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PAZARTESİ -----
•• -- Yurdumuzda 

C z nılım clrlli ıirf'nlı•r ',. f'ııi

dı~ıı o ulı nlnııl:ır g"İİn<len giinl' c•o· 
~olı or . 

eyhan H.F. şkanı da öz adıllı değiştirdi 
Karanlık bir ötkünç: Öz Türkçe 

Mısır Yurdu için 
Fırka bakanımı- ' 

zın kıvancı 

ağlayan Halim e 

i.limdı· (179.)) ılınıfon ll86Hı 
ııın.ı ılcıo 11 ieiııC' tiıılıi. ılirlihdJ r . 

ı ler )&ıılını~ lıir ı iingiiııı ' ır. 
Bu l'füıgiiıı i ı ııdtki rnzıları 

11 k tin cİZf'll f'LIİZ clopu oku· 
ııı nın kolnHııı lıulnmnz oıı. ti) 

lı kolit 'aıİ\ l y zılını,. lıir o· 
Dk ki : okurken , ılanıın hn ı 

1 rl)Or . 

Cdngiin )tlproklcrıru kaııştı 
ra ken ılizileri ara ındn g<izüuıe 

Hnlime adında hir hatunun 
~h ır ,, ii tiine azılmı bir n 'l 

eh ili ti . 
Bunu ••orüm:e okuma ta :ıın 

t> 

lrHı . l\irdim. ı·e,irdim Karga 
cık huı{{arık k:ırnlnnıalnrı zorln 
okndum • 

Bu tu uk ( 1ı ır } dan doh 
rndan dogrn a ( 1 tanbulıln ) ) n 
'' n haknoa ynzılmı.. anki 1 ir 

a 11 pü kür ğiclir . 
Halime , rnnlo, bnşln ( 1ı

ırn ) Fran ız l!İrdi . Bizi kurtıırn 
ı ak on kurtar di)Or . 1 Bula\ ut 
bu ol ı oJıon pol) onun Mı· 
ır girdiği giinltııle ö lenme i 

rcktir . 1 
gıdın ) zıldı !l ) ıl cönk le 

Ilı oha dı hu otk"ııç ofleoli ka 
raolık knlrnı" olma acaktr • ey 
d linıki : p;öı.iımHzc kurunu gos 

ter n bir •)l )Ok. 

1 lir kiiıle acli g l'Cll hir ( · e· 
lım) \Or. Ben nmll)Ornrn, bu ~·e 
liın iiçür t ü 'elimdir . 

(. mm, hize '111111 r<l:m zi)ade 

hu ağıclı dıı)Rll 'r okupıı Hali 
nır hnrı {!Cır k : 

Banrri , ıld 11 olur n olsuo Hn 
lınr ı71 r"Tuık 111111 bir Jıırk 

tt l 1,,' ıdır . Kolon lı<'ı 1 ürk kat u 
lııı hacımız ela uı I cı du mu .. 
hir lıotmulıır . Onun 1ıı11r irin 
1( i paıçalruıırken o gmılenl sa 
ru)ll• ( Pnıli alı ) d ·nen adnmın 
ıl n gıılar ı avrnt 1 rııı çl aı ııı kı. 
rı ını . iırrµi "ar nlıklaro. gil
mıılmü ili . 

iz ol upırnlnrınrn ltu ıı~ıdm 
oku a lııldiğiuı p r ·nlnrıoı ) ezn r 
a ı iztl lı nim dm gul rıma ka· 

lılır \<' im Tiiı k kııtlınına and n 
r 'e alkı hır ımı mnudmıda 

'1111 : 

fı... ço/. yaltr.w ıınfltllt11 11yu11 
il ı ışlae agrilı ol J>adışrılıt 11 

( . ..... ) ııalidl' s11/fan 
RuftN 11111/ndır 1'il Pacllşalwıı 

• • • 
Bunıı oknılııkı 111 oıırn lıuln 

~lll ılii ııuiiıı, )Ulclıın 1"'"1 kim 
1111 

p d •• ılı ııı ı ~ 'ok a ) urttn 

111111111 st1ı \lls r lw 111 
ti il 

/. t'l.(f 111 • !Jı' 111 

'"'it 
Al ılı/, Mısırt J,dfır diml ·11 

fllııı />11/1111 tıt'zlr sal l'adişa/wıı 
• • 
• 

e ııaııklar oldu MISlr ŞP.llrlrıe 
· .• ) yayıldı meseli yerine 

nır/ ıl gü1Ulerdi11 lslam (carı
ııa?) 

ftfır<• bir kı/wç, çal p(l(1/şalıu11 
• • • 

ıa c;u/1111<1 t1rrirs/11 ft•rt1w11 
• el<ien bu l§e olıwer clermwı 

l'a:a11 . A. Ht: ı 

Şclıll olcl11 ( . ••.. ) a11w11 

l\o ıı ı il r, ı., 11 ·t ul P ı I işa /11111 ... 
* 

Sefer yfr /.af/re eyleme kmmr 
Kı:/ırq·ltı • ,/ı ı·p· .- ~ 

l·runs .. /, ijir · mi:> kaldı im Uı 
Str 

Tart, l ılılı terl.t•yit'. gd Pmllş" 
/um 

Bıırnılını 

drnlu nnık. 
ılılekrir : 

h kınız. ne 
hir 

Kus11n111111: nedir ? s11çw1111: ini 
dır 

Ye rdc imuuı oğ/11, gu/\le mt fr/, 
lir 

Neylcyı.·k siımi:eri bize di11 ge· 
re/, ll r 

Ui:e de bir sahip sal l'a~iş ılıtm 
•• • 

( Hac! Be/,Jaş) ocakları 11ya11 
Slll 

Dul /,t/ıııçlar cllrmisln dayarısm 
Şol Nil. 11111/Jarclı, J,a11a boyan

Slll 

llulb lerdc• ga:I ol J>adlşnlwn 

• 
lforııda adı g<>ı• n ( Harı B k 

uı .. ı ocnklurı ) ) eni çcrıler ol"a 
gcıckıir . Halime /!f'OC' ' .. ıık rlc 
·i~lcrirıi oku or : 
IJlr ynmmı: şu A/, dt•11f= geçti 

lllCZ 

mr ya1111m:. clıtr:u dağı /,açil 
maz 

\frvlam /,aı al t ameyince 11ç11I 
ma: 

Koma Jıal. /, mıtzl al Padlşalwn 

• • 
IJ ş uaf,/111 lıeşı furz ıfr s11111t l 
l\tiflrd ·11 /, urlu/s ı ca11111w mi11 

ne/ 
l ımulum J.ar<lt:şlrr olalım azat 
.11ıstr eldr11 gilli lıcy Pculişrılmn 

• 
Üç lı ı: fdi/, in r ala ya 11e ril elik 
/la birimi· bir lı1ra/a /,ul old11A 
Gc('( 91111d11:, /,t•tııemlfrr · 1111rııl 

''"'' IJl·im /wlimi:dc•11, bil /Jcıd(ş"lum 

* 
Türkfülc adı gt·çeıı iiç kız ii) 

lo umu) ı rnm ki : 1 \nadohı. Hum 
t'Iİ. rnhi rnmlır. ) <le : 1\11 ır, 
l unu , cezn) irdir . j ne i c Hali 

UH' kaclın lıizılen hu pnreo ıııı 
l'Ok µ,-izh·mi tir . 

Mıstrdır burası lılr ova ya:ı 
lfrpı/1•11 aldılar. gelwl f,ızı 
Çc/,r/1111 l11l111cı (J/a/1n1 gfl:/ 
l<tiftrt' bir /,/lrnç, çal l'acilşal11m 

• 
lsmt1111 surarsan /J/11.ı ( lla/1t11 ) 
( cı11/ur1111 daya11t1 boııl ·ıt!11111 

il 11dı·11 s lt1111 "sım ( Su/la ı ~ ·· 
li /ll(' ) 

/)111 ııoillnll ş lıll ıl l1ucllş 1/11111 

(, ôrii) or üniiz ' ... Bu 'I lir k 
kadım o ~iinün lıaknoıudnn çok 
ii liiıı ılııy~ulıı ve ) urdunn gen 
hakanından çok hağh l>'r kadın· 
mı ne )Ozık ki : Bu mutlu kadı 
nm kim olıluğumı hilmİ)Ortız. 

Orıa. on uz ıknri lar una· 

rız ... 

I tr/.tı lıa/,a11111u~ 
B y Örk Evr n 

1 ırkaıoıt.ırı c·ok dcgerlı hıka
nı 'üre\' n lıe) dün kendi ioi 
) oldnma' a giden ltiı muharriri 
mııe tltoıi tır l\i : 

- oy ndı ) asma gıire 
artık hıınılan ocm ad m, " J•'e· 
lek , m.ırı.ı ııı gc .. lcn ' ı:, ren • 
dir. ncak hu lırnim O\ adım 

dır. Kliçiik dıın " (),k . ol:ı 
raktır. ,'imdi buı · Ba~ ()rke 
lı.uen Ji}f' aınlacagım. 

