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a: sa ı ==-==s 

On t·ki?.inden karkht>şine kadar 
kadın, erkek okuma hilmf' t>n )Url 
ıa lor için miller mekt pleri açılıyor. 
Fır atı kaçırmamalı . 

AYI 3067 

Suriye mebuslar 
mz 

meclisi 
. 

açılamıyacak •• 
Çuvala giren Yahudiler! 

-----------------------------------------....... --
Suriye meclisi Dömartelin bir kararna

mesiyle müddetsiz tecil edildi. 

Fransız Cumhur reisi dört kişiden 
başka bütün sürgünleri affetti. 
Hcrut müddeiumumiliğıne ya· 

Jıılan miilıim bir ihbar üzerine 
tahkikatı başlrnmış 'e u netice 
t Jd edilmiştir: 

uriye - Fili tin hududunda 
v~ uriyc toprağındaki bir köyde 
) •lıudileri Fili tine kçırau hir şe · 
heke uzun zamındaııbcri iş gör 

mektedir. 
Bu şebckt: Y ılıudileri çuval 

larıo içine koyarak de\cJere yük-
1 mekte ve gece karanlığında hu 

dudu grçiıenk krudileıini Filis· 
liıı toprağma bıraktıktan onra 
gt>ri dönmektedir. 

Bu şebekeye mevkileri yükeekl 
h Zı mühim tşlıasın da dahil ol · 
dugu öylenmektedir. 

1'akibnt e nasıda Y ıhudilere 
ahte pa aport yapan bir şebeke 

1 l•lıa meydana çıkarılmıştır. 
Tabikata ciddiyet ve elıem

•niyetle devam olunmaktadır. 

. " 
li komser Kont Dö Mute! 

dün ıkoam Beruttan ama g• I 
.. it 'er ve merasimle karıılınmı, 
lardır. 

Mü arüniJ~ybin buraya ulaş· 
hlılarıoı müteakip neoıettikl"ri 
bir kararla ayıo 17 eiode ıçıJmısı 

Şamdan bir meydan 
mukarrer ol.u meclis bilimüddet 
tecil edilmi§ \e tecil kıran 
Riyaseticumbur vaeıtaaiyle Mec. 
Jiı1 reiaioe bildirilmi§tir 

Bn karaıuame ile birlikte Ali 
komser tarafından uıiye halkı 
na bir bir beyanname n ıredil 
mi~tir. 

Dö Mertel burada yerii ve 
Fransız ıical ile ıaktuk temastı

- Gerisi ikinci firtikde -

ngiliz murahhası Henderson 

ilahsızldnma konferansı meselesi 
Matbuatla bir tebliğ neşretti 

----------···------------
Bu tebliğde konferansın toplanmasının 
1935 senesi ortasında olacağını bildirdi. 

encvre: 6 {A. A.) - M. Hen· 
dcırson tırafııı<lan neşredilen bir 
lehli de ıh valin .. sıHilısızlanma 
nıe clesioin halli i;in yapılan te 
fehhuelerin 1935 ortalarına tali 
kini zaruri kıldığı bildirilmekte 
ır . t Henderson buna binaen 
aklarında itilaflar derpio edilen 

bazı meııelelerin her bıri ayrı ay 
ı nıeriyete girecek olau ayrı pro 
okollıra dercini teklif eylemek 
tdir. 

Uu protokollar ilib ve mü 
lllnıar ticaretini ıauzimirıe dair 

laQ protokolJ a tfoimi silahsız-
•1ıınn komisyonu te i i hakkın 
•ki protokotdur. 

tnevre: 6 (A. A .) - 1. Heıı· 
'' Ooun lilletler cemiyeti umu· 
i katibi tarafından neşredılmiş 

lan nota .ı silahları bırakma k~o-, 
raoamın §İmdiye kadar takıp 
hniı olduğu neuliln tadilini ietib 
af etmektedir. 

Konferans divanıma hiitüıı 
. •aıua hitap ed~n bu noktaya 
ılba a konferanı ınüzıkeraını 
;Yük bir gayretli'! idare etmekte 

ı'" .M. Loui Bartun'un eeefıi 
lhnunüo, mOzakeıatıu bir neti 

•ye Varma11uı geciktirmiştir. 
f Bender 80u zimdiki vazi· 

•t kar111aoda ıiliblan bırakma 

r 

J 
M, Henderson 

me eluinin h Uı tf',.ebhü iicii 

1935 ene i h .. tıtt ı~hir etmrk 
fıkriııd~ olup konfr raDsın müza· 
kere u ullerinirı dcğiftiıilmesirıi 

teklif etmektcdır. fumaıleyb mu
ka\'elenam nin tanzimi hu usu 
oun bitirime ini b~klemakeizio 
biı' takım protokoUar \'Ücude ge· 
tirılmuine yarayacak oları atide 

Gerisi dördOncU firtikt• 

Mısır Kralı 

Kabinenin istifasını 
kabul etti. 

1 kPrıdtr : 6 ( A. A. ) Kral 
Fııaı; kabinenin i ıifa ım kabul eı· 
miştir . 

Lorıdra : 6 ( A. A. ) Hari· 
ciyc nazırı Sir John iıııoo A\Om 
Kamara ınılu 1 ı ırda buhran ı> nu-
ıuda lııgihereııin takip rtmiş oldu· 
ğu huııı lınrekeıin Yah)B pu ka
bine iııın i tifa ım intaç etmi oldu· 
ğunu 111 )&n etıui ıir. ir John imorı 

ecuebı ıelıaa ının mal \'e caulanmu 
mubofazu \ e bima) e ini derubtt' ı

ıııi olduğundan dola) a İngihen·nin 
h ırdıı ağır nıe ulİ) etleri olduğunu 

iln\'e ı ııri tır. Mı ırdaki İngiliz fev
kttlfidc komi ri , başvekil §İmdiki 
idareuiıı te i i için zaruri olan tf'd· 
hirl ri nrzelmi§ \'C bu tedlıirler J 11-

gilıere hiikuruı>tİ ıaraf ıodan lt>mamen 
u vip f•dilmişıir . 

İran tayyare filosu 

OiyarbPkirdf•n memlt•kot
lerine gittiler ve merasimle 

uğurlandılar. 

Di)arhekir : 6 ( A. A. )- lran 
ıanancileri diin Ka) eriden eelıri· 
mize gelıni ıneydanıla Vali beyle 
helt':diyı>, layyare ceıııh,.ıi, Halkt'Vİ 
rei lı•ri, ıayyareciler 'ı• lıalk tarafın. 

dan knrşılanm1ş11r. Tayyart ciln Hal· 
kevinı• mi afir edilmialerdir. Koııuk· 
lor şerrfınf: tayyare ı•eıniyeti tara
fından ) ıiz kişilık bir akşam yenıf'ği 
Hriloıi ıır. Konuklar Lugüo Hl do· 
kuz.da İrana hareket eımi§ ve çok 
amimf bir ııureu~ uJurlaomı ludır. 

Alman askeri heyeti 
------

Ankarada ordumuz tara
fından misafir edildi -
nkara : 6 ( A.A ) - Ordumuz 

\ 'C a keri müe e elcrinıiz hakkında 
letkikaua bulunmak üzere carımızu 
gel mi olan Alınan a keri be) eri şe· 
r,.fine A am pa§a hazretleri tarafından 
Ankara pıla ıa lıir Zİ)·afet verilmiş· 
tir. Kaymakam Y edle ılc Kaymakam 

Rode'den milrekkt>p olan bc)~tin 
mihmeudarlığıa kaymakam Nihat B. 
(a)İn dilıııİ§tir . He)r.l aza 1 ordu· 
nun mi afiri olarak Arıknra pala ıe 
ikamet edı•cek ve ayıu onunda 1 ıan· 
Lula giderek hir kaç giiu de orada 
kalucaklardar • 

~~---------·------------
DlkkateDır: 

Depo hikayesi 
-

Matbaanuzm öminde, iki yıl· 
da11bcrl yolu kopulan kocama11 1 

eski, delik ue çinkodan 11apılma 
bir su deposu lJar. 

lngiliz hariciye nazırı 

M. Can Saymen Sar meselesi hakkında 
avam kamarastnda beyanatta bulundu. 

LONDHA : 6 ( A.A ) - Sir 
Con ıymen avım Kamarasında 

arda ıükuouo muhafazası me· 
ıelesi hakkımla M. Lansbur tara
fından yepdnu bir ıoıguyn cevap 
olarak demiştir ki : 

ükuoun muhrıfazaeı ar lıü· 
k:umet komi yomma terettüp et· 
mekte 'e hu komi yon bu lOZİ 
fe ini muvaffakıyetl yapmakta 
dır. Komisyoıınn sükunu mulıa· 
faza edemiyectği bir vaziyet Jıa. 
dis olmamalıdır ve böyle bir vi· 
ı:dyetin hıdi8 olmıyacagıuı ümit 
ederim . Dalın 1926 da Sar büku· 
met lcomiıyonu mutlak lıir lü 
zum hasıl olduğu takdirde hariç 
komşu arazide bulunan kıta.ta 
muracuta hakkı olduğund mil 
letler cemiyeti konsc:yioe bildir 

miştir . 
Milletler cemiyeti bu noktadan 

malfimat almıştır Avım kıma
raşa şunu bilnıelidirki logiliz kı· 
taatıoı i tibdam katiyen me,·zuıı 
bahaolmamıo ve bizim için böyle 
Lir §ry derpiş edilmemektedir . 
Frınsının Sara komşu olan kıs 
mında ittihaz tdilen tedbirler 
temamcıı ihtiyata tedbirlerdir ve 
Sar hükumet komiıyoou muave· 
net İ8tfl!meğe mecbur kalmadık
ça hariçten bir kuvvetin kulla· 
nılma11 asli mevzuubahsolamaz . 

