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ÇARŞAMBA 

1 • • -- •• Fabrikaların 
A~tılu lrnkularile urrlarıodan 

ıcdirgiu olauloro rnliuıiz cuı bulo
hulacak . 

ON ntntNCİ YIL 

Valimizin soy adı '' Baysal oldu 
'' Atatürk; biz, 

Atatürkleriz .. 

Bliylik Ultet mecli i, büyiik 
rtnrını \ e oonrı• ımu adım Atn 
rk ko)dn • 

tatürk O) ndı. onun ) ptı 

bü) ük i lere ned 11 U) 1 n11 ge 
or ? . Gözlerimizi lıir kez ka 

ı ımızda IJ3 ız darmadagıoık, 
uz kaldığımız ~hnJeıi 1 olnyca 

r rn)n g tirehilirıı . 
lu uıı dış gücii mmn ka\ga 

larıodnn, lıJkım ızlıktn11 soııra 
tmiıo gibi gUriioü)ordu . ) a 

ılar im dı gfütiııüı;e liakn 
Türk ulu unun buııdnn on· 

ı c yarar bir ri kalmadıgıoa 
nmı !ardı . 

'I tirk ulu unun iç gü ·ünü bir 
ıczcu ) oktu, ulu un dışı gi 

içini d do«uıık. bozuk sanı 
r) rdı . 
Onun iç gücihıü ilk öııce e· 
· duyan büyük öadcr oldu; 
un bütün varlıgını yttirmedi 

i biliyordu . 
Bundan UtUrü Türk ulu unu 
una dek dayatılma ı gerek 
il bir a\ a,.a ça 'ırdı, bütün 
lüklcr, gördüğümüz üzere>, ye 
i. Dagaık, ba ız kalan ulu u 
er, ak alınla kornnlıktoo çe· 

P aldı . 
'I ürkün gerçekteu taeı oldu. 

guu ona ~erilen bu •d, onun 
denberi değerinin en g~rçt>k 
umudur . 
Hu günkü urJığıınızın tek bir 

C• ı yok ki onun gök gözlerin 
üziilrıı ışıklarla <'an bul ınn 

ohun . Köküne bin balta vu-
nm • bir ağıç gibi kuruınağa 

tutam ttık: onun ı ıtıCJ, can 

Türk adları 

ikinci teli bugün 
yazıyoruz 

: 26 ( ) -
k dili arn,.tırma knnııııumm, 
adları lınkkında buldu •u ( ) 

fırıcleki i imi riıı ikin ~i ıi te· 
udur : 

Ankara 

Ferit Gıiııen 

\ eıki ata c\ gi i, ata ) oogı ı ata 
kııyku u olmo a dı bu ) urtta hi 
zimclir <li)'C el dokunduracak ne 
mi?. kalırdı ! 

111rılı bitiklerio t' huguole in 

dı, taliirk kurunu di)C) zıla 

cak . Bugü e biz \tntliklerız. 
'] arıhıckı d um: da bu olacak: 
B bamız D odı in ça rırıl c k. ) 3· 

rırıa Ö) le gideceğiz. 
) alrıız bugünkü inaoımız, bti· 

) ük dcaği ikli ki ere kar ,.ı derin, 
sa~;lam lJaghhğıwız, acun) üzüıı · 
d ki tutorlığımız; bizden önce 
acunda dolaşan aydaşlarımızdın 
çok ü tün olacak: çünkü bizim 
Önderimiz latürktiir. 

kökleri hütüniimüzün yü 
rcklerine d dağılmı ulu biı 

ngaçtır. Onun gölg inde yurdun 
Bıyıııdırhğıua, ulu un ileri doğ· 
ru ) ürü} ü üne çemreui ·oruz. 

Onun üzerimizdeki gölgui 
bir baba gölge i . Bu bizim içio 
u~ hüyük bir kıuıktır .. 

O. dföıU lmgiinc getiriyor, bu
giioü )Rrııı. götiiriiyor. Geçmiıle 
gelecek Tiirk 10) unun ortasında, 
bo ı göklere erişen Heoau bir 
atadır. 

Atatürk adı, acun durdukça 
act~k ya§ıy•cak a tatürkler de 
onunla birlikte kalacaklar. Bu 
adın bü) iik onurunu, bOyUk ona· 
rı ı gUcünü yı ata aktardır. 

O, tatürk: biz atatürklcıiz .. 
Ua)ındır : Jyuıar 
Kınık f ck 
llcııgu Ebedi 
Yorum Unu ifaclr 
Yangı lı: 
Kumu Devir 

Meclis bakanımızın 
Soy adı 

.KH :26( )-
Cumhur r isi ta Türk tarafın 
dnn hü) lik mili t medı i hn~ke · 
m K:tzım. poıtR)ada ( Öz Alap } 
odı \ rı)uııştir . 

~~-------·------~~-
Valimiz 

Fabrikaları çözden 
geçird. 

V limiz Bay Tevfik Hadi Bay 
sal ıki güo önce ynnlatında beledi· 
ye lı şkooı nğlık i !eri Çl"kip çe 
vire ı r. lıelediye h doktoru o 
larak r brilnl rı dola mı \ e ora· 
d temizlik , s •lık ve çolışmn 

le· yönle ini gözcl n gt"çırmı~I rdir . 

ora, \r~ıııı ığo, 
rguıı lıorı, 1 

\hun teıım rgun olı, lp 
un Al)u rilm mı, ip r 
\auıı;ur, rıg Boga 

ot : ) ıııalnrıuda ka \ zıh ad· 
kıdıu adıdır • J 

Valımiz fnbııkaloııle gördüğü 

snğlığn U) guo uz ' tcnıizlıg y 
kırı yôud mi rı duı ltm 1 ri için 
fnbrik çekip çevırtrılerine ayrı 
buyruk vt'rm'şl rdir . 

ı\ğulu koku 
.. arın hii) ük bir p rça nıclo 

p )On .. ıdn.I rı ed<'rind bn 
r udırm• cık k •tecle lizüntli)e 
oknp tedirgin eden fabrikaların 

11ğulu kokulnrmrn önilııt> geçmtk 
için bir kııç kez af'l acı )DZnıı 

tık' 
Ôl!ıendiğimize göre ücc 'İ·. 

lay et k lı, bu )Ozılarımızı. gcregı 
,ibi göz önüne • lar k bu ı~e ı) ı 

f,ir em hulnı k dü iinı r ile 8)r1 
bir komi )OD tr kilioı bu) uruk· 
lamı tardır . 

Valimizin soy adı 

Bay 1't 11/ik Radi Baysal 

- Boy al ,, özünü oy ıdı ola· 
rak aeçtikleıiııi öğrendiğimiz va 
timiz Bay Te\ fik Hadiye hu ö · 
zii ııe dü§ün e ile eeçtiklerini 
soran bir yazıcımızı Valimiz : 

" - 23 ) ıllık bütün memur· 
hık Omrümli yurdumuıı dirlik 
düzcolik i lerinde gP-çirdim 'e 
geçiriyorum . Saçımı bu uğurda 
ağarttım ve en biiyUk iç kıvıncı 
bu yolda buldum . 1 te bundan 
ötürüdür ki " asayiş , Emniyet , 
me alemet, elamet, sulh. ükiin 
Ye rahat ,, mana ıua gelen " Bay-
ıl ,, ı kendime so adı olarak 
eçtim ... 

Demiılerdir . Değerli V •limi 
zc çok yakışan bu soy adından 
dolayı kendilerini kutlarız : 

Münir bey 

Adın. Cumhuriyet müddei
uuınmiei Münir beyin soy ulııu 
11 Altı Oku oluık aldığını öğren· 
dik , kutlu ol un 1 

~~---------·--------~-
Dlkkatıer: 

Telefon işi 

lJlr kdç gwı urıcc ıarw bir 
ucunda bulunan erke/\ llsesirıc 
uğramıştık . Kölu bir rastlayış 

olcrrali , o sualle mc/\lcp idare
slrı/11 şarla eveti lwıwşumsuu 

9erekleştlrcn bir iş oldu . . lfl>lile 
M11 çekip çevireni /ıemcn tele/o· 
na sartlclı . Manyalo man!J1Jlo 
ııslune .. St yol. . Öte yarınaM 
iş : şardon coetlce isle11rceh 11es 
11c u ııa adnm gt•rlklrsc bir cam11 

l/O/, olma ı cıibi bir l ılim ı uebl 
lırcli . M I I l>in çel ip ~ eıı/renl 
bu iş o 11111 l l 1111111111 bul •r,•/, 
yı re/; ncısı ıl b: 111/ ıtlı · 

U l ı ı , gormı ır u 
1111 ... ı ş 11111 uz ı bır w·ı111tlcı 

<111 • JJu t lr l ı ir ış ıç/11 şarl ı 

I unuşııı ı \ oracl 111 bir 11 sn i · 
l m I ı ııa ıs11 ırl una I '' il 
9 r 1 oluyor . Sari ı le/, l>rıfjllfı· 

ğmw t l 'fondur . f:;t ,, da /ıoy 
I g r /il bir ç ı ıda işleme:. , iş 
yarama ... Posla 11r lelef oıı tşle· 
rim ç !.ip ı cllir 11lcrdc11 kaç "ez· 
yakllrdıA , diledik : 

-Bir usta yonderin de 111 lele
fonu onarsın I 

D/yr, . Usta [Jl'ld/ , baktı 
gltll .. \'t· gorıiyors1111uz kt lele· 
f 01111muzgc11 işlemiyor ., 

Simdi bi:. sor11yor11: • 

1311 ll'lı fon lşlerlmi:i11 dm:.e11 
lcmll!/i 9u1111 gormlyccel, miyiz 
<lersl11lz ? 