Bana im aclı 'cıeıı, bii •lik 
Önderimiz . ta Tiirk lıazrtl 

d,.Hcr haknu hıırılaıı 

so lcrkcın gözleri gtilü ur<hı . Hir 
ın nç IM~ırıın pıırıltı i it> •• 

Süre rn ndının '' Örke ,, oln 
rnk clcğıştirilmc i )Olunda nınlı 
k .. ıncye, "O} adı ic,:iuıl uüfu da 
ire İo<' mu a< al ~clcce~ini l'IÖylİ· 

)Cn e\ gili B:ıknııııı k1\lı11rmı kı 
k nar k kutlarız. 

-········ 
Moskovada 

Yeni bir çerilik kurul
tayı kuruldu .. 

kı 'a: 21 . A.) - Hı 
ıl fan kom cıli~indc B iiylelı hir 
a kcıi llfn kurulmu~hır. ~ıirn a 
uıiidafan 1 om Ht '1\1. \ or ~ilof 
ri) a el cdcı ('ktir. 

Bolu' da bir kamyon 
devrildi .. 

Bolu: 24 (\ .) ~ 1udurun· 
dan Güuü\C iki kann o ı H" bir 
otomolıille !-!<'lin ~utiiriilüıkrn 
kam oııl rılnıı 1 iri Gci) niiğe 20 
d ıkike knln tlrvrilmi..tir . 

Kanı) 01111 iiren .. ofür ülnıiiı;, 
iki ki i lıafif )nral ıımı tır. lf'iu· 
dekill're lıir e) olınnmı)ı . 

Amerika Hazinesi 

\ iııµtc n: 21 ( A) il zi 
n ııııı mı·\ ı uılu 8 076 167 U!i do 
la • ' lllbtır 

Hazine', gr~ru ulıaıtanheri 
hir mi 1 nr dolnr lık altuo a un 
alın ,.tır. 

mııa, Katin - defo 'e kerrt•. 
Ağıt - nı r İ)e, Tu uk - şiir, 
Pii kiirek - rrar~, Bula\ ut -
lıuau İ} le, Ötkün~n - Hildi) e. 
tarih, Kurun - 'akit, tarilı, 
lutlu - mühırek. '\ okırı (ar -

S6z/u/i: 

Ue)i tiir kü, 
clualar, • tmmak - tak<lım 

onk - mec· ı demektir . 
tmek 

1 

• • 
Ulu Onderimize 

Kurultayında ''Ata Büyük Ulus 
Türk,, Soy adı 1Vasıl Verildi ------. ------

D1111 Aıı/,arwlan b11mı cınlalun o:el bir tl'I yazısı almış ve yrıze 
lı mi:<.' /.ny11111ş/11/ •. /Jugun ajansın daha 11ıt111 bir tel ya:ıs1111 aşa 
.İ"l" olıyor11: 

\ f,nra: 2 ı { . .) - Bıi iık 

~hile t ~1 clı ı lnı~üıı bii ük \ e 

ı. ı ılı giinleıindeu hiri i ıl lı )3· 

aıh Bü) iik Ünd ı in "'o gd mü 
ıı el1etı) 1 hütürı uıcl'li i.1 tek 
lıir 1 ip ço kuulu~o ilc t'll sn gılı 
ıczahııral ına me) dmı Hr n im 
ı oplnrı ııd a Jln aıı B. ri} a et el 
nıckıc ' · Ba 'ekil lsweı Pa. n . .. 
HazıetJed) it' lıiiliiıı \ ckillcr im 
llt hulunm. kta idiler. 

~lrdi &f;ılır açılmaz rnınn· 
mcde lmlıman knımnlnrın miiza

kcresi ppılmn ı \C lmotlau on 
ra dn Hci icuınhur 1 lazrerlerioe 
\ cı ilecck o nrlı için hükıinıt.t 

tnrafmrlan \eri imi. ol. u knnu. 
mm mii t. ı clı) etle müzakere i 
knlml edilmişıir. 

Bu müıı clıcıle öz alan Bn · .. 
\ekil 1 mrt Pn:.n il zreıl ri .u 
heaıınttn lmlumnuştıır: 

\rkada lnr: 
Bü) iik ü ... dcrimiz Cumhur 

Hei imizio oyndı için bir kamın 
ıeklif eılı) orıız. Dli .. üodiik ki O) 

aclı kaaurıu ıaıbik oJunurkt·rı 
Bü) tık Önclf'rirı la~ı)tıcıığı 11clı iti· 

) iıı etmek B M Mcı-·lisinin borcu 
'" hakkıdll'. 

Kammıla itiz, ~la l'iiık ndını 

l~klif t•Oİ)«)IU?.. fneıtl)OfUZ ki 
l lu nn f'rı dt>ğt>rli \arlığı olnn 
Cuuıhur Hd imizin ndım ihl r-

" 
kcn dcıin e\gi \c .ıygj ılıı)gula· 
ruııtzı hirliktc rztlirmi:ı olneığız. 
loamyoruz ki ta Tıirk atlıyla 
Bü iik Tiirk lu u rn bü iik ı g 
in el • eıı ~rı gılı lıitnh1111 apun,. 
olaenktır. 

Ba,.,ckil 1 m t Pa n J lazrelle· 
rinin ık ık 'e iireldi alkı larla 
karşılanan im h~ynnatlnrmdım 

oııra knnun l ıy ilrn mm nındde
lrri okuomu~ 'e p;cuc• alkı~lnrln 
1 ar ılnnmı tır. 

abu! olunan lıu knnun lii) i 
lı sı) lr Kemal; fö: nıllı Cıııııhıır 
H ci miıe ta Tiirk o yadı 'eril 
mi ıir. 

Tarılıi bir ve ika olan bu ka 
mınnn 1 ahuhindcn onra dn pa 
znrte i güııü ıoplaıımak üzere 
toplnntıyn nilıa) ~t 'erilnıiştir. 

H. 1. 1cl'lisinirı hugüııkü 

ıopln11tı mda. üzerl~rintle görii 
,iilt•n kanun laılı Jarı i e .uıılnı

dır: 

l luduıta ı;ık 11 ihtil.ıfların lınlli 

içiıı So\yet Hu)•' lıiikfımeti)le 
iımm edil mi olan nıuka\ el nin 
lllt"r ip•t miidd tinin uzatılma ı 
'c ha\ ai s yr ii ef ere uıahRu hey· 
ıwlrnilel sıhhi ımıkı\\ el eve tl'tira· " . 
kimiz knkkıııclnki 1 anun, ikiıH'i 
müz kereleri apıfnrak kalıul 

dılıııi tİI'. 

n ıiolu njan ı il oıı eneye 
kadar tnahlıüt icrn'"'ı için Haririy 
\ ckıileıioc c-1.ıhh er \en·n karımı 
ile 21 lcmımız 1927 tarih \C]) IO 
ııumat ılı o kcri mrmmı mıblaka
lnr knumıe göre a ker hiıind 
mcıııuu nımınka iı;eri inde kalıp 
rilıcıi n keri) ece ı.lnıuııı: ohm 
gayrimenkul tnnelin !l .. ulıat 19~1 
larilı 'r 1714 1111ıııarnlı kanım 
mııeibiıu·I" 19.10 \e 1931. r.nelerİ· 
ne k ı nıu·ıı \el ilnıi cıı hcd llv 
riıHIC'ıı g rı kal ııı borı·I r erte i 

ııc:lt·r lilli Mıitlaf,rn \ ckfılctio 
memnu mıııınk. i ıimluk bedeli 
uamı nltmda kuıııılnıı 'c kımııla 
(·nk olau tnlısi nuan cid neeeği 
lıakkırıılaki knuun l,ı iha ıııın da 
lıirinci tıılizıkercl ri )apılmı tır. 

Japonyanın başlıca dileği 

Vaşington muahedesinin çenberin
den kurtulup evinde efendi olmakmış 

t\ ork: 2S ( . .) - .'ilftlı 
tİPau•ıi hakkı~da tnlıkiknt np 
mn~tn 01111 - zarı komi onu He 
i i 1. )'e Japon noın \ aşingıoıı 
Büyiik El ·iıi 1. ... nitoııun ı'ıınıa 

günii Filfülrlfiya'<ln iiylccligi ııu· 
hık hnkkıuıln demi tir ki: 

Jepom ı, \ a ingtoıı mııehcılc· 
iuı f hetmrk \('kendi ine hcrn· 

brrfik \CrıJıı tJj •"rleti le hir
lil l" Filo unu ) 11 nrı a iodir
ıı k i l nıckt clir. 

hvindc cf endi olm•k i ti en 
Jnpon)A):l bak \ermemek inıkfüı· 
ızdır. Eger im liı; dC\ lct kakkın

cları il lılarını azaltmak iııtiyor
larsa mcrika il lngiltere, Ja 
poıılarıo i tediki hcralıerliğı ver 
melidir. 