Talebim üzerine Alman sef ıri 

Con Saymerı 

beni ziyaret etti ve Alman hü
kumetinin Sae hududunda uni 
forma giyilmesini ve ılaylar t.1ş· 
menettiği hakkında Cumartc i ga· 

zetelerinde çıkan haberi teyit ey
ledi . Ayni zamanda Sarıo ioğali 
tolılikeıi asla mevcut olmadığı 
hakkındıı hıma teminat verdi . 
Franeız sefiri de ittihaz edilen 
tedbirlerin temamen ihtiyatı mı 
hiyette oltluA-u hakkında teminat 
vumiştir . Her iki ıefire de İogi. 

giliz hükumetinin bu husuetaki 
memnuniyetimi bildirdim . Bu· 
n• binaen 13 Kiiaunusanide yı
pilacak reyiamın tam bir iotiz.m 
içinde cereyan edtceğini ümit 
etmekte haklıyız . 

Cumhuriyet bayramı 
münasebetiyle 

Sovyet, İran ve Çin hariciye nazırları 
kutlama telleri gönderdiler 

~~-------·--------~~ 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü bey bu 

samimi tellere cevap verdiler 
AJ. KAHA : 6 (AA) - Tih· 

kiye Cumhuriyetinin on birinci 
yıl dönümii miinuebutiyle Hari· 
ciye Vekili Tevfik Hiişlii bryle 
~vyet Ru ya, İran 'e Çin bari 

cıye nazırları arn!ında aşağıdaki 
telgraflar taati olunmuştur : 

Hariciye l'eklll 1'cvfllc Rıiş 
lıi beyef endlye : 

An icara 
Dost Türk milletınin milli 

bayramı giiııü münasebetiyle §Bh· 

i devletinizde umnmi sulhun yo· 
rulmazJ bir müdafiini ve Sovyet 
- Tiiık dostluğunun ful §Ampi 
yonuou selamlamakla d="htiy•· 
rım . En hararetlı ttbriklerimin 
kabulünü rica eder ve miisrnir 
faaliyetioizde yımi yeni muvaffa. 
kiyctler elde etmenizi candan di 
lerim . 

Litvinof 

Hariciye Komiseri M. Uiulnof 
Moskoua 

Tiirk oıilli bayramı doltıy11iy 

arzederken bu sahalarda feyizli 
faaliyetinizi yadetm"k isterim . 

Tevfik RUttU 

1'11rkiye Hariciy~ Vekili 1'ru
fllc Rıişlıi beye{ endi ye : 

Ankara 
Milli Türk bıyrımının on bi

rinci yıl dönümü Türkiye \'C 

onun doetlaıı için unutulmaz bir 
hatıradır . Bu veeile ile •n sami· 
mi trhriklerimin ve Ttiıkiyenin 

refahı hususundaki candan te 
meonilerimin kabulünü rica ede· 
rim . 

Klzeml 

llariciye nazırı Kdunıl haz 
rdlerille : 

Ta/ıran 

/Ju depo Mulıasebel Hususi -
yenin malıdır. Satılığa çılwrıldı. 
/cimse almadı .. Her lıaldc işe 

yarar bir şey olsaydı, liç aşağı 
beş yulrnrı satılırdı. 1J11gıirı bu 
koca göudt!ll depoya bir araba 
çarptı ue yıktı. Şimdi yolfll:erltl· 
de yamn yumru ue upuzun ya 
lıyorl 1'11/ıafı ş11 kı, şimdiye k,;
dar yolu kapıyor diye bunu, ne 
lıeled/ge kaldırnuya teşebbüs 
etli, rıe de mal salıibl olan Mu 
ha ebl'i ll11susiye benimsedi... 

Şu satırlart zazmakla11 mak· 
sadum:, sadece bu enkazın yol
dan lrnldırılmasıdtr. Amma! bu-

' le bana göndeıdığiniz telmkte 
kullandığınız kelimrlerden deria 
bir surette mutahassis oldum . 

Zatı devletinize lutufkar tt'h 
rik ve temennilerinızdeıı dolayı 
harar,.tle teş,kkiir ed~riuı . Bü 
yük doıt memleketin bır tayyore 
filo8unun ittir.ki İran ile Türki
ye arasında m .. \Jcut sarsılmaz 
dostluğu bir kere dılıa müşalıe- 1 

deye Hıile olmu§tUr. Cumhuıi· 
yet lıülciimetinin karde§ce selim· 
larıoı gönderirim . 

• ııu Muhasebe/ hususiye mi, yok · 
sa belediye mi, kim yaparsn illi 
f crı yapsmlur. Pek eskidi bu lı 
çıwkıi.. .. 

Büyük Türk - ovyet doeluğıı· 
nun tar sini 'e sulh davasına yap· 
tığımız mDştertk hizmet en mu 
ut netic~yi vermi~tir . Yürekten 
aelcn en samimi tebriklerimizı 

Tevfik ROttO 

Hariciye Velclll Tevfik Ilıiı 
tıi beye{ erıdlye : 

Ankara 
Türkiyeııio milli bayramı do-

Şimali Kafkasya 

Mecmuasının memle
ketimize girmesi 

yasak edildi .. 
-· 

Ankara: 6 (A. A) - Yarısı 
Tiirkçe yarı ı Fransızca olarak 
Pariste Beyaz Ru (ar tarafından 
çıkarılan (._.'imali KnfkacıyaJ mec 
nıuasırıın, d \lf'tin harici siJaSelİ 
ııi bozac k yazıları ihth a eyledi· 
gi nolaşıldığırıdau 111tbunt knotı · 
nunun 51 iuci madde i mucıbiıı· 
de meml~ketc okulmosının ya 
ak edilmesin heyeti 'ckile ka

rir vermi:ıtir. 

Aydında 

Bir Otoknr devrildi ve altı 
kişi yaralandı. .. : .. 

A dm : 6 ( A. A. ) Bu 11 • 

halı A) dnıdarı borf'kN ~den Moı ı 
kur Grrmt'ncik He udi)e i ta )On 

ları ara ında oldun çıkarak denıl 
miştir, On iki ) olcuclan alil ı yan· 
lıdır. 

M. Voroşilof 
Akademiden çıkan zabit

lertı bir emri yevmi neşretti. 

Mo kova : 7 ( A. A. ) - Hi-
dafaıı komi eri M. Voroşilof ıı kerlik 
akademi indt>n hu sene çıkon ıı:ahit· 
lntı hiıahen nt>şreuiği Lir cmrı y<>v 
mide vazif,,d~ olduğll kadar hu u ı 
hayatlarında da nf'fi lf'rioe karıı 
ıkı hir inzibal rarhik etmek urc 

tile z11lıiıleri11 Kızıl Ordunun her 
nf'ferine korşa otorite sahibi hir ku 
mandan muallim \'e şt>fkatli lıir ar· 
kadaş olacıığun hildirnwktı dir . 

Japon hariciye nazırı 

HükGmetinin cevabmı ln
giliz ve Amenkan setır .. 

lerine bildırdi --TOKYO : 6 ( A.A ) - Bari 
ciye ııozarefi fançurıdc petrol 
kontrolu hokkırıd .. kı ikinci 1 ıgi 
lız, Amerika \e İng•ltere efa. 
retlerine vermiştir . Cevapta hu
meselenin .l\fançnri dahili işleri 
ne lt!alliik ettiği ve buna hinaen 
Japon hükuuıctiııiıı bu hususta 
iz ılınt vcrec ı k vaziyette olmı.ıdı 
ğı hildirılmektedir . 

Tokyo büklimetind me\cut 
malfımata göre oe Mançuri pet
rol §•rkeıi ve ne d. hu şirketin 
te cıline dair olan 1ançuri kanu 
mı milletler için ayn ayrı ahkam 
ve takyidnt derpi etm~ktedirler. 
Japooy ı, İngıliz, Amerikan pet 
rol menafiine !Ançuıi petrol 
m~.nafıi ile doğrudan doğruya 
muzakereye girişnıeıini t 1, siye 
ve ıçık kapu iyosetıne muhalif 
meyd~nda biç bir şey olmadığı
nı teyıt etmektedir . 

lnyl lyle ~ıı somimi tebriklerimin 
ve Türldycnin eaad .. t ve r fahı 
hu u tındalci temennilerinıin ka· 
hulünU zatı devletinizden rica 
ederım . 

Vang Singvey 

Hariciye nazırı Vang Slng· 
11ey lıa:rctltrinc : 

Nan kin 
_Cumhuriyet bayramı mDnaae· 

bttıyle vaki lutufkar temennile, 
den dolaya z tı dt'vletinize hara 
retle teıekkür ederim 

Tevfik RUttcl 



Firtik : 2 ( Tftrk S&tl l 

Değişik işinde 
gelenler -gidenler 

Taı·susta 

ilk mektep gerekliği 
Tauus : 7 ( Hususi muhabiri· 

miıden)- Geçen yıllara bakıncı 
hu yıl ilk mektep talebesi artmıı· 
tır. Şarımızda temam devreli iki 
mektep vardır. Üç tanesi de üç 
ıınıflıdır. 

