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·Yunan heyeti Ankai-adan döndü 
Yunan hariciYe nazırı 

"1. Maksimos cenapları maiyetlerin
deki zevatla ankaradan ayrıldı 

~~--------·-----.-.--~~ 

Yunan gazeteleri Ankaradaki görüşme
ler hakkında makaleler yazıyor 

,KAR : 4 ( A.A ) Res-
men teblig edilmiştir : 

Aokaradaki ikametJeri e na· 
arıda M. Maksi mo ·u Pesmez 

oğlu hazretleri 1'üık mtslekdsş 

lariyle olduğu gibi llaşvckıl İs 
lnet paşa ıle ele bir çok konuşma· 
la, yapmışlardır . llu konuşma· 
la, e nasında elen ve Türk Qezır· 
ları kendilerini bilhassa alakadar 
eden iki maddenin satışı ve r.evi 
lerioin düzeltilmesi husu !arının 
bir teşkilata heğlaomasını müza 
k •re etmişlerdir . Hu maddeler 
lütün \'C kuru iizümdür . Bu ne· 
1 c~yi temin içi o masrafı ikı bii 
kt1ınet tarafından temin edilecek 
bir Elen - Türk tcşkilahııın ba
tarılmasındaki faideyi göz önüne 
•lan nazırlar ilk toplantısını ge 
lef•ek 15 Kanunu evvrlde Anka 
••<la yapmak üzere bir muhtelit 

tetkikat komi yonunun ihdasıada 
mutabık kalmışlardır . 

Diğer taraftan bir ticıırtt an· 
laıma ı akti iç.in )Bpılan müzake· 
reler en mü ait bir zihniyetle ele 
vam ermekte \'e yakın bir itilafa 
erişeceği aıı1'ışılmaktodır . 

ANKARA : 11 ( A.A ) - Elen 
Harici) e nazırı 1. faksimo ile 
madam l\lnksimos ve ref akotle
riod ki zevat btı akşam Anadolu 
ek per iyle İstanbula harek ... t et· 
mişler ' i ta yondo B . .M. mec 
li i rei i Kazim, Başvekil İsmet 
paşoler lıazeralı ile refıkası ha· 
nımtfondi, hariciye vekili Tevfık 

J~ti:;Hi bey, Elen ikti al vekili f. 
Pesmezoğlu, Hiya f:ti cumhur 
umumi katip vekilı Hasan Hıza, 
ser yaver Celal, muhafız alayı 
K. İsmail hakkı hr:ylerlo hariciye 

- Geri•İ UçUncU firtikte -

Mısır kralı Fuat hazretleri 

astalığı ağırlaşmış olduğundan 
hükumet işlerine bakamıyor 

~-----------··--------~--
Bu işlere bakmak üzere bir vekilin 
Veya heyehn tayin edilmesi bekleniyor 
Mısır Kralını muayene eden 1 

doktorlar hastalığının son derece ı 
İrahata lüzum gösterdiğini beyan 

ederek Krahn re mi \eyıı g ıyri ı 
l'tsnıi işlf'rle meşgul olmama ına 
ltRrar vermitlerdir . Bu karar ı 
Uıerine Krala vekalet edcctk bir 
ıt veya heyetin t şkil edilmesi 

&arnreti ha ıl olmuştur . İngille 
e Kralıuııı on hastalığı zama 

ında yaptığı gibi .. Bugün bütün 
eıele hu vekaleti ifa ecltcek zat 
cya heycıtin seçilmeıi etrafında 

toplanmıştır . 

Gazetelerin bildiriJdiğine göre 
ral geçen İkinci kanun ay1ndan 
eıi rahatsızdırlar. Hastalık kan 
ıyikioin dü§mesi oJ.rak teşhis 
dıliyor, fakat " tansiyon ,, un 
üıme i asıl hastalığın bir eriza 
olarak kabul edıliyor . 

. lla talığın esası Kral geçen 
nci kanunda • zatülcenp ,, has 

Kral Fuat Hz. 
tahminler üzerine çıkarılmakt•
dır. 

Ulu önderimizin 
nutukları 

BUtün Zonguldakta 
sevinç heyecanile 

karşılandı. 

Zonguldak: 5 (A. A.) - Ulu 
Önderimizin BüyUk Mecliste in 
lcilabımızıo ulusun yüreğine sin 
mesi \'!! kökleşme i için,Türk mu. 
sikisia e yni bir yol \'e hız verdik· 
leribi i iten ve bundan ötürü de 
eviııç içinde çalkanan Zongul 

dak gençliği onsuz bağlılık ve 
c\gileıioi ar2.etmiştir. 

Gcııçlik Tar k duygusunu in 
celiğıle Garp tekniğine dayana· 
rak yeni mu ikiyi yaratmak için 
büyük bir istekle çalışmaktadır. 

İran tayyare filosu 

Kayseri yolule Eskişehirden 
Diyarbekire hareket etti 

E ki lıir : 4 (A.A) - Dün 10,30 
du chriıniz gelen ceneral nhcu\'ani 
hezretlı ri ile arkndıışloıı lıugün aeı 
10,30 do Koy eriye giıtiln • Konuk· 
larııım.ı E ki ehir halkı ı,;ok bü) ük 
eviuçler \ c coşkunlııklo karşıladılar. 

Ak§am ereflerine zahiıler 'urdunda 
125 ki ilik bir ziyafot verildi • Bu 
rada crneral!hazrelleri \'C diger ha· 
tipler farofından nutuk! r \•erildi • 
Her taraf Jran rn Türk lıayraklarile 
eüslf.'nıl i • Konuklarımız şehrimizden 
çok biiyük bir memnuniyetle ayrıl 
dılar • Bu gf'!ceyi Diyubekirde gr.çı 
receklr.rdir . 

Himayeiatfal cemiyeti 

Umumi merkezi taratından 
fakir halka yapılan 

yardımlar 

ANKAH : 4 ( . A ) - ili· 
mayeielf al cemiyeti umumi mer· 
kezi 16 Trşrinie\ vel 934 tarihin. 
deden 1 Teşrini ani 934 tarihine 
kadar 1106 çocuğa yardım etmiş 
tir. Hunlardan 287 ha ta çocuk 
'e kadın umumi merkezin poli 
kiloiklcrindc muayene ve tedo\İ 
edılmiştir . A) rıcn di~ muayene 
hanesinde 447 çocuğun di lt!ri 
muayene ve tcdni dilmiştir . 

175 çocuk ve none umumi 
merkezin banyolarından istifade 
ttmi tir . üt damla ı kı mında 
da her gün 152 çocuğa ceman 
1030 kilo bcdarn üt tevzi edil· 
mi tir. 

Yardım için muracaat eden 
4 ço uğa ayrıca para yardımı ya 
pılmıştır . J2 çoeuğa elbise, gö 
gü Hik, çamaıır ve mektep leva· 
zımı alınmak suretiyle yetim ço· 
cakları eviodirmiştir . 

lığına tutulmasının neticesi olı 
le böbreklerde su bulunmasıdır 
Bergmanın seçilmesi de bu 

ktorun en ziyade böbrek ve ci 
r ha talık mütebas ısı olıırak 
alınasındındır . Bu son haber-

Suriye kabinesi değişiyor 

' 1'aymis gazeteıinide Kahire 
llhıbiri ta ıafmdan hildirılm: 

Kral ofiyet lmluncoya kadar 
vlet işlerini görmeğc kimi veya 
lllh ri ıeçecek ? Buna dair bir 

k iairnler öyleoiyor, fakat bu 
,; doğrudan doğıuyn Krala ait 

uguudaa buıada bu isimloıi 
~lllağa mahal yoktur ve zıten 
1 '!• atılan isimler de doğru bir 
gıy, dayaomomakta, bir takım 

Meb'usan Meclisinin açılmasının mart 
ayına bırakdacağı söyleniyor .. 

Hicaz şiı lendifer hattı hakkında 
İbnissuuda mühir11 bir rapor ver;Jdi .. 

Ali kom r l)(; M "rle in hıı · 
giirılerıje Be ullnn !;auın·gicfortk 
beklenen mühim kararları n ş e 
deceği sÖ) lenın ktt>dir. 

Yiue Ö) leudığiııe &örn, bu-

gü kiı k hi ,,. ı g r mcC'I l n iıi 

mal ıc)i alamaz"'~ ç kil c kıir 

lü takbel kahineoın teşkili 
için üç i im öyleıımektedir. 

- Geriai UçUncU firtikte -

Reisi cumhur hazretleri 
Belçika murahhas heyetini Çankayadaki 
köşklerinde huzurlarına kabul buyurdular 

------·--------
Murahhaslar 
Hazret/erile 

şerefine Başvekil 

Hariciye Vekilimiz 
ziyafetleri verdiler. yemek 

Ankara: 4 [(A. A.) - Dün 
şarımıza gelen Belçika heyeti e 
refine Başvekil İsmet P a Hz. 
tarafmc.laıı lmgiin Anadolu kulü
hünclc bir öğle ziyafeti verilmiştir. 
Y emrkte ll. M. 1\1. Heisi Kazım 
Paşa Hazretleriyle UalıiJiye Ve
kili iikrii Kaya Beyefeııdı. Sof
ya, Peşte, Atina eJçilerimiz Şev 
ki, Behiç, Hu en ı~ ef, Hiyn eti 
Cumhur Ba:ı:}3Hri Celal, Baş\e
kalet ve Hariciye Vekaleti erkanı 
hazır bulunmuşlardır. 