DiRcr tarafınıı n ork ite 
ra lıl gazel · i di) or ki 

\ a.,iııgtoo mualıcd" inin J a 
poıı a tırnfından fe lıi deniz i
IUlı )&rı ı siya a ına lWamrk ola 
caktar. 

Japon rıın hu munhcdc i kal· 
dırnınk karan lmguııkii ılüo n 
lmlıranı 'e karı ıkhğı için <I" au 
cnk derin hir tec lirle knr ılana· 
bilir . Hu lıarckt't dün a sulhu 
içiıı doğrudttn doğru a bir telıli 
kcdir. ------. ------

Havanada patlayan 
bombalar 

il \ A : 25 ( 
kcr ui:ihl'teHeriııio hulmımn ıo 

ra~men Mi) ük Amerıkan ıllikkau 
larıoın akıoıııda diin gcı•c ,Jörı 

bomha patlama H~ celi kişi hn· 
fif )Rralauwı•lır . 

Empire Garod 

Radyoları 

Kemali uygunlukla! .. 

Öz Ttirkçc azmak Tt'. konuı· 
ıııuk, urıık kamunıu:r.uu canla bati• 
gtluugii ıılıı ol lıir iş oldu ''e dtior 
dP~İrı 11 ceki"Li uuı re ıuii O mını,, 
O\ ııırılı~ıııd.ııı lıir ıurlii \'tız gec;nıi· 
«"il lf'k rıık ıııcıııurlarda bile hu 
ondtn göze çnrparak lıir tt amkhk 

H iızı•ıııi lı.ı laılı . 

Dıııı lıir t ki memurdan bu 
cjzf'nti)İ uııl um 11 ağıdaki )81.l)l al
flıııı. Öz 1'urkçe B\'R:.ırıııı t L:i lıir 
ıııeıııur kafu ıııdo ne hiçim aulatıl· 
dığıııııı ~üzel lıir iirııeği olduğu için 
cırııı uı·orıkın lıf'ralıer oku ·alını : 

"1 Urkııozıı crridt>.İ f ~ridr inin (Hy· 
,.:111 ) nııılıoı riri ( ha ·a ) : 

( iç i ler lı kımlıj:;ının ) alıirt:n 
~öndcrcliAı rf'ını ( yayım ) üu-rinr 
ıiz Ttirk~f' bir tecriibci kalemi edr 
hııluıımuk ( iizcnilc~ ) i bu uıırları 
nzm An t•ıırcr c' li 0111111 • 

Bı•ndı·ııiz , lniıliıı lel'eddiidatı 
\ e lırlc• (ulu al ) ',. (ıoy al ) inkilwp· 
l,ırı , .ıl:ikadrı ili ıitaa, hmhll uz bir 
( "() ı«'ııı,;) ilP kaı ,.ılarım .• inini adı· 
drılt ıılırnı ıakip rdf'gelınrkte oldu· 
~11111 ( nlıırıklı ) hadi aı ara ında • 
lıudii uliın , ı ıı lıiiytık ( kuançlı ) 
lırni ııı eılıAirıı ( Ol al ) hım·kcı, hiç 
tıplw iz mıık ıdılc fü~ ılil ( ııvoıımıı) 

11111111 ııır. Bıı ııını ıızeıınıın ~n Panlı 
( lwlı;r i ) iM• şıı Rl'İzaııf' atırl1rda 
ll z·ırı alinize runuıııa olarakıır. 

11 ıı lırlııır Irk kitelıcıi ınaniyt 
ılı fıııu i ıig liııı, lwrıılc•niz için bu
gııııku oz l'ıırkı;r (kıırallanm ) yek· 
ıı 1Z rıl ı ılıuıa (imek lıu u unda ta· 
nııı lııt rrı lııı (kılılıu-ı ) oldu . Bu 
rrıi ( cıııdemdı• ) hıhriratı reeıni • 

) ı ııiu ılillıelıi ulı \c•c;lıilr { bıtıarılma· 
11111 ) lırzli nıekdf'rrı rdt>.ı kcn, ( ea· 
i11) ( (ıııılrılrdmiziıı) 11\;lığı hu nur

lıı ılııalıın l11·hrııırlıal ( ıılkıı ) ile 
ıu·ıic•" prziı cılnra(.tına dair (inancımı) 
lıiı kı rr de• z ıi.ılilc•riıu· lf')'İI ed,.rim. 

Bııııııı ııırıııuı mi el('\ leı. ieıigılirı 
ı uzıııııı C"İııclr lııı (tıiziin) ·oldı biran 
iz ı ıi (kurıııı! ) c tıni C'rrk ( ıiikel) mt-· 
ııı ıırhuı k"nrlılcriıır ( ulıı al ) bir 

( 111 c,:) lıiliılrr~f', ci lr (oıaııla orum) 
ki , mıkarip cız clılirııizirı lieanı re•· 
mımızc krnı li (ııl~mılııklıı!) intib11k 
« ı rıırmf' i vr lıu uzd~n de blitiiu 
~ aı·uııdu ) ( ulıı uıııuzuıı) ( öoürmf') 
ıı'.ıkaı~lıırıu dreırt'ı olnıonı111 için 
lııı; hır ıırhrıı ukıur. 

lll'U k 1111 Hsı lc i 1 c ( ücc) Cf'· 
ıı~lııııızn ıı clııki kai nıiilıimrııeyi d.
lııı ( ımlnııç ) ol uak cırzc~dcyim ki, 
lı. rı. ıııcmıırıni devlrıiıı hali bu (vc
rıuılı ) oln ( dt"{!C'ri ) derel·eeinde 
( özen) 'erıııcuıe i ve ürııirleri tara
f ırıılııı dıt lııı f'İhf'lt! k~nıayt>.obığı 
iınıılei dıkkat kılınarak t"\ rakı rtımi· 
edeki ifarleleriıı tarzı l'edit üz.-r.

olma111ın rıııri ıedit iıa kılınmamall 
ııııil ıhr rııilt" hu ( enf'ııııd ) ( ıilkn ) 
111111 ( it zrı-) cahıkkuku imkünı, hu· 
daıırkerdr a ır olocaktır korkuıuoda
> 1111 .. olh ıpıa ... ,, 

.. .... 
_ C ıilıııc~ in .. da Vll) ı böyle aolıyan 

ın~ırır\\ erlerimizirı r.)ısı ' oliınallab 
D.ırıı ordu~ıııınn a kf'rlt"rİ kıdor çok· 
ııır hugün · 1"okaı uğra ara~ır., onlı· 
rın lıı ıt alıınrloıı rülen ııraılarana 
kor 1 üc~ dil\ O) ı en iikedc ef'tlf! 
lı ı kır ragıı \ c· lıu haykın ınıız on-
1 ıra ıoknı nine gf'«;İnccye dt!~İn 
ıiır<'t'f'kıir <le •• 

Mim mm 
Not: 

.. G~ir(i '?~um ki ,. ki adını dl'llit· 
ı ı rı p uz 1 ur kçe yt>n i ad ala 1 B . n a ana .. 

11 giızcl oldıı lıenim g~ri kalmam 
do~ru olnıııı •urağı için bt'n de " iki 

i\rop harfinin okunma ından do.ıtau 1' , • 
ıın uıı odnıı atı onını. Huodaa 

lıo)le lııız" Giinüıı ·aprıgı ,, ya-
v.ı ında rapç .. 1imnun t>.riar 

1, " 
l ıın urkçf' olan ., Kli kliç ,, adını 
kullanal'a~ını • 

K6ıküç 



lngiltere deyince ne anlarız? 
Yukardakl başlıkla, lngiltere hakkmda istifadeli bir iclkik 

neıreclen meılıur bir Fransız nwlıarrlrinln ga:l'lt•ml::d<· bir kaç 
gurı surecek yazıs•m aıağıya alıyoruz ; 

-4-
"Diıiplinimiz çok ııkıdır . Bi

raz ıonra sınıfları gezerken biri 
bllyük, bin küçük iki tane sandal. 
yaye (Billot) benzer fey gört.<'ek- ı 
ıiniz . Siz bunların neye yaradığı
ğını bilmezsiniz . Bunlar talebeye 
kırbaçla vururken kullanılır . 

-Kırbaç mı? 