.( ŞAR SAVALARI) 
1 

Yazan : A. Rıza 
1 Kaza kaymakamları ı millet mektepleri 
1 1 

Sayın değer 21 inci Ülkü bi· 
tiğinde yurdun bitik işleri bütün 
haşçılı ustamız (Hasan Fehmi) be 
yio evcreusel bir yazısı çıktı • 

Bunların arasında lulmıt bir 
çok soydaşlarımız daha vardır ki: 

ı Don de iki toplantı Bu ayın on beşinde 
l yaptllar .. halka açıhyor 

Ôzeldenberi. eski tanırgadau 
yeni tanırgaya coşup akan, bo
şalıp dolan 1 yayılıp coğalma gü 
cünü gösteren Türk yurduoun giz
lenmiş ulu çiokeleri bu yaz•da elle 
tutulacak gibi bellidir . 

Bu yazıda bir katlak daha 
tapanaklaun uruklara yaptığı kötü· 
lukleıi gördük. Bu yazının da de· 
ğerli eneklerile Türkün sonsuz 
varlığını bir kat daha .sezdik , bü
tün okuyucu ve okutucularımıza 

bu yazıyı inceden inceye okumuf 
olmalarını gerekli buldum ... [.] 

H11an Fehmi bey ustamızın 

bu yausını candan bir iıtekle o
kudum , özene , özene bu yazıdan 
aldığımız ııık içinde ''Gelenler , 
gidenler,, diye bir örnek ·edindim. 
Sizlere bu örneği okutmak iıtiyo· 

rum . l 
Yurdumuzun ıoıı ulusal savı-

ımda ıonra (Yunanhlar) ile ara-

1 mızda bir değişik iş yapıldı. Y •· 
baı cı ve yağı ellerirıde kalan huy· 
daılarımız ana yurduna döndü . 
Yurdumuzda bize aykırı yön a
lanlar , )'ağılara kılavuzculuk , 
gözcı.ilük edenler aramızdan ao}' 
§Up gitti • 

Barıt) oldu, yeniden biriklik ku· 
ruldu Türkün birliii yeni baştao 

Ün aldı . 
Deyeaen biz bu gelenlerle gi

denlerin kim olduğunu iyiden i· 
yiye bilmiyorduk 

Gelenler kim~ir biliyommu· 
nuı ? Ana yurda dönüp ge· 
lenler : 

(Sümerlerin, Golvaların , Etile · 
rin Alamların, Akatl.rıo, Hünlerio 1 

Peçeneklerin , Kumanların , O-
ğuzların J oğulları . ·. 

Gidenler kimdir biliyor muıu
nuz ? Anadoludan göçüp giden 
ler : 

[Sümt·rlerin, Golvaların , Etil· 
rin , Alamlarıo , Akatların , Hün 
lerin , Peçeneklerin , Kumanların, 
Oğuzların) alınlari karayazılı ço 
cukları ... 

Demek ki: Gelenler eski gi 
denlerin geri dönen bölürnlan ; 
gideoler gelenlerin yeni biru 
örnekleri olmuş oluyor . 

Burada biraz durup düşün 

mek g~ıe~tir . Eskiden gidenle 
rin bugün tümü geri dönüp ge 
!enleri midir ? .. Yok gelenler u- ı 
kiden gid f' nlerin (milyon) da biri 
bile değildir . 

Değişikle gelenler (Müslüman) 
tapata~ına boyuo kcseolcrdii·. Ge
ride kalmış olıolurın her biri bir 
yalvacın kulluğunu tutmuş , bizi 
artık unutmuılur . Onlar şimdi 
kimisi (İsa) nıo , kimisi (Musa) nrn 
(u] lıuludurlar. 

1 8 - 10] bin yıldır doğudan 
batıyn , bahdao doğuya ulu bir 
çığ gıbi durmadan , dinlenmeden 

yuvarlanan bu akan göçlerinin (Av· 
rupa )tanırganırıda kalan ~an kar
datl•au ile Anadolu Türk yurttaş
ları din basım!an yüzündr.rı biri· 
birledni unutmuılardır . 

Ulnaa1 savaşırıdao sonra gelen 
ter ; ( Kozazan nın , Sarıgölüo , 
Kratavanıa , Kooıanvalın , Toyra· 
nın, Demirkapaoın, Karacaovanın, 

Y eniceoin ] daha ne bil~yim buna 
lıenzer yer adlarında yurtlaklır 
dan gelmi:t ve gelinceye kadar 
adı yörük olarak anılmıı olanlar · 
dır . 

Bugüo kendi adı bir ( Hıristlyın ) 
adı iken babHının ve dcdewinia 
adı , sam Türkçedir . 

Bugün Ulıth ve Hıristiyan olan 
« Karakaçanlar \> Vodioede Batur 
oğlu Mıbal çorbacı [ ;J bu -
nun en açık bir örneğidir . Gü
ney yurtta [ Kuagöçer, Karaka · 
çar ) oymaklatı belki Karakaçan· 
ların kökleridir. 

Gidenlerin de gelenlerden ayır· 
dı yoktur . Bu ayrılığı aramıza 
yerleştiren ( İsa ı ııın Tapatağı 
(.Muhammedin ) )'Hasıdır . 

Bakınız 13yğı değer bilgeni · 
miz Hasan Fehmi bPy bize ne bü· 
yük bir ldıvuz verdı . Hua~ Feh
mi bl.!y Ankarada , Si~asta , .Kay 
atride çok eski günlerde ( Kadı· 
ların ) duruşma kütüklerini araıtır 
mış onların içinden taramalar yap· 
mıı , yurdumuzdan ıürülüp giden 
8811 yaradıtıılı bu ( Hıristiyan ) 
köklerinin özeldeu Türk olduğunu 
hildirmiıtir . [ 1 J bir kaç parça· 
ıını şurada okuyalım . 

1 - Kayseride : ( Hıristiyan ) 
iki Türk kardış ( Müslüman ) olu 
yor , adları " Yulan , Kaplaıı " 
iken ( Ali, Veli ) yapılıyor . 

2 - Sivasta (( Turfaada bioti 
Kumru » adında bir Haristiyan 
kadın malını kendi soyundan« bul· 
duk veledi bal yedi )> ye salıyor . 

3 Kayserlde « körpe bio 
kar yağdı .. bir Hıristiyan alım ta· 

tını işlerini berkidiyor . 

4 - Kayseıide : · Gülllıtan 
binli inci bey " .. Kayabalı velet 
bahya '> nikih oluyor . 

5 - Ankarada 11 Güneı Vel,t 
balı ,, bir merkep 1atıyor . 

6 - Sivaata « Hanbeyi binti 
Argon » adında bir Hır1stiyan ka 
rı11 kocasından boıanıyor . 

Hasan Fehmi beyin bunlara 
benzer elde ettıği el gölgesi Türk 
bayandarlığının büyük bir köte -
ıini daba aydınlaımışhr . 

Bu yazılar Türkün ~urumunu 
bay aktan özlü _bir eoy olduğunu 

bimi güçlü bir ulusal bulunduğunu 
göıtermektedir . 

Haun Fehmi beyio bu yazısı ; 
öz dilimizle yazılmış, ortaya yay
dığı usu bilgi hitelgelerile de Tür 
kün ,ülküsüne inançlar vermiştir . 
Erdemli , sevimli lsilgir.imizi derin 
saygılarla kutlarım . 

• • • 
1 - Değişik - mübadele 2 -

aaym - muhterem, güzide 3 -
bitık - kitap mektup 4 - bitik 
itleri bütün bıtçıla -kütüphane 
umum müdiirU 5 - evereosel
ilemıUmul 6 - özı:lden - ezel· 
den 7 - tanırga - dünya 8 -
güç , kuvvet 9 - çioge - zerre 
10 - tapanak - mabet 11 
enek - sermıye 12- ulusal ıa
va§ - milli mücadele 13 - birik· 
lik - içtimaiyat 14 - geytf -
galiba 15 basım tazyik 16 
- berkitmek - teıbit , 17 - el 
gölgesi : muhitimizde ve!ika adı · 

d11 . 18 - yayağ - kadim 19 -
usu bilgi - ilimaoe mılfımat . 

f .) Mektep arkadaoım Yorgonun ba- 1 

lıasıdır . 
[lJ Mahkemei şeriye kayıtları , fer· 

maolar, senetlerden eldt olunan k1ymet· ı 
li neticeltr . 

Bu yıl okuma başlaoğıcı mO
nasehdile bir çok çocuklar mek

tebe kabuJ edilmemit ve dııarıda 
kalmıştır. Buoa da başlıca sebep 
birdenbire eınıf kadrolarının en 
aşağı altmıştan artık oluak dolu-

vermeeidir. 1ıte bundan dolayı· 
dır ki ilk okuma çağında bulnao 
iki yüz kadar türk yavrusu açıkta 
kalmı§tır. Bunu öndeki büyükleri-

mizin göz Önüne alm•ları gerek· 
tir. Çünkil bu günkü gün şanmız 
da nüfusumuza göre mektep sayı· 

11 pek 1Zdır. İşte bu güoüo en ge · 
rekli işlcrindl'n biri ve biriociıi 
mektepsiz kalan bu yavrulan dü 
ıünmcktir. 

