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nu Öldüreceklerdi ! 

E:,et, onu öldüreceklerdi. 
ey 810 ırır,ı sinsi dlişünceler 
e l!'eçıil.,, Karanlık yollardan 
Ytıel l 
ıu· • aranlık yüreklerinin 

l!'U p . d lle . eşın en ko,uak karı. 
Q 'ine kavuımak istediler. 

~: dakika düşünmediler ki, 
ho~n el koparılmağ•, ona 
G a •n gözler kör olmağa 

Ilı dur Q • 

1~ Yalnız değildir. O demek, 
D, ~ 

he k ,aşamasını bılen ve ya 
\~ ~ olan Türk ulusudur. 
r'u usu, en acı, en karanlık 
ınde b 1 

1 u muş, ona inan ve 
erııı · 

·,i . lf, kurtuluı aşkını, yurt 
lanı, toprak kayııuıunu, üs 
l•ın d itil • uygnlarını aşılamış 

~hardan bugünlere ulaşmış 
'8ınandı r . 

ı~u 
iı kn canına kıymak, onun 
ııı,k ~nıyle Türk topuklarını 
1 k IStiyenler, canavarlardao 
6k

1
°•kunç, kötü yaratılışlı 

A.ı ~dır. Hunlar şimdiye ka· 
•tu.k- 1ı- ·· T" k 1 •k un, ulun ur u usu 
olduğunu anlıyamam.ş 

& ıa§kınlardır. 
ı~Q bainl.,, Türk Cumuriy•ti 

tıııır 
D ba Çalışırlark•n kınlı el 

koııarılacağını cinayetler 

a~ekte olan kafalarının par· 
t~1~

8i1 nı düşünemediler. 
'ıa~ın . d - ··kı ,.. peşın en suru '!ne-

•0ıle · k lııı.ı rı anla dolarak alçak 
~ kcak lıir cinayetin arka 

'ıı Oştular 

1 
kaçıncı ~olanış, bu kaçın 

~,'a hışlaorştır. 
·~ı . 
~u tııode bütün bir ulnenn 

tt•r 1 k d" '•ıt 1 ır erı bl'nlar uşman 
lj 1~ elbirlıği, kafa ve düşü 

1 ıg-0 1 yapan hainlerdi. 
Q(ar 

t~ .. düşman saflarında yer 
~r uıerimize at•şler açtılar, 

'ı, 1, avurtlular. Kaç yıld ır da 

düşüncelerini tatbik 
~l~~~.~şıyorlar. Atatüı kü ve 

iu Yok etmeğe uğraşıvor 
\ 
'••! l'a T·· 1c·· -r1,

1 
nrı onu, ur u yuz 

•~ı,kl gerilediğini gidermeğe, 
•I, arını silmeğe, dökülen, 

n,n 
ı, 1 • unıudlarını canlandı 

>. '~leııct· • .. d d" "tilU ırmege gon er ıyse 

~dıın. korkunç akibetlerden 

lı~di~~e bu srfer de onu yine 
le gı Ulusuna bağışaldı. 

ı Jtk Ulu k d' ... k"J. ~ 11 su, en ısını ıo ı ap 
1a ~e11 ''n, dilini, tuihioi kur 
'ti Yaratın, bııgünkii s:oır 

Dde 
l,;.

3 
Serbest yaşatan ve her 

~ ~daha ilerilere götü. en 
Vi ~.1•türke karıı beslediği 

'ııu b~' dakika eksiltmemiş 
le tıaı daha kuvvetlendir· 
'9el>e. 
~. rçıolemekte bnlun-
~ . 
1 ~ll'Gıı, • 

iet l'urke karşı saplan 
•it e~~n hu kanlı hançerin 
l,ti 

1
_Utün yurt ayaklanmıştır. 

~ ' an t Q~ ' ve ntfretle . nıyor. 
L ltıel' 
'1q

0 
Unların biran evv 1 

'1 111 ve · ı · · b 'tk'- rı nıesını sa ırsız· 

1 
11 Yor. 

''lıur· 
~, e 'Yetin bekçisi, kor uyu 

~ lıt;~~:~•tçiai olan g .. nçlik 
ıı, 1ı'.;ıle bütün acana yük 

A.ı, 1 • aykırıyor: 
~rk' .. 1 ak b · Tu, k ulusu sana 

lıak, er eli koparacak, her 
,'·~ d 

0 
gözü çıkaracaktır. ' ' ün 

ıt· 'ııı k '.>' t ' • Türk ulusu de 
ijtk 

/•h:luıu yaşarken, sPoin 
11dir. ak ve yaşatmak mu 

Ôıııcr Kemal Ağar 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

Dün 45 bin Adanall and içti 
Atatürkün kutsal varlığına uzanacak mel'un elleri, Çukurovanınl 
yarım milyon çocuğu da ta kökünden koparacak kudrettedir. 

Mitingin en canlı tarafı, Adanalı/ardaki Atatürk sevgi
sinin hududsuz üstünlüğünü gösterişidir. 

Dün öğleden sonra şehrimiz, 
şimdiye kadar eşi görülmemış 

bir heyecan ve kaynaşma man 
zarası gösteriyordu . G zetemi · 
zin dün haber verdiği veçhıle 

bu kaynaşmaoıu sebebi, Büyük 
Önderimiz Atatürke karşı lıir 
kısım melon iosal'ların yapmak 
istedikleri kıyadan ötürü idi . 

Halkımızın keodilrğinden 

duyarak bütiiıı ilgisile yapıca 
ğı bu mitingin manasını daha 
caolı bir şekild a la! m!lk üze 
re diyebiliriz ki şimdiye ka 
dar bıç bir ulusal şenlik veya 
lop'antô bu kadar Özden ve bu 
kadar hızlı olmamıştır . 

Atatürk Hcykelioin iiııündeki 
Cumhuriyet alanınn bu m;linğ 

içın mılıug h•ytti tarhfıııdan 

gürsü kuru muş ve lıoparlöı ter 
tibıtı yapıln:ıştı . 

Saat üçe doğru çarşı ve mües · 
sosel•r kapanmış ve herkes akın 

akın Cumuriyet alanına doğru 

yollara dökülmüştü . Saat üç bu
çukta şı•hrimizdeki ilk ve orta o
ku!lRr derslerini bitirdı§:i için sayı
sı dokuz bini bulıın öğreniciler de 
bu halk akınına kaıılmışlardı . 
Herkes Atatürkıı yapılmak ıstenen 
kestin tafsilil.tını nefret va ldnet 

duyguları ile birbirine anlatıyordu. 
Ve hu hal gösteriyordu ki halkı· 

mız<la yurd işl•rin~. inkıH'ıba ve O· 

nu yaratunlara karşı tahmin edi
lemlyecek kad"r ÜRtün bir ilgi ve 
8iyosal bir eğitim kabiliy<•ti mev
cuttur . Z:a.ten saatlerce caddeler
de bir sel gibi akan bu insan ka 
la balığın sırf kendi duyuşu ve ken
tli k'lvrayışile mitınğ·• ko'u~u ma-

nas z değildi.tam saat 16 da alanda 
takriben 45 bin kişi toplanmış bu· 
lunuyor<lu . 

ilk olaıak kürsüye, eski kültür 
bakını İsmail Safa Özltr çıktı . 
Halkı selamladıktan sonra sıııır
larımızııı dışında hazırlanan ve 
Türklüğü , ~e Atatürkü iıtibdııf 

eden suikast mürcttiplHioi nef. 
ret ve lan· tle aodı , Ona indiril· 

mek istenen darbenin , oua uzan. 
mak isteyen elin koparılac•ğını 
anlıtıı . Türk ulusunun , ulu ön
dere karşı besledıği göoül bağı 

andı , özlü cümleler ile bülün 
Adanalıların duygularına ter CÜ· 

man oldu . lsmait Safa Özlerin 
~özleri bir çok ytrleıiode alkış· 

landı . 