- Daha doğruıu değnek .. 
Bii bir talebeyi tekdir ettiğimiz 
zaman , veliıine haber veririz . I 
İle inci defa tekdir edilirse, talebe 
!itince veya Yunanca bir metin
den iki üçyilz satır kopya eder 
ve bu kağıtlarını velısi imzalar . 
Üçilncü defı tekdir edilirse -ta 
bıi büyilk kabahallar için - çocu
iun yaıı ne olur1a olsun, undal
Jenin üzerine çömehilir . panta
lonu çıkırtıhr ve kollejin müdü 
rü dayağı atar . Değneğin iki de
fa kullanılması adet olmadığı için 
dayak deineğin kırılmasına ka· 
dır ıürer ... 

"Nizamname mucibi dayak 
C6Hı,, mektebin itibarım dütü 
rec,.k ıurette tavır ve hareketler
de bulunaolara tatbik edilir . 

Cezayı mucip olan bu hare· 
keder nelerdir ? 

-Ob .... Ta\ebe\erimizin haya
lı çok zengin ... Bununla beraber, 
faraza yılan söylemek , dayak ce· 
~HıDı iıtilzam eder , çllakü bir 
centilmen yalan söylemez . Tale 
henin bizi aldathiıoı gözümüzle 
g6nek inanmamak preasipimiı· 
dir , onun için talebe daima , ka· 
laahatioin tüpbeli kılmasından iı· 
Ufadc eder. 

"Bu detnek cezasından baitk• 
fair playa riayet etmiyen spor e 
kipleri kaptanlara tatbik edilen 
IOpa ceza11 da vardır . Fakat bu 
ceza ancak mildürün kabulllnden 
10Dra tatbik edilebilir .,, 

Radiaıotlu , ıilindir şapkalı 

ciddi ıençler 6nllm0zden geçiyor· 
lar ve profeaarlerini , pumakla

nnın belirıiz bir hareketile ıe

limlayorlar • Bu ciddi centilmeo
lf'.rin aaadılye üzerinde pantalon
ıuz oldukları halde dayak yem~· 
lerini ıüçlükle tıaavvur edebili· 
yorum ... 

Çok karanlık bir sımfta , bir 
raaıııca derainde hazır bulun

.clucn • 20 Genç telebenin her bi · 
rana ayrı ayrı bana takdim etti· 

ler. Bunlardan birııi de bir Haase 
prenai idi . Hepsi de birbiri ar
kHı •ıra Hrı Hçlaraaın köklerine 
kadar kızardılar • Yalnız gE:nç bir 
Hintli yerlere kıdu eiilerek F 
ransızca bir k•ç kelime mml
daadı . 

Kiliıeyi ıezdirmek için yane 
ma bir talebe kattılar. Kendisine 

•ordum: 
Kollejdeo çıkınca ne yapacak 

ıınıı ? Okıforda mı , Kempiçe mi 
ıidecekıiniz ? 

Ne yapacağımı ben de bilmi 
JOrnm , zaten ben pek. akıllı de 
filim . Burada güldü. YaJoız mü 
•baka ile girenler çok akıllı olu

rorlar. 
- Tavazunuzdan mı böyle söy· 

lüyorıaauz ? 
-Hayır hakikati ıöylüyorum. 

Taleberin yaıadıkları kark ev 
den birinde, içlerinden birinio 
oda11. Bir çocuk dofıar doğmaz 

balt•ı ve aoaıı onu kolleje ve 1eç 
tıkleri eve yazdırıyorlar . Duvar
larda, ıpordı kazanalmıı mDkifat 
lar, töaoineuia llıtllnde aile relim· 
leri , bazalarınıa batında tac olan 
beyaz İaçh leydiltr . Yemİf dolu 
bir dolap: beyulanmağa ba§lıyan 
çukalatalar , reçel kavanlan , u· 
c J5'c trle m Jlor , laerkelia kan- 1 

dine ait yiyeceği. Yere alı lmış bir 
'panta1oıı , sahibinin biraz evvel 
bu pantalondan çıktığını göste 
riyor . Askı paııtr. lonuo üstünde 
Pantalonda yerde. bir daire şekli-

ni almış duruyor . KencliEıiııe biz. 
met etlirmeğe &lışmış gençlere 
mıbsus bir dağınıklık . Şömine· 
nin üstünde bir terlik, ka.ıdiJırı 

üstünde bir kundura görüıseniz , 

bu hizmetçinin daha gelmediğine 
işarettir . Bir tuvalet ma11sı, kü· 
çücük bir leğen ve bir su ibıiği 

Etondı odalarda akar su bulun· 

maz . Evdtki biricik banyo da 
tnlrheye haftada ancak iki clefa 
banyo yapmak imkanuu verebi· 
lir . 

Çay salonları 
İki tane olıu Tuçb Sboplar 

bütün kollrjio en çok sevilen ye
ri .... Bunları talehelere mahsus 
çay salonu, manav, bakkal ve bar 
diye tavsif .edebiliriz . Çay salon
lan ıehirdeki bir kooperatife bağ 
lı kulüp nevindt>n yerlerdir . 

Redingot yahut spor kostümü 
aiymiı, silindir ıapka vrya kas
ketli talebeler , bir kaç dakika 
ıerbest kalınca yahut iki ders a 

rasmda hemen bu salonlara ko 
ıuyorlar ve saat kıç olursa olsun 
et sebze , buzla meyve gibi şeyler 

yiyip [frenk iizümü yahut ağaç 
çileğinden yapılmıt türlü türlü şu· 
ruplar içiyorlar . 

Hizmetçi hana • 

-Bütün gün yiyorlar . Dedi . 
Kahvaltı biter bitmez buraya ko
ıup yenidea yemeğe baflıyorlar . 
Saat iki buçul..ta , yani yemekten 
ıonra gelip gene yiyorlar, Evle-
rinde , yaluıt kollejde çay içtikten 
ıonra bir tane de burada içiyor 
lar ve çaylı beraber bir çok fey· 
ler yiyorlar . Bundan sonra da 
akıam yemeğine kadar hili ağzı 
oynıyan "talebeler .'ar. Şunlara 
bakın 1 ~nsaıı l"tlıktan çıkmı1 zan· 
nctmiyor mu? 

Gazeteler geJdi . Bütüa çocuk
lar koşuşuyorlar . Silindir şapka· 
ları arkaya itiyorlar , ıandalyele-

re tersine oturup önce spor ha
vadislerini okuyorlar, ondan son
ra da, parça pdlÇa doiranan kü
çD1' hanıma ait tahkikatın ilerle
yiıine dalgın ve seri bir göz gez· 

diriyorJır . Bir taraftan dondur~ 

ma kaııklarını cilalamak ister gi· 
bi yalarlarken , yahut da kocaman 
bir çukol•tayı büyük lokmalarla 
yerlerken, öte taraftan da bir no· 
ter iibi ciddi tavırlar tıkınarak 

mllnakaıa ediyorlar . İçlerinden 
biri hlllyaya dalmıı, ayakları ma· 
liyı dayalı, bakıtları dalgın, ileri 
geri sallanıyor , 

Çanın çalı§ı bu umumi tebliie 
nihayet verdi . Spor vakti gelmit· 
ti . Hepsi umığa kottular . 

Adalelerini , ciğerlerini inki
ıaf ettirmek için bilyük ıpor mey· 

danlan, nehirde kayıkları olan , 
uılu akıllı oturup da banyo yapın 
on beı kadar ıenç kıza büyük bir 
kayatıızlılda bakın bu genç lnıi
liıler beai ne kadar ıe~iodirdi . 
bilseniz 1 Kızlarla konaıtuklan za
man ıiSyledikleri sözler, nasıl yliz· 
mek liıım oldutu hakkındaki nı· 
ıihatlerdcn ibaret . Bizim mektıep· 
liler onları görseler , gözlerine i
nanmazlardı. Sonra cep1erinden 
gazetelerini çıkarıp yeniden oku 
mai• koyuluyorlar . 

O ıaat bir ıey yapıyormuı ıi
bi görilamenio bile liıım olmadı 
jı t•tlı s&•ttir . 

-Bitmedi-

( Tftrk sazn 

''Al' ahram,, a göre 

Türkiyede şark musikisi 
kalkmışbr 

Gazi Mustafa Kemal paş!l , 
Büyük millet Meclisinde söylediği 
nutukta , Türk musikisinin ıılabı 

ve milli Türk şarkılannm garp 
musikisine göre yapılması azmin· 
de bulunduğunu söylemiıtir . 

Malum olduğu veçhile Gazi 
Mustafa Kemal paşa şark musiki 
sini ve daha doğrusu Türk ıark 
musikisini sevmemektedir . Mus
tafa Kemal paşa bir kaç defa İs 
tanbu\da , Ankarada ve dığH da 
bili vilayetlerde bu duyguları mey· 
dana atmııhr . Gazi Mustafa Ke· 
mal bir kaç defa Türk sazlarını 

susturmuş ve garp musikisini din· 
lemek istemiştir . 