Şadi bay geldi 
29 ttşrinievvel s"rgisinde bu 

lunmak üzere Ankaraya gitmiş 

olan fabrikatör Şadi bey dünkü 
Kayseri elupresile ıarımıza gel
miştir. 

Tohum ekimine 
beşi andı 

Tarsuı çifçileri grçeoki yağan 
bol yağmurlar üzerine bir hafta· 
dan beri buğday tohumu ekmeğ,, 
baılamıılardır . Yaşlı başlı çifçile 

rimiz bu yılın çok yağulı ve ha
yırh bir yıl olacağını söylüyorlar. 
Yalnız yerli buğdayın satı~ında 
pek ııağı fiatlarda kılmaeı bu yıl 

buğday ekimi b~vesini çok lur
mıştır. eger piyasa yakınlarda u

fak bir yükseklik görülmezse e
kim için istekıizlık belirecektir. 

Mersinde 

Hububat yükleyen 
vapurlar 

Alman bandıralı Zinos , Filo
mel vapurlara hububat almakta 
devam ediyorlar . 

-- 1 
Kaza kaymakamları dün öğle- ! 

den evvel oafia dairesinde ihzari ı 

komisyon halinde ve öğleden son l 

ra da vilayet makamında Vali T ev 
fik Hadi.beyin reisliği altında top 
lanmışlar ve görüşmüşlerdir . Sıh
hat ve içtimai muavenet müdürü 

doktor Hüsnü Mubittin ve nafia 
başmühendis vekili Zekai beyle · 
rin de bulunduğu bu toplantı gece 
geç vakla kadar devam etmiş ve 
bu toplantılara son verilmiştir . 

Kaymakam beyler bugün vazi
feleri baıma döneceklerdir . 

Deli olmadığı 
anlaşılınca 

Adliyede sorguya çe
kildi ve tevkif edildi 

......__ . 

Bundan bir kaç gün evvel 
MRhmut Nedim oğlu Mustafa •· 

dında birioin on aıtı yaşlarında 
Behire adında bir kıza sarkıuttlık 
ta bulunduğunu ve kendisini bu 

çir"in barehetioden menetmek is 
tiyen polis memurlarana da haka
ret ve tecavüzatta bulunduğu ci
hetle yakalaodığıoı yazmııtık : 

Muıtafa ogün adliyede sorgu· 
ya çekildiği auada .. bazı delilik 
alaimi göstermiş ve kendieinia ak
Jmın b~ıada olmadığından ne 
yaptığını bilmediğini ıöylemif ve 

bunun üzerine de heyet 11bhiyece 
muayentsinin yapılm1110a lüzum 
gösterilmiştir . 

Bir ,kaç glindeoberi mUgabede 
altında bulundurulan Mustafadı 

biç bir delilik alaimi göıülmediği 
heyeti 11hbiyece tespit ve kendisi 
adliyeye iade edilmiıtir . 

Mustafa düa tekrar sorguya 
çekilmi ve hakkında tevkif müzek· 
keresı keeilerek hapishaneye gön· 
derilmi§tir . 

Çimento tahliyesi 

Sevim ve Furuzan 
çimento boşallıyorlar . 

vapurları! 
Adliye daıresinin nezazethane· 

sinde bulunan Mustafa tevkif e 

dildiğini his eder ttmez yine bazı 
hareketler yapmak suretile kendi· 
aini d~li ohuak göstermiı ise de 
bu defa mnvaffak olamamış ve 
jındarmının muhafazası altındı 

Louvain vapuru 
Belçika baodın•li Louvain va 

puru 500 ton demir ile limana gel· 
1Diştir . 

Abuslar vapuru 

Kömürü bittiği için kız kulesi 
civarında demirlemiş olan tuz 
yüklü Ahuslor npurudı dün li· 
mana gelmiştir . 

- Yeni Mersin -

r arla yüzünden 

Kanh bir kavga oldu • 

Mersinin Tepe köyünden bir 
tarla münazaası neticesinde kanla 

bir kavga olmuıtur. 

Bu köyden Haci Bekir oğullı 
ıından !Ali , karısı Fadime ve kıza 

Elife ile ayni köyden Mehmet oğ
lu Süle)'ma , oğlu İsmail kızı Şe-
hirban öt~denberi aralannda tak· 

bpı§ tıpıt yürüyerek bapisbaocnin 
yolunu tutmuşt:ır • 

Me · met Ali bey gitti 

Oo beş gün mezuniyet alan 
vilayetimiz emuiyet müdürü Meb 

1 

met Ali bey izinini geçirmek üzere 
dünkü trenle İstanhulı gitmiıtir. 

1 
Kendisine burada bulunmadığı 

müddetçe ikinci kısım imiri birinci 
komiser Fikri hey vekilet edecektir. 

istifa etti 

Sıtma mücadeleai ııhbat me· 
murlaundan Müfit r.fendioia iati-

fasının kabul edildiği vekaletten 
vilayete bildirilmittir . 

izini uzatıldı 

sim edemedikleri tarla başında Mezuniyetle İstanbulda bulun-
her ıeoe böyle bir kavga yaparlar- makta olan dotumevi bat hekimi 

mıt . Bu defa da yine mutat ~av: Zeki Beıim beyin ııhbi vaziyetine 
g a batlamışsa da iş dabı ılerı b. . . · · t ld v v .. kaA !etten 

ınaen ızınınm uza ı ıgı w 

aıımı ııınıııııı ıuıumııııuııııı ııııınuıınıııuıuıııa ııııı uıııımuuı~ıııııı 
fi 

giderek sopa , yumruk ve tokata, .1.. t b"ld' ·ı · t' 
1 

. ' vı aye e ı ırt mış ır . 
birımit neticede Bekır ve Süleyman 

§ bu gece nöbetçi 
H 

11 ağırca yaralanmış ve Şebirbınıa Bir rica 
11 kolu kınlmııtar . Diğerleri de bu 

• 

Eczane i' kavgadan hi11t1erini almışlar .. da 
1 1 Bu arada _Cami b~yin (Hms· 1 i 1 h f ft. Şi dı bu iki ai 
:+J ı Oruzdibk d V«H'lfldH yar1 arı 8 1 ır ·. m · tıyan Tür.kJer) adınd;ski kitabını da . . le efradının hepsı de mahkemeye 

tavsiye ederiz ··· Merkez f>C'liHıesuhr I müracaat ederek hakkı talep 
[ ı Kırımdaki ( Juraim Yahu • 11 
•• 1 5 llM'tıı ... ır.ı!nkil .ı - ,....wııı:ıı , ı ~ tııuuı~ııı ınıııuıııı111 etmektedirler . dileri hu soydandır • 

Futbol heyetinden : 
F utbo) heyeti azalarile kulüp 

murahhaalannın bugün saat on y,e
dide mantıka of:l_aaıddı buluama
lırı riçı olunur . 

Millet mektepleri bu ayın on 
betinde kadın , erkek on sekiz 
yaşından kırk beş yaşına kadar 
olan ve okumak yazmak bilmiyen 
vatandaşlar için açılacaktır . Bu
nun için ayın onundan itibaren 
kayıt ve kabul iılerine başlana 
cakbr . 

f darci bususiyece bu ıene mil 
let mektepleri için verilf'n tabşisat 
sekiz yüz lira kadar olduğundan 
bu sene bütün vilayet içirıde ancak 
oo üç mektep açılabiJtcek ve bu 
mekteplerde halkın okutturulma 
ihtiyacının teminine azami ıur~tte 
çalatılacaktar . 

Krz lisesi dikiş muallimi 

Orta mektep dikit muallim· 
liğindeu kız iiseai dikiş ve biçki 
muallimliğine tayin edilen Müaev· 
ver hanımın leyin emri dün veka· 
letten vilayete bildirilmiıtir . 

f ki hırsızlık va kası 

Mehmet oğlu Muharrem adın 
da birisi Sulü karısı Elif enin ge 
celeyin çadmna girip uykuda bu· 
lunduğu bir sırada kuşağının ara· 
ııoda bulunan on ıki lira parasını 

çaldığından yakalaomıştır . 
§ Akif oğlu Mustafa adında • 

birisi yatmakta olduğu yıldız ote 
linpe yaıtığanın kılıfı ara_şına bırak 
mıı olduğu yüzdoks~n beı Jira 
parasının Ali oğlu Mevlfıt ve Ka
dir oğlu Bahri taraflanndan çalın· 
dığmı ıikayet etmesi üzerine bun
ların her ikisi de yakalanmıt ve 
tahkikata bttlaomıştır . 

Bıçak taşıdığından 

Mahmut oğlu Mehmet Alinin 
üzerinde bıçak taşıaıtı görülerek 
alınmıf ve hakkında zabıt tutul
muıtur . 

Kereste kaçakçtlığı 

lsmail oğlu Memik ile Hüseyin 
oğlu Ömerden iki merktp yükü 
kaçak kereste tutulmuş ve orman 
daiiesine teslim edilmiıtir . 

Tür~ musikisi için 
yeni çalışmalar 

başlıyor. 