Göçebe ÖtUAU: 

Öz Türkçe 

Kaman dağlı l 1 Eminenin 
oğullan ve özenleri 

~~------·------~~ 

Diiz ıçİl d<' Kır J ma~ı l'eulm· ı 
rı mı 'eni ha t n düzenledi 'e . .. 
bana: Giılünı: Bu çal cağım 
ili kü ilk o,rtcmlığirn türküdiir. 
On y ım<la rnrdım, )Oktum. Kö
yümUzc bir koca \•rot gelwi.ti. 
Karılaı Lu m radın baı.ma ü mii , 
ona ğıl •aktırı) oılar, onu boyu· 
uı Ö) leti}Orlardı. öyleoeıı tnr
küler içinde beni u türkü çokça 
uyaladı. Çoı:ukluk hu yn: türkii· 
yü olduğu gibi aldım .•• 

Kır İsmıilin okuyacağı bu 
türkü, (1876) Hus tl\ ıışında ko 
nar köçelcrtlcu Emineoin Çeriye 
giden ofulları \'e özneleri iç-Ju 
yaktığı ağıttır. Kır 1 mıil bu 
a~rıdı R\ radın ığ'~nıdnn çıktıiı gi· 
bi okudu, beıı de ol<luğu gibi yaz· 
dım. 

Kamanda uşal\ kalmadı 
Sıiı ı1 ilen gitti Lô.dıf 
Yataımyorımı, gece !Jıllldı1::. 
Gellnlcrln, zarı ilctı 

• • 
KamH dağı konar iöçeleriu· 

den bir obanın: (Ömer, Oamım. 

}'azarı: Yalmurı l'alguı 
1 A. Rize] 

\ li Mn , :\li, Brnli ]•akı, 

'arı) ndl rınd ) di )iğidi hirden 
Hcdif ol r k çeri girı) or. Emi· 
il" hunlarıu kimi iniıı öz ona ı, 
kimi init ko) ıınne ıdır. ) üreği 
kalkıyor, dnyanumı or ela ondnu 
ötürii bu ağıdı )akıyor. 

Ônıer, Usman. \leli ilen 
/lafız Maraş, Ali ile11 
Acap /rnvııştumu ola 
IJenli Falilm Sarı ilen 

... 
• • 

Fakı cammuı bulbulıı 
Sarwm ylizti gı1lgıilli 
}'ayldlarm mor sli11bıilu 
Koç dağwın, karı ilen 

• • • 
Emine bacı; gidenleri sayıı 

tırdıktan oara geride kalanların 
gcçirdiii \'e duydu ru tasaları aıı
lıtıyoı. 

Ana ağlar, bacı a!Jlar 
Ağ gelinler, kara bağlar 
/Jakuı pustu ala dablar 

- Gerisi ikinci firtlkde -

rt Kuınan: Adı la 
adlıırdandır. 

·akııılıgı 

Dış bakanlar Fransada 
M. Lava) ile M. Titülesko 

neler konuştu ? 
~~-------· .... ------~ 

Dış işler bakanımız Bay Tevfik Rüştü 
Aras Cenevreden Parise uğradı . 

ll. l.mwl 

l'AB1 . 27 ( . A } 
ıırnn) a lınridyc haknuı f 
le ko ile 'l ürkıy lııırid 
111 l c\ fiJ Hii tiı \rn bııguıı hn 
rfri) hrıkanı 1 1 l\ cıl t rnfın 

don 'erilecek öğle eme •inde 
buhmacnklnrdıı . 

) emrkte dikknte değer nok· 
tni n znı tnntıleri ) apılacağı 
oılmnkt dır. 

:\1. l'illll" ko tekrnr eac\ re 
ye dönmeden u vel Çın nm hn 
'eyn pf-.rşembe gfüıii Biikrr~c gi· 
dcıck 

0

0\yd sefiri l Oetrov ky 
itimııınamc ini \ eıirken hazır lıu 
luuacaktır . 

Türkiye hcriciye hakanı 'J't-.~ 
fik Hü lii ro i e u~rliııe gide-
c le 'e lmn t} iu toplantısına ) c 
ti mek iizcrc ikinci kir.unun ti 
''Un~ tloj'ru Ccne\fe c d<>nc ek· 
tir . 

,, 1'it il fr s 1\ () 

Pnri : 2i (A. A.) - IJüıı öğ. 

lcdrıı onra f. 1 ıiv•I ile f. 'l itO· 
lr ko ırasında )Rpılan ve fc\ 
knludc do tçı olduğunu ıöylcmi· 
ye bacet olmıyaıı görUşme, bir 
müzakere olmalctın ziyade ev\'el
cc y ıpıl mı., olan göriişmelcria 

tr.k.rarı ve ıydııılotılmaaı olmu~· 
(llı. 

Görüşme, Yugoslıvyanın 110 

tı iylc lıcaristaoın \Crnıiş oldu· 
ğu ccvabırı ulu ler kurummmn 
ıtmı oldutu nıe eleler iizcrinde 
olmu tnr. 

- Gerlıl UçUncU firtikte -

Yumşak ve sert 

d' da oı nn ~e uygunluk ara· 
mok alı§knnlıgında olen merakh bir 
orkada ım diio yolda kar una di· 
kildi ve : 

°' - Amma )apun lıa, diye ôzr 
lıo 1 dı, u eui aldığın •· Kösküç •• 
odı do nenin rır i Alla en ? ömrüm· 
de lıi~ i~iııut"di~im lıir öz .• Kö · 
kiiç ?l akm bu Kö dinlcmi§ adam· 
loru \erilen lıir od olıno uı ? Eğer 
lıu du uocc ile bu adı takıudı iıeu 
bunu iooumam . Çünk.U eni çok 
alıuı;un bir odam olnrok ıonırını 
lıen . . hald kuzum, Ü) ler misin 
ıu " Kö kiiç ,, ün nı• dcoıck oldu· 
ğunu bana ? " 

Arkada ımın bu ııragtırma ma 
önce yıılnız gülmekle kar ılık \'er
dim. oora baktım ki, anlamak için 
nyak diriyor; edemedim arıık , nldı· 
{;1111 yeni ad için eurılım arılanını 
ona : 

K<i kiıç di ·~ ol ne ney der· 
ler ki, bu; kalınca, ağlamca, uzunca 
bir ele ucktir ! cu h:ridir! Güclü e 
anlar a yumşak )erlere çok derin 
batar kufir ! Bazan ) um ak aaoa· 
rnk aplodığıo erin içinde eğer 
seri bir ta a ra ılar a da sivri ucu 
körelir , yam•hr, aşınır ! Ammı onu 
gene keskinleıip kullanmak kolay· 
dır ! 

Şimdileri görmüyorum ; eıkiden 
mahalle aralarında kıt günleri ev 
)'ılı:rntılaranm yum ak ve ıslak töm· 
ekleri üzerinde mektep kaçkım ço· 

ouldar bununla oyun oynarlardı: 
ekiz on > a§laraodaki bu arı· 

ruaz külhanilerin her birinin koltu· 
ğunun ahında bir kaç Kö kbç olur: 
ilkin biri i )'Umşak toprağa bir atıııa 
Kö kücüniı oplar, öteki d ~ lıaıugı 
)Crden hunu düşürecek bi~im<l 
kcııdi KöskiiciinU aplnr. Bir iiçUn· 
cü , bir diirdiincU ... de höylece 
yaparlar •.• lhı arada ilk ataınn 

Köekiicü, kendiıioden onra gelen· 
lerin 11reıcı baııılıırilc yerinden ge' -
cmi ıir . Ue inci O) uucun un dey· 

ıu•ği çok defa hu allaıımoğa lJa'· 
la)arıı de,irir V<• aruk hu , ·ere ı· 
kılan Kö k:ü~~ onu düıüreoio malı 
olur • • 1 te vaktile bu biçim dcy· 
nek: o ununa •· Kö küç O)UDU ., \'C 

o u u ivri, kalınca, ağlanıca • uzun· 
<'a d~ ııcklcre de " Küık:uç " der
lerdi ••• 

Bu O) unda kıızaunıak için ouc 
dll.m~k de~il , grriye kalmak ve 
uıcldlerin all rıdırdıAıııı lıir vuru~ıa 
luıllııııdıı uıok daha tı)guıulur ! 

Gorii) or 1111 ) o; lııı 'fiirkç<' uu 
caıın apıığın gilıi İ) lfıl11rla , ta rıf· 

lerle agil mo lıh \C)ahuı da \ı•eııı 
kOliilıı gr)dİruıcuın uıoııu ı )okıur .. 