Gazi Mustafa Kemal paşa, ş11k 
muıikisioin atıl ve teobrl millet
leria muıikisinia asırlardaaberi 
biç bir terakki ve inkişaf göster
mediğini söylemiıtir . 

Gazi Hazretlerinin kararı • 
Türk ve Avrupa mahafiliod~ yük· 
sek bir akis uyandırmıştır . 

Dabilıye vekili Arap Şıuk mu· 
ıikisiain radyoda :neırini menet
miştir . Bundan sonra Türkiye 

radyosundua yalnız garp muaiki 
ıi ııetredecektir . Bu karar kah
velerde , barlarda, tiyatrolarda 

tedricen tatbik edilecektir . Bu 
suretle Tt1rk musikicileri ğaık mu 
ıikisiai öğreumek ve hayatlarını 

temin etmek fırsatına kavuşacak
lardır . 

hıtanbul belediyesi , Tlirklerin 
gıp muıikisine ahıtınlması için 
musiki bütçesini arthrmışhr . Her 
yerde mcccaııi konıerler \erile 
cektir . 

Bu sur.,tle ıuk musikisi Tür· 
kiyede tırihibe karışmış ve bunun 
yerine Avrupa musikisi geçmiı· 

tir 

Gazinin bu hareketine amil o
lan fikrin başka bir hedefi vardır. 
Gazinin makaadı ; Türk dilinin 
yaptığı inkilabı Türk şarkılınuda 

da yapmektar. Bunun için eR\ci Ttlrk 
milli ıarkıları toplanacak ve bun· 

lar garp muıikiıine uygun bir 
ıekle konulacaktır . Türk şarkı· 

ları gerek güzellik ve gerek tetir 
itibaıile yükse!k bir meki a1mış 
olacaktır. 

Gazi Mustafa Kemal paşa Türk 
milletini gerek itim ve fen ve ge 
rek malldi bakımdan bir garp 

milleti hıline getirmek azminde· 
dir . Ve bu hedefe eritmek için 
bilt.Bn vasıtalardan ve tedbirler
istifade ederek çahşmaktadır . 

P. T. T. ıslahafl 
Her posta dairesine şikayet 

kutuları asılıyor. 

Ankara Poeıa VA telgraf idare· 
sinde 1!1lahata başlandı . Mektup ve 
telgrafların daha çabnkyerlerioe göo
dnilmesi için araştırma yapılıyor . 
Büyük şehirlerde telgraflar moto· 
eiklf'llt> dağıtılacaktır. Her posta da· 
iresine şikayet kutuları asılmıştır . 
Bu şikayetler ıeıkik ve ıslahatta 
bunlardan istifade ı>dilecekıir • Bıt· 
müdürlüklerde şikayet büroları da 
teşkil edilmiştir. 

Mübadil tasfiye vesikaları 

( ŞAR SAVALARI) 

C. H. F. 
Ocak ve nahiye 

kongreleri 

Cumhuriyet Halk Fırkasıoın 

Seyh:m dahilindeki merkez oıhi
yc sinden başka diğu ocak ve na
hiye kongreJerinin bilmek üzere 
olduğu ve buodau sonra kaza 
kongrelerinin baıhyacığı beher 
alınmıflar . 

Halkevinin bu seneki 
çahşm• yolu 

Ulusal kültürümüz kaynağı va· 
zjf,.ıini üzerine alan Halkevimiz 
hu yıl çalıtmasma daha özlii bir 
hız verdiğini son karularındarın 
dan anlaclık . 

Seçim cedvelleri 

Mchuı seçimine aıt cedve11e
tin yar111ndan çoğunun belediye· 
mize geldiğini öirendik . Bir kaç 
gilne kadar tt mamlınacak ve işe 
haılanacaktır . 

Adını Türkçeleştirenler 

Şimdi müzemizi çekip ç<·viren 
Ali Riza ht>y ; kendisinin, karısının, 
kaymanasınırı ve baldızımn adlarını 

Türkçeye çevirmek için Valilik ka· 
tına §U ötiikle bat vurnı nşıur : 

« Seyhan ilbeyi yiiksek katına ; 
Sayiı dej'er Ulucamız .. 

Üç çocuium var. Üçiiniln dt: 11d. 
ları öz Türkçedir. Arkadaıım Hu· 

riye onun anası Nuriyr, baldızım Sa· 
adet ile kendi adım ulan Ali Riza 
adlar.na öz Türkçeye çevirmek di 
liyorum . Bundan böyle benim 
adım (Yalman ), arkadatımm adı 
(. alm•o}, baldızımın adı (Özbek), 
koca anamızın adı da ( Yıldız ) 
olmasına , soyumuzun ( Y Algan ) 
adile aaılması.ıa buyruk verilmesi 
için bu 6tüillmüzüa duruıma bıt · 
kaalıiıoa gönderilmesini derin 
aayiılanmtzla dileriz kutlum ... 

Yoksul sevindirenler 

Yirmi dokuz T e,rioevvel İlk 
mektebi himaye beydi , idare be· 

yetinin seçimini yapm•ıtlr . reiı· 
liğe Hayta oğlu Kuddusi , azalık· 
iare da koncı Ali Galip , Tevfik 
ve Kürani beyler seçılmiıtir . 

Veznedarlığa ayrılan Ali Ga
lip lıey 50 lira bığııladıtı gibi 
ayraca çocukların iyi su içmeleri 
için bir su kuyusuna da baılattır

mışbr. 

Yoksul çocuklar için ayracı le 
berruda bulunan zatlarm adla11 
ve teberru mikdarlan ıudur : 

Himaye heyeti vezaedarı Ali 
Galip bey fakir çocuklar için 15 . 
Genç zade Duran hey tİc'aretha · 
nesind•n Hımit bey 5 , Hayta 
oğlu Kuddusi bey 5 , Kadir zade 
Muıtıfa efendi S, Kadir zade AH 
ağa 5 , Haıır elbiseci HBıeyia 
efendi 2, Hafız zade Tevfik bey 2, 
Çılduımdaa Yuıuf oğlu Hısın 
ığa.2, Hazır clbiaeci Ha11n efendi 
5 , Kıı ııyakadıo Cumali çıvuı 3, 
Berbeı- Ahmet efendi 2 , Mevlut 
çavuı 1 , Durmuı oiullıraadan 
Hasan efendi 1 lira ki, bunların 
yekunu elliilç liradır . 

Bu hamiyetli çocuk vehleri ile 
kozacı Ali Galip heye teşek~ür 
eder ve diğer velilere nümuoe 
olduklarından dolayı kendilerini 
tebrik ederiz . 

Tüccarlar okusun 

yeni Japonya 
Son gürılerdc Paris.e çıkım 

''1934 Japonyası,, ve '·diioyada 
Japonya,, adlı iki kitap. yeni Ja
ponyayı sıyasal · ökonomik, ımsyal 
ve kültiire bakımdan tetkik efli· 
yor. 

Her iki kitabın yaııcılarmm 
birleştikleri bir nokta var: Bu da 
Mıtsui v~ Mitsubişi adlı iki aıle 
nin bugün Japony:mın hemen he 
men bütün müesseselerini, banka· 
larını tren \ c vapur nakliyatını 
ellerinde tuttuklarıdır. Fakat lıer 
memlekettekioin aksine olarak 
bu aileler, beynelmilel büyük zen· 
ginler olmaktan ziyade bcr§eyden 
evvel Japomhırlar. 

Bunların kullandıkları sıyasa 
tıpkı bir hiikumet sıyasısına ben· 
~.er. Para kazanmayı tabii iste 
mekle beraber, ulusu zengin t't

meyi, kudretini .-rtırmayı da k~n· 
dilerine ülkü ediniyorlar, hiıbir 
lerine rakip oldukları haldP, ja 
ponyanııı yüksek menfaatleri hah· 
ı:ıe konduğu zaman, mliıterek dil§· 
mana karşı birleşiyor )ar . 