Heyet aıaları bugün öırleden 
cHel Gazi fuallim mektebiyle 
İsml't Pı a Kız Enstitü iinii g~ z. 
mişlerdir. 

Ankara: 4 (A. A.) Belçika 
fevkalidc murahhas heyeti şere 
fi ne Hariciye Ve kili Tevfı k H üştii 
Hey tarafmclan Ankarapalasta bu 
ak~am bir ziyaff't verilmi:.:tir. 

ZiyaftUe B. l\t . .Mecli i Reisi 
Kazım, Baş' ekil İsmet Paşalar 
Hazrt>tlcriyle Dahiliyr, Adliye, 

laarif, ıhhat ve içtimai mua 
venet, gümrük ve inhisarlar vekil· 
feri, C. H Ji'. umumi kfiıibi He. 
cep Beyefendiyle "'fras Meh,u u 
.Necmellin \e Bolu Meh'usu F'alilı 
Hıfkt, n iyn etinımhur umumi 
katip vekili lla no Hıza, Başyaver 
Celal, ~1uhafız Kumandanı 1 mail 
Hakkı. ofya efiri !;icyki Beyler 
'e Hariciye V kaleli er"finı ve 
Belçika Sefiri hazır bulunmuş 
lardır. 

Ankara: 4 (A. A.) - Belçika 
Kralı l.1eopold l:I zıetlerinin Tab 
ta cülU larım Hei icumlıur Gazi 
Mu tafa Kemal Hazrctltrine bil 
tlirmc .. k iizere sarımıza gelen Bcl
çi~ a Ayan heli i azalarıo<lan l\I. 
Bcaucluinin riya etindeki f evkal· 
ide heyeti murahhasa bugiio saat 
onaltıda Çankaya: köşkünde mu· 
tat m"ro imle Reisicumhur Hz. 
tarafından kabul edılmiştir. 

Kabul merasiminde Hariciye 
Vekili Tevfik Hiiştli Bey de ba1.ır 
bulunmuştur. 

Almanya, milletler cemiyeti 

lsviçreli bir zat " Tan" gazetesine 
verdiği beyanatta diyor ki: 

~~------~·---------~~ 

'' Almanya; Sar reyiamı bittikten sonra 
istifasını geriye alacaktır . ,, 

PAH1 : 4 ( A.A ) - Alman· 1 

yanın milletler ctmiyetine ve si· 1 
Jalı ızlanmn l<onfcransına karşı 
na ıl hir hattıhareket takip eıle 
eğine dair " Tan ,, gazetesi şim

diki Almun siya elinin iç yiiziinii 

pek iyi hilen Cene\ reli hir zattan 
§U maliimatı almıştır : 

Bcrliıı hükiimeti ar rcyiamı 
biter bitmez \ ersay ınnalıeclesinin 
he inci kısmındaki a~keri ahkam 
ile kendisini muka) yet görmedi. 
ğini ilan edecek ve bu euretlc 
i teclıği hukuk muıavallnı elde 
etmiş olncoğı düşüoct!siyle mil 
letler CP-miyetin<luı 1933 Teşrini 

evvelinde yapmış oldugu i tifayı 
geri alacak 'c tokrnr ailiilı ızlan· 
nıa konf rnn mn da girecektir . 
Bu ıakclirde iman) a hütiin de,·-
1 >llcr nro ındn kara, deniz '~ ha 
va km vellerinio hlıcluli için bir 
muka\de aktine diğer <le\lctlerle 
hirlikl<' faaliyetle çalışacaktır . 

Bu mRliimutı kaydeden "Tan,, 
gaule i diyor 1'i : 

Alrnan iyn etinin imcliki 
maksatları bunlar olcluğu söyle 
niyor . Bittabi bunlar bir çok 
re mi tP-kziplcre uğrıyacaktır. ];'a 
kut yakın bir ali bu maliinıalın 
cloğnı olup olmadığını bizo gös 
lcrtcektir . 

iki zihniyet 

HHcnffa O monh impcrator
luğu bir çok ı·lıeplerden Lın ka biraz 
da mndrahnzlıgıoın kurbanı olmuş· 
tur deuelıiliı: 

Dalııı 1908 nıe ruıiycti iliin edil· 
memi ıi. O znmnn hı•n çocuk dene· 
cek hir yo,.ıo idim • Aro ırıı ı•lime 
ervı•ııfünun uıt·•muo ı geçerdi. Re· 
imler ara ıodo en çok uıı>rakla ey

r ıti~im;" Ue uıiküşat ., "\ az'ıesa ,, 
lorı gö teren re iınlerdi . Hatırımda 
kulan bir kaçını anlatopm ize : 

lr. ı•li; Hi az dcmiryolıı yapılı
or \ }Ol iizerindc de mc ela mi· 

ni mini bir köprli kurulmuş .•• 
Erte i gün, bir yanda mü ıir rlitbe· 
iııdcıı miihızıma kadar boy boy 
açlı nk-tıllı , nişoolı kordonlu , kı· 

lıııçlı ı rmnlı ZC\ ot ..• Öı ynııda 
yine· uznrı...fc li, uzun şaknlh , ıızıın 
h~> 111 \ı' olc•lıısııl ni arılı madalyalı 
hır kı mı clilılwli nrıkh bir hriı 
iviller .•• Bunların orta ında da 

ek erİ)O tık akollı,ok arıklı müftiı, 
kadı \' n nnkibiılc rnf hazerotı •. 
Bunlordıın onro, a) ni kıyafeııc &) in 
\'c PŞrnfıl hPlde ve nih ) et avnın ı
mfı ( ! ) ... Hu he} f't o köpriıcıı
~föı lıir k<'nnrıno dizilmi , eller dııa 
nzi eti rılorak göğ nçılınııı: ve bu
tiiu gcizlrr foto~rof makine inin ı un 
olrlektıfinc dikılmi ! 

iıncli hu nıuhtt>§Cm fotoğrafın 

im ıldığı m ·cmııoda re min altına 
)'azılıuı yıızı ı oku)olım : 

" a ·ci umrauuvoyei cenahı ııl • 
lıllalıı biliifı->ıpcnalıiıff• memııliki malı 
ru ci ahnıwni ıı her tarafrnda gfi· 
riilen ii arı umıonıı zamim<'ten bu 
kerre irı aotı devam eınıckıe hulu· 
nnn IJi~oz hoto humnyııııunuu •.. 
kilomclrt> i ile .•.. kilometre i ara· 
ıncla tc i ı•clill'o bir köpriiniin ahi

ren rı• ınikü~odı icra kılınmı tır. Yu
karıdaki foıograf , bu re n•ikiişaııa 
hazır bulunan zevatın ömrii ,.e afi· 
l'tİ şohııneye diia rtciklerinin rı> 

midir ! ,, 
Halbuki yapılan bu köprii, me

sd:l hizim ~n hağlıır olu iizerindeki 
kiiçiik ılemiryolıı kiiprii iiniin yarı ı 
kndor lıile ehemmi eıli df'~iltlir .• 

Ua ka bir foıoj!raf : le elii; nm· 
ıınıla, bizim şu Pozantı il· 'l'<'kir 
o a ı iizerindeki 1 mail Hakkı hey 

Çı> ınr i D)arında lıir çe 1111"' )Dpıl· 
mı .. Hcı\ rli g ... I in lıir foto~rafçı .•. 
\'e muta arrıf pa n lınzrctlcrile ku· 
mand m fi!' o hazrNIPrİ, erli a an ve 
e~rnftaıı ıııc• bir kııç İ\ jj pn 8 ha-
znratı; ni ıınl r, epoleıler, kordonlar. 
kılıçlar \c ırmal rln hezeıııııiş ce-
amt•tlii gö\delerilc• af tuıınu lor ... 

Bii iik ınrıııurlnr, c raf, ortanca me· 
ıımrlor, nilın et ovum ınıfı ( ! ) ... 
'~ lıii_ııin lıu kol lınlık lıı•yet, çrşme 
n."'. lıı.r _keı.ınr~no ı>lıillıane hıır<loıtı 
gılıı ılızılmı .l~lln nlelu ul dün \'BZi· 
yNiııde, gözlı>r tnııı olıjektifıe •.• 

Dikkat ! ulı orum ! Çip .•.• 
\ ,-. • · · Erte i gün ervt'lifünu· 

nıııı kocaman hır ohife ini tutan 
b~ı m~ınv..znm ( ? ) re min altında u 
ozlı•rı okur unuz : § 

" . • "' . nıerh ımeıvn}f'İ hıız • 
rt'lı f'f'ııolıı cılıandaride aın un an· 
c:ığmda im kı rrr in ıııtı hııcırn hu 
lıırak rıııınıııonıii lıozrNi hilaf •t 
hi " izafrıı>n ,, Homidi,, ı· "fi c pı .no· 

.1 10• nıc&i •• 
namı nıiiluırekile te 111 •1 ·c k 1 ı rnan 

Çukurovanın 
ff 

Orrıek köyü 
mrıırı v~ ıııiize" ı•n , .... ını'nı· . .. • " n rı>srın 

kıı~atlıııcfıt ıııııtıı nrrıfı liva nnd tlA 
i l 1 1 (' u ...• 

Ceylwnrn Karmnezar köyu lalcbrsi : mulılar, 
muallim 11e babalar/le bir aradn 

Yazıaı iç firtikte -

aşa ıazrc t eriniw izdi •adi 0•• •• 

1 , mru şa· 
ıı•'.'" e ~plıf;ı dii&)o diğer ,-. raf ve 
ıniıte.h~ Jızauın da iı:ıtira tt"ıt." • 
r' mıdır 1 

10 e 1
"'

1
"

1
" . . . . '' 

Uli t ii ıı lıi r <it•\ ir içi ndr şurada 
burndn nııı lan en kii"t'ı' le ı . 