J .... imdi onladın mı Ku kuç uı 
dt>ıııt·k mi 

Bu • f r yhzumc m unh mauulı 
b kıp tı nllıını.ık H' lıı) ık ahın· 
daıı ı:;lllııırk ıro ı uno f;l')mi~ti. Gü 
lıl ıhk \f" ouıo enğol un D)rılır 
k 11 ı kod ı 1111 boııe u oğiıdu ''l'I • 

1111' i dt> unutmadı : 
O lr i " hay Kıi ku,; ; gô 

zlııııı oç ' tetik douun ki; umı:ak 
anıp oploııncıı~ııı )triıı hında rt 

hir tô n ra tlo ıp do ouın uuıru 
oluııya m 1 . . ,, 

Kôskıiç 

·······-~-
Belediyede 

----
Soy adı alanlar 

Ayniyat muhuibi Osman bey 
"Ôı hey,. , luhı1tbe muamell t 
memuru Mehmet bey 11 Öıcr,, , 
Muha eb kiitipleriod o Adıl bey 
"S"ıer,, diye ıoy ndluı ılmıı· 
lardır . 

latbnamız idare müdür mua· 
vhıi Hamdi bey de "Gönen., diye 
ıoy adı almııttr • 



Firtik : 2 

Bir Kraliçenin hayatı 
~~--------·---------~~ 

Bundan epe) ce önce idi, '·Türk ı 
Sözü,, nün bu siilunlaraua Homnn)in l 
krnliç<' i .Marinin boraııııa ait nwrıık 
ııyandırırı hir fokim hnıırolar1 koy 
muştuk . Bugiin dc. lıizzat kroliçeoio 
kalemilc anlatılan hu hatıralara ait 
yeni hir kiınptan balıst.dt>n meşlılJı" 
lngiliz mccnıun~ ı ir 1 t in bir ya
zı;;ını R:ı;Bğıyn alı}OrtıZ : 

Kraliçe Marioio gtçmiş gün 
lerinin batıralnrıııa nit yazdığı ki
tabm birinci cildini &f'lotırken, 
giıli kalmış bazı güzellikleri or 
taya dökmüştük . Şimdi bunları 
gene kitabı yezanın F.ğzındao din -
Jeyelim : 

"Miralay Odobescunuo uzun 
geniş favorileri vardı . Dö·t köşe 
denecek kadar iri ve şişman olan 
bu adanıırı kalın bir sesi, birden 
bire patlıyau bir kahkahası ve at
lara karşı büyük bir sevgisi vardı 
Kestane renginde, benekli bacak
laıı beyazlı bir ata binerdi . BU 
tün bu tafsilat )esiz görülpbi
lir • fakat bunlar lleniın tasvirle 
rimi canlandırıyor . Bana kalırsa, 

bir adamın neye heozediğini, bir 
kadrnıo De giydiğini veyahut bir 
sofr1tda ne gibi çiçekler bulundu
ğunu bilmek gerektir ... 

İoson veya hayvan, çiçek \ eya 
manzauı , \ak veya heyecan, kah· 
kaha veya göz yaşı duygularile 
y1tşayan bir kimse içio huolanu 
hepsi enteresan şcyltrdir . Her 
günün işlerinden alii.lui duymayan 
ve yalnız büyük vakalarln heyeca
na gelen bir adam, hayatıo dışın· 
da yaşıyor demektir ; onun özüne 
varamamıştır ve yahut ben böyl~ 
böyle dilşüoüyorum.,, 

Bu edebiyat inanıoa karşı gös· 
terilen itirafı ~daha fazla geııiş

letmclı. lüzumuau duymuyoruz • 
Buııun gü7.el verimlerini kitabın 
her sabıfesinde görüyoruz . Kita
bın ikinci cildini okuyanlar, duy 
duldarı Ka\ ancı Kraliçe Marinin 
eski benliğini bu kadar canlı o
larak yeniden duyabilmesioe ve 
tanıdığı insanların en belli başlı 

vasıflaıını görebilmnine borçlu
durlar . Pek kısa olan bu satırlar 
da bu güzel kitaban bazı parçala. 
rıoı almak çok zor ise de Bulga· 
ıistan Kralı Ferdioaod için ayırd1. 
ğı Lir kaç satın koymadan geç 
miyecrğiz . 

'·Kral Ferdioaud kendi kendi
ni tetkik etmekten hoşlsr.ırdı ; 
kendini türlü rollerde görmek is 
terdi . Bazen kurnaz, seremoniye 
bağlı bir diplomat . ber isteği iiu

ceden düşüuülmesi lazım geltıı a 
Jıngan bir hükümdar veyahut ter
biyeli, gayet ince düşünceli, d j . 

mn gülen alnycı ve şakacı bir ha 
yat adımı ohn . Bazan da daima 
kaynamıtkta olan esrarlı bir mem
leketin asık suratlı, korkunç bir 
müstebidi olarak görünürdü . Fa 
kat bütün bu rolleri takındığı sı 
raJaıda hiç bir zamnn o yarı alay 
ifadesi yüzünden eksik olmazdı . 
Ortalığı telaşa düşiheıı türlü ben 
!ilden~ girip çıktıkça onun he -
şeyi gören, kurnaz ve lıüçük göz:r 
!erinde , aııcak işlek beyinlerin 

ıezebileceği bir kıvauç parıltısı 
bulunuyordu .,, 

Kraliçenin lugiJizliği bu ciltte 
de yeniden gözümüze çarpıyor ve 
doğum yerioe oları bnğlı1ığın ne 
kadar devamlı olduğunu görüyo 
ruz . KraJiçc diyor ki : 

"Biz başkn bir :memleketi yıırt 
olarak tanıyabiliriz . Tanrının bizi 
yerleştirdiği yerd çalışır, sever, 
kendimizi orRya alıştırır vo pa
yımıza düşen işlP-ri görürüz , fa
kat doğduğumuz memlekete ve 
hele İngiliz topraklnrına olan ha-1 
ğımızı biç bir güç göremez . Beş 
ka topraklar<fa susayan kökler 
dahR derinleıc salınarak ancak 
healiklerine en yakın gelen top
raklardan healeyici gıdalerın alır. 
Jar .,, 

Kitabın bu cildi Kraliçe Ma 

rirıin veliaht olduğu zamanlarda
ki bayatını anlatıyor . Kral birin
ci Karolun ölümü ile kapaotın bu 
kırilik devirde verilen son karar 
Kraliçe Mariniu isteğine uygun 

Cdüşeıı karardı . Bundan baıka 
Kraliçe Mari balkı sevmesini ve 
onlauo kalbine giden yolu bul 
masanı ögreDmişli . Kraliçe bize 
bir çok göneoçleıi ve acılan an
latıyor . Buaden birincisi krali
çenin kendi gönençli, sıcak kalpli 
yaradılışından ve sonsuz cesare 
tile iyi düşünen kabiliyetioden, 
ikinçisi de kalbine! eri~ ılmesi çok 
güç olan başk lnnmn duygulnrı 
oı düşünmek ôzliiğü olmayan ve 
d ima yeni kurduğu ha:ıedanm 
bekçilığioi yapmak mecburiyetin-! 
de olen asık surnth kralın sert i~a
resinden ve yenı kurduğu krallı ' 
ğıo Avrupadaki mevkiin<len doğ-! 
muştur . Dar dü~iinceliği ile bir 
Prusyalı olao Kral ke~dini hiç 
düşünmez ve Krallık \ azifesine 
temamile bağli idi. 

Veliaht ile karısı, Kralın en 
ufak işlerde bile kılı kırk yQrar
casına düşünmesinden çok acı 

ç"kmişler ve bazan özel yaşayışla· 
rına karışan ve en çok scvdikler i 
düşüncelerini alt üst eden emirle- 1 
re boyun eym,...ğe mecbur kalmış 
tardır . Kitabın bir yt.:riade Kra
lın Prens Knrole hoca olarak k""n· 
di seçtiği bir lsviçıeliden bahse
diliyor . Bir sürü protestolara al-

dırmıyan Kralın bu İsviçreliyi mem
leketle tutması , Romanyaııın _ha· 
la acısılll çektiği hir çok yaralar 
açmıştır. 

Bununla beıaher Kraliçe Maı i 
awncuının iyi özlüklerini israr ile 
anlatıyor 'e lıu sıkı ter biye siste 
minin kendisine ne gıbi karlar 
verdiğini gösteriyor . Kraliçe Ma. 
ri hıç bir zaoıan ruhunun eıilme 
sioe yer vermemiştir . Etıaflarıoı 

aran casusluğun içinden temiz 
çıkmak ta kolay bir şey değildi . 
Çünkü fena ıluygu taşımıyan , 
yaşama kıv ncını duyan ve güzel 
elbiseler , eğl~nceler ve beşeli in
sanlardan hoşlanan ııhhath bir 
genç kedıom suçsuz barcketlerİ, 

fcoa duygular taşıyan diller tara 
fındnu kolayca fenaya çekHebilir 
di . Kraliçeye uzatılan fena diller 
pek az idi, fakat bu gibilere rast· 
ladığı zaman biç müteessir olmaz 
ve bu suretle bu diller işleye 

mcz dururdu . 
Bu cildin içindekileri buodao 

ziyade öz olarak bildirmek kahil 
değildir . Y elnız şuou söylemtk 
isteriz ki bu kitnp okumağa de 
ğer , kendisine mahsus edebi çeş · 

nisi olan hirinci sınıf Lir uerdır. 
öıl erimizi bitirirken belki de 

kitsbın, yalnız içinde bulunanlar 
için değil. dışnrda bıraktığı nıev 

zular için de değ ri olduğunu söy-
lememiz gercktır. · 

Bu ciltte rıdı anılıp ta daha 
fazla iyıab cdilmiyen bahisler lıi 

raz da merakımızı uyandırır . U 
marız ki kitabın gelccel ci diud 
halk işleri bu çiltteki kadar giz'i 
tutulmıyacnktır . Bu cıltte, bir ev·' 
velki gibi çok güzel resiınleı le j 
bcnzenmiştir • 

Bıçağı tutulmuş 

Süleyman oğlu Mustafa adııı -
d birinin bıçak taşıdığı göıiilmüş 

1 
alınarak hakkıııda kanuni mua 
m"le yapılmıştır. 

