . <ne 
bastıılığına yakalanmıştır . Dava D •tin 

yı gören mahkeme , kadını bak 8 ~ 1 lı 
~ bu geC lokt . vermiş ve gecelrrin geç vakıtların· fi' e 

da gelen müşterilere kapı açıp 1 E ıtJ~ ııp 1 

kapamak yüzünden bu hastalığa - C .. ,·I' 
f§ ...,,. 

yakalandığını tesbit edert'"· otel rı Yağ ca••· 
11

ct.·' 
müdürüyeti bu kadına 30 bin p Ali Nasibi 
altun tazminat vermeğtı mahkum a 

. etmiştir • ihıııııuuıım nıım 1B 



< TftrkS31tO ftrtlk : 3 
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Adana Borsası Muameleleri Şark musikisi (SON SAV ) PAMUK ve KOZA 

Mustafa Kemal 1urkı')ede ıark ı 
nı kald nyor . 

n gelen telgraflarra göre Ga· 1 

uıtıfa Kemal , Büyük Millet 1 

İsinin birinci toplıahaında 
muYıkisioin tn önde ve etı 

lı göz önünde bulundurulma 
ım gelen bir meaele olduğu· 
ylemiı ve dt mittir ki : 

« Bugü dırıletmeye yeltenilen 
ki yüz ağartacak deierde ol· 
tan uzalitır . Türk ulusıl mu 

ı rilrşebılir ve cvrcnıt"I mu 
ı ı ye ıııi alabilir . 
u beyauah müteakip Dahili· 
ekileti , yaphğı bir tebliğde 
arıbten itıbarcn Türk musilıiai 
ve Türk ıarkılarıaın Radyo 
neırioi men etmittir . 
enıleyh bugllnden itibaren 
ler yalnız garp musikİlini 
but g1rp musikisine uygun 
ıları dinliyeccklerdir . 
Gazınin muıiki hakkında al· 

bu tedbir , Türkiye için a1ri· 
e bılcımıadan uygun bir hare· 
İr . Gazi HHretleri ; TDrkiye· 
farktan tnarllı ettiti eıki 

ve ananelerin Türkiyeyi rcri 
acağı '\e Avrupa devletleri 

an yaoa ilerlemeıiae mini ola 
fıkrindedir ve bu idetler mu· 
ıı edildiği takdirde Türkiye· 
lnlurazı mılüm olıcığı zannın· 
ır 

Gazinin dOşünceleriade bir ve· 
mc cul olabilir • Bununla be· 
r Gazi Muetaf a Kemal , tarı 
t ttiğı proğramı adım "dım tat· 
etmtkt"dir . 
G11i Mustıfa Kemal on bir 
larfında Türkiyeyi yeaiden de 
1rrni1tir . Muıtafa Kemal oa 
yıldan beri dllıi1ad6ğ0 yeni 
ri ve değışmeleri birdenbire 

k milletıne yıphrmımııtır . 
Gazı, bütün bu yenilikleri trd· 
D tatbik ettirmiı •e her tene 
eya ipi uaalı yenihk ihdH 

ekte buluomuıtur . Bu ıuretle 
luyedc vücuda getiriltn eaaılı 
dikler yirmiden f11l11dır . 
BusıOakll Tü ık , eıki Tllrktea 
farkhdu . Buıünkü Türk f8p-

1İyiyor , ıokakJarda , mektt p• 
de kadınlar ile yıa yana bulu· 
or . Litın harfleri ile yazıp 
yor . Din meıelesi de Tlhkiye· 

devlet iılerindea ayralmııhr . 
Şırndı bu ıllnkü Türle ıark 
mlcketleri 1•rk11ınıa ycrioe t 

p ıarkılırını ve sarp muııkisi· 
dıaliyecıktir . 
M aır milleti , Tllrkıyrnin yap 
yeaillkleria bazılarından lıoı· 