Bundan sonra kürsüye CH.P. 
genyöııkurul üvesindeo Şsmsi Rı· 
za işe ·n çıktı . Adana kadınlıgı 
namına çok ı:üzel ve olguo fikir· 
ler ıhtıva •den bir hıtabe söyle 
di . !ı.t.ıtürke kar~ı kalkanların 
kafalarınıc eziltceğıui , .ııeriui~ 

kırılaeagmı ' tırn~klarının soküle
ceğioi söylı:di Ve Ooa yapılmak 
istenilen en küçiik t~şebbüsüt1 

ka bimizde ve k oımızda makes 
lıulacağıuı anlatlı . Ve " Türk 
gençliği , Tiirk yav.uları asiı 

Türk kanını taşıdıkça sen müs 
t•rib oı, çünkü sana bekçilık ya
pan bütün Tür~ ulusudur , b;z s~ 
nio için , senin kurduğun Cum· 
buriyet için daima ve ber vakıt 

kanımızı ve hayatımızı güle güle 

vermeğe hazırız.,. diye sözlerini bi 
tirdi ve şiddetle alkışlandı . 

Üçüncü olarak kürsüye bava 
kurumu başkanı Salıri Gül çıktı. 
Suikast yapmak isteyenleri tel· 
io ettikdeu sonra , " Atatürk , 
bütün bir Türkiyedir . Atatürk 

büyük Tanrının bize gönderdiği 
büyük kurtarıcıc!ır , Atatürk , 
millttioin biricik s•mbolüdür . ,, 
Diye sözüne devam etti . Ve al
kışlandı . Sabih Üçok bundan , 
sooıa kürsüye çıktı . 

Miting'io g•cıkmeıi sebebini 
bir kaç cümle ile anlattı "ve hain -, 
bre lanet ve nefret . Yaşa sın 

, Türkün atası ulu Atatürk , ya~a - j 
sın olusu . Yaşa11n ulusun ş•Dlı ' 
hükumeti,, Dıye sözl-rini bitirdi. 
Şar kurulu üyesinden Haki Ton

g-uç çok beyecaulı lıir hitabe ~öyle· 
di. Atatürke, ergiolık sava~ını Ada 1 
naı.ın ilham ettiğini ve bura çocnk- 1 

!arının her zaman keodisile bırlrk 

olduğunu ve onun yolu üzerinde 
en önden gidildiğini anlattı, hiya
net peşinde koşaoları , Atalür· 
ke karşı melun fikirler düşünen 
leri srsinin yettiği kadar telin 
etti . 

Baki Toogucun sözleri sık sık 
alkışlandı . 

Artık nutuklar sona ermişti . 
Sabri Gül kürsüye gelerek 

AtatUrke ve Başbakan İsmet lnö· 
nü ile iç ışleıi bakanıoa çekile
cek telgrafları okudu . 

Orada bulunan binleıce halk 
bu telgrafın çekilme ıni onayladı. 

Ve sonra halkımız büyük bir şÜ· 
kunetle Cumur iyet alanından 

ayrıldı . 

Saat brşte bu mitioğ lıüyük 
bir muvaffakiyetle bitti. 

Hü} üklcıimize çekilen telgraf 
ların suretleri diğer oütunumuz 
dadır. 

Habeşistana silah sokuluyor 

Tigre bölgesinde sükunet vardır. Ha
beşlilerin .. 'iomaliye girdiği yalanmış 

Mahpus bulunan eski Habeş iparatoru 

Harardan başka bir yere götürüldü 
Asmara : 22 (A A) - Tiğre : harar cıvarından mahpus utul•n 

c~pbesinde sükfıoet vardır. İşçi ve 1 eski imparator Ligyasu; harp sa· 
iıtibkaın bölükleıi kervan g•çit basından ılaba uzak bir yere nakıl-
lerini araba ve otomobil yolıına olmuştur. 

çevirmekte v~ yakında yapılacak Ambralagı bölgesinde 50 bin 
ileri bareketio esaslarını hazırla kadar Habrş askeri birikmiştir· 

maktıdrr. Fakat iaşenin müşkülatı dola· 
Tembiendeo g<len İtalyan yer yisiyle ıleri hareketi ancık bir 

li askerleri o bölgeıle çok Ön~mli kaç hafta sonra için bekleniyor. 
düşman kuvvetlerinin bulunmakta 
olduklarını haber vermiştir. 

45,000 Habeşio Somaliye git· 
tiklerine dayir Adısababadan ve
rilen haberler yalandır. 

bunun yalan olduğuna en özel 
drlil dağerinin zabtedilmişti. 

Berlin : 22 - Berliner Tab 
geblat gazetesinin öğrendiğine 

göre Habeşistan• konan silah ve 
mühimmat ambarogsounnn kal 
dırılması üzeaiııe Habeşistana o 
kadar harp malzemesi akmağa 

başlamıştır ki seliibiyeltar bır as· 
kerin söylediği gibi bu akın dahıı 
bir müddtt devam ederse Habe 
şisıan hiç değilse çete harbinde 
artık yen hmez bir kuvve olacak 

tır. 

~ımdıye kadar ancak subayla· 
rın rmrine verılmekte olan mit 
ralyoz a~k~rlere de dağıtılına~a 

başl3nmıştır. 

lın)'arotrun askeri müşavirle· 
ri ki şimdiye kadar oldukça bel
bin lıulunuyorlardı. 

Ar<ık Habeşistanın ka~ioaca

ğıoı itimatları vardı•. 

!\iaddi tesirinden başka Aın 
bargonun kaldırılmış olmosı ma 
neviyatıda yüks imiştir. 

Asmara : 22 (A.A) - Dün ak· 
şam dolaşBn bır şayiaya göre Ne· 
gus taıfrnılan 1916 - dPn bcrı 

Yarı rrsmi rakamlara 'göre 1. 
tılyanların ,imdiye kadar ki za 
yiatı 97 ölii ve yaralıdan ibarAttır. 

Bükreş : 22 (A.A) - Basın 
Romanyanın :>.ecri tedbirlere işti 
rakioin kendisile dostane müoa
sebetlerrle bulunduğu İtalyaya 
karıı basmahabir hreket olmadı 
ğını kaydetmekt.dir. 

Zecri tedbirlerin tatbikeoe da 
ir yayılan kararnamenin kararna
melerin silah ihracatı yapmıyan 
ve yirminci ülkelere kredi açmı

yan Romanyanın doğıudan doğru 
ya menfantlarını bozmadığını bil· 
bassa teberruz ettirmektedir. 

Kahire : 22 (A.A) - İskrnder
yenin en büyük oteli olan an sta
fans otrli dırektörlüğü ile y~pılao 

anl•şW& ~onudunda Otd binası 
İogiliz ~üel makamlarının emrine 
verilmiştir. 