Gazi Hazretlerinin Büyük Mil
let Meclisi dördüncü devre ve dör· 
düncü toplanfl yılıuı açarken Aöyle· 
dikleri nutuklarrnda ulusal ( milli ) 
musikimiz hakkındaki işaretleri üze· 
rioe Kültür Bakanhğı ( Maarif Ve· 
kaleti ) ulusal muzikiıniz hakkrnda 
bazı tedbirler almaktadır . Bu cüm· 
leden olarak bakanlık ( Vekalet ) 
lstanhula bir musiki müıebass181 
göodererelL konservatuvar tarafmdan 
toplanılan halk türkülerini tetkik 

ettirecektir. Bu işler için Avrupadao 
da mütehassıslar getirilecektir. UI u· 
sla ıözlrrimiz, ezgilerimiz ve: türkü· 
!erimizin ortadan kalkacağı etrafın-

daki: oayialar asılsızdır . Bugünden 
itibaren sanatkarlarımız bunlardan 
istifade ederek nluslar aratn teknik 
kurnllarıoa göre ulusal musiki esf'r· 
leri meydana getirecektir. 

Kültür Bakanltğı ( .Maarif Ve· 
kaleti ) önümüzdeki serır temsil 
akademisini açmak iiıı•ıı• biit\jeye 
tahsisat koyacakttr . Şimdiye kadar 
bakanlığın ayrı ayrı dairelerine 
bağlı olan Musiki Muallim mektebi 
ile Riyaseti Cumhur Flarmooik or· 
kestra&ı soo günlerde Yüksek Okut· 
ma Genel Müdürlüğüne ( Yüksek 
tedrisat Uwum Müdürlüğüne ) bağ· 
lanmıottr . 

- HakimJ11.elimillige-

Çuvala 
Yahudi __.,,,,,,, 

- Birinci firt•~ 
dırlar3 Bu tdll. 

hükumet "e kıbı 
yeni vazıyeti •Y . , 

• 
Şamdan BerUll 

önderi İbrahim 8" 
tecilerirı; mcclisİJl 
yacağına deir 80'. 

·ıur: şu cevabı veılll' dJ 
ı . . tc 

"- .Mec ısıo 

maı bizi alak~da~ · 
. . 01eelif 

umumıyeyı. 

biQenin değiflll.' bil 
yorlar. Halbukı) 

· 'bar• yoruz. Bu ıtı 
tO lanm-ıeı veya 

aJakadu •irğıl•Z· 
• . , 

Şamda buI00
'" l 

cit hükumeti ııbll' .. 
muayenet ua>Udl 

Mahmut Baınudi ·ye 
saat zarfında Sı1r~ tA 
terketmesi Eıno•Y 
den kendisine 
Fakat Hicaz OJÜIJJ r' 

.. . bll k• su tn uzenoe, ,,,dıM 

serlikçc geri slı 
mektedir. • . ·..: 

Paristeo geleO 
berine göıe Frı~8' .. 
Suriyeli siyasi surfŞ 
da bir afiv kar•'' 1' 

Bu k.raıd• 
iıtisna edilmekti 
bütün süıgünleriO 
deti serb~st bırak 

İıtisoa ediJeO 

laıdır: .
1 

925 te Dürzll 1 ., 
Attaş Paşa, Eıll:... 
Adil Arslan v~ lb 

Bu haber, Fr•• 
tım bir istikrar tli 
edeceğine kuvve 
rak ve sevinçle k-. • •• 

Rus heyeti 8• ~ 
115 kilo ağn lığıO 
yün eatın almıotıB.., 
rut yolu iJe ve 

1 
c 

Rusyıya iönder!' 
• f 

Trahluı liıll1 

olan Musul petro ti 
sanın busesi va~ 
ta§ınmakta ve .1',J• 
daki "Şit,, fabrı 
olunmaktadır· 

Şimdiye ~·~~ 
petrol Trablus b 

saya gitmiftir. • 

• • 
Hayf adao B• oO 

olan dtmiryoıuo 
b. . b yolutl 
ıtmı§ ve u al 

İngıliz Iirasın• 111 

edilmiştir. . 
Jrak hükudle~~d 

yük bir eheınlll~Y ~ 
lun biran eV''el 

10 
• 

tere hükumeti 0 

uıt· 
satta hulunmUO • 

•• 
b
• .,. 

Bağdatta ır li , 
rikaı,ının teıııe d 
fabrikada Irak 0

' 

olduğu ve şiınd::~ 
rtdcn satln 11lır .. a. 

pı&JP 
ve diğer harp 

edilect:ktir. ~ 

Çinde 100 r1' 

Çio matbu•'; oJI' 
ya kongresi rop.~,.,, 
Çinde hüküoı sil~ r' 
hakkıoda bir ço ~itle 
mektedirler. l.(ı.ır:efl -~ 
çok afetle~ ~·88~ ... ~ 
zünden Çının 1 e ,-.;.ı 
I.ik 14 viliy~ıiod ile' 

Ço dAft fd O 

vardsr. ın. -:-·de ilı' 
soo üç ay ıçırı . 

·· cur · .JI. açhktan öloıUŞ ıı ~.A 
Çio rnaıbu•dbftl". 

d ce derhal yar ırn 

iatemek.tedirler • 



Alman iktisadiyafı üzerine 

Reichsbank 
• 

yenı 

Reisi Dr. Şahtın 
bir nutku 

-----------
Rekbsbiink Reisi Dr. Scbaclıt 

7 birinci ttırin 1934 le Rcichs· 
•nkte yııpılan bir toplıntıdn Re
lısbrınkıo eski ı eiimdeM them 
ıycti ve yeni Almınyadaki vni 

tleri hakkında izebnt ~ermiı ve 
ula alan şunları söylemİflİr · 
"-Reichıbınk her zaman va

ılcıini bütün Alman halkına bü 
Gn bakim bulunan ruba uygun 
•kilde ifa edc:gelmittir . Hı kim 
ırı sistem ister liberal ister mu 
ist olsun Reicbsbank milli vaıi · 
sini ifı hususunda bir miHI nu 
Uncsi teşkil eylemi§ ve bütün 
ırtj mücadelelerinin dışında ka 
rak para tcdavülünO blitü Al· 
an lıallrnıuı emrine amade tut 
•ğa ve Almenıiktisadiyetının 
enfaatını en iyi v>J bilarafano bir 

Utette müdafii etmtğe ç•hımış 
ır . 

Reich baok VerHy müahede 
'uin tesiri ahınds olarak bir müd 
et içın -bugün çözdüğü- bu
unlar irası bağlar içine konul· 
U§ n bütün Almınlır gibi Ver· 

•y diktesinin doğurduğu bütün 
~liketlcıi çok eltmii bir surette 
Slctmiştir . 

F k•t Reicbşbaok budunlar • 
ası bağlu içinde bile Alman 
•lhnın menfaatlarım koıuyabil 
~ğe muvaffak olmuıtur 

Reib,b•nlc 1 Alman iktiaadiyah 
İQaıının bir temel teıı olarak 
ükumetin ve iktiudiyaıın ıeoıi· 
İne pek mühim rollar oynamı 

Reicbsbank ayni zamanda yeoi 
'jimde kendi 11hasıadtı y•ptıiı 
•zıfeleri rle mrmnuaiyttlc anabi· 
r . Rcicbıbankm memleketin 
ıraııoıa ve kredi ibtivaıının mu· 
fııı ııfalile haiz olduj'u ebem 
•Jeti iuba lüzum görmliyoruz. 

Almau yanın lcredive para ıi
•ıetıai idare eden bir makam 
deçe dahili milli siyasetin de 

'I ayni zamınd• - Almany.aın 
İlli jstiklili cihetindeu yaphğı 
iicadeledc- harici ticaret ıiya 
tinin de bir tt:mel tıflDı trıkiJ 
tnektedir . 

Harpten evvelki para mıkı
zmuin in Versay dıkteıioia sıç 
lıtı ve millikredi makinesini Mar 
le eaulara göre idne olunan 

r borçlanma siyaaelioin tesiri 
lnralm111 üzerine Reicbsban· 
bu 11badı büyük bir ihyave 

l&h vazifesi teveccüh etti . 

Eğer bu müşkül vazifenin ifa· 
rıı sadece bu güne kadar tapıh • 
ı yakmak , yalcılına ise tapmılc 
klinde ifıde etmek ve buna bıı 
luını da in.adırmığa çabala 
k i i lüzumundan fnzla bısit · 
titmelı olur . 20 iı ci asrın ildi 
diyatı bu basit metoda "imı
cak kader karı§ıktır . 

Tasarrufun mıbiyeti ve zaru
ti hakkında beoüz vazih bir fi 
r edinilemediği Vt". ber taraftan 
tdi talepleri yığdığı bir ıuada 
rmeyeyi liberalizm zemıoıodan 
laoı bir melanet diye yakmak 
n pek az sebep az ıcbep mev· 
ltur . 

Soora ırz ve talebin -maa
d mucip olduiu zararlı odİCt• 
le beraber oıüıtalcbel iktisadi· 
ltao kaldmm111 , an:>ak lciğıt 
triode bııarılabilecelı bir te:ıeb · 
lür . 

Dütüa bu fikir oyunları ameli· 
t sabısında kiç bir fayda temin 
~mu , nazarıyc aabaaıadıki kıy· 
tleri de pek ıüphtlidir . 
Nıaıl olur da bir taraftan pa-

11.'" ıktiaadıyıtının kanam efen 
1 deA'il de uıağı olması , diğer 
•han da bütün iktisadiyatın 1 

onun yardımiyle idare olunması 

istenebilir . 
Nakit sermaye keyfi olarak 

istendiii gibi kullanılabilecek \la 
ğll par çalara değıl , mesai ve t• -
sarruf mahsulüdür , bu sebeple 
par• makiarıindcn değil emek ve 
toplamadın basıl olmektadır . 