mamıştır • Daha doğruın M11tr 
leline göre , hu yeniliklerin 
lırı o kadar zaruri değil ıdi 

kanun ile infazına ihtiyaç yok 

O Milyonluk bir 
dolandırıcılık 

Diğer tırıftan da Rouen ıeh· 
e başka bir rezalet patlak vu 
İr • BOyOk bır ioıaat ıirketin
ko§-ulan bir memurun ihpan 

ria"• bu şirketin teılim etme-
1 mallar için pan aldıiı ve 
htı iılerde bDyllk yolsuzluklar 
t111duğu görülmOıtür . Bu do 
ırıcıl ğın 100 veya 120 milyon 
oldutu tahmin etlıliyor. Mue· 
dar: 

On on bet ıenr-dınberi bu ia 
t 11rketi Rout limıaı ve Sen 
rind y11pılın ioıaat için bahri 
idaruıne büyllk miktarda 

itme 11tmaktad1r . Tablnkat· 
• bu ıirlcetin tulim ettiği ma!· 
eye nazaran d6rt misli daha 
1 Pıra aldığı anlıtıhyor . Bu 
hlilcfim,.tıo mühendislerile kon 
lorlerının orhldığı aayeeinde 
im ıtır 

Malzemeyi veren ıırket ayaı 

Likin Gazi Muataf a Kemal bü
yük bir lcumandaa .:>ldupndan 

büylllc kumandanlar gıbi Türkiye l o • k etle • eles• 
oia aarileımeai için 1 küçük nok- , enız uvv rı mes 1 
talara bDyük noktalardan evvel 1 - ..-

ebrmmiyet vermektedir. t Üç devletin anla11ması suya diJşlince 
Gazı , prk muaikiıinin ortadan Y 

kaldmlmaaıaa ve yerine garp mu karışıklı dedi kodu başladı 
ıikilinin konulm11ına delalet etti 
ği için gayet değerlı bir harekette 
buluamuıtur: 

~~---------·--~--~~-

Dcdiiimiz gibi ıark muıikisi 
Mııır ıark111 olıun , Ermeni ıarkı 
ıı olsun , Arap ıar kııı olıun haki
kat halde Bizanı mnaikiıidir . Bu 

Bo muıikı ıarki Roma imp1rıtor· 
luiundan alıamıı ve Mıııra , Suri
yeye , lraka , Ermeııiıtana , Ara· 
biıttna ve Trabuluııarbe yayıl· 

mııtır • 

1 ondra: 21 (A. A.) - Rcuter 
ajan ın.Jaa: 

Japonlar aşıngton muıhede· 

sinin tabkimatı } a ak eden ah 
kamının tahdıdat mesele inde 
uyuşuşulmaaa dah bıki kalmasına 
taraf t.,dır lar. 

J.ponya, Fransa ile lalyanın 
da kendisiyle birlikte V ışington 
muahede ini f rslıetmelerioi boş 
görecektir. Bu memleketlerin hu 
husuıta henüz isJimzaç rdılip 

edilmedikleri malfım değıldir. 

re nisbt-teo az masraflı gemiler 
yapmaktır. 

Vaşiogton: 21 (A. A.) - a· 
bık fapon Başvekili f. Saito 
müfrit milliyetpe" erleriu gerek 
J•ponyada gerek buşka memle
ketlerdeki f aalıyetlerlndeo bahis 
olarak Boıtond• çıkan Eiriatan 

cicnce Monitot gazetesinde neş· 
rettigi bir makalede diyor ki; la· 
pooyanın tecı\ üzkir hir ıyasa 
gitme11i dotru değru değildir. 

Acunda hep bir arıda yaıaya· 
cağı . Kavganıu kavgıcı bir ıiyı 

sı 
Kilo ,Fiyıu 

et Satılıo Mikdar 
En 11 En çok 

K. S. 

Pıyı • parl•~ı .. 40 

iane 
iane 11 ' 38 

k pr.-e 
Kl.-vlaot 

YAPA(;J 

1 __,,B,.,....::.....,"Yaz __ _.,. --l--1 
Siyah _ . 