• l< amırat ve 
le• ı nt kıır ı ırıdo lıil" frkrnrlnrıo 
lııı m ırıo, 1 ilı• olınnaı d . 1" 
1 

. ı vrıııı ,. 
11 rkt ııı J•ozti gölle ndıll'ı 1 ıl 1 

" t"> 1 "f 1 • 
I• ıkaı, oıııı nı-. oldıı gör<lıık· n 

1 ncırıın ınıırıııı nt ıya ko J , 'ı o ır OIH 1 
'' im rl•lkl\uklıık ıııl I • • O\ rn \ c f 1 
1 '• r tılıııı ıııııı ı k kı fi ko k ,. 
ı ııorlııl gıırrı ı ı di ı· ık 1 ol cı .ıı~ıw· 

B · tlı gıtıı. 
ugıııı h 1 ı orıı nı rln d , \Ur un 

uı n ıııd ı hıırrı ınd ı 1 1 . 
~ . ı · '""H n il r .-rıı ıı 
' ı ıı ı "l e ı•r ' . 1 . "' 
1 • 1111 ıır ıımınıı "rıı 
ııı ıırnı" ı· ,. kıııulııı) k • 1 j 

1 1 'lJ ( CJI 1 

.' 
1 dı lıııııl rııı ıne ık mil oıılııkl ırı 

ıçııı lıır k ıc; ııtır 'I" lıir iki foıoğ· 
rafı ıı lı11 k 1 tez ı · ·· . 10 n ııır gormı}orıım . 
. !fo hol lıilc. iki d"' ir ara ırıdaki 

zılırıı eı farkım gö termez mi bize ? 

Mlmnun 



( Tftrk Sözil ) 

Dünya dokumacıltğl 
Bütün diioyadaki iğleriu s"'yı 

ı;ı bu yılın ikinci Kar.ununda 

157,718,000 iken Temmuz sonun 
<la im sayı 156,882,000 olarak 
teshit edilmiştir. İkinci kanunda 
kurulmak üzere bulunan 388,000 ı 

iğe karşı do Temmuzda 335,000 
iğ vardı· . 

( ŞAR SAVALARI ) 

V., lığtrıı "Onuğluk erk,, iudeo' 
alRu ve başında mefkiireci bir o· 

kutucuyla becerikli , yönbilir bir j 
muhtar bulunan gövençli ve se
vimli bir köy ; Karamezar . 

Eu ufak fusatlardan istifade 
ederek köylerimizi dolaşmak is
lt ğıle çırpınırken ilk uğrağımız 
Kara mezar köyü oldu . 

Çamurlu yallarda sora sora 
bulduğumuz hu köv, dıştan adı 

kadar korkunı; zannoluouyor . 
Fakat köye girerken kaı ~ımıza 

çıkan gencin gi:lünç yüzü bize Ü· 

mit veriyor . Düzgüu kılıklı gen 
ce sorduk : 

-Köy idaresi neresi ağam ? 
Şen yüzü bir az daha açıldı . 

Önümüze düştü , nereden geldi
ğimizi, kim olduğumuzu sora so 
ıa bizi köy idaresine götürü}'or . 

Cumhurİ)et bayramının ikin
ci gününd~yiz . Ve köyün alanın
dan gt>Çİyoruz . Korkunç adh köy 
o kadar sevimli , o kada r kendini 
Anlamış ki ... Bayram dolayısile hu 
alana bir tAluzafer kurmuşlar ve 
yanlara re~li r,ağıtlardao şeritler 

uzatmı~lar .. Al beyraklaklar beo
liklc:rine göveoerek ağır eğır del 
galanıyorlar . 

Uzak bir köyde\:i hu duygu 
bize hayret verdi ve yoldaşımla 

birhiıimize bakışdık, hayret hissi· 
mizi yenemedik . Önümüzde gide. 
nio peşınden köy oda~rna vardık. 

Çok geçmeden muhtar ve talr.be
Jerini g,.zdirmekten dönen mual 
lim geldiler . Oturduk. Konuşu· 
yoruz . Sorduk aolathlar . Anlat
tık dinlediler : Bu l<öyün bılgili 
ve vazife sever muhtarı Yunuaı 

Nadi efendi ile genç v~ mefküre
ci muallimi Hikmet beyler göksü· 
müzü kabarttılar . gurur duyduk, 
Geoç ve bilgin muhtara köy bal 
kında sorciuk, anlattı . Ve: 

-Evet köyün adından mem 
oun değiliz , köye Karamezer ye· 
rine "Şenlik ıöy,, denmesi için la· 

zım gelen yerlere baş vurduk . 
Mektebimi~ istediğimiz gibi değil 
Onu da yeniliyeceğiz . İnşallah 
yakıuda yeni bir mektep biııasına 
temel atacağımızı umuyoruz,, de-
d. 1 1 . 

Köyün geçmişi hakkında sor 
duklarımıza da : 

- Es s halkı Kafkas Türkle· • 
rinden olan bu köy, bundan altmış, 

yetmit sene kadar evvel kurulmuş. 
fakat cihan barhinia ve Fransız iş· 
gelioiu felfikel;erine uğramış ve 
nihayet Cunıhuıiyet hükumeti za · 
manında belini doğrultabiJıoek fır 
satını bularak o sayede gittikçe 
yoksulluğunu unutmaga ve varlı· 
ğı.ıı hissctmeğe baılamıştır. Dedi. 

Bu konuşmalar sırasında gö 
züm şöyle duvarlarda gezindi . 
Cumhuıiyet bükiucetinin idealle. 
rıni 1>ütün ruhiyle anlayan genç 
muhtar , odasını tamamiyle bir 
fırka ocağı haline koymuş ; bir ta
rafta Halk Fırkasınıh yüksek ide 

allerinı işmar eden altı oklu bay ı 
rak , bir tarafta yüce Gazinin~ 

gt-oçlığe hitabesi asılı . 72 ev~363 j 
oüfus taşıyao bu köyün olgun, bil
gin ve kavrayışlı muhtarı ve genç 

okutucusu bize mektep hakkında ı 
bolamadıca bilgi verirken çok se , 

Hu sayıdan 143 binı1 karşı 
12ıJ bin Avrupayı. 211 bine kar
şı 201 hini (.Japonya 150 hin ) 
Asynya diişmektedir . Asyada sa ı 
nayileşme davası devam etmek
tedir. Dünya iplik sanayitode 1914 
tenb~ri meyduna g«"len değişiklik 
aşağıdaki karşılamada açıkc• gö· 
rülüyor . ( Sayılar bini göster· 
mektedir ) 

Kaza:kaymakamları 

Daire reisl+ıri de olduğu 
halde dün vilayette 

toplandılar 

İdarei mahalliyei vil&yat kanu 
nu mucibince vilayet i,leri hakkın 
da görüıülmek.üzere kaza keyma- ı 

kamlarıam :iştirakiyle vilayet ma· 
kımıuda bir toplantı y.apılacağıaı 
yazmıştık . 

Dün saat onbeşte Vali Tevfik 
Hadi beyin reisliği aJtında Osma
niye kaymakamı Osman Nuri~ , 
Ceyhan kaymakamı Hayri , Dört· 
yol kaymakamı Ahdurahman , 
K11dirli kaymakamı Rifat ve Saim· 
heyli kaymakamı Remzi: beylerle 
o~fterdar Halil , Jandarma ku 
mandenı binbaşı Hikmet , emni 
yet ~üdürü Mehmet Ali , Maarif 

vioçli idiler . Çiinkü : 

1

; Avrupa 
1913 1928 1933 1934 

Gördüğümüz talebelerio~bcp- bnndıın 99505 104905 
si şer ilk mektep talebelerinio kı • Britanya 55652 52136 
yafetinde ve pek muntazamdılar. Almanya l 1186 ll150 

Fransa 7400 9770 
Muhtar genç muallim~ , genç lsveçre 1398 1525 

98140 96187 
49001 4S893 
9850 ,. 10109 

10144 10170 
1303 \ 1295 

muallım muhtara U} ııp ele le vere 1 Asya 
rek köyü duraksız bir öoürma yo bundan 8384 18479 
lunda götürüyorlar. Ü~ smıflı mek -, Hindistan 6084 8703 
teplerinin sevimli okuy.ımlaı ı , ilk i I J~pooya zmo 6272 
defa köyden Ceyheııa inerek mun· Çın . 3504 

22300 23367 müdürü Yunus Kazım , sıhhiye 
9506 9572 1 müdürü doktor Hfümü Muhittin , 
8209 9155 
458.5 4680 ! Ziraat müdürü Ali Kemal , muba · 

ı aebei hususiye müdiif ü Kani ve na· Amerıka 
tazam kıyafetleriyle büyük Layra- l.ıuodan 34260 40146 35586 35689 
mıo onhirioci yıl dönümünü kut Birleşik 
lamışlar ve sokaklarda köy şarkı· Hü. ler 35505 35542 30894 3098.~ 
ları söylı-ye söyleye geçerken bal J Brezilya 1200 2610 2620 2702 
kın ve şar ılk mektep talebderinin il Topu 

• l · · ·· ı··ı · hirderı 143!49 162103 157755 156882 takdir ve özenç erıoı us u erme . 
çekmişlerdir . Bütün dünya meml t" ketleıı 

363 nüfustan okuyup yazma göz önünde tutu)~n.ca 1?13 ten 
L 1 · · b b h"ç yok sonra dünya iğleıının çogalması ııı mıyenı emen emen ı 

'b"d' B .. k .. t 'bleri sanki Asyada toplanıyor. gı ı ı r . u gu n · u a ı ı · . . . 
satır satır okuyarak bize istiklal Bu gı<~~şın s~na varm~d~ğı daa 
savaıını , ve bazeıden Hiude ka· yukarda soyleodı. Japon ıplık s · 
dar uzanan büyük alandaki kabi oayidleıioin söylediklerine göre 
leleri ad ve adetlerıyle bi ıer birer Japonyadaki i~leJ 10 milyonu ge-
sayan köylü münevverlere burada çecektir. Çiode iıe daha çabuk 
rastladık . çoğalmaktadır. 