Burada askerler için bir. has 
tdne kurulacaktır. 

lstokbolm : 22 (AA) Kızıl 
Salib n başkanı sıfatiyle prens 
Charltsio Habrşistana lıir heyet 
göndermek için açtığı iane defte· 
rine şimd ye kadar 205 bin kuron 
ka ydolunmuştur. 

Bu m kdara bakılırsa heyetin 
gönderilwesi içio •ralırden para 
toplanmıg demektir. 

-- Havalarımız ! . . .. 
· .. 

Dü~mau uçaklarının tehdidi al· 
undadır . Bundan kurtulmak içiu 

ı uçak kurumuna yardım ,::rekıir. ı 

U ' IKİNCl YIL - SA Yl 3361 

And içiyoruz r .;..._~ 
Kamal Atatürk 1 

1 
1 

Cumur Başkanı / 
Ankara 

Türk ulusunu ve Türk yur 
dunu kurt.ren siz ünlü ve ulu 
Türk Atasının, Ulusumuzun en 
kutıal tanıdığı ve taptığı yüce 
varlığıoıza , alçaklığın en tiksin 
dirici bir düşüoceıile el uzatmak 
istiyen bir komplonun ortaya çı. 
karıld;ğını gazetelerde okuyup 
öğrenen biz Adanalılar ; bugün 
Ulu Atalllrkümüzün H ykeli Ö· 

nünde toplanarak, bu çok mel'-
11 

un düşünüş ve davranışı, silin. 1 , 

mez, unutulmaz derio bir kin ve 
nefretle, lanetle anıp kar~ıladık 

Bütün Atatürk çocukları gi· 
bi, Adanalı yurtda~ ve çocukları 

Necmettin •\ ecip Esin 

Öğretmen 

0 dakikada çarpan kalbimizin 
Tanrısel "co•uıınluıtunu bütün bir 

" ::.r- .. • •. 
kudretle duyuyorum. Yuzbınlerce yu· 
reğin tekll>ir kalp gibi \'Urma'! inao• 
dıran bir beyecanıo [oe kadar açık 
l>ir örnrğidir. 

Evet ! .. Hepimiz taşmak, bajtır
mak isıeyoruz. Devrimin Arabistan 
ve Suriye çöllerine kovduğu yüz elli
Jiklerin bundan Lir ay evvl de tüyler 
ürpetici iğrenç ve:cinayet dolu teşeb· 
bü,lerini nefretle duyuyoruz .. 

Eveı !., Duyduk ki bu haydut· 
lor bu baio ·eller ; Türkün bir ••· 
manlar ekmeğiyle beslenen , Suriye 
çöllrriode ~sauı zinciriyle gemlene,>o 
küstah Çerkes Etem ve kardeşi, bü· 
yük Türk ulusunun can evi olan l>ü· 
yük şefe , A taıürke >Uika t yapmak 
istemişler . Haydutlar yollamışlar .. 

Kurtulıı sa,o,ının en he)tCanlı 
anlarında ~rrrf 'e haysiyetini Yunan 
paralariyle deği~trrk top mermilc· 

oız da kutu! varlığınıza karşı brs 
lenen böyle çok alçakca duygu· 
lan taşıyan kafaları lıırmağa , 
yürekleri ezmeye ~her gün, her 
dakika antlıdırlar . Bu andımızı 
yerine getirmek için, kendi ha
yatlarımızı hiçe ve yoka sayarız. 

' rini Türke çevireo oamussuz çer· 
kes Etem ve kard<'şleri bel, ba~ladrğı 
Yuuan ordu•unun Akdenize dökül· 
düğü gün , kendi•i de anı vatandan 
Suriyeye kaçmıştı . 

Biz Adanalı Atatürk çocuk 
lan; Büyük Türk varlığının ta 
k udisi olan Uluğ Atamızın çev 
resinde , sanılmayan , yıkılma· 

yan aş·ndırılmıyaci k bir çc lik 
parçası gibi duruyoruz . 

Hainler, ve yer yüzünde yaıa
yan herkes iyi bılsia ki seuin tek 
bir kılına dahi kimse dokunamı· 
yacaktır . Çünkü; ıen çelikten 
daha kuvvetli olan sonsuz ve 
dtrin 6evgiluimizin zırhı içinde 
yaşayorsun v~ yaş•yacaksıo . 

Çok Sayıo Öodeıimiz, çok 
kutsal Türk Atası, Tıınfl çok yıl
lar seni başımızdan eksik etme
sin . 

Mllinğ lıey' eli 
Başkan 

lsmall Sefa Ö::ler 
Üye Cye 

Subl/ı Üçok Sabri Gıil 

İsmet İnönü 
Başbakan 

Ankara 

Türk ulusunun kurtaııcı ve 
keruyucuıu ol~n Uluğ önıleıi 
mız Cumur Bışk:ını Kama! Ata 
türkün, budun için en kutsal bir 
\'arlık olan aziz hayatına karşı 

kurulan çok sefil bir komployu 
gazetelerde okuyup öğrenen biz 
bütün Adanalılar, bugün Uluğ 
Atatürkümüzün heykeli öoüode 

toplanarak bn alçakça hareketi 
derin ve çok büyük bey~canlı 
nefret duyguları içinde tel'in 
ellik. 

Atatürk, bütün Türk ulusu· 
nnn çelikten daha kuvvetli 
olan sonsnz sngi ve saygı· 
ları içinde y•şıyan Tük vulığı · 
nın müşahhas timsalidir. Her 

çağda ıınun bir kılına karşı uza
nacak e!ler kanunun ve milletin 
büküm ve iradesiyle kopmalıdır, 
kopacaktır. 

Bu uğurda çdik iıaıleli hü
kumetimizin gfüterdiği lıüyük 

dikkat ve hassa 'yeti tebcil edı· 

yoruz. Ve hainlere verilecek ka
nuni cezaların ağır ve acele ol· 
masını sabırsızlıkld belliyoruz. 

/11ill11g lıeyell 

Üye 

Sabri Gıil 
Ba~kon 

İsmail Safa Özler 
l"ye 

Sabl/ı Üçok 

1 

. 

Yüzyılları , yılları sığdırarak 
ulıı•una kı\Snçlı devrimlerio göz 
kaıua~tırırı ·anıtlarını anayurtta be· 
ıoola;trran bir tek elio, iliibi bir ha· 
şırı kim olduğunu taoımıyan biç bir 
kiıme yoktur .. Atatürk ! .... 

1 ürk ulıı•u ve orun; yer yüzü· 
nün -ayısız yıldızlı engin •ema"1nı 

Aıatürk'iio ikı ~özlerind., görüyor . 
\'P bu iki ıııanolı göziin lrüıün bir 
evreni cazil>ı İnP alan ; Türkü en 

•oysal bit dirilik olarak temsil edeo 
bu başa tapıyor. a.ıl olur da bu 
aziz ve kutsal cana utaomadan kı· 
yılır .. 

Büyük Şef !... Senin tunç hey· 
kelinin karşısında bugün aod içiyo 
ruz. Gök!iümüz parçalanırcaAını, 

baykırrşlarırnız gökleri çatırdatır gibi 
lıağırıyoruz .. Sana kıymak isıiyeolere 
liinel ! .. Yüz binlen·e lanet ... 