" f'mlık,, .. "fohurnluk •• 

HUBUBAT 

•• Yerli 

" 
Men tane 

Arpa 
Faeulya 
Yulaf 

Mııır ıukıll'fı Bizaa11n dini ıır· 
kısıdır . Bu ıarkalar hılihazuda 
Mııırda kıpti kiliselninde okun· 
maktadır . Bu kılise ıarlnları , 
Bııınılana bundın bia d6rtyüz 
yıl evvel okudutu ı•rkılardır . Ve 
bugDn kilise binalara dı Bızaaa 
mimari,.ini andırmaktadır . 

Londra: 21 ( . A.) - Kemi 
yrtcn tahdidi hakkında uzlaşıl· 
madığı takdirde keyfiyeten tahdit 
hakkında bir uzlaşma ihtimalini 
de J.ponltr dün bertaraf etmi§ 
Jerdir. 

berkesin )Ükünü artumaktaıı baş· 1-..,,.....,:-:-------·•· 

Musiki bir millet için iletlf'ttİ 
rilmeai ve ylikselttırilmeai gerek 
olan bir ıeydir . Ve bunu yap 
mıyın bir mıllrt inkırazı mah· 
kümdur . 

Musiki Avrupa memleketinde 
çok terakki etmiıtir . 

Buna mukabil flrk milletleriai 
Bızınaın ataletini andıran ıarkılar 
kaphmııtır . 

Bugün Tlrkiye veya Mısırdı 
bulunan mOtcrakld adamlar , bu 
ailatın ıarkılıra tahımm6l ede 
memclctcdirl,.r , Bugünkn Hıi ada· 
mın ruhu • yüksek bir yeoili~in t•t 
kılarm• meyyaldır . 

Biz ıark muıikiıioin ortıdan 
kaldırılma11 için bir kaç aefalar 
yazdık ve Mııırda bulanan ıark 

konnrvatuvarıaı• li#•iyle yerl•e 
bir r•rp kon1ervatu.an koaulma
euu bu kaç defa istedik . 

Bu ıuretle ıevıelc , atlatan ve 
rubu ıaıfletea fArkılaram111 kaldır· 
mata muvaffak olabileceiiı . Fa· 
kıt yllkaek bir dütllnce ile yazdı· 

tımız bu feylcr Mııırda menfi bir 
aurette kırıılınmııhr . lıte bugün 
tırk milletleri ara1mda bir millet, 
kendi muıikiainl ve prlul.rını 

kaldumııtır . 

Nıçıa bıı de h11k kati ı6yle· 
melcten çekiniyoruz ? Niçin Mısır 
mıllcti bu eski ve hızin 11rkıları 

ortadan kıldırarak ve yeaint' 
gençlerimizin ve kızlarımızın ruh 
larına ıecaat ve aebat duyguları 
aıılayan rarp mU1ilıiaiııi koyma 
sın? 

- Elbeldğ -

Sandıkta çocuk 
E11ea ıehrı demir yolu istaa 

yonuada tfya vıgoaların1 boşal· 

tırlıe• demir yolu memurları muh 
teviyatı "canh bayv.a,, dıye be 
yınname verilea tabtıdaa bir HD 
dık içinde on yatlarında bir er-
kek çocuiunuo oturdutunu hay
retle görmüılerdir . Bu çocuiun 
yanında gıd olarak biraz kahve 
ile bir parça ekmek buluamuıtur. 
Bu dıkkıte ı•yao yolcu kcndiai
nia Jıir sark canb11t yıaıada müı 
tabdem olduiunu ve canbazıa 

kendiaini , ani çocuiu ıeyıhat 
maaraflar1m UC'UZB mal etmek için 
hır çok defalar bu suretle aeya· 
h~t ettırdıjiai ıaylemiıtır . Sırk 
nbı11 tevkıf edilmiıtir . 