Brceriklikleriyle , bilgileriyle 
ve saçtıkları yaltmk • aııladıkları 
mefkürelerle- göksümüze gurur 
dolduran genç okutucuya ve en 
gio kalpli , temiz yürekli muhtara 
ıöyüoç hiıleıimizi sunarak ayrıl · 
dık . Her yönden ileri giden bu 
sevimli ve gönençli lcöydtn · ayıı 
lırkeo, uzaklaşıp büklümü döner· 
k~n son de-fa arkamıza bakınca 
içimizde ayrılık acısı duyduk . 

Çoban Asım 

Oouğluk - Cumhuriyet 
Erk - Hühumet 
Okutucu - Muallim 
Y.. u ' OD - SUı 

Gönenç - Saad t , mesut 
Güleç - Neş'eli 
Alan - Meydan 
Peş - Arka, yan 
Geçmiş - Mazi 
işmar - işaret 
Bolamadı - Çok , geniş 
Ônürme - Terakki 
Özenç - Gıpta 
Yaltırık - Nur 

İbgilterenin: Japonyadao 36,7 
milyon~fazla iği olduğu belde Ja
ponya soo mevsimd İngiltereden 
782,000 balya pamuk fazla har· 
camıştır. 

Asyadaki memleketlerde kud· 
ret ve kabiliyetten Avrupa sana· 
yii sahalarodakilerd en çok daha 
fıızlaıiyle istifade edılmektedir. : 

1912-13 te her bi ı ı iğ her 
türlü pamuktan 160,3 balya 926, 

27 del58,8 balyP, 930-31 de 183 
balya harcamıştı. 

Bu düşük vaziyet son ıeneler 
içinde yeniden kenini toplamış 
tır . 

1932-33 te 1000 iğin harcadı· 
~ı pamuk 153,7 balyayı bulmuş. 
1933 34 de is~ 159,5 balyaya var· 
mıştı. 

Hu vaziyete göre ni11bet, harp· 
tan f'Vvelki gibidir. Bu nisbetlerin 
m'lhtelıf memleketlerde nasıl bir 
biçime girdikleri de aşağıdaki 
karşılaştırmada görülm0>ktedir. 

Her 1000 iğin 1932 33 J.e har
r.adığı balya pamuk: 

Çin 673.30 

1 

fia başmühendis vekili Zekai bey· 

ler toplanarak vilayete ıit itler 
1 hakkında görüşmüılerdir. Bu top 

Jantı geç vakte kadar duam et- 1 

miştir. 

Ayşenin duruşması 

Hanımı Dudu ile· çocuğunu ze-.I 
birliyerek öldürmekten suçlu ve 
mevkuf Karsantılı Ayşenin duruş

ı masına dün devam oluaacaldı . 
1 Fakat Ayşenin tashihi sinni için 
I hukuk mahkemesinde açmıı oldu 
ğu davaoıo reddedildiğine dair olan 
ilioıın kendisine tebliğ edilmedi 
ği anlatıldığından , bunun tebliği 

için Cumhuıiyet müddei umumili 
ğiae ikinci bir tezkere yazılm•ıına 
karar verilerek duruıma 14 son 

teırin 934 tarihine bırakılmıtlır . 

Beraet eden suçlular 

İsyana iştirakten suçlu ve mev- 1 

kuf Erciıin Sivrek köyünden Na· 
dir oğlu Osmanla Eıbiıinek kö· 
yüodtn Hasın oğlu Abmedin ağır 
ceza mahkemeaiode devam eden 
du-utmahm bitmiı ve her ikisi 
hakkında hernet kararı veriJdi
ğind~n her ikisi de serbest bıra
kılmıştır . 

deo tı-şkilatlan•iırılmasını iycap 
ettiren bir meseledir. 

Birkaç hafıı evvel burlunlar 
ausı dokumıı trzgibı mevcudu 
1oıayılmıştı. Yapılan Hıştırmılara 
göre bütün dünyadaki dokuma 
tezgahlarr, 1930 un sonunda 
3,158 778 e karşı geçen senenin · 
sonunda 3,129,969 tanedir. 

Bu sayılar şöyle dağıtılmak
tadır: Söyünç - Muhabbet 

Japonya 358.44 Avrupadaki:dokumı tezgah 

Cevat bey Viyanu elçisi 
oldu .. 

J Radyoda alaturka saz 
, çahnmıyacak 

Blndıstan 277.13 ıa,, , 1930 So!ıundaki 1914326ya 
,A.. Birleşik lıarıı 1846680 .. ( fogilterrde , 
hükftmetleri 196.68 692890 a kartı 587964) . 

Hamdi beyin Berlio elçiliğine 
hyi ninden ötürü açılan Viyana 

elçiliğinf! Cevat heyin tayini yük· 
sek tasdike iktiran etmiştir . . 
SelAnik sergisinde bi

rinci mükAf ati aldık 

Sovyetler 175.31 Aıytııdıki dokuma tezgilıl11n, 
Gaıi Hazretlrrinin Büyük.Mil BruUya 172.89 400534 e karıı 515469 ; Am~ri · 

let meclisinde ıöyledıkleri~nutuk· ltalya 160 07 kıda 842184 e karıı 796065( Bir-

tan mülhem olarak , Debiiiye Ve Belçika 144.85 leıik hükumetlerde 698955 e kar-
kaleti ' Ankara ve İstanbul va- Lehistan 142.18 tı 613633 )', Brezilyadı f78000 e 

Felemcpk 127.39 hrıı 82000, Kınadana 21000 e lileıine , radyo programlarından ı1 Almaoya 123.06 kıuıı 25000 ) , 

alaturka musikinin tamamen kal Fransa 108 10 Ne kadar ~yazık ki istatiıtik-
1 dırılması,nı ve radyolarda yalnız ı Avusturya 106.51 lerin iıletilmiyen veya yeni kuru-· Benynelmilel dokuzuncu Se a- 1 

garp tdrni~i)e -yapılmış ulusal Ç. Slovakya 79 11 lan dokuma tezgAblar için nik sergisi reisliği , ıergiye rea 1 

men iıtirak eden devletlerin pavj. musiki parçalarımıı.ın garp tekni- 1 İsviçre 68 98 verdik !eri maliimatta bir çok 
1 k'k · ·n · g· iai bilen t•natkirlar taraf ıodan İnriltere 45.35 ekıiklikler var : r.İlekim japonyı, yon arını td ı e memur sergı J rı 1 Yu•·adaki karıulaa•ırma klfi 

heyetinin Türk pavyonuna sergi. çalınmasını bildirmiştir . 1 " :ı s Çin ve Birleıik Amerika Hükü-

\ 

SahtekaFlık 
davası 

Sahtekarhk yapmakdın ıuçlu 

Mahmut Nedim ve Bekir efendi
lerin duruşmalarına dün ağır ce · 
za mahkemesinde devam oluamuı· 
tur . 

Şahit olarak dinlenilen adli 
k11ım ~reisi birinci komiıer Fikri 
komiı.er Hakkı beylerle alh po · 
lis memuru ihbar üzerine Mahmut 

Nedim efendinin evine De ıuretJe 

gittiklerini ve orada sahte cüzdan 
ve kiğıtlan nasıl bulduklarını ve 
yine ıabit olarıtk di1ılenen Teali 
me de.Mahmut Nedim efendinin 

k~•t ve cüzdanları topr.t• nasıl 
gömdJğüatı anlattılar . 

Gelmiytn tabilierin getırılip 
dinlenmelerine ve Ceyb•oda bu· 
lonan ikinci komiser Salim bey 
için ora :mahktmesine istinabe 
yazılma11na karar verilmiş ve du 
ruşma 17 ıon teırin 934 tarihine 
ıhnakılmrıt1r . 

icra dairesindeki suiistimal 
davası 

Maliyeye verilmesi llzımgelen 
bir parayı sahte srnet tanı.imi su· 
retiyle zimml"tlerine grçirmektrn 
suçlu ye mevkuf eski icra memur· 
larandan Haydar , mubaaebeci 
R11bmi ve Kamirbeylerio duruı · 
malarına düo ağar ceıa mabke· 
meıinde:devam eluamuttur . 

Avukat Halil Naci , muallim 
Halıılu v• çiolcografi Rtfet beyler· 
den müıtekil eblivuku·f raporu 

~kundu ,P_pnda ~mzanm Kamil he· 
ye iit oldutu bildiriliyordu . 