Bulutlardan üzülerek inen bir 
kartal ba~meıiyle do!\udan batıya ka· 
dar Karadcnizden Akdenize, &ra,tan 
'.\ferice kaılar u aoan çelik kanatla· 
rın altında Tiirk Ulusu . ana bir da· 
ba kavu~ııı~ıı için •evincindeo elle· 
ri uasırlaşıncaya kadar alkış tutuyor, 
ve tekrar tekrar nnd içiyoruz . 

Sana ; Acun durdukça; uzanan 
elleri kP •cek; lıaiu bakışlı güzleri 
kör edecej!.iz ! ... 

Uşakta 

Öğr&tmenler için ge
zici bir kitap evi 

Uıak: 22 (A.A) - Öğretmen
ler bir toplantı yaparak köy öğ
retmenleri için bir seyyar kütüp · 
hane kurmayı kararlaştırmışlar 

ve bunun için hemen çalışmalua 

başlamışlardır. 
Bu kütüphaneden uzak köy

lerdeki öğretmenlerin de kolay
lıkla faydalanması sağlanacaktır. 

Almanlar 
Büyük ve yeni bir 

uçak yaptılar 
-

Berlin: 22 (A.A) - l<"riedricba· 
fen atölyelerinde Dö 81 markalı 
yeni bir deuiz uçağı yapılmıştır. 

Bahıi muhit servisinde işleye· 
c k olan bu uçak 560 beygir kuv 
veticdc iki <lizol motoru ile işle
mekte ve saatte 200 kilometre 
süratle gitmektedir. Faaliyet ınu· 
bili 4,350 kilometredir. 

----------------------------.... 1 

~::~~~.~.' ..... , .. b, 1 
olmıyanın yarıoı karaıılıktır. 



== 
Uzak şarkta 

Hususi bir "miıyoo,, ile Ja 
ponya ve Çine gön:leıilmiş olan 
Brit'!nya hükumetinin siyasal ik· 
dlat müşaviri S1r .Frederik I...eitb· 
Rası, geçen Eyliil ayının altısında 
Tokyoya varışında, Japon matbu· 
ah tarafıadan hoş karşılanmış -
olduğunu her halde övünerek söy-

1 

li1emez 
1 

Hakikatbalde, Sir Fredeıik'in 1 
seyalıatıoı ve bilhassa Çioe yapa· 

eajı be11üz milyonluk (500,000 
Sterling) istikraz teklifi haberle 
rini, Japon gazeteleri boşnutsuz
alsla karııladıJar. 

«Kokumin,, gazele~i, ,bu mü 
aasebetle neşrettiği bir yn11ında 
eger, söylediğioe göre, Sir Fre· 
erick Letih Ross, Çiode beyned· 
üvel bir murakabe sistemi kur 
•k çarelerini araştırmak niye

tiyle uzak şarkta seyahaıa çıkmış 
he, Tokyada hiç konaklamasa ela 
h• iyi etmiı olur, diyordu. 

Japonyada çok nüfuzu olan 
Tokyo AHhi gazetesi bu hususta 
•flğıdaki sözleri yazmoktadar: 

ojaponyı, Çinde, lngiltere ve 
birltfik Amerikan Cumhuriyetleri 
llkumeti ile müsavat kaidesi çer 
eve1i içinde trşriki mesai ede 
iyec,ği kaoaatındadn. 

Jeponya böyle bir birlikte ça 
ııma imlıanıni ancak kendisine di· 
., iki alakadar Devlete nisbetle 
ir mümtaziyet tanıdıgı takdirde, 
tkik edebilecektir. 
lngiltere u:laşmaya meyilli 

Loadra,fjaponyanın bu müm 
ziyeti tenımakta,nereye kadar gi
ecektir? Hunu evvelden sö!'lemek 
ir az güçtür. 

Uzak §arktaki bünün vaziyetini 
ııarı itibara alan büyük Britanya. 
er halde müsaitkir davranacak-

İngiliz gazetesi ·Round Table,, 
yle yazıyor: 

"Uzak şarkm durumunu J• · 
oyanın vniyeti tayin eder ... 
Garbın büyük ,Devletlrri Çin 

le olan münasebetlerioio mesele-
ni ancek j11ponya ile olan mü 
eebellcrinio kadrosu içinde bal· 

edebilirler.,, 
İşte Çinde Britanyanın men 
tlarını müdafaa vazifesile tav 

f edilmiş oıao Sir Fre".lerick'in 
den öo<·e Tokyo'ya gittiğıai ve 
ndranın uı:ık şark politikuı et

ıfında neden japo11ya ile anlaş
ıya çalıştığını, yukaaıda zikret 
jimiz münasebet pek ala anlat
ıktadır. 

İnriltere ile Japonya arasında 
yeni fikir teatısi ve 1934 yılı· 

ın İngiliz - ı:Japonya iktisadi 
lrGımelerinin ademi muvaffaka 
tinden sonra, bu yeni anlaşma 
tebbOıü ç~k oıübim bir hadise 
ırak tellkki olabilir; zira mev 
abahs 1934 iktisat görüşmele 

iaden biri geçen devrede 1aloız 
, yeoi logıliz J•pon rnğinliği 
ejil ayni zamanda Britanyı İm 
ryalizminin hiçte muzıff er olı 

•k çıkmadığı jıponya- Büyük 
itanya iktisat mficadelesinin 
hamd kesbeylediği göze çırp 
akta idi; işte bilhassa bundan 
ol•vıdır!ki, yeni anlaşma teşeb 
üıtünü fevkalade ehemiyetle ma · 
dar buluyoruz. 

jıponyanın Çiodeki ileri hare 
eti ve Şimal Çini "defacto» İ§ · 
1 Hltrna alması ve oralardan lo. 
liı sermayeleriai ko\'maya mu

affak oluşu, İngiliz meofaatlar1na 
rada sert bir darbe indirmiştir, 

Yurddaş ' • 

Bankada biriktirme hesabı ol 
ıyan yurddeş, arsıulusal tasar
ı gününe sen de bir tasıırruf 

e1&bile çık . 

-----------,--------------~ 

buna mukabil Japon "dumpingl>· 
ioi yenmek için İngiltere tarafın
dan alınan tedbirlerde JApooyaya 
aj'ır zararlar tahmil eylemiştir. 

Japony•, Britanya nufuzunua 
tuirioi yalnız 1ngiliz müstemleke
lerinde hissetmryip ,ayni zamanda 
bunu, Mısırde, lrakta, Filislinde, 
ve Kongo dahi dahil olduğu bal 
ele bütün Afrika ellerinde ıluy · 
maktadır. 

Bunun haricinde' Tokyoda 
münteşir "Tra11spacHio gazetesı · 
nin de yazdığı gibi, lngilterenin 
elcoromik mevcLdiyt'li bütün Ce
nup Amerikasında da Japonların 
karıısına dikil mel.. tedir. 

Teldfl edici menf aotler araş· 
tılzrken : 

Muhakkak olan bir şt:y var· 

dır . Oda Japon tic.retinin ge · 
rilemeıi . Japon '' dumpiog ,, ine 
indirilen darbe, Je ponyada mali 
müşküllerin artm63ını lemin et· 
miş olup , « küçüklerin ,, finanse 
edilmesini güçlaştir diği gibi bü
yük bir harbin de hazırlanmasına 
mani teşkil etmekt dir. 