zamandı rıhtım ve dijer te1i11h 

yapmıtı da taıhhDt etmiıtir . Bu 
ıoııatta dı tırtnameye uymıyaa 

bir çok yolıuılulclar y•pılmışhr. 
Bunun içia bir çok lum elere ba· 
zen aydı adam bıııaa 12000 fragı 
bulaa rllfvetler •erilmiıtir • Tah· 
kikat devam ediyor · 

Amiral Yamamolo demiştir ki: 
kemiyeten tahdit imkanı hasıl 
olmaz a Japonya ken<li ihtiyaç 
larıııa ba saten uyiuo hususi tip 
te harp gemileri inşa edecktir. 
Başka milletlerin de kullaodılt· 
lan muhtelıf tiplerde Lir çok ge 
miler iu a f<lerek bir deniz ilah 
lanma ) arı ına girişmek niyetin 
de değiliz Bizim için tek bir ça· 

Amerikada 
ihtilal mı var? 

Ceneral Bodlerin dik
kate dı Oer ifadesi •. 

EV OHK : 21 ( A.A ) -
Amerikalı olmıyaa faaliyetleri 
t~tkik eden ayan komiıyonu es· 
ki askerlerden 50,000 kişinin 
Amerikada diktatörlük tcsiı rt· 
mek maksadiyle Lir Foşist ordu 
su vücuda grtirmek üzere güya 
hazırlıkta bulunduklarına dair 
yapılan müheyyiç neıriyat üzeri· 
ne t ıhkikata girişmittir. 

Bahriye siliheodoz kıtıları 
ıabık kumandanı Jeneral Butler 
mutasavvn ordu kumandanlığı 
nıa baılarında M. Gerald fak· 
bulunan evyork kambıyo bor· 
sası tellalların bir zuare tarafın· 
dan kendi ine teklıf edılmio ol 
duğu lıakkındıkı isnada karşılık 
dün iki saat ifade vermıotir. 

1. lakgir bu haberi katiyrn 
reddetmiıtir . Komisyonun rei 
vekili fadiki tan bu mesele hak
kındaki aleni celacnin Pazartes'.
ne ekti muhtemel 1bulundnğm: u 
s6ylemiıtır . Mumaileyh Butler 
den daha mühim kimselerin 
iıimlcride it tilecektir demittiı: 

Komisyon reisi Makkormak 
Jeoer•I Butler in kendi arzusu 
ıle ifade ~erdiğini v b ıka kay· 
naklardaa da ihbar edilrn sui 
kaatin tahkikatına hulu ile yar
dım ctmekt olduğunu işaret et 

miıtir. Jeneral Butler gazetele· 
rin yızdıklaıına göre ifadesinde 
V ıtington üzerine bir yllrüyüt 
idare tmeğe ve Ruzvelt hllkô· 
metini devirmrğ~ riza gö termek 
prtiyle kendi ine 3 000000 dolar 
teklif olunduğunu 8(,ylemiıtir . 

ltalya bono çıkarıyor 

Roma : 21 (AA) - Dokuz yıl 
vadf'li 2 milyarlık bono ihracını 
bakanlar meclisi tasdik etmifti . 
Bu bonolar evvelkıleria •tidır • 
Ayni imtiyaz ve koloylıklaıı haiz 
olacakt1r . Bualara iki takıitte 
teaelik 1llzde 4 f ıiı verılecek e 
rıca ıkrami1e11 olacaktır • 

ka bir iş yakAmaı . Londra kon· 
f eran1ını baıırılmaPı lazımdır . 
Eyi dütllnen kimıeler vakıt geç
meden anlamahdırJu ki ıonu if 
la11 vaı ıcak olın deniz ailabla· 
rıoı artırma yarışı hiç bir iee ya· 

umız. 