Bn iki ail~ tar•fından hazır
lanıp oıtaya konan ve altmış se
aedenberi de hunlu tarafından 
idare edılen Japon ökooomisi , 
bunların yapt ğı teıkilit ve ınem 
lekct içinde rekabet olmamuı yU· 
züo<len bukadar ileri gid~bilmiştir 

Japon ökonomisinin ilerleme· 
sine hükumet de sanayi ve alış
verişi raayooalize tlmek, satmak 
veya almak için fabrikacıları bir· 
lilder yepmağa mecbur tutmak 
suretile yardım etmiş, işçi yev 
miyelerinin ucuzluğu, Japonların 

kaıanç düşkünü olmamaları ve ora
da fakirliiin ayıp sayılması gibi 

1 

ıebeplerin de hu ilerleyişe büyük 
faydesı dokunmuştur . Derin bir 
sefalet içiade olan Jıpoo köylüsü 
bu 8efaletten kuvvet almaktı. ulu
sun büyOk bir parçası komou hü
kumetlerin topraklarına saldar
mağa bu kuvvetin tesiıile hazır· 
lanmaktadar. ordunun en büyük 
kısmı aç kalan köylülerden mü
rekkeptir. Bunlar da yrni memle· 
ketler zaptetmek, yeni yaşama 
çareleri: bulmak arzusuyla yanı· 

yorlır. 

Japonya için dünyaya yayılmak 
büyük bir ihtiyaçtır . Çünkü rea 
mi tahminlere gör~ rıüfusu 1945 
te 76 milyonu, 1964 le 107 mil
yonu bulacaktır . Şimdiki müstem· 
lekelerile beraber 1950 de jıpon· 
yanan 200 milyon nüfusu o1acak-
tır . 

Onun için buğün 11Jıpon :teb 
likesi,, denilen şey geçici değildir. 
Bu tehlikenin ilk emareleri ıörül· 
dü . Gel~cr-k yıllarda ise Japon 
)arın 11zaptelmek yahut ölm ~k,, 
hususunda bir karu vermcterı ge
rekecektir . 

--Lü Mua-

Bir tavzih 

ikinci oyaa.ı 
du ile Adan• 
sındı saat Gçl. 
hakem Necati 
baıladı. 

iki baftı 
yan Mersia 
sporu 2 - 1 
gün AdanalD 
bü olaa fdıo•• 
ne oetice ıla 

din daha ev 
sakıtlandıjJJI 
kulduğu içİD 
Cahidin ye ' 
girdi. Bu 11r• 
lau Mersia W 
Yurdun kale 
madiyen ıü 
Yurdun kıl 
çevik bir uı 

Yırmi yedi 
ıinliler Yurt k 
ler. Sağdan o 
taaaraydao 
Adnan ııkı bir 
ilk golunu k•~ 

Şimdi her ı 
vüllü oyaayor• 

Etem 11v 

Ara ıır.a 
idman Yurdu 
edemiyordu. . 
ıinlilerin beki 
Yurtlulara al 
yilz6ndea bak 
raya çıkauldı. 

Oyun bayi 
ve her iki ta 
sarfelmektedir 

Biraz 90ar• 
rctile birinci 
bildirdi. 

İkiaci de"re 
Yurtlular • 
çok f•vOUer 
liler de ayeaelt 
lar. 

Refik toP" 
leria yaptal• 
ve kolu çıkt•• 
edemedi. Of 
sert devaaı 

Birinci d 
dakikuınd• 

Türk S6zii gazetesi 
müdllrlilğüae : 

yazı itleri kaptanı Ke 
keailditiai 
oyunu terkedV 
onun boılui'U 

Efendım ; 
Kıymetli gantenizin dünkii 

nlisb11ında « zabıtAya itaatsizlik» 
baılıtı altında bir yazıda benim de 
ismim geçmekte ve birile kavı• 
ettiğim ve hu kavgaya mlldabale 
eden zabıtaya da itaat rtmeditim 
yazılmaktadır . Ben biç kimse ile 
kavı• etmedim . Orada oturan 
bir çok kimaelerle bunu iıbat ede
ceiim ve bu baklcımt da Cumbu · 
riyet müddei umumilitine müraca· 
at ederek arayıcatım efendim . 

NiHAT 

Oyun bat' 
ken ldmıo '{ 
çarpıyor. Bo 
lulardan 111 

tekme bake .. 
rek dlprıy• et 

Art•k A 
nefea kabili 

lilaiı, top• 
kasından k 

Bir kısım mübadil t11l!fiye vesi· 
kalarrnın sahiplerinin müracaat el· 
memesi veya başka sebeplerle iskan 
ve nilfue veya idare heyeti kalem· 
!erinde saklanmakta olduğu anlatıl· 
dığından para demek olan bu taa· 
fiye vesikalarının bu şekilde elde 
bulundurulması doğru görülmemiş, 

bu veeikalann kaealarda &aklanmak 
üzere zimmetle Maliye dairelerine 1 
devri ve sayı ve numaralarıma bil
dirilmeai nüfus umum müdürlügü 

taraflodıu valilere bildirilmittir. 

T6rkiye - Hollanda ticaret 
mukaveleııımesinde bazı deii 
şiklikler yıptlmııhr . Buna dair 
ıehrimiz Ticaret Odasına T&rko 
fiı riyasetinden malümıt ıelmiı· 
tir . Hollanda ile ticarette aJaka
lı tBccarlarımız odayı baı vurulur-
18 bu değişiklikleri öjrenebilir- I 
ler • ı 

Bir sarhoş 

le kalmaaaııtJ. 
ra ber Yuttl" 
baıh batıll• 

·n Yurdu 
Muıtafa oğlu Niyazi adında hi dın kurtlf 

ri rezalet çıkaracak kertede ser- HakiaıİJ,cl 
bot olnp Ylldız oteli 6nilnde ba· man Yurdu' 
ğırmıı ve umumi istirahatı bozmuı tırdı · Arka: 
oldujuadau zabtta memurlarımız rol yapar• 
tarafından hakkında tabkikılı bıı· ı· ıevketti t• 

IMmıtbr • - caerflf 



( Tftrk8'Szft) Flrdk : 3 

Türkiye ve İtalya 
lıulya11111 tammmş lnr icl/.l/.~isl olun Ettor /fos l 1rof111da11 !I" 

rı lrtl.I başfl/, a/111ıd ı çol. dr!ierlt bir 110:1 ıın ılmısltr fJl11111 bir 
11t111111 1'11rl.İ!JC!Jl nasıl yur1111 n11lc1Clı jwı lı · "jrı lım ~ı dnl ı

ı le im yn:ıyı olıyoru- : 
- Ourıdt•n rırlan 

Türkiye ikt'sadiyatının cıasını 
•l t"tkil etmrktedir . Türk mil 
bİn yüzde altmış i.ıçü ziraat i e 

al eylemektedir . 1917 ıt:n si 
ı tarihirıe göre , 17 mıl)on 
murel.hp olan Türk milletinin 

648, 170 i ziraat ile m şguldur.i 
ürkiye ıhrıcatı aşağıdakı mad· 
rdrn müıekkt ptir . Tütün , 

)'ve IL'bz~ , }'ÜD , parmak , yu· 
ta , hububat , bo) a in aline 
hıuı nt•batı ham maddeler , ke-

t' '" deriler . 
l ürkiyeniıı tRbİi hazincluin· 
nıadut ol n madenleri pek ço"· 
• Münakalat vaııtılan t kem 

1 ettıkçe hu ta ini hazinel r da· 
fazla randnman vereceklt!rdir. 
Tur le , F r nsıı ve ltalyan ser 

ı He iıll'm kte IJulunan Ereğ · 
Zonıuldak kömür hanaıın 

1932 de bir buçuk milyon 
kömür elde rdilmittir. Bu 
daıdan 350 bio lonn harice 

deıilmi~tir . 1 
Kıradeniz ıabılleriude ve M11r 

IDıulakıınnda petrol taharri 
yapılmaktadır . Bakır made 
en istifade etmek için , Diyar· 

ır - Ergani demiryolu inşa 

nıektedır . lzmir rnıntakasında 
bauaten Keçiborluda kükürt 
sal edilmektedır . Demir , kur 
, çinko , cıva , arsenik ve gü· 
madenlerinin bir kısmından 

adc olunmaktadır . 
Türkiye tam maoaaiyle bir 11· 

1 meml keti olmamış iıedc bu 
yıl ıaıfmda bazı sanayi la"' iye 
mittir . Türlıiye Cumhuriyeti 
tckıivooizm C protectıonnııme) 
illeri ile ianayiini himaye et 

lıtcdir . Türkiyede bltüa aaaa
ergiden muaftır . 
19'27 de yapılan tahrirde oa 
fazla ameleye aıt olan fabrika 

n adedi 2060 llr . Bu fabrika· 
a 163,448 amele çalıtmakla 

. Türkiye t kiden ıekeri , 1• · 
cı memleketlcrdtn celbedıyor 
, hu gün Türle milletinin iıtih 
ettiti umum ıekeria d&Ue uçü 
llu Upk ve Eı"iteldr fab· 
larıncla• altamıktadı · ipek, 

v6 pımuk menıucıh iakit•f 
ndetlar . 
Bu ıene batında Türkiye bü· 
etı bet ıeaelık 1&nayi proıra 

ı tanıim etmiıtir . Bu plan beş 
ayrılmıştır , 

1 - Menıucıt 11aayii grupu 
muk , Yüo , Krndır ) . 