Japon '' dumpiug ,, ioe indı · 
rilen bu darbe scaba Çmdeki Jıt 
poo ticardınin art masile telafi 
oluaabilmiş midir ? Hiç bir v• · 
kıt. "l\lançuri,, seı güzeştin ica 
bt ttirdiği yüksek m'\Srafları ka· 
pamaya kifayet etmtmtktedır . 

Çin - Japon ticaret münase 
betleri tuavuurun fevkinclt> bir 

mikdarda iokişaf etmektedir . fa 
kat burada şayanı dikkat bir bu 

ıusiyet göze Ç•ı pmaktadar ; artan 
Çine vaki Japon itbalitının hac
midir • 

Böyle bir vaziyetin , Çiode 
Japonyanın rakıbi olan İngilizle 
ri fazlasile sevio<liı eceği yerinde 
olarak , kuşknlanm ıktadırlar . 

Japonların her şeyden evvel 
istedikleri halihazır durumu ken
di lehlerine tatil için Çınde artın 
nüfuzlıuındau , au mi surette is
tifade etmektir . İtte mesela Ja· 
pon tazyikiledir ki , Çan · Kay 
Çek hükumeti Japon meoıein 
den olan manıfaktürüne tatbik 
edilegelmekte olan gümrük tari· 
felerini değiştirmi~tir . Bu surtt
le , Japon pamli k - ithalatı tes 
bilita uğrayorıa da , 1930 tarihin 
den lıeri bir kısım pamuk bez ve 
sair mahsullerini ıbraç rtmeye 
muvaffak olan Çin eodüıtrisine 
ağır bir darbe indırilmiş oluyor
du. 

Bu hadise gösteriyor ki , Ja
pon emperyalizmi kendisini , yal
nız şimali Çin'de <leğil ayni zaman
<la tla Merktızi ÇinJ ... hakim m'Jvki. 
inde görmektedir . 

İngiliz matbuatı ıın s ı k sık te
barüz ettirmekto olıluğu bir mülA· 
bozayı unntm ıyulım . Dış memle
ketlere iktisnden bağlı olmaktan 
kendisini kurlarmak isteyen Japon
yanın Çindon ham maddeler itlıal 
Atmek mecburiyetindedir . 

O derecedeki , Çindeki alışları
nı oslo tenzil edememekteılir. Ve 
binnelice husule gelen ticaret hn
lansmın açığı boşk.ı vnsıtalarlu tt! 

lA.ri etmeyi araştırmak Japony~ için 
kaçınılmaz bir ihtiy ıçtır . 

Yaltrılrmş ve yalınlacak ser
mayeler : 

işte Britanya mrr.footlarrnın 
ciddi ve tehlikeli L"r surette sıkış
tırılmış olduğu on ~·ok burada gö 
rüliiyor . Çine olan lngiliz ihracatı 
bir yılda tı.ıkrı.)irn on beş milyon 
storlinK tutuyor . F ıkat ana tehlf · 
kanin bulunduğu yer hurası de
ğilJir. 

Tehlike, yekunu ikiyüz mil 
yon sterlingi aşan ve Çinde yatı 
rılm11 olan İngiliz sermayell'ri· 
ne vaki tehditte, aranılmalıdu . 

libu büyük ~ermayeler sayesin· 
de , mıdeo ocaklarının açılması 
dcmiryolla~ıuın ku? ulması1 pdrol 

l'tırlı: S6dl 

Alman -Macar 

Yaklaşması Gömböşün 
seyahatlnın gayesi --Macar lia~vekili Gömböş Al 

man hükumeti tarafından tahsis 
edilen ufak bir tayyare ile - şu
ki Prusyada ufak bir kaııaba -
Neomeniyene gcl.ni§tir. Bu ıeya 
batın gayesi nedir ? Gömbö§ Ne 
omcnirn'de ne arayc•r ? 

Macar telg af ajaneınıo yaydı 
ğı resmi bir tebiiğde Gömböşün 
heyeti vt. kile reisi Göring tara· 
fından şark hududu mıntakaları 
dahilinde tertip olunan ava işti 
rak etmek üzere vaki olan davete 
icabtt :ettiğini bildirmektedir . 
Uu RV partisi ne kadar cazip ve 
sevimli dahi olsa Gömbö§ yaoıoa 
baı iciye nezareti kısmı siyasi mü· 
dürü ve kua ayoi nezarete men· 
sup yüksek memurlardan bızıla 

rmı alarak Peştedeo .Neomenie
ne bava tarikile acele gitmeltri 
her halde calibidikkallir . 

Peşte matbuatı aldığı emir 
üzerine bu seyahat hakkında !!Ü 

kutü muhafaza c-tmektedir . Fa· 
kat Alman matbuatı bu hususta 
o!dukça sarıb malumat vermek· 
tedir . Bu matbuatın yezd>klırına 
bakılırsa i)k planda avcılığın de 
ğil bilakis siyasetin geldiği anla
şılmaktadır . 

Herliner T ageblat gazetesi 
Gömbö~ tarafından yapılan bu 
seyahatın ıiya~i ehemmiyetini 

• kayıt ve İ§arct cttikden sonra sö 
1 züne şu suretle devam etmekte 
1l dir • Almanya ile Macaristan aıa 

aında zamanla daha ıiyade kuv
vetlenen bu ananevi dostluğu bu 
gUne kadar hiç bir bulutun ka· 
raltmadığını ve bir çok ahvalde 
de Macar milletine kerıı Reichin 
tezahuratta bulunduğunu yaz
maktadır . 

Hakikaten bu dostluk Alman 
ya ile Macarietan aras •• da sulh
tan ıonra dtvam etmiıtir . Ver
ıay , Saiot Cermain ve Trianon 
muahedelerinin tadıli zaruri ol· 
duğunıı dair 1930 senesinde Brr· 
linde bir çok konferanslar veren 
Comte Bethlen başta olmak üıe· 
re bu dostluk tohumu Macirislcı · 
nıo ileri gelen rica\i tarahndan 
ekilmiıtir . 

Re\'ue llongrie<le intişar edrn 
mühim bir makalede l\lacarista· 
uın harici siyaseti muharebeler, 
fedakarlıklar , iztiraplar ve mfiş· 
terek gayeler gibi bir çok busu. 
satla bağlı bulunan Almanyaya 
müteveccih olması gerektir . Ce 
nnba veya farka teveccüh edecek 
ıivasetimiz bize eıki hudullarımı· 
zın iadeeini ash temin edecektir. 

ticareıioic inkişafı ve ıoo seaele 
rin doğurduğu bir çok mütkille
re rağmen İngıltererıin bala mil 
leı ara~ında r.n öa gelen ticaret 
do:ıaomasınıa ( ki Çine vaki it 
halatın ve bu memleketten · dı§ 
111 emlekt:tıere gidea ihracatın hü 
yük bir kısmıoı yükleyen lrıgıliz 
ticaret donanmuırlır ) da genit· 
lemui , mümkün olabilmiştir . 