Müfrit milliyctperverlığe 9673 bir 
geri dönUtün ıonu medeniyeti 
gerılemeğe ve kin ıtıılerioi kö· 
rOklemeie varır . Bu yaıızı oku 
yan Amerika hiikümet erkanı bu· 
111 çok alika göstermiıler . Fakat 
hiç bir tefsil neşrcdilmemiıtır . 

522 m 

Bir ay içinde liman· 
lara gelen vapurlar 

" Düs kıroıı " 
Alf• •• 

Liverpnl Telgrafları 
21 / 11 / 1934 

Sonııın 

u 

Kambiyo ve Para 
11 Baokıınodan alınmııtır. 

Pıne K. 

Vadeli 6 
Vadeli 6 
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Fraok"Franııa.. 8 
Sıerlin "İoıilis,. 628 
Dolar "Amerika.._o_"--ıı--..1,....25-• ........ -

12 Fraok "levi e 40 

Berut - geçen teırini evvel F O 
ayı içinde intidıp memleketleriJ 
limıalarıaa uğrayan vapurların 

adetlrrine •• bamuleleriDe dair 
lımaalar müdilrDyd umumiyesi ta 

TO 

rafından netroluaan bir iıtıtiıtite 
gör,. , Berut limamna 97 vapur , 
104 yelkenli gemi ıirmiıtir . Bun· 
l1rtn taşıdıkları e11a miktarı 235, 
151 tona bahğ olmakta idi . Va· 
purlardan 24 ü lngıliz ; 20 si hal 
yın , 12 si Yunan, 18 i Franıız , 
4 ti Alman , 4 ti Romaay• , 14 6 
i1e muhtelıf bındıralan taıımak-
tı idi . 

Yine 11yni mDddet zarfıada 
T rabluı Şım limanını S4 yapıır 
92 yttlkenli girmiıtir . Taııdıkla· 
" etY• 111,342 tona baliğ bulunu· 
yordu . 

İık ıdurun limanına giren 24 
vapur ve 24 yellcenli ''" 41,548 
ton ctya taaımakt• idi . 

COŞKUN 

Agf a,,, filmlerinin her çeıidi , 
Dıinyaca mcıhur ( A G FA ) filmlerinin en ta· 

zesl bulunur. Fiyatlar, diler bütıin markalardan ucuı 
dur . 

Amatör iıleri an kısa zamanda 
verlllr 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 
dismanlar. 

Lazkiye limRnına giren vıpuı- -

Talebeden tenzlldtlı ta 
rlf c ile ııcret alınır . 

a•c laun adedi 6, yelkroli 41 , taıı 
dılıları eıya 9699 tona baliğ ol· 
muı ur. 

Zengin dılenciltır serisinden 

Berut - Zengin dilenciler ıe 
rııtı devam etmektedir Jnndarrna· 
lar tarafından dılenirk n yakala· 

nın ulan M111rh Sait Suudı uamıa 
da lfır dilencinin , tahkikat ueti 
ceıiode bankayı yıtınlmıı SOO 
suıi lirHı bulunduğu meydana 
çıkmııtır. 

Muhacir ve mUlteclla
rin mnafiyetleri 

Mubıcir ve mülttcilerin guelc 
Hkerlılc ve vergi muıfıyetlerı hak· 
kıada Dahiliye vekaletince b11ır· 
lınan nizamname Devlet ŞGraıı 
Tanzimat daireaiadea ıeçmiı ve 
Devlet Şfirası umumi heyetince 
tetkik edılmeie baılanmlfllr • ---------.. ------
TUrksözU kupa maçı 

1 oro11por ıle ' yhanıpor ara• 
ıında ıkı d fa yarım kalan Türk 
ıöıu kupa mocına önumüztlekı cu 
ma günü ytne devam ed lecektır. 