Kavgacı bir kadtn 

Vafifi karısi Emine ve kayna 
nası Elıf arasında çocuk yüzün· 
deo dövüş çıkmış ve Emine kay
nanasını lıeş güo sonra tekrar 
muoyenesini icabettirecek derece · 
de dövmüştür. 

Suçlu yakalanarak hakkında 
zabıt tutulmuıtur. 

( Törk ~ 

F asta - ltalya 
münasebetleri 
Ji'ransunın Roma sefiri Kont 

n~ chambrun, hariciye nazarı M. 
L3\'al ile uzun bir mülakatta bu· 
lunmuş ve hu akşam Romıya av 
det etmiştir . 

Son haberlere göre-, Fransa 
ı;ıefiri İtalya başvekiline yeni teb· 
ligatta hnlunıcaktır . Kont De 
Chamb·un, Fraosının noktai na
zarını ve iki devlet arasındaki 

umumi ihtilafları halleden bir 
formülii 1talyan başvekilioe tek 
lif edecektir . 

Bu formül, gerek .Fransa -
ltalya devletleri aıasındttki mü 
nasebetlori ve gerekse bu iki dev· 
letiu Avrupa vaziyeti karşısın ti ı 
ileride ittihaz edecekleri battı 

hareketi izah etmektedir. Bu for· 
mül Fransa il~ İtalya arosında 
akdolunacak muahedeniıı esas 
lerını dn gösterir . İşte bu vesile 
ile .M. Laval Homaya gidecek
tir . 

l\l. Lfival, Kont De Chawb 
run'ııın lu formülü İtalya hüku
metine tebJiğ etmesinden evvel 
bu hususta neznket icabatı dola
yısiyle lıaıiciye eıır.ümenine iza
hat vermiyeceğini söylemi§tir. 

ı\1. Lavalın Homaya yapa~ağı 
seyahatin müsmir neticeler vere· 
<·egi temııı edilmcktedır . 

- Kuriyeru delldsera -

Yakınlaşma için 

Bütün Slav ve A\Tupa gue 
teleri, Sofya ile Belgrat arasında
ki aolaşmı hakkıoda mütalaa 
yürütmekte ılevım etmekte ve 
lmnlnrdan çoğu da bu anla~macla 
siyasi gaye araştırmaktadırlar. 

Bu adlaşma ile t~min edilmek 
istecen, her şeyden evvel, iyi 
komşulu1', huzur ve sükun içinde 
yaşamaktır. 

Uzun seneler<lenberi devam 
ettirilen düşmanlık ve çarpışma 
hır, Bulgar ve S11 pları f r la kete 
sürüklemiştir. 

İkisi l1e büyük bir devletin 
istismarına uğramıştır Kendi hii· 
kumet \e uluslarının faydılarıoı 
unutaınk. ~1Aursuzcasına laşkala· 
rının faydalarına çah~mışlardır. 

iki tnruf arasındaki münase
Lat, son zawaıılarda clayınılamı· 

yacak bir hale gelmişti. İşte hu 
vaziyH, İ) i geçinmek ve aolaş· 
mak gayesini uyandırdı. 

Bu anlaşmada iki dü12ünülerı 
nokta, Balkanlarda snllıun mu
lıaf uasıdır. Bunun için de her 
şeyden en'el, Balkanların huzur 
ve siik ununu bozan Sırp - Bulgar 
anlaşmamazlığmıo ortadan kalk 
ması lazımdır. 

Fakat bu anla~mıoın tahkimi 
\e hakiki karclf'şlik halinr. gel
mesi içiıı, Yugoslavyade yaşayan 
Bulgarlaı ın Bulgarhklarınıo ta 
umması icahccler. 

Bdlkaıı 'e uwumi harpten 
our n adetleri mühim bir yckfüau 

bulan Hnlgarlar. Yugoslavyayı 
tcrkctınek medmrivctinde kal . ,, 
rnışlardır. 

Aırvat, Sloveu kilise ve mek · 
tcpleri muhtariyetlerini wuhafa 
za ettikleri gibi , Bulgarlar da •Y· 
ni haktan istifade etmelidirler. 

Bulgar lıalkınııı bu tabii hak 
larıuın tanınnıa"iyle Yugoslavya 
KrallıJ;r'ı hiç bir~ey kaybetmiy<"
cektir. Bilakis dahili kuvveti 
ve uluslar arası kıymet ve ehem· 
miytti artııcuktır. 

Bu suretle millettaşlaşlatımız 
Yugoslavya lıükfımetine bağlı ka
caklarclır. 

Bu, yapıldığı takdirde. Bul
gar · Yugoslav çalışma birliği 
daha kolaylıkla meydana gelecek 
ve tahkim olunacaktır. 

- Slouo _ 

Kaman dağlı 
- Birinci firtfkden artan -

Kaca kalmış, karı ilen 
• 

* * 
"Koca kalmış kırı ilen,, ev 

lcrde yalnız kocaların kalmış ve 
g~nçlerin gitmi§ olduğuna imdir. 
Rusta kavga Kuruluyor 
L<idlf ora derlllyor 
Tarampalar, vuruluyor 
Muzllrnlı boru ilen 

* • * 
Kır İsmail askerlik etmiş Lir 

adamdır. Öyl .. iken burada adı 
geçen (Redif) ve ( Tranpet ) ad
larını Emioe kadıu<lan duyduğu 
gibi okuyor ve arada gülümsemi· 
yrrek " duyduğum gibi sö!ilyo· 
rum ., diyordu. 

L<ldijler tabya Jrn:.arlar 
Çavuşlar bölılk dri:erlu 
Murlllsa ldıfir boza_rlar 
Peygnmberirı, zoru ilen 

* * >!< 

Şimdi bo:kurtlar giireşır 
Yiğitler kana bulaılr 
İşalla Jızzır ulaşır 
Al bayraklı, biri ilen 

* * * 
Buudan sonra Emine kadın 

kızları ( Arzı ile Hadça ) yı öğer 
ve durmadan derin düşünceler 

içinde yüreği l, abarer, Çerilcrin 
dönüşünü gözü ününe getirir . 

Ar.:ımm beliği sıra 
Hatçamın gözleri kara 
Gölden kakmış ·benli Turna 
Ötıişügor, dili ilen 

* * * Ldciifler geliyor dcuse 
Muıtucu evime girıe 
llalll kdlıya kıra binse 
Sa11cağ11n, doru ilerı 

* * * 
Kır ve doru tonlu atJar ile 

kar,ıyn gidecek olan: Halil kah· 
ya, ile Sülcymanın kim olduğu 
nu bilmiyoruz . Bu iki adam el 
sa, olsa iki dünür dür belki : 

Emfnem diyorcla aman 
Üstümıizclerı kaksın duman 
Bizim konağımız, kaman 
Mor çemenli kuru ilen 

* * * Hundan ( 60 ) yıl önce oku-
ma, yazma bilcnleıiu }·azılarını 

okuyun, birde dönün Emine hı· 
cıuın bu ağıdını gözden geçirin; 
ağlarsınız: öz dılinia güzellıkle

rindeo aykırı yolliı·a sapmı~ olau-
111 a acır sanız değil mi ~ 

işte Türk ulusu; bu acıyı duy· 
du ve onuıı için kurultay kurtlu 
üz diline döodü ... 

Süzlıik : 

l - Özne : Damat, 2 - i>uı
tu : Sükut etti . '' Türk Ata ,,uııı 
3 - Belik : Sa~ların örülmüş 
parçalar mın her birini o a<lı . ı -
Muştu : Müjde, 5 - Konar gH 
ç~ : Seyyar. göç(" be, 6 - Çeri : 
Asker , 7 - İm : İşartl demek
tir . 

~~-------·-----------
Yadeldeki bir gazete 

Çıkolıdan beri on iki yıldır, 
tutsak kıbrısın salgarnsı uğrunda 

yılmada·n uğraşını " Söz ,. arka
daşımızın bize gelen sou sayıları 
içimize sevinç \e kıvaoç verdi. 

Çüokü bu Türk gazetesi öte
den beri ya:.ı:dığımız gibi ulusal tö· 
riiruüzü kendisine örnek nylJlı,, 

haıardığımız yenilikleri kenrli yö 
usioe yaymıştır. İşte bu arkadaş 
öz dil sa ıaşıodı da payına düıen 
yükümü uoutmıyarık hizim gibi 
çabalıyor. 