Nasıl üzerine bir çizgi çekmek 
suretılc bir kaç asırlık iktisat lari· 
bi ortadan kıldırılmaz11 mazide 
toplRoılmış olan ve iklisadiyatın 
matlubunda bulunan en kıymetli 

f111llardın birini teıkil eden bir 
ço\c iktisadi ltcrübtln de öyle bir 
den kolayca yok edilmez . Bunu 
ancık müfrit ve ıuurıuı bir reak
ıiyooer yapalıilir . 

Biz bugüo bir dönüm noktasın· 
da bulunuyoruz , Önümüzdeki 
nuillerio iktiudi)anıo ne şekilde 
olıc11ğıııı katiyetle be.sop drğıl , 
belki ancak şöyle böyle böyle ta 
ıar liyabilıriz . Böyle zamanlarda 
etbr>r içiorc naıaıi tablolu yap· 
makta biç bir mana yoktur . İkti
sat bin1111 kurmak teıehbüsüne 
aocak bir krc rıstgeliyoruz . Bu, 
1 ir çok insan hıyatına mal olan 
ve dolayuiyle l•klidi için biç te 
bir arzu uyandırmıyan Sovyet tec
r übeıidir. 

Naaiyonal Soıyalızm planlara 
ehemmivct veımez, hadisatı tanır. 
Y almz Naıiyanal Sosyalist rubu· 
nun ıert ameli mesaisi ile iıtikba· 

le iktisadi ıeklinirver~ceğiz . 

Eker işlerimizde bu preaıiplerc 
tadık kalıcak olur11k , müstakbel 
iktisadiyasımız isler ıerbeıt ister 
planlı olsun muh kkak surette na· 
uıi 1 bürokratik ve hayali olmı 
yac.khr . Bılıilciı sığlam , teme
lini balkısa elın beyatlı, baıuma 
:ıeruretlerioden doğmuı bir eser 
halinde ortaya çıkıcılc ve Naıiyo 
nal Sosyalizm fikrinin çok makul 
ve doğıu hi• t•hakkuku olarak be· 
lirecektir . 

Bu ideal aackce idare rder bir 
kıç kıfı tar.fındın değil , iktiıat 
Hlıa ınd• çalışanların umum tara· 
r.fından başanlacaidır . 

Reicr-bınkta itletme cihetin 
den itaat , iti idare edenlerle me· 
dımları ar11ında büyük bir merbu
tiyet nrdır . Buuda vazifenin ifa 
ıındaa ziyade bir takım bıldarm 
mütalebesi ile Vll.:ıt iCçirilmeaine 
r.ıt gdınmiyor . 

Reicsbankta herkes N,tioaal 
Sosyalist rümuzu taoımıyorsa dı 

bu sistemin rubu ber kıımında ha
kimdir . 

Döviz bilançomuz , paranın 

iıtikraraoıo temini"içio de bab111 · 
nı olursa olıun ·rnüstıkar olauk 
muhıfau oluo~alıdır . ltbalit ile 
ibrıca arasında dı muvaıeucnin 
temini içiu kudret ve tazyik gaıte· 
recelctir. İthılltıo a11ltılması ne
ticesinde yıpılan fedakarlıklu ve 
maruz kelıoan mahrumiyetier ma. 
JCimumuzdur. Fakat bu aure-tle 
hareket edilmesi umumi sellmet 
oamını z.,uridir ,, . 

Filistinde fes ve peçe 
kalkıyor mu ? 

İmparatorluk m~clisinde yapı 
lan bir kooufına esnasında aza
dın miralay "Duçuvet,. Fılistio me 
selesi ortayı ıtnıış ve t7.cümle de· 
miftir ki : 

" - İogılttrrnin Filistin de ya· 
pacağı en mühim icraat Tfükiyede 
Muıtıfı Kcmıl H12.rdlcriain yap· 
tığı gibi her şeyden evvel fu , 
peçeyi atmaktır. Bunlar kaldırıl
mayınca fılistinde ne kadın yük
aelir ne de terakki olur • 

( TftrkSl>zft\ 

1 

1·( S O N SAVA) 
Yunan gazeteleri 

Arnavutluk hakkında şid

detli neşriyatta bulunuyorlar 
~~ 

Aıina: 6 (A.A) -Aıina ajan ına 
göm Ama\ utlarm Epirlilerc kar~ı 
)&pmakra oldukları mezalim halk 
ra rnda biiyük bir hiddel uyandır· 

mı ıır. Epirlil r çocuklarım Arunut 
mekıeplerine göndermekren çekin· 
mekıedirler . Gazeteler Arnavuılann 
bu harekeılt•rine karşı Yunan efkarı 

umumİ)e inde ha ıl olan hiddeti 
kaydetmekle ve bu halin vahim lıa· 

diselen ı'hcbiyeı yercl.ıilecı>ğini ilave 
eylemtkıctlirler . 

lngilizler Japon miıllarına 
kontenjman koydular • 

Londra : 7 ( A. A. ) - İngiliz 
ve Japon senayi erbabı orasındaki 
müzakerd,~rin akamelc uğraması yü· 
zilndcu İngiltere hükumeti lepon 
iıhalaıını kontenjanımane ıahi ıu · 
tacak mı dır . A\•am Kamara ında 
bu ekil<lt! orulao hir siiale cevap 
veren ricareı nazırı ıM. Ruııcinıaa 
bükiiıııf•ıiıı hu merieleye fo\•kalatle 
ehcmınİ)Ct vermekıe oldoğunu , on· 
cak hali hazırda teklif olunan ıed· 
birlt!rin vaziyetin i lfihına medar 
olocağıııdan §Üphc etmekte bulun· 
duğuau Ö) lenıişıir. 

ltalyada amelenin 
çahşma saatları 

ROMA : 7 ( A.A ) - Faşist 
am le konf edarasyoou ile Faıist 
sanayi erbabı konfedarasyonu ara· 
ıundı iş mes~lesini tanzim husu· 
ımnda mülı\m bir itılAf ıkt~dil 
miştir . Haftıula çılışma aatı kır· 
ka in<lirilmiıtir . Mütterilk bir 
ıcrmaya HDd•ğı ibda edilmİ§· 

tir . Bu sandığın sermayesi ile 
ailesi efradı çok olan ameleye 
yırdım edilecektir . Sandığın eer 
mayesı amele ve patronlarm ge· 
lirlerindeo yapılacak y6zde bir 
tevkıfet ile temin tdiltcektir . 

Fransa nın bütçesi 

Ziraat bankası 
lspartadan buğday ahyor 

lıprrta: 7 (A. A ) - Ziraat 
haokası ViJıh'etimizde de lıuğ<lay 
alma ista yonunu açmıştır. 

lspartaya yirmi lcilometrc mc· 
eafede ve aydın demiryolu üzerin· 
de bnlunın Haladiz istasyonunda 
ğarek Burtlur ve gert-kse Isparta 
lıav•lisi mahsulünün alınması 
için aubar ve saire işleri tamamen 
ikmal edilmiş ve memurlar gele 
rek l11zırhldua başlamı!llar<lır. 
Yakındı alım işlerine başlana

. 

caktır. 
Bnrade açılan anborlerclan 

köylü çok memnundur. Bundan 
şonre köylü bu ıayede buğdayını 
kolaylıkla ve yüksek fıyatla sata· 
bilecektir. 

lngiliz fabrikalara va 
Almanya 

LO ~DHA : 7 ( A.A )- Lank· 
ş8yr iplik folu ikaları bugünden 
itibaren tekrnı Almany•ya eşya 
çıkarılmasına muvafakat etmiş 
lerdir . 

inkiltere hükumeti 

Çin hükumetini protesto etti 

Londra : 7 ( A. A. ) - Hüku· 
met Pekindeki sf'firi \'& ıta ile Çin 
Jıükumeıinin You haog ile Pingshi· 
ang ara ınıla bir demir yolu inşa ı· 

nı bir Alman kumpanyasına ihale 
e·meeini proıeeıo etmişıir. Hariciye 
nezaret umumi kalipliği bu hususu 
Ava ın Kamarasına lıil<lirıni§ ve he· 
nüz yapılan protesloya cevap ılın· 

uıamış olduğunu ilave etmiştir. 

Filipinli bir profesör 

Memleketinin istiklali hak· 
kuıda gazeteciltıre 

beyanatta bulundu 
........... 

. 

' 
ı 
1 

1 

Firtik : 3 

Ad ana Bo sas M amelele · r 1 u n 
PAMUK ve KOZA 

C 1NS1 
Kilo Fiyatı 

Satılan Mikdar En ez En çok 
,_ K. '1. 1:- K. ·-- Kilo 

-XR:eınıalı- -·, -~ ·--
pamıuc 

1->iyosa pula~ı ,, 36 36,75 
Pilasa temizi .. 
iane I 38 40 
lone İl =~ 36 
~:kııpr"s 
K lt•vlıınl 

YAPACI 
ü"l"z 

1 1 1 Sivııh 
~ Ç 1 (; 1 T 

Ekspres 

1 
lıme 

Yerli ••Y ı>mlik,, i,61 -
"Tolınmlıık., .. 

HUBUBAT 
Bu~dny Kılırıs 1 

Yerli -.. -•• Mı>nlane 
Arpa -
.Faeulya 
Yulaf 
Df'licc 
Kuş ''"mi -
K,.ıen tohumu 
Hakla 
Siunı 1 1 

UN .... Salih Rfondi . ... 
.~ .cı .. 