Bın .. r:nalt yb, İngiltere ıçıa 
Çinin pek büyük ehemmiyeti 
vardı ; ve bu th~mmiyet, mün· 
hasaran ticard piyasası bakı
mın'.l.ın olJJö} ıp, aynı zaman 
da lnğıliz sermayelerini Y•hr· 
ma ve i. lı:tme noktasından da .. 
büyüktür . işti", bilhassa bu ci· 
hettendir ki, Londra, İngiltere 
tarafından Çıne yapılan harici 
i.stıkraz teklıfleri karşısında Tok 
yoc• beyan olunıto ademi tas 
vibi ( VdO)U) tetkik etmekle 
mrşguldur . 

. . . Sir Frederick Leith Hos · 
s'a düşen vazife o kadar kolay 
değildir . Zira Biiyük Britiuya, 
uzak ş~ı kta, Japon yanın vaziye
tı aleyhin :: oimak üzere keııdi 
siyasi ıktisat Yııziyctini &1ğl.cu , 

24 blrlncl teırln ~ 

Macaristan - Almanya i Kara düşünce" . 
1 ~ 
1 "Atatürkümüze hain düşünceler~ -Ve Polonya yaklaşmak istiyor. 
1 

nacak her kara eli kökürıde~ ~~ 
damarını kurutmak gençliğırı 

Gazetenin Viyana aytarı 30 
Eylfil iarihile telgraflıyor : 

Memleketin istikbalini tmni· 
yet alhaa almık ve siyasal daya 
nıcını eağlamlaştırmak iıtiyen 

Gömböt'ün Bitlere yaptığt ziyaret
ten sonra, , Macar hükumeti, Peş· 
tenin Roma ve Viyanaya kartı 
aldığı durumd• bir d"ğiıiklik ol· 
mıyacağıoı iddia etmekt"dirler . 

ltununla beraber PQlonya Dıo 
işleri bakanı Albny Brck'in bu 
günlerde Budapeşteye gelmeai 
beklenmtktedir . 

İtalya, bir çok taraftan hücum· 
lara ugracJığı sırada 1Berlin Var 
ıova ve Hudapeşte arasında siste
motik bir dostluğun doğma11ını 

memnuniyetle karşıhyacağıoa gö· 
re, son günlrrde §U Üç devlet ara 
sında geç"n hadiselerin Mussoli
ninio aleyhine çevıilmiyeceği b.t. 
hassa kaydolunmaktaclır . 

Almanya - :ı•otonya - Ma· 
caristan müzakerelerinde bilhas
sa müşterek bir bava müdafaası 
imkanlarının gend hatlarının tes
biti mevcud tenkit ve hukuki ni 
zamnamelerin bu 'günkü ıartlara 
uydurulması gibi meselelerin gö 

rüşüldüğü zanno unuyor . 
Mesela akit devletlerin uçak 

ların"ın, birbirlerinin topraklara il· 
zerind~n serbestçe geçebilmeleri 
ve karaya inmeleri büyüle. bir ilgi 
uyandırmııtır . 

Aldığımız hahere go:e bu lla
rar, yakında Ronıanyanıa da ilti 
hak edeceği Rus - Çekoelovak 
bava anlaşmesınıa tabii bir sonu· 

cudur . 
Polonya yeni bir hava müsel· 

lesini yalanladığı için Macaristao 
hasını da, Gömböş'ün Almanya 
gf'zisinirı gösterimse! mahiyetini 
b.tfifletmek maksadile, neşriyatı 
oın öoem'i bir kısmını Tıtu)esko · 

ya ıyır mı ıtır . 

M .. sela yar.l reımiğ Peater Ll
oyd, Maciiriıtanın tckamUI siyHı · 
sına kartı gelmekle ittiham etti 
ği yabancı buıoana ve kOçük aod 
la,maya kar§• tiddetli bir polemik 
açaıak diyorki : 

« Mukaveleler, süel anlaşma 
lır ve paktlar imzalamak pe§inde 
olan Tıtule.sko i!e Beoes'ıo vagon 
hrı bütllo komtinan üzerinde mü 
temadiyen gi<Hp geldiği halde, 
bıı gezileı arsıuluşal bası 1da şim· 
diye kadar hiç bir heyecao uyan· 
dırmamı,krn, sadece bir Macar 
devlet ılanının b ııka bir memle 

kete gitmiş olması, mütbit gürül
tülere selıep oldu . 

Bunun ıebebi, Macariıtaoın 
kendisine bir müttefik aradığı ba 
berinin ortayı yayılmasıdır . 

Bu haber taoıamrn aaılsizdır. 
Böyle ıeylu Tunaoın k ıtr@ıki ea. 
lıilinde yapilır ... Msc.aristan 88~1 
saog.siyoı lar trmin etmek için ken 
disirıe :müitefik arayor, sadece 
sağlam ve samimi doatlar isliyor• 

Hitler - Gömböş go·iişmele· 
rine gazetelerinin ancak üçiıacl 
ve dördüıırü sayfalarında bir kaç 
satır ayıran Avusturya, bilikiı Ma· 
car dostluğunu kuvvetlendirmek
le meşguldur . 

laşhrmaya hadım 

İogiliz Japoa birlikte çalıı 
m• şartlarını yaratmak yolunda 
Japonyanın m•li müşküllerindeo 

istifade etmeye gayret etmek 
t edir . 

... Tokyoda pek iyi biliyor
h1r ki, İngiliz teşriki mesa'i Çin 
de ki J a poo vaziyetini zayıflat· 
mayı kastetmekttdir . 

işte bu sebeplerden dolayı · 
dır ld, japo ı matbuata sir Fre 
derick L"!itb Ross'uo Uzak şar · 
ka vaki st:yyahııtı lıariz bir a 
lakısızhkh ka, şılaomıştır • 

Ndekim Viyana baı p.·sko
poeu Gaıuikal t~aitzer'e Budnpe§ 
tede bü)'ük törenler hazırlanırken, 
Macaristaom uki mubaripler de· ' 
legaeyonu , Viyanada fevkalade 

1 

bir eamimiyetl~ karı.•~.anmııtır . 1 
Viyana, Gomhöı· un bundan 

iki yil evvelki Almanya gezisinin İ 

her tarafta beyecaoh akisler uyan 
dırdığı halde sonunda hiç bir ö
nemli sonuç vermediiini hatırla 
yarak kendııini teselli etmeye 
çalışıyor . 

Macaristaoın Viyana ile Ber• 
linin arasını bulmasın• imkan 
yoktur. 

Bununla beraber Klerikal 
" Reichspost ,, Gömböş'ün gezi. 
sinin siyual mahiyetini iukir ti· 1 

menin imkioıız olduğunu ve uluı· ı 
lar soseetesioio tı111Jda d~- ~~e~
li hadiselerin cereyan ettısrını ıoy· I 
liyen İtalyaa buınina bak ver· ı 
mt k l&zımgeldiğini yazıyor · l 

yete ilk borcudur!" ı. fi 

k . T. k ııllıı·_..1ı Saomştık ı lir soy .
1
.,.. 