ı;>uruıma , ıabitleriu mahkeme· 
y~ getirtilip. dinlenmeleıi için 12 
son teırin 934 ta,ibine bırıkıl

mııtır . 

Kalp durmasından öldDğü 
anlaşıldı 

Yurt•• takımından ve lran b6-
kumeti tebaaından Rahim oğlu Ka· 
dir ad,nda birinin belediye dis
panseri önünde birdenbire yere 

düıerek ölduğünü ve bir ihbar 
Ozrrioe~bu ôl6mün ıüpheli glrül
düğUnden Cumhuriyet mOddei 
umumitiğioce otopsi yapılmaaın• 

lüz(im göı ü1 _'üğüuü diln yaımıı· 

tık : 

Yapılan ptopsi oeticeıinde bu
nun kalp durmaıı natice1i lldüğü 
anlatılmıı ve bana iit rapor Cum·I 
buriyel middei amumililiae te· 
rilmittir . 

Tabanca ile tahdit 
e:tmiı 

Ka11pbekir mab•llesiade otu 
ı an Mt'bmeı oi-lu Ömer bir kav
ga ••ticeıinde Ali oğlu Maran· 
goz Hanna hbanca çt-kıertlc teh· 
diıtc bulunduğundan tabauçuile 
birlikte yakalaamıttır . 

Halkın rahatını 

kaçırmıt 

Mehmet gtfa ff11eyta ıdında 
birisi ıerbot olarak bajırıp çıap· 
tnak ıuretile balkıa iıtlrabatını 

bozdutundan bakkınd• kanudi 
takibata bqlanmıfhJ . 

derecede San'h olduğundan ayrıca metlerı'oe daı'r bu buıusta mıl.n.-nin büyük mükafatını tevcih etti u 

gini rt smen Türkofiı reisliğine Kıbrastan gelecek uzuo p~ııdıya iyzıhata lüzum kal· mat ahomamııtır. Yeni kurwnla .. 11tınıı111111ıı11 ........ _ ıııırıııııııııauılllllilııuı't i 
>ildirmi,tir. karda,ıarımız mıyor. fi olan memleketlerden b.ııları ( b ece nöbetçi 1 ı 

Sergi reisliği bu münasebetle Bu karıılaıtırma Britanyı(ip· fUpf9r~ır : ~ u a 
Tür~ pavyonunun kazandıg-1 bO- lik sanaiinde rantabilitesi olmı· Hindiıtaada 1930 ıonıınctı 1802 Iİ Eczane 

Kıhı ıs adasının en buylk h d ' ib '- 1 kt . ._ 1933 1 ~ ük muvıtffakiyetten dolayı hara- yan iğ,m,..ycudunun i~ 18 aaıa an 1 tezg "uru ma a ı11:en yıl· 

\'C ıevcıh edil""n mGlcafatın berat ya ehalisinden 150 kitilik bir ka · görüşmelerin aynısıdır. 1 mııtır. Brezilyada 471 eJ~~rtı 917, Ali Nasibi ~ezau~idir 
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Ceyhan: S ( 
mizden ) -CeJ 
lisinio fevkalade 
lediye reiıliğid 
raat bank aıe 

mazbataij iatib 

ıek makamınd 

ve mumaileyh d 
yeni va&ifesİP 
bey CeyhaDll' 

Yetmiş 

Ôldurolen 
cumhut 

1865 yılının 
merika Cumbdr 
Lfofea ,, 

ıssı yılıoı• 1 
'kı ya imperatoru 1 

1876 Hazir• 
manJı pıdi19bı 

1896 yıhPJJI 
Frınaıı Cumhur 

1897 Ağuıt 
r.-ğuv•y Cumbuc 

1899 Te111DI 
İtalya kralı Hu 

1901 E1Jll 
Amerlt.:a Cuoıb 
Melr Kt'ali . 

1908 Te 
Sırp kralı Al 
Dr•ı•. 

~ 908 yılının 1 
trkb kralı Kar1° • 

1913 Martı 
kalı Corc. 

1918 ıeııui 
R09 Çarı Nikoll 

1919r.Şuball• 
ğan lr~alı Habi 

1929 Te• 
Meksika Cu 
Ohrikon. 

1933 de yani 
H Cumhur reili 

1934 seaeıı 9 
Yugoslavya krala 

Çin hli 

çektir. 

etli tehrıkle rini ifade etmekte Tür~ köylerinden biıi olan Galat- çekilmesi için yapılmakta olan ı DiP. Sobunda bu sayı 4768 e çılr- 1 Yağcamlli cvarında 1 
v nıfıtn~ı~rirıin imalioden sonra fil~ Türkiyeye hicret ctmeğe karar İğ bUtfinüne., göre h"rcaııan 1 Türklyedt 300 dQr . ...ı;. 
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Firtik : 3 

Fransa fevkalade ~o~iser.i i.[ S O N S A V A ) 
ur~ede iktisa~h~atı ınkışal ettır- ~~~~~~~~~~~~~~~ 

ek için yakında mühim projelerin Romanya Hariciye Nazırı 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 
Satılan Mikdar C 1NS1 

tatbikine başlanacağını söyledi. 
___ _.__ ______ .......... .-----~~ 

Ali komiser Kontdö Martcl Su
İyrye hareketlerinden evvel "Mer
kürdoryıo ,. gazetesine Suriye ah 
vah hakkande bey anıtta "bulun -
rnu~lar ve ezcümle demişlerdir ki: 

"- Su.iyeoio i lCtiııadi bayatı 
liç büyük şeye dıyamyor . Ziraat, 
atyabat ve traıısit .. Suriye , Ro · 
malılar devrinde düoyanın eo meş· 

hur dünya anbarlarınd an birini 
leş"il etmekte idi . Biz Suriyeoin 
es~i mevkiini almasanı istiyoruz · 

Transit meselesine gelince : 
Şark devletleri arasında mft

bioı bir! coğrafi mevkie malik i 
Afrika , Asya ve Avrupanuı mül· 
ltk · ında olan Sariye bu üç lota· 
Ya ait transit itlerinin mühim bir 
merkezi olabilir . 

ranın biitün dünyayı şiddetle mü · 
tetssir etmesine rağmen bu mın 

tıkarım iyi bir ı a yabat merkezi 
olmuı mlımliundür . 

Şa r k milletleri umumiyetle Se 
riütteesııür \'e Şedidüttabıdırlar 

ve siyasi işlerde henüz olgun bir . 
bale gelmemişlerdir . Ru yüzden 
Şaman kalivelianelerinde hatipler 
çoğalmışhr . 

Suriyede iktiıadi bayatı inki
şaf ettirerek bu mıntıka lialktnı 
rrfaba kavuıturmak için mühim 
projelrrha tatbikine pek yakında 
başlanacaktır. 

Suriye dUoyanıa en eski mem 
,.Jfı lc_ketl~riOden biridir . Onun ta~İ · 
lf ln bt§erin tarihi ile başlar . Şı· 

rneJ mıntıkaeınıa merkezi olan 
Antakyada ilim heyetleri tarafın· 
dıo yapılın hafriyat neticesinde 
bu maotıkamo eıki azmetioe ait 
çok mühim uerler meydana çıka 

,ı 

Burılarıo arasında Suriyeyi 
Musula bağlıyacak olan demir 
yolu Kanunuevvelde bitecek ve 
Berat limanı en liüyük gemileri 
lcarşılıyacak hir bale konulacak
tır . 

Humus civarand~ki göl vutasi· 
le 15 bio hektarlık arazinin ıu 
laomaııl için yeni leıisat yapıla· 

cak ve memlekete aeyyalı celbi için 
azami gayret sarf edil l'cektir . 
Bı lbassa Lübnan seyfiyelarioe rtıığ 
beti artırmak 've civa,. hükumet
lerden fazla yaylacı getırmek için 
mümkün olen bf'r şeyi yapaca. 
ğız. 

•ılo:ıışt ır . 

llunJın başkn" B•ulbek vo 
T üdonıur harabeleri de Roma· 
la •ar devrinin azmetindeo birer 
Ör11ektir . 

Suriye neden seyahat merkez. 
tı indt!n biri olmasın? İktisadi buh· 

Buhran• rağmen , bu işler yo 
lunda gitmekte ve her gün bir 
az daha Herlemektedir . 

Suriye kabinesi değişiyor 
- Birinci flrilkten arlan_ -

Banlar Adli)e Veziri Ata Ey· 
Yubl, Haştmületa8i beyleri~ Riza 
Rukahi Paşadır. 

f~clis bin~sınd~ temizlik vç l 
lfaaırl,k ımeliycııinin başlamast, 
turclislo toplanacağına bir <lelil 
olarak görülmektedir. Mamafih 

Ltitün bu haberleri ihtiyat kıy 
tliyJe dinlemek] ve - ıi komscrin 
ıtmn ıelercll nr§redcce~l karar· 

114,. beklemekten baıka çare yok· 
tur. 

17 Tevrtoi 18nide açılması 
tnukarrer olan Suriye Mrh'usan 
llltoli inin mart ayına tecili etıa

t'J fında kuvvetli bir şay~a dolaşmak· 
P') tac.1ır. 