" Söz ., biç işkillerımiyorrız , 
Lu koogusunuo da ver imini ala
caktır. oki Kıbrıs ülkesinde Tük
lüğüo ulusal, soysal dayaııığıdır. 

Bu arkdaşı caudan kutlarken 
mutlu yolunda geti k:almıyaceğıoı 
umuyoruz. 

( ŞAR SAVALARI) 

Ağır cezada 
Hadırlı köyüode Selim Sabit i 

efendiyi öldürmekle müttehim Sil· 
leyman oğlu Bilal , Yusuf oğlu 

Mahmut ve arkadaşlarının dünkü 
duruşmasıo:fa mahkemenin 4 bt• 
r inci kanun gününe bırakıldığı 
haber almmışhr . 

§ Belediyenin eski gnbıoe 
memuru l\lucuılu Ahmet efendi-

nin dün ögleden evvel ağır ctza
da yapılan durnımasında ehlivu· 
kuf tayııı edilmiş ve raporun ya 
sann11nmaaı için de mahkeme baş· 
ka bir giine bırakılmıştır . 

Bir tamim 
Memleket dahilinde işletilmek

te olan buhar müvellitleri ve mo 

torlar 329 numarslı muvakkat bir 
kanunla mürakabe ve rulısnt veril· 
mesi nafia baş mühendislerine ve 
rilmişti . 

Belediye kanununun 15 inci 
maddesince bu işin belt:diyeler 
tarnfındao yapılması vilayetten 
Ticnret Odasına bildirildiği haber 

alınm•ş\ır . 

Ulus evimizde 
kenferans 

ÜııUmlizde\ci 29 ikinci ttşrin 
peışcmbe · günü akşam saat 20,30 
rla Ulus evinde , Ulus evlilere 

•·Soy,, adları için bir kooferaos 
oodıo sonra da bir konser veri 
leccktir . 

Talit bey 

İnhisar müfettişlerinden Talat 
bey ıebrimize gdmiıtir . 

Bir nakil 

Adana Nafıa fen memurla 
rından Sadık bey Balıkesir fen 
memurluğuna nakledilmiştir . 

Yeni tayinler 

Deftrrdarlıkta açılan iki ta 
bakkup memurluğuna lıtanbul 

teşkilatında açıkta kalan Şehza 

de başt istihlak mtmuru İbrahim 
Ethem , ve Eminönü kazanç yok· 
lamı memuru Ahmet Hakkı bry 
ler tayin edilmiştir 

Öldürdükten sonra 
gömmüşler 

Yeni köydo Hasan oğlu İbıa· 
bim atlında bir adamın öldüıüle· 

rek gömüldüğü haberi üznine 
Doktor Şülsrii müddeiumumi mua
vinlaindcıı Şenf ve juıdar ma 
merkez kumandanı Aziz b,.yJer 
vaka yerine gitıniılerdir . 

Öldiiren Hergeleci Zılfo ile 
arkadaşı i\febmedin yakalandığı 

öğrenilmiştir . 

Gelenler 

AnkaraJa kur1tlan Ziraat ]Jan· 

kası kuru !tayını giden arkadaşla
rımızdan Sabri Çıtak ve Kasım 
Zeki br.yler düokü ekisprrsle şa· 

rını1za döomüşlenHr . 

Yalancı 

Remzi oğlu Hamit adıuda biri 
rezalet çıkaracak kertede serhoş· 
keo altı lirasının sermaye kadın

lar tarafı 1dan ç.Jıomış olduğur.u 
iddia etmişse de }'apılan tahki
katta yalan olduğu tespit edilmiş 
ve Hamit hakkında kanuni mua
mele yapılmıştır. 

Bir kaza 

Yuouı oğlu oıı bir y;ışındaki 
Rrcai oynarken nasılsa patlayan 
kap!ul, çocuiu el ve ayağından 
hııfıfçe yaralamış ve tahkikata gi 
rilmiştir. 
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Türkiye ve İtalya 
lalyanuı ta11111mış bir lelkfkçisl olan Ellor /fos t ıraftndarı yıı
dnld başlık allrnda çok cleğerli bir ya:.ı yazılrmşlır. Olqun Mr 
11c111111 1'urMyeyi 11asıl gurup anlııdı.11111 bize oğrc:lmesl clola
le bu y<1z1yı allyoruz : 

- Dıimlcn arlan 

4 Temmuz 1923 imza edilen 
a muahedesi Türkiyenin en 
im harici meıelelerini hallet 
ır . Buodnn hir kıç ıene s"n 
u ul mtselesi de hal olunmuş 

Turki) e J ulya münasebetleri 
teobeıi samimi ve normal 

•idedir . İtnlyonın AnRdoln 
tıla emelleri beslediği huk 
•ki hayali plar. laı a d. 'r olan 
felı rİvlly<'tler , bu münase
eıi lazan ihlal eyi miştir . Tür 
dahılinde ve haricinde mtthu 
rafındnn )Upılao tarafgira e 
iyat , her rıe kadar resmi mü· 
betlcre halel getirmemiş ise-de 
~İ} ede şüphe ve endişe his c
ıdame ettirıniştır. 

3 Nısao 1928 de Haıici}C ve 
Tc\ ftk Riiştü beyi o Ron ada 
ıolini ile 'yaptığı mfilak Ha 
ui tefehbüml r iıaJe rdilm'ş
Ayoı sene in 30 Mayısında 
i arayında , Tüı kiye ile İ tal 
ruında bir su'h ve bitaraflık 
bt"deai imz 1 nmışlll' Bu mu 
e gerek İtalyada \e gu k 

~İ} ede sevinç!• k rşılnomıştıı·. 

Bu müoaseb tle Musso.lıui , 
n ınrcli inde 5 Haziran tari 
e ~ı•ğıdaki sözleri sÖ} lem iştir: 

« halya Türkiye) c samimi bir 
be lem ldedir . Yeni ~Türkiye 
ne olduğunu bilmr\İ)ız . Türk 
ti hadsiz ıöhrele mahk ve 

tesaa nüfu~ ve ehemmiyeti ha 
rı~i hadiselere bağlı huluuao 
tef terafnıdao sevk ve idare 
ın büyük vr. ıılifuzu çok bir 

ettir . » 
ltalya - Tür ki} e ile gertk 
ıi ve gerekst ılcti11di sabada 
İmi bir surettt teıriki mesaide 
nmuştur . lı11lya , Türkiye ıl 
ı ıt n arasında dostaue mü 
bttlerin tesisinde büyük hir 

dun göstcrmişt'r . 

Bu muahcdcden soorn ltalya 
kıye müııasebetleri dahn ziya 
ekemıniil etmiştir . Kousolos· 
ve suçlulnrı ııtdc muahedderı 
lnııthr . Melts Rd111 v~ Ana 
sahilleri muelesi , iki büku 
tarafındau 1932 d~ hal oluh-
tur . Bu mueleleıin L bey 
lıemesiae hın•alcsiue llizüm 
laıemiftır . 

1932 ıenesioiıı Mı) ıs R) ıuda 
i1e Ba, vekili He Hariciye 

li Romayı zıv ret etmiştir . 
u mlioasehetle Türki}C -
ıulb muahedesi b ş srne 

detle ltmdit oluıım•ıştur . 
iye Cumhuriyeti 1932 d Miı 

r c miyeline gitrniıtir Tur 
Cumburi)<'ll burln en bi 

etler ile ve h"' at n Sov) t'l 
ı ıic samimi mim s brtlE-rJe 
nnırıktadır . 

uabedrl rı 
r al"')bl H•vcut c•r }n ır 

nda, fürkjye ınuahecl le in 
ı al yhiude vazıyet al ıştır . 
934 seocsioin Şııbat a} ıod 

an pıl-.tioe girmiştir Bununlrı 
be Turkiye i ı kendı vaziye· 
ai olan noktalarda munhedc 

t dılioi rzu dm kl dır · 
mi Boğazlar s .ıbt n ı, eri 
kkıııda Lozanda kt (lı ıı 
edf"rıin lağ\'i talebırıde buJmı 
ıd r . 

Ur kiye - İtal} an müuescbet 
• avdet edelim : lıalyı , Türk 
tıne bir kaç defa srıdakat -;.lr 
lnı gö teı me ıuc l a~men , 
)e Anadolu hakkında ı ndişe 
Pbe his'f·ti h slrm~ktedir . 
n devlet adumlarındcıo hıri 
lbın şarktü iklia l g r.ış'emc

ında en kUçilk bir beyanat 

ta bulunursa Türle gozeteleri he 
men lüzumsuz ve miınastbetsiz 
neşriyata bcışlıyorl r 4albuki ltal· 
ynnın genişlcmrsi biç bir kimse 
aleyhinde d ğıldır . lt ly arn ş rk· 
ta nrıu ettiği genişleme kültür ~e 
iktisat b kımındadır . 

it lya hırla Tl rkl r rasıııda 
karşılı lı h r t m ~liizı dır 
Bu ikı mıll l ııL ri ı öğr ı mtli 
d r . 1 n) ve Tiı ki ka kııım 
Jı ek 1 rın 
k'p dm k ulu uyor nr . G r k 
Turkıy d ve g ltol)nd lıu 1 
ıki mili r b bı il ogret n kıl p
i r nı "c' t değ ldır Jki mil! tin 
m tb h lıa y d Tu klen \C Tur· 
kiy d hal~ lnrı s \ dırebilir . 