2-~ 

FOIO COŞKU --
Y •I Cami ( ıvan 

Adana sulh H. bakimlilindla. 
Sııtış No 23 

Aclanadn ttlccnrJan Ak Mehmet 
zaJo Momtt bey ile Kasap Bekir 
mahnlloıintlon Gerdanlı ilacı Dur
sun ı f ,ncli zevcesi Naciye ve Çı
narlı mohııllceinllcn nalbant uıta 
Oem n hnful(\si Noime hanımlarla 
muşaen mutasarrıfı bulundukları 
topunun ıki 48 yeni 204 No da 
f vkani altı ve tahtanı dort odayı 
şamil bir hop han nin nçık artırma 
suretılf izal ıine Adona ıulh hu
kuk mahkemesinın 30 12 934 
torih v 1135 No: ıile hukum vo 
karar v r im f ve mudrleabih hane 
10-7 934 tarihinde satışa çıka
rılarak biı darlor,lan Ak Mehmeı 

ıad Meboıı t bt y ihalei katiyeai 
ç kilmit v bedeli ihale olan 2725 
lira mtthk me vezıı ıin yAtırılma 
dığından 3-IO 934 tarihinde 
ihale IHhedUmıt ve on beı gün 

Halkavi dereaneler 
komitesinden : 

Hanımlara ve erkeklere Türkoe 
yazıp okuma ve heBap ckutan der
s nel,.rlo tlaktiloğrafi, Fraoıııcı ye 
lngiliıce dırsaneleri baılamıftır. 
Kaydolmak istiyenler Namıkkemal 
mektebine mtlracaat etmelidirler • 
Dutun dersler pıra111dır. 4724 

10-10 

miltldetle yeniden 1&tııa çıkırdma 
sına karar verilmiı olduğundanJ 
sotıfm 8-12 -934 tarıhine mtl
aaJif c.amart si gürıiı saat ı 3 ten 
15 kad r icra edıleçeği ve taliple
rin !uzde yedi buçuk pey akça1ile 
bırhkte satış mahallinde hasır bu
lunan aatıı memuruna veya mi 
nadi Hanifi çavuıa murıoaaılıtt 
ve satııın AdMna belediye m••' 
sıılonunda ifa kıhnaoağa illıa olu-
nur. 4772 



•-Y•!"~rtt~k~:~4~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!_..!!!!!!!!!! ..... l!!!!!!!!l!!!!!!!!m!!!l!!!!!!!l!!'!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!! ............... """""~~:ür;,~~s=u:zn:ı:=.::_~-;;:_~::_::;:_::;:_::::....:_~=-=,~·--....... !I!!!!""."!!'!.-~.~---~-,._:· ~s·r~i~s~in!!!!!'!!!!e~Oı~a~d"'::a~~-
\ o::::.ı~.,,.~.e~~~ 

, , •-ırrO 
d 1(ILI 

21 Teşriuisaui per~enbe günü akşamın an , 

AMER•ı KAN diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 

M . . h nlı fil111ı 
evsımın en eyeca 

RADYOLAR 

Em pire 

Oarod 
6 ve 7 lambalı 

Tek düğmesini çevirmekle bütün dünyayı alırsınız 

En kuvvetli - en ucuz 

Antensiz - toprak hatsız 
Oparlör elııktrodinamik - Otomatık kontrol sesi 4769 

Satış yeri : A. Brazzafoli ve R. Barabiç Adana 

muhterem müşterilerime azami 
teshildtı gösterdiğim gibi cuma 
gunleri fukarıı için tedavi ve diş 
çekmek meccanendir. 

Ziraat mektebi müdürlüğünden. 