Türk gücü kuşısında ~e~:jı f 
zorunda kalın her meofı f 
kıra kuvvet de yenildi. et ~ 

Sırnmııtık ki, kara kav' 

ra toprağa gömüldü. .
1
,,, 

Fakat gördük ki o, yeP•· .. ~ 
hila kabul etml!miş, kib. ~, 

"bı Jy ve kab bir sarı çıyan gı 

de ve dıtımıı.da yaşamıf, ı J"!.. ~ 
.. Ve işte bugün borlllı lf' 1 

Türkün bayat damarını 111 IJ( 

lerini uzatarıelc ellerini k~•,',iJ' 
lamak küstahlık ve bilgistı 

bulunmuştur. ~,ıf 
Ulusal .-avaı yıllarınd•t:t,,, 

mıza çıkan bayin Çr.rkeS .. _w 
lnönü sırtlannda yeaemeclifi b"'• 
ihtiratı tekrar ayaklanıııı~de' • , 
lımıf, @mar dışlarıada yelll Mti 
başına geçmittir. ,, r 

·İnö:ıü,, ıırtlarıoda, ••' İo"' ~1 
laoında General ((ismet 106•1,ıf O 
yaJçın iradesi önünde ıutıı 

0 
!>' ~~ 

ingilterenin an'ane-. y•r•k düşman tarafına geçt~ 
baymto deni istekleri uo:ılll .,.ı;; 

dostluğu ki sınırlarımız içinde de ııe 
. 

1 

ne bir sığınak bulo11bilsio!.. ,,; 

,. 
VI 

Sir Hoare İogilterenın ltalya- Hayatin• el uzatılmak 11 1~ 
ya karşı olan an' anevi tlostlllğu· 1 kurtarıcı ve koruyuculDuııJ• ,it 
nu ve kendisinin de şabşi muhab- I olao nrslio. bıyantl k•'ş1",_. 
betini göstermek için Franaaya I tiiyleri diken diken ve yuıl' .,~ 
yeni bir teklifte bulunmuıtur · . ları adelelerini youcak kad•f 

lııgil•z bariciye balca:ıı , İtal- 1 t' Jr 
· t T "· lJlt1lı yanın Akdeniz fılosunun ngı ız Bugün bütOo düoya 

1
.,.,s 

filosuna karıı taarruzda bul~udu· dı'l ve bilginlerinin ioaad•~Jd( 
ğu takdirde Fransanın alacagı du-

1 

dar çerçeveli kafalanoa ıır--
rumu Öğıenmek istemiştir . mı an alçakla~; . ~ 

Bu faostanstik bir ihtimal tCSy· y Biliniz ki Atatürk oeıh ~ 
le itıh oluoabilir : . nin kanile, Yurd ve Ul118 •" 

İngiltere, İtalyaya kuşı bar yaııyor. Bizce : . ;-İ 
blok yapacak Vl: pek tabi olarak Yurd bayati, Uluı dır ıl 
bu blok İtalyada bir aksülamel ve kıssacası bütün yagayışıdl 
nyandır9caktır. cık Atatürkün hebııııdır0iJl.M 

Bunua içia İogiltere timdideo Onu, Çanalıkalede '{t' 
Fransanın yardımını temin etmek nın bayin mermilerindeo; ' 

arzuıundadır . kurllrmak yolunda çarp•ft~I 
Böyle bir blok ttşkili kara- dinirkeo her yöoeyde tOrl 

0 
'fi': 

rını veren kimdir ? lUk ve saldırmadan kurt•''oıı '.,I. 
İngiltere mi, uluslar sosyetesi kün bahtı, o Ereni, o b01 

mi ? Uluslar soıyeteıi hu husuı gene ıevgimize bağı§ladı. ıııil~ 
ta şimdiyt! kadar böyle bir karar Ve ıeoe biliniz ki; ıs dı•I 
vermi§ drğildir . kalp yalnız bir kalbe bağlt ~ 

Fakat İogiltur, aldığı süel ka:be kıymak, milyoolarc• 
tedbirlerle iktıfa etmiyeıek çızdı · kıymak demektir· . f.. 
ğı progremını &tatbik edebilmek Gençlik, Ttırk geoçlil'~ı~ 
için !meydana getireceği blokun d o ,.. "' 

tJu kl!ndıshe emanet e e dıf· v 
uyandıracağı aksülim.-le karıı, ke hayatını vermeğ~ hazır D 1-JJ 
diğer devletlerle ittifeklar akdet· l ğ" • gök• 

. muriyet genç ı ıoıa mek ıuretile yardımlarınt temın 

etmek istiyor . 
Uluslat ıoıyeteıiniu alacağı 

lcararlarını lngiltere hazırlayor. 
Çünkü uluslu .soıyeteıi lngiltere
nin bir pasif iletidir . 

Uluslar sosyctePiLİa kararan· 
dan evvel, \lngilterenio Akdeniz
de aldığı tedbirler bu hususta lci· 
fi derı c·ede bir fikir verir . 

İki yüzlülüğün bu galebesi 
gönül bulandırıcı bir m:ınura 

tfşkil ediyor . 

İngiltcı enio talebi Franıada 
hüsnü kabul hulmıyac11ğını Omit 
ederiz . Funsız aavaı sübıyları· 
nın heyınnamesi bizim tezimizi 
takviye etmektedır . 

Fakat siyasa işlt"ri tıomiz bir 
şey dtğildir . As.1 uluıun bir kaç 
pa ti acl~mıoın ve liderlerinin 

1 b i f .kirlerini bir tarafa bıraka 
rak, insaf ve adalet/yollarını güt· 
meleri barış menfaati iktizasında· 
dır . 

hdyn ulusu ile Faşist rejimi 
nin birbirine ne derece bağlı ol
dukları , dünkü toplıntıde bü
tün acuna ispat edilmiştir . 

r,~~~~~~~-, 

1 
Kacakcılar •ı 

J vata~ h~inidir j, 

türkün kalkanıdır. 

Lioı t mahkü'llları; ~-' 
. . . b'Zt _. 

Kara hiy•n~tıuızı ·bti,,..· 
bir ıilah gibi kullanarak 1 ~d1.~ 
bulıeaık gözlerinize kaa ~; • ., I" 
kafelarıoıza, varlığımıza 1 

0 
.~ 

K b.l~yıoJ ~. durmak, henüz u ı a e1'~ 
nı unutamadan· bağrın• ~- 'JT. 

;;,···· : ıİ korla dağlamak isted•a~ ve IJ'' 
sr~oçliiioin b•ılıca a-tevı ..... 
netinize karfılık borcu olt 0~ 

Er kek ötretllle~çıı 
Çoban Yııt --------Konya 

1t•" Topraklarında 8 

kaynağı 

-- dtJ 
B r gömil daha bt1h•" ,b'~ 

ır> dl -,,, 
Konyemızın Şeybaııı. 10rl f 

lesinden P. T. T. Baş dıre b•b~ 
iıvarlarıodan 8 Haıaoıa .-.Iİ 

J doe~ 
sinde değeri epeyc" 0 ,. 

.. .. b 1 t •11 gomu u uomuf ur. ır'' , 
... oııı ,,. Bu hususta yaptıg• 0ıf ~,,. il Sil p• 

mayı saym okurlarllD11 ,·di' ,,. • 
M .. e"" d ,.. Bu mahallede uı v• 

mile ait otduğu oğlu 01'
0

0
,,,I" 

nın oturduğu evde yııp• ~ d r•
1
,, 

· ·ı111e•1 "ıı sı için kerpiç ~estırı ,.rıı" 
mi§, iıçiler çağrılın•f• /ı J.a / 

.. oya - Gerisi üçlirıcu s 
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' suikastinin aydınlanması Adana Borsası Muameleleri 1 --------------------------------------------------

Asri Sinemada J>a..deo Artan -

lıtıbııylof, Her ne ka· 
•~baeye çıkmamış i · 
büyük hva§tı Bulgar 
1f#ali •hında bulu· 

.• bavaliıinde Erki 
.i •ıfıtıle Sırp mu· 

t 
111 llurıun• dizılmt'si· 

.' fenel bir ııırette 
k11llaoılm11mssını t m 

' 11.' Darringov veka· 
ır . 