H adi 1 r n thtis sah ple· 
ıioden ve vaı y ı .c ( nıy il 

adım nr ıarafı dan neşri lazım g -
lir . Kültür ah i b f kiıler ıı miı

bnclel si i ı , ga et eh m 
bir \ ıtn ol )' 

Tuı kç - Jt lyanc ve 11 1 
yanca - Türkçe İ)İ bi Hı •at ok· 
tur. Aldığımız bulı 1 r gör N . 
polı şark t tUsünun TUı J çe mu-

11 mi İ)İ bır lüğ t n ci cek ir . 
ilmi \le b rsi f a ı etimızi Turk· 

lere a lalın k çi bu gün ü h n 
pek wiıs itf Ttir ıyc-: c za ka 
uu t ı ımıll kabul etm' hr ve Turk 
gençle ı hiz'm üohersitc rımizde 
tahsil eıioi ıkmal etm kte bulunu 
yorlar • Akdenizio medeniyetini 
trmc slil t tm<'k çin Tüıklere eıı 

müsait merkez Roma şehridir . 
Doktor Şcmseltın bey tarafıu

dan ucşredilm kte bulunan '' Ro· 
mn hukuku ve tuıbi tetkikleri .. 
mecmu sını seviuç ile karşılama· 

lıyız . 
Türl<ı} ede kulturüa inkişafı 

ile m şgul olau adam! r , it lyan 
v alın lısanlarını ö reomesi içi ı 
Türk ra Leşvık edıyor ar . 

1 tnobaldı Alm nl r ve Fr n 
sıılnr bır r Ark o ojık shtu 

tesis c işi rdir . Bıı c bir Ar 
ktıolojık c ıstitli yep nlıyız . Vı 
buna muk bıl Rom da Türkı)·cn 
bir tarih ve ı nat tııstıtüsli yap
malı) ıı 

-Bir -

- • tHa 

Dış bakanlar 
Fransada 

Bırinci firtıkten artan 

r thi~cıle in h 1 

Sll. l\l ı J, 
leııi el gi gibi l r ı ı 
daı ılaı mca vrupa 
him bir amilidir. 

Çek o 
lıaklm ti 

ko 
ıl l 

rı ı il mu 

( TiirkSözt) Firdk : 3 

Adana Borsası Muameleleri 

( __ S __ O_N_
2 

_S _A~V~~- J PAMUK \C KOZA 
-

et s ı 
Kilo Fiyarı 

Sanlan Mikdar ı~ 

1 Eu az En çok 

Kasabada 
Yani belediye seçimi 

kabul edildi 

KA. Bı\ : 2i ( .A J Be 
lecli) c e ımı 'ila et~c ta dik 
eılilmi tir . 

) eni m eli ] 5 'Üodenbeı i ço 
lı .. m ktadır. 

Denizliden haberler 
Dl 1ZI 1 : 2i ( A l> 

ha 

!;) rım ı lırıll e\ ı } eni olc;ul r hak. 
k nd bir 3)' iirm k üzere kur 
açını tır . 

Yad ilden g len 
soydaşlarımız 

TJ KİHD C : 27 ( A. ) 
Bugün de Hoınan) d n kı 

rnpurln 1080 J tirk muhat ıri ge 
miştir . 

Malk ray } c lrştııılıııektedir. 

A tvin ekimi 

Art io : 27 (AA) Ş hrımız 

d havnlar} z günleri 1 ndır 
m ktadır . Çifçi urekli bu şekil 
de kı ek'm y pm kt dı . 

Arhıa: 27 (AA) - Reıılı ve 

kokusı J u m almış o n tiitun 
urunu şimdıye kadar görülm~m ~ 
kertede iyi yetışm'ştir. 

Havas ajansının 
tekzibi 

Atina: 27 (A. \) - Uava . 
Atfoa ajan"'•' 

f,.t)nullu çt•tder tarafınıiau 

Arcmulluga hı ha kın hazırlan 
dığı lınkkır. la ı halı rleri ırk:rip 
elmektedir 

ıle kur aJaııs giimriık ithalat 
r nıiuin l Z)idioi de tekzip et 
uıi,.tir. 

Doğu 'ıup ı ı ti dliz ·n ' 
süku uu be kitilme i ulkusUou 
güd u bu ç Jı,.m 1 r knlih zır 
<la Tıirk )<'!lln gi'tnı ktc olduğu 
sı nsuyı ıkmal tın ktı· o au T ' 
fik Hü ttı 

tir 'e > aun 
l U\ al ile go u 

Tuıkiye barıriye bak nı Tür 
k ~c ile Frons ara .adaki bnğ!n 
rı mü bet hir sur il pcrkiştırın~k 

rıu u u b slcm kt d r . 

öğulmckten 

imam kta· 

DID 

tı ı ir . 

hu uç hu üm t mer 

1 

Rom nyada 
Komonizm teşekkülleri 

kaptıtıldı 

Biikreş 27 (AA) - Romanya 
komonist fırkası ile komonist m -
biyctini haiz bulunan bütllu diğer 
l şekküller m rkezlerini kopnt 
mışlardır Bu tedbıriu ovy t se 
fa r tinin Bükr şte nçılmasınıo ) n 
kıo bulunmasıyle , münacıehettnr 

olduğu bildlı:ilınekt d r. 
Zi hukum t mili ye 1 yhin-

d b r türlü prop ğ dny mani 
ol k \ O\) t "rle mÜl s b tin 
iad s d d hilı bir teJı lik gö en 
mabafi ı tc kin tınek ıstiyor . 

32 te~ekliülü lnkad r ('d n 
bu te ırl r ürfi id r oin erdiği 
elabıyetc tnfıkan n keri bir e 

mirle t tbık edilmıştir . 
Bu tr.ş kkullerin nıerk zle ·ıo 

de ra tırmalar ynpılmıştır. 

Cenevre teli 
( ıı H< : 27 ( A.A ) Ha' u 

l ıldirİ)oı : 
\I. l iı\İnol ılı> Ln fık Hu ıit B. 

,. s !. Kilo 
Kopımnlı pamuk 
Piyasa porlıı~ı ,, 40 -_ Piyasa ıemizi •• 

ı iane 1 ·- ı2 4ı 
, •• fone JJ - 11 -

\ - Ek pres 
-- K lt>vlımı ·-

! YAPACJ 
1 ,-.;; 

Bryaz 
1 1 Sivalı 1 

' Ç 1C1 T 
]~ prt>11 

Iunl" 
~ 

u"'{ eınlik,. ·- 1,66 -Y nli 
~ 

''Tolmınluk .. -,, 
HUBUBAT - -·--___ JhıAdny Kıbrıs 

Yerli -.. -,, Mt.ntonr• -,_ -1 _ Arpn ·- -_ Faıtl)n .. , __ 
Yulaf 

ı Drlıcc 
1 Kuş yemi 

1 
,_ K( l{ n ıohumn ·- ,_ -- -

Hoklo 
·~ 

' Sisnın ·- ·-
UN 

•• ---snrrıı ETencİi 
ı-•• - ,_ -

·=.es ,. 
lJiiı kırma ·-· ·-.o~ ,. 

~~· - ,_ - · -
Simiı " ö ı: •• Cnmh riy~t 

-~~ ı- - - ·--=-a - ,_ 
:ıı:: > .... 
"'1 ::ı -

.. -- --1' CJo Dıız kırma .. 
- c- -

Jıı ı l rkrıl rinırı t CJll'\ r den ıızak 
l ulıını l ı-ı hrlıılı koıı e içtını.ıl ı 
rırıın lıırhiı i rk ı ıııe 11 ı llikiui uıill<'I 
f r · ı ıİ} ti kutılıı ıı nıını i ntzrliıı 
d prol to dt rt k içıiın11 ı rılııuiıı 

en az lı ~un <'\ \ ı ld ıı koıİ urı ite 
tr bitrnı ı~ı< mi lt·rdir . 

. ' "J\iTtı 

il Ht : 27 ( .~) IU Hll-

1 ukta lıu u ı ııu ktl'plt riıı J:ırı\. i \ ı 
bunları ı < riııl" el dcı mcktl'plPı iniı 
komıln i ıue ele i millNlrı trıııi)et 
kon ">inde ılı'ıı ıiııılı cı kıir. 

1 ıı"ılız • Mı: ksık \ t· l'ortt"kiz 

l 

1 

ıuiııııı> ıllı ri bıı ıl{!o A rııa\ ııılııkıııki 
ekatliyctlı'rıu ek rri i tıırafından pıo
te toru mu ip oldu~nnclun bu uw e-
leoiıı lıiı ckolliyNlrr ııı ı•le i olar ık 
ruzıınıııe)e konulma rnı 11111111111 kft
tipterı i roui iN ı1iı • 

Bir karar 
Huma· 27 ( \ \. Sıc. fo i 

&Jnbsı b lduiyor. 
J ol i o i ıiuaf ııuıhk.eme icı ıı 

i lic tak <lnir j 2.i l l 9~ 1 l ı ilıiıı 

dr ) aplıgı ınlizokt ıe ıı Iİ<' İı dı: 
Aot I' \( 1 ç , c Oj n K rntPrııi 
kin J nuı )O t f.ılim edilme <' i 
l ızımgel ı ğiı.e k rar , cruıiı:ıir . 