"H - arp muhabiri,,-
Filme ilavetPn \ 

Foks Jurnal 
' Bugün gündüz iki buçukta matio9 

Adana Ziraa\ mektebinia Ağus-
tos 935 gayesine kadar sekiz aylık ____ , __ ,,,.. ____ ,,,_ ______ ~ 

( 35-50 ) ton arasında Ereğli veya 
Kütahya nev'ınden maden kömürü 
q iti yacı i 1 o kömür yakımın Ja k u 1- 1 ..-~~~11":'!""..,.,:;,...,..,.,.."'-=.,...... ...... ,......,,....,,"T"""..,........., .. 
!anılmak üzere ( 3000 ) kilo kuru 1 

çam odunu 18-Teşrinisııni -934 M~~ftf;;:,,; 
tarihinden itibaren ( 20 ) gün müd
detle münakasaya konulmuş olup 
8-12-34 cumo rtcsi güııii saat 
( 14 ) te kaıi ihalesi icra kılınaca
ğından talıp olonlorın şeraiti anla 1 
mak üzere cumnd n madıı her gün 
Adana Zıraat mektebi mfüliirlüğüne 
ve yevmi ihalede o/o 7,5 nisbetinde 
dipozito akçalarını mal sandığına 
yatırarak vildyet Zırnat müdürlü
ğünden oıüteşekkıl komisyona mıi 
racaatları ildn olunur.4754 

19-22-26 

Nafıa başmühendislığinden. 
Erzin - Dörtyol yolunun Deli 

Çay deresi üzeriod·1 Ocak! köprü 
sünün tamiri 934 senesi ikinci teş

rinin yirmi dokuzuncu perşembe 

günü saat on bir buçukta ihale 

edilmek üzere ( Üç bin sekiz yüz 

Alsa ray • 
sıneması 

-----·-----., altmış dokuz ) lire üç kuruş bedel 
ile açık olurak münakasoya ko1<ul
muştur . 

Bu akşam 
Harikulade güzel proğramlarından birisini taktim eder 

il 1002" • • 
ıncı gece 

Mümessili 

Doktor 

A. Melik 
--~ 

' idrar yolları hastalık-

Talip olanların vildyet daimi en
cümenine ve keşfi görmek için de 

Nafia dairesine müracaatları ildn 
olunur 4730 11-15-19-23 

ları mütehassısı Nafia başmühendisliğinden. 

Siz de bir tay

ytıro p i ya n g o 

üih:d:l alınız. 

k 

ivan Mujokin 
Hem hayali hem hakiki hem ruhu dolduran bir şaheser Şark lilmi 

ilave 

Belsoukluğunu yeni usullarla 
pek çapuk ve kati surette tedavi 
eyler, 

Adres : Namıkkemal ilk mek-

Kozan - Feke yolunun 55-000 
kilometresinde yenidtn yapılacak 

~k~S~IACtA )_ .köpriiRÜ
0 

9d34k senesi • _,,..' .. j 
ı met eş. ıııın yırmı o uzuncu / ' 

Dünya havadisleri 
Dikkat: Marsilye cinayeti bu proğramla da 

gösterilecektir 

Perşenbe günü bir cuma gıinıl iki maline 

Gelecek proğra m 

Gülen Paris 
Mümessili 4768 

Moris Şövaliye 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

, 

3 Aylığı üç, 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

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

* * * 
Bir defa konacak ilanların üçüncü ve dör

düncü seıhifelerde her satırı on kuruştur. Rek-

1 
ıam rııco.:ıiyetindeki devamlı ilanlar için ayrıca 
pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. 

tebi karşısı. 4706 14-26 perşembe günü saat on birJe ihale ----------------
olunmak üzere Dörtbin s~kizyüz se- r----------,- , 
kiz lira otuz kuruş bedel il• açık A I I Seyhan defterdarlığından • 

Tohum islılh istasyonunda on 
beş yük kadar muhtelıf cins şeker 

kamışı mahallinde satılacağından 
taliplerin milli emldk idaresine mü
racaatları illin olunur.4770 

olarak münakasaya konmuştur. matör iş eri 
Talip olanların villlyet daimi 

encümenine ve keşfi görmek için 
de Nafia dairesine müracaat ey
lemeleri ilan elunur .4729 

11-15 - 19-23 

En Kısa Bir Zumarıda Ha
zırlamr . 

Foto Coşkun 
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