' ~ Henüz ııeımi makamlardan 
e teeyyüt etmemelcle bereler iyi 

tnnlümıt alan kaynaklardad!l bu 
hnherin doğruluğuna iı.ıanılmak 
tadır , 

• •• 
1aliye vezareti bütiln mulıa

&ihlildeı e gönderdiği b • r ta~i~le 
bu euek! mlitelıakkık 'ergılcrın 
tanıamea bakayanın,. da yiizde 

' • b · ı Yırnıi uisbetinde mutlaka la 81 

I' tdilme i ve bu suretle bütçenin 
;i' 'denklcştiri1mesinin temini bildi-

İlıni tir. 

~ .·. 
'el Hicaz battı komisyonu, bir 
,ti ~nzbatı yaparak Ali komserl.iğe 
• "lJicaz Kralı İbnissnuda bııcr 

•ı.t • • 1 l'ttioi takdim ctmıştır. . 
Bu mazbatada; Hicaz demır 

otonun bütOn dünya isiamları 
ın Yart1ım v., çalı~masiylc mey· 
"na geldiği ve Osmanlı lıüku~ 
eti zamanında Evkaf nezaretı 

'rafmtlao idare olunduğu ve bi 
•cunteyh bütün dünya islamları· 
a nit olan ~bu vakfın sahiplerine 
de 1 iatenmektedir. 

* *. Ayın yirmieiode Şamda top 
•nacık olan çekirge mücadt le 
ongreıioe davet edilen Şarkul· 

erJen hükumeti,!konguye ittiralc 
etmiyeceğini hildirmiatir. 

* . .• 
Amerikan kapılarının muba· 

cirJcre kapanması üzerine · Lüh
nandan Filiatine muhaceret baş · 
lamıştır. 

I;mniyet dairesinden vtrileo 
rnalfımnta göre, 93 l scneei içinde 
oilfai aurelte Lühf'qdan Filistiııe 
hicret edenlerin &ayısı 2235 i bul
muetur. 

Pasaportsuz olarak gidenle· 
rin de bu miktardan fazla oldu· 
ğu zannediliyor. 

* • • 
Lübnan Meb'uslarındao mü 

rekkep bir heyet Ali komser Dö 
Martel'i ziyaret ederek k nclieiyle 
uzun uzadıya görüşmüşlerdir. 

Heytt Dö l\fartelden ,ü nq 
nın muhtaç olduğu islahatm ili\r'· 
ıtle tatbik :rerioe konmasını ve 
.Meb'uı~n f~clisinio içtimaa dıve 
tioi rica etmişlerdir. 

Bir saat süren b" mülakatta 
Dö Martel ile Meb'uslu arasın · 

<la cok eamimi bir hnsbihal ol -
muş ve memleketin ihtiyaçları 
hakkındı aıüdavelei efkarda hu 
lunulmuştur. 

Ali komstr, memleketin eaa· 
det ve refahı uğurunda olioden 
gelen her türlü mcsıiyi sarfedc· 
ct-~rini ve bu mesaide l\fe ushl· ın 
keodieine yardım:etm~lerioi iste
miştir . 

Zilede bir panayır 
açıllyor 

ZİLE : 4 ( .A ) - ~on hnbar 
heyveo ve rşya Panayı;ı hıı ayı~~ 
altısında açılacaktır . 1 ooayır do
rt ğüo dt'vıırn edece.~ ve son gü 
nll at yaıışlnrı ve gureş musaba· 

kıları yapılacaktır · 

En ez En çok 
K. s. K. s. Kilo 

36.12,5 36,50 

. 
lstanbuldan ayrılırken gazetecilere 

38 40 

beycindtta bulunarak dedi ki: 
YAPAGI 

Reisicumhur Hazretlerinin dehası karşısında 
hayran kalmamak mümkün değildir. 

_,,,B,_e..::....ya..,..z ____ .._._ı•-----1 --...----------1 
Sivnh _ 

Ç 1 (; 1 T 
İstanbul : ıS (AA) - Romanya 1 

H.riciye l:>akanı M. Titülesko ha
reketinden evvel gızete cil~ri ka· 
bul edeıek şu beyaoatta buluo
muştur : 

Mesaimizin neticesinden mem· 
nua olarak AnkHradan C:löniiyo
rum . Ballcan itilafları emniyet 
noktei nazarında alelade bir itti
fak olm•ktan çıkmiftlr . Bu•itilif 
siyasi bir taazzna inkilap etmiş 

ve bunun faaliyet sahnıındaki muo· 
lazam bayatı müşterek ihtiyaçla
rımıza uygun olarak tıyin edi
miştir . 

YaP,tığımız ıtatunun mevzuu 
budur . Ayni zamanda f\nkarada 
Büyük Gaıi Mnsta Kemal Hazret .. 
lerini ve oouo yanında Türk 11\ya -
setini idare edeo bütün oabsiyet 
l e ı i gördüğüm içio çok memnu-

num . Türkiye H.eisicumbuıu ile 
koouşulao mesele no oJurs,. olsun 
onun dehası kaı şısıoda hayran 
kalma mak mümküq deaildir . O 
nuu ince liğinin şayanı dikkat o 

Ekiciler tütün satışından 
çok memnundurlar 

f uğla : . S ( A.A ) - PiyRsanın 
a_çıldığı a) ın h\rioden im ana kadar 

lugln, Milas ve Kareornda bir mil · 
yon kilo kadar tütün satılmı§tır . 
Alış nriş harnrt•tle de,·um ediyor . 
Ah~ verişe inhiımrlar, Amerikan ve 
Felemenk kuınpanyolan iştirak et· 
ıui,lerdir. Fiyatlar 65-80 arasındadır, 

Fr.ıhiyed~ piya a benü;ı; oçılmnmı şıır. 

:I:ütün zürrai fi atlırdaıı ve alış ve· 
rişteo ~ok me mnundur . 

Ekiz çocuklar 

Bunların beşinin de 
sıhhatı yerindedir -
KRllendre: J Amerika J 5 (A. 

A) - Bundan ~bir müddet cyvel 
İ\-lm~ . Dionne namında bir kıdın 
be§ çocuk birdl'n dünyaya iCtir
mişti. :Bu beşizler günden giine 
serpilip Lüyiime<le iseler de o de· 
rece birbirine benzerler ki, ken 
dilerine bakan hekim bunları 

ıyırt f'debilmck için herbirinin 
kerdanıua ismini taşıyın bire-,. 
madalya umağa mecbur olmuş· 
tur. 

Ha vanada 
Ecnebilerin .. çalışmaları bir 

I<anunla tahdit edilecek 

Hın arıa : 5 (A.A) Yarın ne r· 
olunacak lıir kanundıı ec lebilerin 
çıılı om ' tahıfü edilecek: ve hu ıob 
didat hizmetçilere de ıegnıil oluna· 
cakhr • 

rın r fevkinde· sadelikten ileri ge 
len sevimliliğil'dolayııile uzun 
mOddettenberi kendisine lcarşı 

gönlümde derin bi(sevgi L_ heıle 

mekteyim . 
Tevfık Rüstü bey ise yalınız 

Ekspres 
lııne 

Y c-rli "Yemlik,, 1,61 ·-----.• "Tohumluk., 

HUBUBAT 
Buı?day Kılma 

•• Y~rli 
____ •• '--__ M_e_n_ta_n_e ____ , ________ , _____________ _____ ~ kendi memleketlerine değil bir 

çok memlekeUt-re vt: heykelmild 
bayatta kendisine karşı iıtiğna 

göstermiyeerği hizmetler yap
maşhr . Bundan başka T evlik Rüı· 

tü bey şu muçizeyi :de ortaya 
koymu§tur: 

Arpa 
ıı..,.-... F:--'ee,_u...,...ly,....,.a-----.-....~-ı-------•----------ı 

Yulaf 
•-~n-.,..,.,ı ·..------------- ---~1~------·------~-------4 e ıre 

Diğer meınleke-t l~re bu biz· 
metleri yaparken kendi memle
keti de prestijini mubafeu et 
mittir . Bütün bunlu memleketi 
uizde huludduğumdan dolayı n,. 
ye kendimi mesut saydığımı ve 
tekrar buraya mümkün m ertebe 
süratle dönmek nıusunu neden 
beslediğimi pek güzel gfisterir , 

Pariı : 5 AA) --;> Romanya 
hariciye nazın M. Tttileısko Ha 
vas ajaosının mubabiıine beyanat· 
ta bulunarak demiştir ki : 

Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakin 
Siııam 10 

UN 
•••• Salih Efendi;------ı--4:;;:2.-;;0:-----.-----------1 

·= .ı:ı .. 
..c ~ - Diiz kırma ,. 
~ u::: Simit .. 
~ ~ - .. ıh Cumhuriyet 
il'i > -
CN ::ı " 
,..... <> D ilz knma ,, 

Alfa ., 

Liverpul Telgrafları 
5 I 11 / 1934 

- JBO- ------.-......ı 

250 - 550-- _, ______ ~ 
~--ı------------..._-ı 

- ------ ----------.....t 

Kambiyo ve Para 
lg llaokas1odao alınmıştır. 

------------.,........:::=:.::::_..:.p,.:.:t<n:.:.." ı K. 
- Liret 

Santim SJI 

V ıuleli 6 55 

füılkan itilifınıo Ankara top
lı\otasınıq çok milhim siyasi neti
celer vereceği fikıiodeyim . Sul· 
hun muhafazası mesr lesioio bütün 
safhaları tetkik edilmiştir . Ne gi· 
b~ ~~tiutaller k rıısında kahnıhrsa 
kabnııll Balkan itilafı tereddütıü~- 1 ce takip edect:ii yolun D' oldujq· 
nu ~imdiden bilmektedi• : Biz 
!;e1adfmiı için ·, komtulımmız için 
çalıştık . Zira bir defa d11ha ıöy 
lediğim gibi Bulgakiıtına karoı 
guyı Balkan itilafını imzalamış gi 

Vadeli 6 
Hazır 6 

54 Heyl?mark 
·-=--"',.--=-------~ı----ı 

ı-----~------ı-_:._ __ 821_F_r_o_n_k'_']~'r~an_s_ız_,, _ ___ , _ __ _ 
Stc~rlio .. lrııri liz,. 