Avusturyalı suçlular 

Prens Pol Londrada 

.A 

" r h erpul Telgra flnrı Kambiyo ve Para 
27 

-
Vodrli , __ 
\ adeli 
H ıu:.ır 
fJint hıızır 

Nı Vl ork 

11 I 193! iş llnuka mdın alınmııtır. 
Saııum l'ı:ne K. :;,,4 

.. 

1 
t;ret JO ,5 6 72 - - ;-,o 6S 6 ll'ayşnıark 

-ı 
75 

'Frunk"Fransır.,, 8 6 93 
;j(J 

Src•rlin ••lnııilir,. h28 75 
5 07 Dolar "Amerikan,, 125 94 

12 44 F,nnk "leviı,;re" .ı,o 87 

' RADYOLAR 
l~skı HaıJyo makiııonızJo İs\nsyonlar 

yor Sesi f(\nrı Vl' parazitle doludur. 
knrııı-1 

ı\m ı iknn H \\yolarıınızm sesi piirıiz üz vo is
tu yonlnr hirb rino korışııııyor . 

HAD\ OLAHIMIZı lı•criihe ediniz, ve eski HAD 
\ ONllZI <I •ğiştirınek istorscnız ADANAT>A lıir 

koc giın •ri ı hulun n \MEHİKAN RADYOL \.HIN 
l\1( Mg 'Sil lNh ıııi.ıraenol odiniz. 47g5 

Empire-Garod Radyoları 

Adana Acentası 
:\ BHAZZAFOI..1 l 110 R. BARABICH 

O manlı Bankosı Karşısında 

Adana sulh H. hakimllllnden : ı Rus-Fransız anlatma
sı tekzip mi edildi? \ılaı o in Korşı) nknJo f lırikotor 

Bosncılı Halılı ı foı di ile \dann hn 
rosunda ınuko' y t n' ukat Abdur-
r hııı n \lı hey v ski el boğhnno 

hali ııtlc mul un zurrnden llu
ın Nıycızı b ylı rin mu aon mu
rrıf hulun lu l rı OroıJıbak 

(' dıl inl "aki(y nıini1urkm"n 
uııırı \ r 1 ri y sorı Bızdikiyan 

ga ık n lyovın verese· 
lı ri ı rka ı N ıuııı Turkm n verese 

Londra : 27 (AA> - Avam 
kamar11ında bir aorıuJ a kartı 
Hariciye bakanı M. Simon demiı 
tir ki : 

Frauııı hlikfımeti cumariui gll· 
nu bır Fraasıı-Sovyet mskeri an 
laşmaaı olduğunu lekzik rtmiş 
tır . 

Hu beyanatı inanabileceii
ıniıi ~aomm . 

1922 t r h i Evren Avus ur a Vuğoslav-
k . 

liezind 
lorı oph ı;ı t rikidnı ) ile covrili 
olup lıoli Jıoz rd yo li tlııkkı\n oll\
ı k huıhı lıı ark \ garp ve reııu
h 11 uııı ııni ) ol 'e iınnl n de Mi· 
kllı1 ' Kirkor \' r solcri ik n ol-

Bir milyon mark .. 

, 
ohu s rı 

y hudut ihtilafı 

Karadenizde fırtına 

in lıoln : 27 (AA) - Beş guo 
dUr ti n r ı tı v::ıp 'la hu 
r 'Y ugramıı an Sıuoba sıgınmış 
1 t dı . lsı u dul posta ı ve yolcu 
la Sı pta hıy ın duıelmuıni 
bddiyoılar 

) \111 \ nıylı K<lır ef.dı 'o 
\k 1 l ty ' lııJ har B lıiyo \O 

1( \ ı , N rıy lıonımlııra ge~·cn 

) r lıu lu 1 r le ~· Hilı ) li hop 
dukk nırı ur kA Jı yniode loksı 
n i kobıl olan tlıgır ıl n şuyumı ızo 
1 sı ıı l 1 \O )\ k nrl rmo yo\ulo 
s tıl ır 1 lı ıl 1ı ııı b ı.ıın şcırıklor 
l ynınd taksimi Aılnn ı sulh lıu-
1 ık m lı m ~·ııın 7-11 934 
ı rıh ' 323 940 um ırnlı kaı on 
ktız ınıl rn hulıınıno 1 ılellnliyo 

, ır nı srnf ı muştoriyo nıt ol
mQ k uzere 27-11-934 tarihin· 

berlin : 27 (AA) - Rıyiıbıalc 
llilançoıu altın ihtiyatında bir 
ıniJyoa marklık bir çoiılma göı 
termektcdir • 

ıloıı ıtibnren otuz hir gün m11Jdet 
zarfında ynni 29 12-934 tkrİ
hinıle cumartesi günii helo.Jiye me
zot salonunda ıhnlei evvoliyeai 
ıcr kılınacnğından tnlip olanların 
ydzd yodı buçuk p y akçalırını 
hnnıil ı ıınınadi Hanofi çavuın ve 
ullı hukuk hakimi \lı Haıli beye 

nıuruc:aatları lıizumu ilıtn olunUI'. 
4797 
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• Sıtma miicı.dele mıntaknlerına 

öııbık ihale 
bedeli Miktarı 

Karyeei Cinsi Dö. ıürr Llrn Ku. taksit 

Abdi oğlu Tarla 28 

, 

76 

150 

)) 76 

)) 192 

720 00 

88 00 

1150 00 

1575 

1140 

2880 

4 Garbeo Keşişyan kızı Ver
gin şimalen tarikiAm şar
kan muhtar Kiğork vere
sesi cenuben nehir Ceyhan 
ile mahdut . 

4 Kıbleten Misis tarikı şiınn -
Jcn Kiğork oğlu Belli şar
kan Piko gMben Marta ve 
Lospcr He mahdut. 

4 Şerken Gazıır garben Sara 
şimaJen Havaca Selim Pat
rcs cenuhen tarikidm ile 
mahdut. 

4 Şarkan tariki garhen Za
bel şimalen 8elim cenuben 
Ağop kerimesi Pikd. 

4 ~arkan Zolıol evlatları 

garbcn Loz oğlu şimalen 
Selim Patl'Os cenuben ta
riki dm ile mahdut. 

8 Şarkan l lııvaca Seli Patros 
garben Geıııisara tariki 

şimalen yol kavuştu ce
nuben tariki fım ile mnhılııt . 

Metruki 

4 liiese itibarile biri man · 
na biri Han nada biri Ma · 
kit mahdumu Simyon ve 
birı Vergin kerimeei Sara 
evlatları Akop ve Bedurus 
ve Talite ve Şescdq ve 
Surpik ve Arakil. 

Artin kerimesi Şosan ha-
nım. 

Nazar evlAtları Simyon lo
in vo Ağop ve Takuhi ve 
Viktorya . 

Serkis ve Artin velet 8erkis 
ve Vanis evlatları Setrak 
ve Aleksi. 
Serkis Vartuhi velet Serkis 
ve Vanes evlatları Setrak 
ve Aliksi. 

Nazar evlatları 8imyon ve 
Loın ve Ağop ve Takulıi 

Vartakuhi ve Viktorya. 

Yukarıda lıuJut ve ennfları yazılı beş pıır~:nuo dönüm turlaıla dört par~·ası ovvelco ve hir par~:nsı sekiz 
taksitte ö ı)~nmek üzere satılmış ve taksitlerini vtrınedikleriııJen llolayı ihalesi fösholunarak bu Jefa 2222 
numaralı tecil kanununa tevfikan taksit bedelini yirmi seneye iblnğ olunmuş ihnle tarihinden beri altı se
nPsi geçmiş olduğundan geri kolan on dört taksitte heJeli istila olunmak iizere 14-1 J - 934 tarihten iti
baren yirmi gün müddetle artırmağa ~ıkarıldığındnn talip olnolnrın 4-12-934 tarihine musaJif salı günü 
saat on beşte Milli EmlAk idaresine müracaatları ilan oluııur. 4797 

Alsa ray • 
sıneması 

ir -----------, 
l Dişçi M. Nedim 

"Eski Elhamra,, 
Bu akşam 

Mevsimitı ilk şaheser filimi 

BUyUk ve neteli artist Moris Şuveliyenin 

Gülen Paris 
Baştan aşoğı zevk neşe ''•! knhkııhaJ.nn yapılmış bir filim 

ilave 

Dünya havadisleri 
Gelec·ek proğraııı 

Madam Batr FIAy 

FOTO 
COŞKUN 

4781 

Agfa, ,, filmlerinin her çeşidi, 

Dünyaca meşlıur ( A G F .A ) filmlerinin <'il la · 
:esi bulunur . Fiyatlar, diğer bilUitı markalardan ucuz 
dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 
dismanlar . 

ı 
1 

Yeni Otel korşısınJa oçtığıın 
diş nıuoyenclınncnıJe snnt 6 dan 
2 t ro kadar hostn kabul ottiğimi 
ve tellnvi vo Jiş imali hususundn 
muhterem müşterilerime azami 
teshilAtı göst~rdiğim gibi cuma 
gunlr,ri fukaru için tedavi ve <liş ' 
çekmek meccanen<lir. 