- Maden anayıi ( Demir , 
ir , ve Kükürt madenlerı) . 

3 - SellDloz nnayii ( kiiat 
naai ipek ) . 
4 Seramık ( Cam ve porae 

5 - Kimye.ı san•Vİ ( Aııt 
rı elırlclor ıodı ) . 

Bu plaoı tatbik etmek için 42 
oo lir. tahsis edilmiıtir . Bu-
bir kıımı hllkümet tahıiaatıa 
, diğer kısmı da Türkiye hu 
etinin 12 inci Kinun 1934 
ır de Ank•radı Sovyct Ruıyı 

)'lptıtı 8 milyon do!arlık İ.• ~k 
an lemia cdileccktır. Bu 11tık· 
faiuiz olacaktır · Tür kiye 
buriytti bu parayı nakden de-
20 une zarfında TDrldye 
ıolata ile tuviye ed cektır · 
utkiyenin inkipf ve terakki· 
lcolıylaıtır11n imil , demiryol 
ar • Yeai Cumhuriyet rejimi 

ilHd<> bir takım AÜ ·lükl rl' maruz 
kalac ktır . 

Tü ı h !kın yapılan ıslahah 

haz r in m mrş olmuı ) uzu d 
hu ıl ge rcek f rk 'e t<>z la ı 

izale e mek , Kırt , Erm rıi, Rum 
ve Yahudı l kalliyetl rioi ı me su 
etltımrk çar luıni hulınak , bir 

neslin geçırmekte olduğu ruhi bub 
rana knışı durarak Garplılasma 
programını . mılli lıü\'iyetin ve 
ırk vasıf arııııb korunması emeli 
jJe lelif etmek mrcburi} eHnd~dir. 

Ttir kı) e Cumhuri} eti 1923 
sen 11 Temmuzunı.ırı 24 üncü Lo 
unda aktedılco ticari anlaşma sa 
yraiııdc 1929 senesi Ağu tosunun 
nltrncı gu üoe- kadar ecnebi dev 
!etlerle tıcari mtinaaebetlıerioi dü 
z it mittir • Y epa ın anlaşuııınıo 

müddeU hitam bulmuş ve Türki
y~ hükumeti df' Gumrük tarıfelr

tiııi yukseltmişHr . 

Türkiye Cumhuriyeli miılı mab 
ıUlleri ı lıimayt'" etmek içio; diğrr 
d vl~tltr ile , yeni uaslı ı üzeri 
re tirarı muahedeler akt~tm ştir 

Türk•><' - ltalya ticaret miiz • 
k('rcleri iyi b r netİ<'c vermemİ$lİr 

Dığer muzak reler ) ıpılıncıya ka 
dar, 3 Ağustos 1929 da en ziyade 
mazhar müsaade milltt esa1101 

müıtroit muvakkat ınlasma , 4 
Ni110 1934 de daimi bir mnabf.· 
drye tahvil olunmuştur . 

Türk ye ltalya ticari mUna· 
scbeUerini iyice anlamak için , 
Tlirki) enin yabaac1 memleketlerine 
liarıı almış olduğu tedhirl('ıi tet· 
kık etmek lazım gelir . 

Türkive hltirüm ti ticare saba 
ıırıdı burrıyrtıni elde ettiii ~· 
uaoli hemen ıümrllk tanfelerıoi 
tadil eylemiıtir ye bu Womruk tı 
rıfeleı ioi 1929 ıcncıinio lctriınin 
de tatbık bıılamışlır . Bütün 
Türkiye matbuatı bu yeni tedbiıı 

ıevıaç1e &cartılımıı , cs"i imtiyaz 
larıa ıoo eserlerinin de izale edil 
dıği zıkrolunmuıtur . Bununla be· 
raber TOrki) c hUldimetı par ıını 
stabilize etmete, ve ıervetiui kon 
trol altına •lmagı mecbur olmuı 
tur . 1930 da Türlciyenın licui 
bıllaçoıu aktıf olarak tesbit rdil
miıtır . Bunun selıebi de ıudor : 
1929 da tatbiki takarrur eden 
giimruk tarrfelerindea evvel fazla 
mıkdarda mıl ıtbıl olunmuıtor . 

Türk h&ld'uneti harici brlarıço· 
sunda tevaıun husu e r tırmek için 
14 I ılcinci letrin 1931 tarihli 
karar amr. ile , blltun itha atını 
konte iana labi tutmuştur . 

O tarihten itibareu Turkiyrye 

yapılın ıthalit ıki kısma ıyrılmıı
hr ki bunlar ntvi ve miktar kısım· 
larıd r . Hiilıumet , baıı emtianın 
ıtbalah ı bGıbOtüa menetmiş Ye 

bazıları içın g6mrük tarifelerini 
indirmittir 

Bu ıuretle 1931 ve 1932 ıeue 
ıiade TOrkıyeaın hariç ıle mOba 
dtl ai lehde olarak kıydedılmiı 
tir . 

TUrkiyede kontcojın ılıtemiy· 
le beraber takas ıiıtemi de inici 
ıaf tmrktedır Tilrk itbalitçıla 
rıaa konteaıan harici olar•k ve 
TBrlnyed n yapılın ıhrıt1ta mu 
kıbıl keodi vu kalan ile muba 

} attı bulunmak m0111de ı verildi. 

Sonu nr 

(SON 
Paris elçimiz 

Nansi tedrisat kongresinr 
b tşkanlık ediyor . 

1 ıırkı 
Sı ı h · 

llllllll 

ri ı ... 

Amerika 
Dışbakanının siyasal 

sözleri .. 

\ a ington: 2.5 ( . .) ) la· 
rid ,. azırı 1 Hul\m A \ am 
kamar• ıııda 1rıgiliz Harki,> e a
zırıum ö ledi&ri nutku h raretle 
ta 'ip etme i Amerikan ıııaha 

fil inde J ıpooya) a kaı ı knpah hir 
ihtar nr timle telakki edilmek
leılir. 

M. llul bu özleriyle denwk 
iıt miştir ki; fgerJapon)a \a 
ington muahede inin } ukarı ıc· 

da dooaıırıı 'apa ak olur 11 1 n 
gilh~re \ e Amerikn hir1e e<'ıokler 
dir . 

Fıl1ıakık11 f nl!İltere, 1 ondra 
muznkcrel,.rinin boşa çıkmuı 
ilııimalini g()zeteıek merika) n 
müşter k hir harekette hulnn 
mık için b1Z1 tekliflu yapmı tır. 
Hu teklifleri görü en f. Huzveh 
\C Hnl im hu tı la Londrada M. 

orman n:l\ i 'e talimat l!Önder 
nı' 1 rdir. l akat llarid) e neıa
retinde l u talimata J.ir bir fCY 
ıöyleumemektrdir. 

Leh Elçisi Pariste bir 
teşebbüse girişti 

\ (USO\ a. 25 (A. .) - ) ehi&· 
tan Paris Huyük e-l1ı·iiii lıiikiimctten 
aldı~ı emir iizcdııc F ran a Hari 
dye nezareli nrzdinıle bazı lt>§eb· 
hu atta lmluonrn tur. Bu te eb 
hli ter han anın }nbaucı a~ıele 
lıakl..ıcda 1 :ıtlıik dere rj ö leni 
lr.n tedbırJerf> dairdir. 

lalumdur ki, 1 rav ada bir 
'·o.k lehli ımele bulunmaktadır. 

Banger İnsul 
Posta idaresini aldatmak 

suçundan beraet etti ..._... 
l'VYOHK : 25 ( ) -

füfli b n~ r amocl in ul \ e 
k rdt i ınerika pe ta idare ini 
iğfal etın k uçunılan iki aat ıu 
ren hir mıizarkere ııeıire inde 
de' Jet mulı kem<: ınde beraet el· 
mi lir • j rııul lıa kkuıdaki taı...i 
bat iki ne ürrnu ' 100 000 
dolara nı ıl ohnu hır . 