J)iiz kırma --- -.J:) cı:ı 

,.\( ~ •• 
Simit - ----=' " 05 ..... Cumburiyf'I -:: "iil - -~> 
,_ 

N B. .. 
.... Uilz ktrma ,, 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo \'e Para 

7 / 11 I 1934 lş Banka mdao ahamışt1r. 
Santim Puı~ K. SJ' 

Vadf'li 6 51 tirf't 

' 
ıo 76 

na)'şmıırk 50 61 Vadeli 6 53 
Frank"Frımsız,, -R- 30 6 Hazır 78 
Stt•rlın .. lnı?İIİ7.,, 627 75 

9,ı Hini huzır 4 89 bolar .. A nıcri kan., 125-
N,.vvork .~~rank "lsviçrı>,. 40 97 

M. Gömböş'ün saya- 1 Atletizm heyeti re-
hati etrafında 1 isliğinden : 

Budapeşte : 7 ( A.A ) - Mı- 1 - Voleybol birinciliklerine 

car ajansının Romadaki hususi 16 • 11 - 934 Cuma günü 11at 10 

muhabiri bildiriyor : da baılaaecıkhr. 

M. Gömbö§, M. Mussolini ve 2 - Saba, Belediyenin Borsa 
Suviç arasında ynpılon noktai na- bia111 karıııandaki oyun yeridir. 

:liBr tutilerinde Roma mukavtle· 811 yıl geliri giderinden 
daha azdır . 

Mnaille : 7 (AA) - Filipio Ü· 

oiverıit"ainde hukuk profeılSrll 
M. Pio Duran bır gazete muhabi 
rine vaki beyanıtmda ıöyle de ' sinde mevcut hükumlerin 

3 - Hn Cuma iki maç yapı· 
tevsii lacıığından tekımlırın tım vaktın 

Paris : 7 ( A. A. } - Tahmin 
edildi~i veçhile miirtelıit o )'alist 
gurubu M. Doumerguein takip et· 
mekre olduğu siya eıi ve kımunu 
e a inin )'t".niden ıadilioi ret ve cerh 
etme e ittifak ile karar vermiştir . 

o yali t gurubu lıinnetice üç aylık 
bütçenin kabulü talebini reddetme) i 
karar ahına alınıı"'ve M. Leon Blum 
ile M. Fros ardi parlameaıo küreli· 
eünden mildahalede bulunmaıa me· 
mur eıoıiştir. 

Paris : 7 ( A. A. ) - 1935 Uüı · 
çesiain gelir ve giderlerini mecli e 
bildiren maliye enciimeni maıbaıa 
muharriri l. Yacquier gelirin 46 
milyar 985 mil) on ve giderin 47 
milyar 572 milyon olacağını söyle· 
miştir. 

Almanya sefiri 

lngiliz hariciye nazırile 
görüştü. 
~ 

Londra : 7 ( A. A. ) - Alman 
aı>firi, hariciye naıtrı Sir }oha Si
moııu ziyaret cdrrek arre'de yapı· 
la<-ak pi bieİI esnasında kargaşalık· 
lara me) dan 'eruıernek ve bilba a 
huduı civarında nlhoıyifltre ve ürıi· 
forma gc1ilıııe "ne mani olmak için 
Alman lıükunıeıi larafrndan alınını" 
olan ıedbirlu hakkında malumat 
nrmiştir . 

Amerika - Panama hoko
metleri arasında 

Va§ington : 7 ( A.A ) - Hü 
kfunet Paaama ile Panama :kana· 
lı mıntıka111 hakkında yeni bir 
muahede •ktı için müzakerelere 
girişilmit olduğonu resmen ha · 
ber vermektedir . 

mittir : 
-Eğer Fılipinin tali ve kader 

onunu bebembal bir eçnebi baki· 
miyeti altıpda bulunmasını icap e 
diyoııa Filipinliler Şarklı bir dev 
letin hakimiyetini tercih ederler · 
Fılipirıin bir devletle birl~şmcsi 
garpli devletlerin ittirak edecek 
leri bir mukavelename il«: bu a· 
danın bitarıfl•fhrılm11ıaa tercih 
olunur · Filipio adaları her ne ka 
dar en azı on sene dıhe Ameıi 
knn bakiaaiyeti altındı kalacak is 
de Japon muhipleri Japonya ile 
Filipin birleımesi fikriue revaç 
vermek için gıytet sarf etmekte 

i 

. 

. 

e 

dirler . 
M. Pio Duran J•poayanın 

Fitipinde hıvi u11ulhııeke vücu 
da getirmesinde bir mahzur gör· 
memekte ve Japonl.ran Fılipiu 

odun ve kencvirlerıoia bıtlıcı 
mDıteresi olduklırıaı hatırlatmak 
tadır. 

lngilterade fırkalar 
ar.asında lhtilAf 

LONDRA : 7 ( A.A ) - "Te 
mc Cbrooicle ,, gazetesine göre 
biikumet liberaHır tarafındın 
ımele fırkuı gurubunun muza 
her"ti ile erilen ve beynelmilel 
silah tfraıeti hakkında aleni bir 

. 

anket nçılmeaı t•lebioe dair olan 
takrire muhalefet etmeğc karar 
vcrmittlr. 

lranın Londra sefiri 
Loodra : 7 AA) - lraoın ye 

ni Lonıha ıefiri Mirza Hüıeyin 
Hın Aıı , düa ~ıpalı ~ral tara
fındok kabul "dilmiı ve muıaıui· 
itimatnamesini takdim etmiftir . 1 

mevzuu bıhıoluaacıktır . 
Roma: 7 (AA) - Ceneral 

GömbUşOo Romayı ziyareti mü 
n11ebetile halyao matbuatının ser· 
ddmelcte olduğu mUtılealardan 
çıkan neticeler ıudur : 

helyen · Macar dostluğu hıl· 
aın KOçllk İtilaf ile olan mllna· 
ıebellerinin aalabi ile kuvvetlene-
bilir . 

Deniz meselesi 

LO DRA : 7 ( A.A; - İn· 
giliz hariciyr. nazırı M. Simon 
Amerikan drniz murabbası M. 

ormen Davis ile Japon tcklıfle 
ri ve müzakerelr.rin bugünkü 
safhası hakkında görü§mü§lerdir. 
Bu koauşmalardan çıkan netice-
ye göre gerek İngilizler gerek 
Amerikalılar lngiliz, Amerikan 
ve Japon deniz kuvvetleri areeın· 
S · 5 - 3 nisb~tinin muhafazası· 
nı istemektedirler . 

I~ondrı: 7 (A. A.) - Deniz 
mesr lelerine ıit m Uzakerelerin 
yeniden haşlaması ve lngilizleria 
bir uzlışma formülü kabul ettir-
miye çal•ımaluı fevkalade mulı· 
temeldir. Bu intiba ir Jon imo-
nun diia ak§ım M. orman Da\'İB 
ile yapmlf oldutu mOkiilcmeler 
den sonra hasıl olmuştur. 

Burdur köylerinde 
yab mektebi 

Burdur : 7 (AA) - Hıcıl1r 
K6yllade bir y•tı mektebi İnf•tı 
aı bışlandıııır . Teanel alma me-
rHi~inde vali , maarit menanbu-
au ve H•~lua civar k6yler 
yelleri bııa;ı buluamuıtur . 

be 

da Hbada bulunmaları li,ımdır. 

4 - Her takım oyuncuları 
heyetimiz tarıf mdan verilen fo-
luiraflı ve tutikli lisanıları ibra· 
zı mecburdur. 

S - Her oyuncu tam bir ıpor· 
cu kıyafetiyle [ Fan ile , kıH pan · 
tal on ve ince ayakkabı ] sabada 
oyun• iıtiıak etmek bıkkını bi· 
izdir. 

6 ·- FikOstür aıağıdaki ıekil· 
de tertip edilmiıtir. 

16 - 11 . 934 
Seyhan - Toroı 
Adana 1 Y. - Mresin 1. Y 

23 - 1 ı . 934 
Menin 1. Y. - Adan11por 
Seyhaoıpor - Adanı l. Y. 

30. 11 . 934 
Toroı - Adanaspor 
Mcrıin 1. Y. - Scybanapor 

7 12 . 934 
Adena l. Y. - Toros 
AdanHpor Seyhan 

14 . 12 - 934 
Meraio 1. Y. - ToTOs 
Adanaspor - Adanı 1. Y. 

7 - Mıçlarde galipler 3 mıt· 
luplar birer puvıa alırlar. Şım -
piyon t•kıma hır kupa Veıilecek· 
tir. 

Ziraat mektebi müdUrlü!Dnden. 
Adttno Zirant moktebiude 30- 40 

bin kılo ince makine samanı ile 
h eyvan ata yataklık samaorpnıarlık 
suretile satılacağrndan tel iplerin 
her gün mektep idaresine müra-
oaaUarı il4o oluour.4b96 4--4 



Firtik : ı 

Asri sinemada lngiliz murahhası!(. - ,1 
Henderson ıPamak ve ~ebatl yağlar sanayii 1 

Birinci firtikten artan -

ki nokt lararı tetkikini istt>mek- ' 
trdir. 