OİŞvt BAŞ AGPıLARI ICIN EN 1:-51~', 
' . )l.AÇTIR 

1.6 llllKTlNUClt"UTUlAQOA MIR EC7ANIQ.,, 

~-i~ ·L·G~OİP A" 
.~,... . . . . 

Ziraat mektebi müdürlülünden. 

65 Tnkım elhisc 
65 Aılct talebe kasketi 
65 Çift ~iyoh isknrpin 

~lt-ktebiıniz tah·besi irin yukarda 
ciııslori vo miktarları ynzılı eşya 

27-1'cc;;rinisani - 934 tarilıin.Jc rı 

itibaren yiı ıııi giiıı müdde:tle mü 
nnkasoyo konulnın~tur. llcpsi hir 
deıı veyıı nyrı oyrı ilınlo eJılınek 

, . 

küçük sıhhat memuru yetiştirmek 
iizere yakında Adanada bir sıtma 
kursu açılacaktır. Şeraiti anlamak 
üzere taliplerin Riyaset~ müracaat
ları. 4798 

Ziraat bankası mensucat fabrikasın
dan : 

f abrikıımızda iane çiğidi olup ta 

~imdiye kadar almamış olanların 

Te§rinisani nihayetine kadar çiğit
lerini kaldırmadıkları takdirde ye· 
rine yerli çiğit verilecP-ği ilAn olu-
u ur. 4784 26--28 

Zayi mühür 
Mührümü znyi eyledim . Kimseye 

Lorcum yoktur. Yenisini olacağım 

<lon zıyi mührün hükmü kalmadı · 
ğını ildn eylerim. 4796 

Süleyman Zühtü kızı 
· Zahide 

Satılık arsa 
Bebekli kilise yanında evvelce 

masura olan arsa satılıktır . Talip 
olanların seathane civarında bak 
kal hallaç zaJe Yusuf efendiye 
müracnatları.4702 2-5 

Nafia baş mühendisliğinden; 
Atlana - Misis ve A<l:rnn - Ka

rataş yolları lınşlangı<'ındn(3573 35) 
metre nı111 nhbaı parke kaldırım 

ihale sur ıtilo ynptırılacaktır. 

1 - Bu inş1tı1tın keşif bedeli 
( 11829 ) liıo ( 37) kuruştur~ 

2 - Ekı;ıiltnıo ( 2490 ) nııma· 
rnlı artırma oksiltme ve ihale ka
nunu hükümlerine göre ve kopalı 
znrf usulu ile olacaktır . 

3 - ihale 934 senesi Lirinci kd
nun ::ıyının 20 ci pcrşenbe günü 
saat on birde Soy lıan vilayeti da· 
imi encümeninde yapılacııktır. 

4 - İnşaata ait keşif cetveli 
resim),,., muknvelcnamo sureti ve 
şartnameler Seyhan vilayeti Nafıa 
başmühendisliğinden beş lira dok
!-!an bir kuruş mulrnbilin ılc alına
caktır . 

5 - Uu işi toalılıiit etmek is
tr,yenlor en rok 30- 12 - 934 per
şenbo giinii satıl on b:re ka·lnr 
Seyhan \'İIAyeti Jaimi encümeni 
reisliğine verecokleri tcklıf mektu
buııun ŞAkli bu işe ait olup nA su
retle temin e<lileı·oği ( 4 ) numara 
i lo bi l<li rilen şarln anı der n rasın-
daki ~ksiltme şartnamesirıdıı rrös· 
torilmiştir . n 

6 - Teklıf mektubu ile hirJıkte 
ve oyrı lıir zarf kinde : 

A - ( 887 ) lira 20 kuruşluk 
muvakkat teminat . 

B - 1'eklık sııhihinirı ticaret 
oJasıno kayıtlı olduğunu gösterir 
934 sırn~ısinıle alınmış w~ika. 

C - TekliC snhibioin şimdiye 
knılıır yaptığı işlcıre ait c:vrn k vn
sikalar göstı>rilıııck surctilc Seyhnn 
vil~Jett N fiıı hıışmühendisliğinclcn 1ı alocnklnrı fenni ehliyet vPsikosı. 

O - Bı r şirk.ot veya ortaklur ı 
nnıııınn teklif ynpılılığı toktirde 
şirket veya ortaklorın her bici tn
rafnıtlnn tPklif sahibinin kc~ Jılo
rini temsile sclillıiyetli huluod.11 
ğunu gösterir vektlletnamt? veril o -
cektir. 4758 19 - 24-29 4 

1'alel>edcn len::ilrWı la 
rlf e ile ı'irrel altmr . 

üzero 17 KflrıunuovYPl-934 pa
zartesi giinii saat on Jörltn kn ti 
ihnlol cı ri ynpılnrnktır . Taliplerin 
şeraiti cınlnııı:ık iiv•ro cıııırntlnn 
rrıad:1 hPr gün Zirıınt nı•Jktı· bi mü· 

! __ Agfa filimlerioin __ 

/ Her çeşitten , en ta-

o•o 
- FOTO COŞK 

Yağ Cami Civarı 

diirlüğiiı e ve ilınlo giinünde 0fc, 
7,5 pey uk~·olari!e viltıyct Ziraat 
mfülürliiğıin<lo müteşekkil komi!) 
yona müracautları iltln, olunur.4793 

27-2 - 6-11 

zelerini çok ucuz fi
yatla ; 

Folu Coşkuudun ledurili 
EDEBİLİRSİNİZ. 

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

1 

Asri sinemada 
:l6 'fr~rioiı-ani pıızartesi 

. ilı•re' 
akşamından 11 

Dünyanın en meşhur 

Milton tarafından 

Bedavacılar şahı 
Kahkaha - Bubul 

·• Bu im ~' lu eyretmek . . "SC 
kaıılıncaya kada giiln1e~i go 

Mevzuu, saoatı, zengin 

çok güzel bir filim . 

ve mütenevvi sa hnelerıle eııı" 

J Miltonu tanımıyorsan• 
B. d ı· .. .. .. 1 a)•ac11kı•od 

ır e a aorunuz aer zaman ar 
0 e 1 ~e 

Uzun zamandanlıeri sabıraızhkla bek e 

•• 
Arzu ve talebi umuıni ~ 

uık• 
Sou defo olarak ( Yugoslavya ) kralına yapılan 5 

ilAvo edilmiştir. 

Gelecelı.: proğram 

Kim olduğunu bilmek 

Belediye 

Belediye riyasetinden : 
·ı 

Dört bin cilt makbuz tabettir• 
ıırl 

BelcJiye tnhs ldt işi i~'İn dört bin cilt makbuz b3
'
00 

ımsi mucıbince ve kapalı zo.rf usulıle miinnkasnya kO 

ı 1 · K. 1 · 18 · · l .. .. t 00 bet*' ha esı anunu evve ın mcı so ı guou sııu .
1111 Taliplerin o gün belediye encümen:ne müracaatları 1
30 27-

Belediye dairesi için odun ve I< 
satln ahnacak 

la 5 
Hole<liye devoirinin ihtiyacı olan 31 000 kilo odutı rf 

1000 k·ı k k k"' ·· ·· .. "'b
1 

kapalı s• ınür ve ı o o · omurunun mu aynası 

nnkasaya konulmuştur . bet" 
ıh · K l" 18 · · 1 .. - at on nlesı dnuno evvc ın ıııcı sa ı guou sa 11 

ceğinJcn taliplerin ilıaln giinii lıeletliyc oncüınoninc6 ~ ı t olunur 4790 27-2 -

itfaiye efradı '"' ile temizlik ame1•9' 
yapterıhyor . 

lb e 
BeleJiytı temizlik işleri auıclesirıc seksen iir takını l:ıfl 1 

dCt fotin ile itfoiye efradı içirı yirmi beş tokım ve lı~"eabb 
kım elbise nümunesi veçhilo kumoş ve imaliyesi mut 
üzere kopalı zarf suretile münokasny:ı konulıouşturbe~&c 11 

ihalesi ({dnunu evvelin 18 inci snlı günü saat on ·ı~rı tJ. 
taliplerin o gün belediye encümcnino ıııiiracootları 1 

27-2 -· 6-11 

Jeli 
] - « 7438 » Yecli bin Jört yüz otuz sekiz lira ~:11,ıı 

pnznrmJn yopılocok muvRkknt sehzH holı inşaatı ,; 
miinnka~ayo konulmuştur. uoıi 

2 - lhnlc, 18-12-934 tarihine müsaclif salı g 
Bclecliyo daimi encümeninıle ycpılncoktır . r tıtl 

3 - Teklıfler. 17- 12-934 giınii akşamına k8d~ ol eJ 
tine yapılmış olacak vo ihale günü hiç bir teklif .k0 ~eJelll 

4 - 'l'tıliplerin. bu hususa dair izahatı ve iki '.'~~ llJcll 11 
olan ovı·akı keşf.yo ile projeyi almak üzere yovcnı 1 1 

4786 
leıl iye heyeti fen niyesi ne miirııcaatları i la o ol un ur. 

26-30-4-9 

. .,,t 
eş''' Uıuunıi rı 1\'ııf 

Jtelı11ıcl 8"" 
'l'"rk A<l.ana u 