Hükumet nıahkcmcıle 150 §&· 

lıit ikame et mi 'e IO vagon dol 
durabıltrek 'c ikalar gö lcrnıiş· 
tir . amoel f\meıikanırı en bii 
yDk 'ş adamlarından biri idi . 75 
yaımda olan bu adanı hir müd 
det 85 ıdare medi ınde aıalık 
tmi ve bunların 65 ioi lıilfıil 

idare elmı t r . 1<>32 iflasları 
onun da ükutuna ba laogıç ol
mu tur. amoel önümOzdeki haf 
ta Jllınua mahktme inde dolan 
dır cılık suçundan dola ı muha· 
keme edıl cektır . 

bin kilo metrelik demiryolu in· 1 
lmiıtir . Bunda o mada mlina · 
t yolları da düıelmiıtir. Ttlr· 
Cumbuıiyetiııin on yıl zarfın· 

ide ettiii inkişef v~ terakki· 

bu gece nöbetçi 

Eczane 1 
Asılsız sava 

Pari : 2.> (A. ı\.) - Harici) e 
ntzarctinde J 'rın ı ile ovyet 

• unaumi bir ıurette iıah ettik. 
B unla bf!raber , inkir etme 

ki , Tilrkiye Cumburıy~ti 

Tarsuskapısı c·h:ırıncl.ı Ruı • uasında a keti hir itılaf 
Halk f eı·ırn "'ıtlir me\eut olduğuna dair olan ayia 

larııı 1111 \e e Hı olmadığı bf" an 
edilmektedir 

SAV ] 
Orta Asya 

Petrol trust konfe
ransı açıldı 

10 KO\ \ · 2., ( . ) Or 
la 8) a petrol ı rn ı konferanQı 

Kokanı ta ıopl ıımıştır . o\ )<'l 

Hu }1111111 ıloJucln çok mulıim ikiaı· 
d hir p tıol merkezi kıırmak jq 

tcdi •i m 1lıiındur . Konfer. 11 i~ 

le lııı j in pılaıııuı lıazırlı)n~nk

tır : 

)kooomi i lerin<' hak 
ili k ıçirı uhı lar ar ı !,ir koı -
e) } npılma ı . 

2 - ltııı e a ırıd bir mlc 
me hükmıir iı ta ı arı hu u ı kon 
fcrn la 111 ulu lnr ar ı;;ı meri c 
tine d iı bir anln'"ma imz ıln 
IUAf.l • 

3 - \rupa pİ)a a ının \ 'a 
'e Amerika r,.kah tl<>ri r knr .. 
müıl faası . 

4 - Ta} yare) ere C\ \ cld n 
mü aade almak ızın bir \ilk )C 

innı k 'e} a o iilkcnirı uıerırnleıı 

ııı·ahilmek için mli aadc 'eril 
me i . 

Konf eraoı bundan ba ka ~un 
ları da fa\ ıye etm4'ktedir : 

Adana Borsası Muameleleri 

cı ı 
Kilo 

arılan Mikdar 

Kilo 

43, o 

'\APACI 

] - A\ rupa <le\ 1 tleıi) le mii · 
lcmlekeler nrn ınlla lıi ıopluntı ı~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

)npıluıa ı . 

2 - 'rupada cıkononıik hir 
morırof' tatbik edılmeıi . 

:~ - \ rupa paralnıı ın altın 

csa mı ~üıı• J ir lıirinc ll) durul 
maı.ı . 

1 - '1kouonıık hukuk alın-
ında A, rupn le nunlarınm hirlıi 

ıine benzetilme i . 

Japonya Vaşington 
muahedesi bozulacak 

J okyo: 25 (A. ) - Gnzete 
lcriu yaulığına göu. Japonya 
\ a§ington muahcdeıini feshet 
mek için 10 - birinci kunıırı tari 
hini te bit ctmiştır. 

Hariri)C nezaretinde d rıili 
yor ki: 

Japonya ıleniz ilihlarında 
heaaherlıµi ı tiyoraa bu Japonya 
nnı dünya Lienrelı çok geni etli 
ii içirıdır. Huna Japon)anm e 
rdi me el,sini de ıli'r trmtk la 
zımdır. 

Yeni bir otomobil 

Hcrliıı : 2:> ( • ~. ) Kolon 
olı lıir makinı ı d nizdf' de gid f\ 

hir otomobıl ') apmı ıır . Hu oıoıno 
hilın ıckrrleklrı i 1111 a ın lıgi 'akıt 
lıir duba) ıı Ç<'\ rıl hılmf'ktetlir. 

Suda apıları d D<'llll'lercfo aatta 
20 kılomf'Crı lık bir hız rldl' f'dıl
nıı ıiı. 

1akını t lnı h11.1 ellı kilomelrf' e 
kadar ıkırahilect i umiılindt'dir . 

Aiti yıl memurluk 
yapanlar 

iki kerte birden yükselecek 

l>u)lıldtıf{UU• ICnrc, Baıeıu ~a
rıurnı lali) hakanlığınc eııi 

ha tan gözden reçirilnırktedir . 

Barrmılc )Bpılar.agı o luı ıı 

drği iklikler ara ında altı \ ıl mc· 
murluk yapaular iki k rt • hııden 
yllksehil<'<'ek tir . 

Haremde yi,mi liralık maı 
larda yirmi be§ liraya çıkarıla 
caktır . 

Kolinaon diş macun
ları yasak 

'ılıbat ve içtimai muıvtnet 
vekaleti Kolinos dis nııcunlarıuın 
yurda Rokulma 1111 y uk etmi 
\e bu vaNk gGmrükl re bıldirıl 
mittir . 

-------------------------------------------------------Emplre-Garod 
Amerikan Radyoları emsalsızdır 

Ant n iz Toprak tel iz diınyn istasyonlar 

h1rhirilt' karıoınaz. 

r ki makinanızı d ğıştirmek arzusunda bulu
nuyorsonız Al\HHIK '-.N RADYOLARIN UMUMi 
MI MI ~il 1 AJnmı in bir kar gun için bulundu 
ğun lnıı k n lısino murnco t cdiniz.4785 

Adana acentası 

lkınci maç 
llıwri flrll/,L 11 artan -

Yurduna 'erilen bir penaltını Mr.r
sinlil r ç kdısetle Yurdun kaleci 
si Ha1&n bOyitl fedıı\carlıkla kur 
tarabıldi . Sahadı galıp gden 
1ersin İdman Yıı du v Toroı 
ıporu le rık ederk n Seyhan ve 
Adana ıdmıa Yurduna daba çok 
çahımalarını temenni ederim . 

Her iki baktmio oyunu a-u 
ıel idare rttiklerinı memnuoiyetlt 
gördtim . 

Cuma günü 11bahlcyıu ıaat 
oudı atletizm beyetının tertip et 
tıği voley hol fikuıturlarrne de 
vam eclıldı . 
Tam ıut ontlı belediye o>ua 
} eıinde s,.y han por Adana iti 
mau Yurdu ır11indıki voleybol 

maçı bıkem Halis Kadri b~yin ıd 
resinde bqlaadı 

Adanımızda timdiye "•d., 
yapilmıyıa bu ~oleybol maçl1r nı 
seyretmek ıçin 1eyircil r ıab11yı 
bıaca bıaç doldurmutlardı . 

lık ııralarda Seyhnnlılnr Yur 
da karı• daha guzcl ve iyi oynu 
1orlardı : 

Aradan az bir v•kıt geçmeden 
Yurtlolll' oyunlarını duzelturk 
birinci lıaftıymı dokuu on bf'tle 
bıtırdiler . 

lkiaci devre bıılıdı Yurtlular 

A Brazufollı ve it Barabicb 

Oaıuaulı bauluıı lı:ar9111adı 

Bir tayin 

Vıli) elimiz mub11ebei buıuıi· 
ye \l&rİdat lcitibı Hilmi beyin Cey 

lııın kaza11 lahrirat katlpliiine ta· 
yin tdildiğini haber aldık • 

Dolandırıcı 

Nuri otlu Jızd adındı biri 
kendıııne maliye memuru alafl 
takarak Boiuı ktıı Nuriıedea 14 
lira para dolandırdıtı :anleıılmlf 
ve yakalıaarak hakkında tutua.n 
ctrakıle adlıyeye gönderılmittlr • 

galıbıyeti kiçırmamık için çolc 
çılı§ıyorlar ve hıtta oa iki aıyıya 
kadar yilks ldılcleri halde Seyhaa 
lılar bakımiytti ele alan Yurtlala
rrn 12 sayısına mukabil IS le be· 
raberlıii temın ettiler . 

Üç&ncü dure tekrar batladı. 
Yurllular voleybol ıalaaıında bu· 
~un kendılt>rini ıaıteriyorlaraa a 
hırbırltrilC' anlaıamamultk yüzü•· 
den Seyhuıın dört ıayıııaa 13 le 
arada bOyUlc bır fark varken •r· 
b nlılar tekrar bıktmiyati ele •· 
hp Yur thıla11n 13 aayııına lsaqı 
15 I~ oyunu bitirdiler Ye ıılip 
g ldıl('r ... 

hcioci maç Merain idman Yar 
du Addrıa ıpor uaıındaydı . Mer· 
110 vol bol tıkımı ıelmedilla
de-n Adana sporlular hDlrme• p• 
lip gelmitle dır , 

il. &mlh 