Silah iymıli meselesinin bir 
nizama raptı, hiitçelerin neşri \ e 
ilanı ve ılaimi bir teı kiteslihat 
komi yoau ibda ı . M. Hender-
on ~imdiye kadar trınsil edilme 
miş olan .. e açıla o, tetkiki icabe· 
el n be\ a km•vetleri mr eleAioi 
\ e hıma ait haziranda alınmış 

olan karar ı;uretioi unutmamak 
laıımlreldiğıni ilave eylemektedir. , 

Divan az s1 usul bıkkıodaki 
rey lerioi 20 teşrinisani içtimaımla 1 

'ereceklrrdir. 

r 
Doktor 

A. Melik 

, 

1 
1 

idrar yollar. hastahk- 1 

ları mütehassısı j 
Belsoukluğmıu yeni usullnrla 

pek çapuk ve kati surette tedavi 
oyler . 

Adr(ls : Namıkkemal İlk mek-
tebi kor ısı. 4706 4-26 

Adana sulh H. hakimliğinden : 
ı 'umara : 26 
Adana sabık mahkeme başkd· 

tibı :\1olımct Ali beyle Csyhonın 
Ttirliı baş mahallesinden lhiş oğlu 
rıuirri 'uleyrnan oğlu Ali zevcesi 
~okirıc hanımla müşcıen mutasarrıf 
bulundukları Adananın Sarı Yakup 
uıoholle irıdc kilin yemini Rayrak
lar ı ıdP l~ kir efendi seldmlığı yo
tf ri w arkası vakıf hane cephesi 
tnrikulnı ıle mahdut ikıyuz sPks~n 
ar ın iız~rine bin" edilmiş bir bap 
h nenın kabılı taksim olmaılığıo
llnn furuh\ıle bedeli ihalenin şü-
r kA beyninde tak im edilerek şü
yuun izalesi Allancı Sulh hukuk 
molıkC!ınosinin 31-12-Q34 tarih 
ve lll51 numoralı karurı iktiıasın 

ılaıı hulunmııklo. nwz\(l) h 1ne o~;ık 
ort rmn suretıle arıt lığn çık1ı1rıla 
rok 1111 ir ci urtıı ınodtı kıymeti mu 
hnınmino ini tloldurmadığı clnn or
tır ıııanın on hı ş glin muddellc uzo
tılmoı;; kez Arlnnn Sulh hukuk 
mohk nıc iniıı 6 1 1-934 torih 
v» 28 num ralı k ırarı ıktizasır.llan 
hı lunınokla sı.ıtışın 24-1 t-34 
cumarteı:ıi günıı oot on uç ı 5 de 
A lnııa ırnlh hukuk ıııııhkem" i ~a 
!onııodn on çok art.mrnın ııht 1sıne 
ilıalei i t'y si t•ra Nlıl ·ceğinden 
tnlıp olonlerın 6-11-934 tari 
hinıhrn itıharen yüzde y~di buçuk 
pey okçasını homilen Sulh hukuk 
hakimli~inı• vo yo Belrc.liy dellalı 
H nef çavu n miıracantlnrı Hiıumu 

ilan olumır . 4720 

ALFOPAN CEVt\T 
Lütfen clıkkot buyurunuz bu 

sokallı resim hır oldmotı forik .. dır; 
Hu resnıi toşıyan mndoni kutul:ır 
içinuo baş ve diş uğrılnrı nezle ve 

roınalizmo sancıları içi.j çok müsek
kin vu faydalı bir ilA\· olan ( Alfo· 
pan C·•vat ) vardır . 

t lik kutusu 70, 6 lık kutusu 
40 ve 12 lık kutusu 75 kuruştur. 

Her l'CZ~node bulunur. Başlıca 
tevzi ve satış merkezi ( Yeni ecza-

neJir) 4692 9 

Tlrk Anonim şirketinden = 

( Adanamızdaki Belçika ve Şinasiler fabrikaları 
çalışmağa başlıyor ) 

-

(Çekme ücretlerinde rekabet kabul etmez 

tenzilat ve teshilcit ) 

Kozadnu çekilect·k pamuğun beher kilo~u 3 Kuru, 

iane kii·Hi~iirıdeu çekilPcek p~nwğun lwher kilosu 2 
Kiil iyf•lli mal getirecek çifçilerlr. dah' miiS ·· İl ŞP-r<ıil teshil olnuahilir. 

Fabrikdarımızda nrnk i ııeler iizarind ~ bir çok m~d'li feda~ ~\r lıklarla ) :J plığınıız 
tadihil uelicPsinde pa ·111kta11 en çok baş bnlmak imkanını Lemin etlik . Pamuğun 

evsafrndaki rufakenıııwliyeli ve işlfldiğimiz pamuk 'ardaki safiy~li anldmak için bir ' 
l<1criibe kafidir . 

Ad na çifçisiıu~ hizıuet gayesini istilulaf eden bugünkü ç<ıhşmamız muhterem 
miiş · erih~rimizi memnun ederse Buuu bir muvaffakıyet bileceğiz. Teşkilatımızdaki 
Yerli 'e A nu~rikan çırçırları emri11ize nuiadedir 

Pre..,e makinelrri : Ehven fiyal ve muvaflk Şt-'raitile balya yapmakla ve işle

rimizı taktir Pdtı11 nıiişterilerimiz fırsattau istifadt•ye koşmaktadır . ~I · ruzal.ımızırı 

doğrnlu~uıuı isl\:ıl : çi 11 fahri kala rıruız tlaima ~aygı rleğer halkı •rııza açık olup 
Belcika f brikalaruuızdaki nıiidiirivet dairesi daha raıla her türlii malumat ver-• • 
mflğ•~ hazırdır . 4576 22-2ö 

FOTO Hizmetci kadın 

-

COŞKUN 

Agf a," filmlerinin her çeşidi , 

• 
Ev hizmetini görür bir hizmetçi 

kadına ihtiyaç vardır Matbaarnızıt 
müracaatları . 

Adana memleket Hastanesinden: 
8eyhan vilAyeti AdanajMemleket 

hııstıınesi için 9439 lira bedeli tah-

Diinyaca meşhur ( A G F A ) filmlerlnlrı ,.n ta minli yeni bir ~ontken makinesi 
zesi bulunur . Fiyatlar. diğer btitt1n markalardan ucuz · kapalı ::: nf. usulıle satın alınflcak-
dur . it r · 1 

ihale 934 senesi birinci kAnuoun 
Amatör işleri en kısa zamanda 

verilir 
Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 

dismanlar. 

Talebederı lenzlldtlı la · 
rtf e ile iicret alınır . 

o•o 

yirminci perşembe günii saat 16 
do Seyhan vilAyeti Encümen dui
resinde olocuktır . ihaleye iştirAk 
ve şartnamPsini görmek isteyen- 1 
lerin fstanbul ve Seyhan Vildyet - 1 
leri sıhhat ve içtimai muavenet mü-
dii rlü klerine müracaat etmeleri. 1 

4682 26 - 3 t-4-9 

8 Tı·~riuİ~\ 'd per~enl11• rrünü akşamımlau 

Neron - Kovadis 
Mümassi?i: Emil Jannings 

Tarihi munzznm filim 

tıaveten : Fokı Jurnal 

Bugün gündüz iki buçukta 111 

Düşkün kadın 
'k' · 'k' 1 l" tt l · · · atine ı>öt~ Cuma gücü ı ı matıne ı ll e c or e nrıncı m 

ikinci matine « Neron » 

ı ·ı I' h . . " azırıP• Büyük Yugoslavya kra ı o • ransa arıcı ye -. n "' 
dünyanın her tarafında çoK derin nefret uyaodıron,. 

bütün tnferruat ve tafsill\tile pek yaktnllo ( Asri 
mada) görf'ceksiniz . 

Siz da bir tay-

yare p i y a n g o 

bil&ti ahnız . 

KAYADELE l'OTO COŞKUN : 
Yaıt Cami Civorı 

- ---

l~ ____ B_e __ I_e_d __ i_y_e ___ i_I_a_n __ l_a_r_ı ___ I 
Belediye riyasetinden : 

Belediyemiz için, asfalt yol inşaatında kullanılmak üzere 1-3 san· 
tim kutur eb'aılında~taş kıran ve elek tertibatını havi bir konkasör l 
kAnunuevvel t 934 tarihine müsadif cumartPsi günü Aôana belPdiyeei 
daimi encümeninde kapalı zarf' usulile satın alınacaktır . Taliplerin be-
lediyemize müracaotları.4680 26 - 31 - 4- 9 

Kiralık ev Kiralık Ev 

BU su EV~Af iliBARif L[~ DLiNY4NIN EN iYi ENL 
VE EN HAfif SULARINDAN BiRi iDiA. RESMİ VE GAYRİ RES~I 
LiLLERDE BU SUYUN MiSLi AZ BiR SU DLDU6U ANLASIL 

' .. 
i.rTEVENLERE ÇOK KDL.~VLIK GO/'TEAiLiR. Mermerli mahallesinde operatör 

Ahmet beyin muayenehanesi yakı

nında elektriği mevcut . hPş odalı 

53 numaralı ev kiralıktır. isteyen
lerin Zıraat bankasında Fehmi be · 

Yeni istasyon caddesi üzerinde 
Vali konağı köşesindeki beş odalı 
ev kiralıktır Arzu edenlerin görüş
mek üzere Güzel Acl11n11 pazarında 
Muhittin kanuni beye müracaatları. 

--------------------------------------------------------·--- ·1•t U muml net'' 
11
,11 

ye ıniırocutları . 6 - 6 4677 7-7 

Mehmet Nııte 0 
A.dana Türk ,ö• 