Hint hazır 4 
Nevyork 12 

-90 •- n.---A -----ı-,_ olar " meriken,, 
ı-------------I----- 14•--...--:---:--:---""'---I--~ Frank "lsviçrc-,. 

bi bıyribablılcla muamele etmek 
1 arzuıundıyıı . 

Fransada 
Ecnebi işcilere 
verilen haklar -Pariı : 5 (AA) - Muhtelif 

devletler arasında işcilerm ayni 
haklardan iı:if ade etmelerine dıir 
ttktedilen mukavele tasdik edilmio 
olduğundan Funsada muhtelif 
devletlere ait işciler ki bunların 
arasında Çinliler de vardırl •taı· 

4 1 .. 

lhinat va sigorta meselelerinde 
aynen Fransız işcilerinio buku 
kundan İstifade edeceklerdir . 

Macar Başvekili 

Romaya giderken Viy;ınaya 
uğradı. --Prşte : 5 < A.A ) - Baıvekil 

Gömböş bu sabah saat ıekizde ı 
Romaya gitmek üzere hareket et -
miotir · Baıvd,il Viyanaaa tevek
kuf ederek Avuılurya ricaliylt" 
görüşecektir . 

Viyana : 5 ( A A ) - Romaya 
gitmek üzere Peıteden hareket 
rdcn M. Gömböş burada durmuş· 
tur . Mumaileyhi istısyonda Bnı· 
vekil M. Şuşnig ile hükumet er· 
kinı karoılamııtar • Macar Haırve · 
lili öğle yemeğini M. Şuşaig ile 
yemi~ \ıe öğleden sonra Reiaicum· 
buru ziyaret etmiştir . M. Gömböf 
Bıınkil ve hariciye nazırıylc uzun 
bir mülakatta bulunmuştur . 

Viyana : S ( A.A ) Bu la · 

babki Vıynoı gazeteleri M. Göm · 
böa'ün Romaya giderken Viyan• -ı 
da tevakkufolilfi millet arasındaki 
doıtluğun yeni bir oi§aoeai oldu
ğunu kaydetmekte ve bu scyıbu 

ti noktai nnıardırn bOyük bir ehem
miyetle mutalla eylcmoktedirler . 

Çin zabıtası 

Satllmak üzere bulu· 
nan on yedi vatanda

larını kurtardılar 
- il g .. 

Vatingtoo : 5 (AA) - Modro 
yesirciler ıenis mikyasta bir sara 
adam ticaretine girişmişleıdir ' . 

Bu defa da buolar 39 Çinliyi 
köle olara1':satmıılarclır . Filhaki 
ka uyuşturucu maddeler kaçakçı. 
lığını takip edcnJ hususi zabıta 

Kinsburgda metruk bir evin içeri
siodo 17 Çinli bular•k tevkif et · 
mişlerdir . Ayni evde bir de zen. 
ci ile 250 kilo afyon ele geçmio
tir . Zavallı Çinliler seni bir lu· 

zağ& düşürmüşlerdi . Bnn<lan iki 
ay evvel bazı şüpheli ıabıılar Tri · 
nidot ta 39 Çioliyi vapura bindir
mişle ' ve gendilerini gizlice Ame· 
riknya çıkaracaklanDı söy lemiıler· 
dir . Çınliler : bunun için 1,000-
1,500 dolar mikdarında bir para 
vermişler ve bir geminin anharıo 
tıkılmışlardır . Yolda basta düşeo 
döt tanesi denize atılmıştır . Ge· 
riye kılanlar Viıjinya sahilinde 
kııraya çıkarılıp patates çuvıllırı 
içerisinde babıi geçen metruk 
eve g~türülerek bir zencinin mu
hafazısi altına terkedilmişlerdir 
Çinlilerden 11 tıla 11 tıfa ancak 17 
tnnesi kılmııtu . 

Büyük:Bahrimuhit se-
ferini bitiren bir 

tayyareci 

Oakland [Amerika) : 5 (AA.)
Ayuıturalyalı tayyareci Kiogsfort 
Smitb dün 1&1t 7.50 de buraya 
karayı inmİftir . Murnıilııyh lııı 
suretle Briıbane de teşrinievvel 
de Leşl11miı olduğu Babrımuhıti 
kebir bnva seyabıtıoı ikmal et mis· 
tir . Tanareci Smith Fici ada 
larında Suıvada bir hnftn kadar 
oyalaııruağ1ı mecbur olduğu gibi 
yağ boruıunun sızması yüzüııden 

bir müddet le Honolulu -da kal 
mıohr. 

Muhterem 
lerime: 

müşteri -

Kraathnnerniz açılmıştır . Te
veccühlerini esirgemiycn muhte
rem müştorileriıııize ildn ederiz. 

4714 Yeni Yıldız krııat-

hnncsi snhibi 
Kemal 

Bükrtışte bir tedhişci 
yakalandı 

---· 
Bükreş ; S ( A.A ) - Zabıta 

hüviyeti meçhul olmakla beraber 
Yuğoslavvada bazı suikasllerde 
bulunduğunu itiraf fakat Marsily• 
f adasına iştira!&ni inkar eden bir 
Hııvatlı yakalıınmıotır . 

------------·--.----~~-
Yunan hriciye 

nazırı 

- Birinci firtikden artan _ 

vekaleti ve Yuııau sefareti erka 
nı tıırafın<lnu uğurlnoruışlardır . 
1\1. l\Iaksinıos istasyonu geliAlerin· 
de ohlu~u gilıi trenin har,.eketi 
esansında da hir kıtn asker tara 
f ıudaıı scliimlonnıı~ ve muzika 
Yunan ve '1 fük mılli ınarşlurmı 
~almıştır . 

Elen iktisat nazın M. Pcsmez 
oğlu müznkereleriue devam ot· 
mek Uzere §arımızda kalmıştır. 

ATJ A : 11 ( A . A ) - Atina 
ajansından : 

Atiua mat lmatt Bal karı itila· 
fı kona yiniu elde ettigi netice· 
lP.ri büyük hir memnuniyetle tef
sir etml'lkteclir. 

" F tı
0

)' • y ' a ,, oazete ı . nnan mil-
letinin Ankııra tehliğinden her 
noktnl 'tınznrdau mernnuo oldu 
ğunu beyandan oura Balkrın iti· 
laf 1 azfisıtıın hu kadar samimi bir 
urette teyit etlileıı sulhun nıu 

bof azası ve iktisadi münHebct
lerio inkişAf ı , alıasındn daima da 
ha sıkı olon tc§riki mes.il~riui 
knyde.yleüıektc<lir . 

-lutferı flrtiiJi çeviriniz-



Firtik: 4 ,, 
... 1 

Pamuk ve nebati yaglar sanayii 
Ttirk Anonim şirketinden : 

( Adanamızdaki Belçika ve Şinasiler fabrikaları 

çalışmağa başlıyor ) 

(Çekme ücretlerinde rekabet kabul etmez 

tenzilat ve teshilat ) 

Kozadan çekilee• k pamuğun beher kilosu 3 Kuruş 

iane küılüsünden çekilecek pamuğun beher kilosu 2 
K iil ı iyetli mal getirecek çifçilerle dah·ı nıiis(tit şeraiı tesbit oluna bili··. 

FabrikPlarımızda nıukirıeler üzarind~ bir çok maddi feda~aı lıklarla yaplığımız 

tadilat nelicesinde pa ııoktaıı en çok baş bulmak imkanını temin ellik . Pamuğun 

e\'Safındaki miikemnıeJiyeti ve işlediğimiz pamnk 1ardaki satiyPlİ anlcırua~ için bir 
tecriibe kafidir . 

Ad~ na çifçisine hizıa .et gayesini istihdaf rden bugünkii çalışmamız muhtertım 
nıiişıerilerimizi memnun ederse Bunu hir muvaffakıyet bileceğiz. Teşkih1tımızdaki 

Yerli ve Anıerikan çırçırları emrinize amadedir . 

Prese rnakineltıri : Ehven fiyat ve muvaflk ~eraitile balya yapmakta ve işi~ .. 
rmnzi taktir eden müşterilerimiz fırsattan istifadeve kosımıktadır . ~J ruzatmnz111 ., .. 

doğruluğunu ishat. için fahrikalarınuz daima saygı değer halkı •·ıza açık olup 
Belçika f,. brikalar11nızdaki müdliriyel dnirtısi daha fazla her türlü malumat ver-

ALt'iOPAN 

Baş ağrıları , diş ve' sinir- sızı 
1 

)arı romatizma vef grip: :rahatsız- ' 
lıkların(knrşı:eo faydalı ve miısk in 
bir iltlçtır . J - 6- 12 lik orijinal 
mııdeoi kutularda her eczaneden 
nlırıız . Şehirde umumi satış ve tev
zi merkezi ( Yeni eczane ) dir. 7 

r l 
Doktor 

A. Melik 
1 

idrar yolları hastahk-
1

1 

ları mütehassısı 
Belsoukluğunu yeni usullarla 1 

pek çnpuk ve kati surette tedavi 
eyler. 

Adres : Namıkkemal llk mek-
tebi karşısı. 4706 2-26 

5 inci Mıntaka Etibba odası idare 
heyeti reisliğinden. 

Önümüzdeki 7 - Teırinisani 
çarşanba günü BPşioci lı. mıntaka 

Etibbı1 odasının 934 senesine mah · 
sus ikinci altı aylık heyeti r umu. 
miye içtimaı aktı1dil1.cvğinden say· 
gı değer arkadaşların çarşanba 

günü saat ( 17 ) de Oda salonunu 
şereflendirmeleri rica:olunur.2-3 

·Asri sinemada 
5 Teşriuieaui pazartesi akşamıudao iıi~ 

Greta garbonun yaratl 

Düşkün kadın 
Filmir.İ tekli' 

Oynayanlar 

Greta garbo-Glark ga 
İllveten : Fok• Jurnal 

Büyük Yugoslavya kralile Fransa hariciye nszırıol 
dünyanın her tarafında çok dnin nefret uyaodırrın ~ 

bütün tııferruat ve tafsildtile pek yakında ( Asfl 
mada) göreceksiniz. 

Devlet demiryolları Ada 
me müfettişliğinden: 

10- 1 1 - 934 tarihinden itibaren Adana gar - Ceyb;; 
arasında berveçhi ati otomotrisler se1rü sefere haşlıy• 
halka ilAn olunur . 

Katar No: sı 

524 
istasyon ismi Varış Duruş Kalkış Varış 
Adan il 8,40 . - -
İncirlik 8,54 f 8 ,55 16,04 
Knrkçüler 9,06 1 9.07 16,16 
Misis 9,17 3 9,20 16,27 
Çakaldere 9,33 9,34 16,43 
Sirkeli köy 9 ,43 9,44 16,53 

meğe hazırdır . 4576 20-26 
Adana sulhJH. hakimlilinden : 

1 Ceyhan 950 17,00 

KATl:<JSIZ 
SAF 1 SEKERDEN 

oe 
KAVADELEN: 

SUYUNDAN 
• 

YAPILMIŞTIR 

'' Eleftron vima ,,Gazetesi teb
liğde iktisadi meselelere mühim 
bir mevki tahsis e~ildiğini ve si. 
yaıi kısmında itilafa dahil olmı· 
yan Balkan dtvletleriyle 'bütün 
muPllak meselelerin hilitilaf hal
lini derpiş ettiğini kaydediyor . 

" Katimerini ,, gazetesi Türk 
- Yunan dostluk bağlarının ıığ 
lamlığını kaydederek bu doatlu
gun İstanbulda yerleşmiş olan 
Yunanlılar lehine tadil edilen ka 
nun ıktisadi meselelerdeki görüş 
tf"tabuku ticuret mukavelesinin 
yenile~tirilmesi için yakında ak
tfdilec<ı k itilaf ve Yunan heyeti 
murahhasasına yapılan hararetli 
milımannuvazhk ile de sabit ol
duğunu bildirmektedir . Gazete 
diyor ki : · 

Avıuparıın halihazırdaki vazi 
yeti içinde müstekar bir oey var· 

ı 
ı_ 

Katar Nr..: sı 

514 
Varıt Duruş Kalkış Varış 

Ceyhan 10,05 
Sirkeli köy 1 o, l 1 1 10.12 17,16 
Çaka ide re 10,21 1 10,22 17,26 
Misis 10,36 3 10,39 17,41 
Kürkçüler 10,49 1 10,50 17,54 
İncirlik 11 ,01 ı 11,02 18,06 
Adana 1ı'15 .. - 18,20 

6-7 

Adananın Ağ Mehmet mahal . 
lesinden Kayserli Hamamcı zade 
fabrikatör Seyit efendile ayni ma
halleden Sarı Ali oğlu Ziya ve Se
yit oğlu Hacı Mehmet ve Sarı Ali 
kızları Feride ve Dudu hanımlarla 
muşaan mntosarrıf bulundukları 

topunun Teşrini sani - 930 tarih 
ve 80 No.lu senet mucebince Ak 
Mehmet mahallesinde kilin tapuca 
yemini tarik yesari vt. arkası sa
hibi senet hanesi ve arsası cephtsi 
tarik olup hudutlnrının muYofık ve 
mutabık ve aşağı yukarı Jedi oda 
vo o.vlu ve bir dükkAndan: ibaret 
ola ·ı maa müştemildt hanenin açık 
artırma ile satılmasına ve şüyuun 
bu suretle izalesine Adana sulh 
hukuk mahkemesinin 16-9-934 
tnrih ve 563 No su,ile hüküm ve 
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DIKKFIT ET#EK LllZ/#0/R. 
BUNUN İ(Üiv KORKHROIJN 

,, KllYRDElEN GRZOZUJ> İ(INJZ 
~~// HEM SERiNLİK l/EHİR HEM

DE BESLER. 

lokantası 
Lokantnmızn bar ilAve edildi

ğini muhterem miiştnilerime iJan 
ederim. 4715 Müdüriyet 

ıa o da müşterek gayretlerinde 
Balkanlar sulhunun muhafazasi 
için diğer müttefikleriyle birleş
miş olan T~rkiye ve Yunanistın 
nasındaki dostluktur . 

" Mrssağer ,, gazettsi baş ma· 
kılesinde yazıyor : 

Sayhan defterdarlıRmdan . 
Münhal bulunan 14 liret maaşh 

nrazi yoklama memurluğuna me-
' murin kanununun 4 üncü madde · 
sinJo yazılı evsaf ve şeraiti haiz bir 
memur tayin edilecektir . 

Talipleri(istidanamelerine, mek
tı.p şehadetnamesi ve askerlik ve
sikasını ve Jaha ·evvel bulunduk
ları resmi ve husust müessesattoki 
hizmetlerina-nit:vesaiki rapten Jef
tcrdarhğa müracaatları.: 47 J 2 

Kiralık ev 

.. 
karar verilmiş olduğundan müdde· 
ebih hanenin bermucibi karar ta
rihi ilAndan itibaren otuz gün mfül
detle açık artırma suretile satıl

mosıno ve esmanının hissedal'lar 
meyanında hisseleri nisbetinde tak. 
sim ve olsuı etle şüyu un izalesi 
v" satışın 5-11 - 934 tarihinden 
itibaren 6-12-934 tarihine mü
sadif perşenbe günü saat on üçten 
on beşe kadar kıymet veya kıy· 
meti muhamminesinin yüzde yet
miş be~ ·ni1bulduğu taktirde ihale 
kılınacağı bulmadığı halde onbeş 
gün ınfülrletle temdit edileceği ve 
satışın peşin para ile ve talip olan· 
ların yüzde yedi buçuk pey akça
sile birlikte satış mahallinde hazır 
bulunan satış memuruna veya mü
nadi Hanefi çavuşa müracaatları 

ve satışın Adana belediye mezat 
salonunda ifa kılınacağı ilı1n olu
nur. 4709 

Seyhan maarif müdürlülündan: 
10-11-934 te kayda ve 15-

11-934 tarihinde de derslere baş-~ 
lanmak üzere Adana merkez Na
mıkkemal, Gazipaşa, İstiklAf,Ctım
huriyet , Seyhıın ve Köprü köyü 
mektrplerinde birer Millet Dersa -

Ankarada yapılan iş aydıohk· 
tan korkmıyan ve en had tenki
d~ de mukavemet ed~o nadir bey· 
nelmilel tezahurattın biridir. Bal 
kan ıntandı gerek ana prensip!~ · 
riyle ve gerek hedefleriyle bir 
kuvveti ttşkil etmektedir . 

Diger gazet"ler de buna ben· 
tzr tefsiratta bulunmıktadırlar. 

Mermerli mahalleeinde operatör ., 
Ahmet beyin!muayen.:!hanesi yakı
nında elektri~i mevcut beş odalı 

53 numaralı ov kiralıktır. isteyen
lerin Zıraat bankasında Fehmi be 

neai açılacaktır . Okuyup yazma 
bilmiyen 16-45 yaşları ar88ındaki 
vııtandoşların d'vam etmeleri lü· 

1 zumu ilAn olunur . 4710 ye müracaatları . 4 - 6 

A gfa, ,, filmlerinin hef 

Amatör işleri an kıs• ı• 

. 
Atölye fotografları, vesika res• 

dismanlar. 

Talebeden tenzlldtlı ta· 
rif e ile ıicrel alınır . 
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Ziraat mücadele şefliğinden. 
Ziraat mücadele istasyonunda 

kt> şfi mucibince yapılacak 198 80 
kuruşluk tamira(kin İkinci teşri
nin dördünden ikinci teşri nin 23 ne 
kador pazarlık suretile verilt!ct•k· 
tir . 

Tuliplerin keşif ve!şartnameyi 
görm11k için~vilAyet Ziraat müdü· 
riyetinl) müracaat ve ihale günü 
saat on beşte depozito akçalarını 
hamilen vilAyet Ziraat müdürlü· 
A-ünde müt~şekk ı l komisyona mü
racaatları ilAo olunur.4713 1-2 

--

Kiralılı 
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sında ve istssY0
" el 

müstakil . Su "~1 ,il 
2 - 3 - ve 4 odM''~tt 

Müracaat - 011 
yahut eski istssY Ltıl. .. 
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