Toş,f, uzun yıl· 
,~~b~ylofuo en )&kın 

ırı ve " Mak~don· 
- ··---··-'oio yabancı mem 

~ubabiri idi . Ayni 
lgır efkan umu 

1 Ylllıarda •nılao I• r 
~Gaalc üzere, hiç bir 
~Aıldi ve onun iş b~

g ııe, gerek Bulıuiı· 
t~erelc y•hancı mem 
~11thı imkAnaı~ bir 

• bakılmıştır • 
ite 

yılnnlaımaıınıo 
l Qaahvetmek .,., Bul 
"t(oıslı•yaya kartı~•· 

01dutu duruma diin 

~ - Bulgar yalcml•t
~ lllıı olan bil tün 
~nerlerinin bugüa 
? lllaları bunu g6ı· 

M&teveff• Alek-
1>..ıiılu'nin bütün sa-

~·· " Sveno'cular" 
l'lilıte V •nÇf'! Mı 

~iyınc fHliyt":tini 
uroılavya ile ya. 

••rıftu olduklarını 
"den Protoğero 

te bulunuyorlar . 
bakılırsa bugün· 

PAMUK ve KOZA 
kü Bulgar rf'jimi kati bir ha 
rekelle Makedonya ihtilal lco 
mitesioi imha rttiğinden ötürü 

·---------------~--- Kilo Fiyatı 
CiNSi En az ı En çoL. 

K. S. K. S. 
" Pladoe • gazetesi teeafınd11ki ~apımah pamuk 
Çıftçi fırkHı mensubluını bir Piyasa parlafl •. 35,50 36 
türlü affedememl"ktedir . Bu re Piyaııa tPmizi " 
jim, Daoıy•a Velçev ve Kimon iane 1 39,00 -39 

Jane il 37 00 
Georaiyev'i iş başına gelir gel· Eluıprt"R 40:00 

Satılan Mikdar 
Kilo 

23 Teşrini evvel çarş.ımba gilnil akşamından itibaren 

mevsimin en güzel va neşeli tllml 

mez bir hamlede va kan dö KIPvlant 42 1 1 

külmuin~ meydan vermeden y A p A (; 1 bel•Arb'• maceralan 
Makedonya ihtilal komitesini r Beyaz 1 ı ---...----·-----------• 1 ... .. 

mahvetmiş olduklarıadan dola ___,,S~i,~a ..... h-------.....;;;.;.:.;;;;;.. __________ __. ____ ~~~ıı:-----------------~~ı==~ ' 
yi affedemiyor . Hılbulıi eski 1 Ç f G 1 T 

rejimler Makedonya ihtilal ko- Ekspres ~--"----:------...,ı--------
mitesioin, dıhili harbi göze al iane ---------• 
nadan imha edilmtyecf'k çok Yt>rli "'Y.-mlik., \~=-=------•-----------1 

,, "'Tohumluk.. 1 82.S kuvvetli bir tf'§kilat olduğunu • 
yılla.ca iddia etmi§lerdi . H U B U B A T ___________ • 

• • M Bnjtdav Kıbrıs 5,75 
BugOokü Bulğar rtJimı, a .. Yerli 5,75- -- 5 

kedonya komileıinia Yugoslav· Mentane ------ı 
•• ya

1
ya kırşı yaptığı hareketlere Arpa ·----------

Vançe Mibaylof'a karşı müca Fasulya 

delelerile mani oldukl•rından Yulaf 
f n~ıicf' 

dolayı Protogrrovistleri d" a 
Kuş yt>mİ 

fedememektedir . Kett>n ıohnmu 
Son auikat adt ta ısmarlan· Mf'rcimc>k 

·-~-------------~--~-·---------·~~-------._.---mıı gibi oıtaya çıktı. Bu söz · Sisam 11,37,5 1 

de suikast, Yugoslavya ile Bul U N 
garistan arasında yakıulagmaia .... Salih 750 - 61s-----··--

adolphe • 
menıou 

en ilavetP.n : Faks jurnal 

DlJnya havadisi. 

pek yakında • • 

• 
yenı 

..- Aşk ve Vazife -.. 
misli görülmerniş bir film 

6017 
taraftar olaalara kerşı alınacak 
mllste1Da tedbirleri haklı göı · 
termelc için bir vesiledır • Ay· 

.!:: .c ... .. .. 
JJ aı -Düz kırma .. 
~-~ s· . .=- ımıt ,, 
Oc --------._. '.!.--------._._,........_ _____ .ı---------------1 -----------------------------------------------------:=..:: *"'10 Cumhuriyet 800 

ni zamanda Bulgaristanda re 
jimin tebdilini ve h•lk bürriye· 
tinin iadesini geri bar·ıkmakta· 
dır • 

Bu hakikatler bizim için 
bütün rtımi tebliğler ve tek· 
zipleıden daha ziyade dikkat~ 

t•yaodır . Bizım içi.11 mühim o 
lan nokta; Yugoılavya i'e kar 

deıçe anlaımağa taraftu olıo 
uluscu Bulj.,laıın Habiıte bu 
lundoğu ve rıkı Ferdioad biz· 

binin Bulgariıtanı ele almağa 

hazırlandığıdır . 

· - Polıtika 

~ ~ - " 750 
~ e.I ·- Düz krım• ,. 

~A~l~u:....::.:..:.::.~.~.-----------ı 

Liverpul Telgrafları 
21 I 10 I 1935 

Sonıuıt Pena 

Kambiyo ve Para 
iŞ Bankasından •hnmıınr• 

Hazır 1 6 40 Lir~t 9132 
•---------- R•yamark --ı- 67 

1 inci K. V 11deli 6 l:i --::ı~:ıc~=---------- ----ı-_ Fraok"Fransız,, 
_2_i_nc_i_K_._V_11J_e_li __ ---6-M Sterlin "lne:ilis,, 617 50 

Hint hazır 5 56 Dolar .. Aroerikıt.;.;.n_.,--!I 79 42 
-ı-o - -;;1;;:;-1 ··_,,.,..._ ___ __;_._.1 _N_e_v .. ro_r_k ________ . ~'r11nk. .. bvıı.rt· .. ı 

Arabistan birliği! Konya 
yolunda .. - ikinci sayfadan arlan -

bir taraftan bahçeyi kazarak eler· 

Bir çok şaheserlerin boynk yıldızı ( Aanna Bella ) 
Jön Promiyelerin en gilzeli ( Gnstav F röhlich ) gilzel 
bir film olan , 

c•ae, doğarken) d 
Birbirlerine yakışan mükemmel bir çi(c vücuda ge\ir1Uitlerdir . Bu 

büyük fılm bu ak,amdan itibaren ,• 

Tazlıll ılnemada 

~gilterenin cevabı 
Bir arap bloku ı~okil etmek 

için harcanan gayretler , gün geç· 
tikçe fazlalatmaktadır . 

Habet - ltalyan ıOel anlat· 
mazlığmın tehlikeli bir durum al· 
m11ıadaa sonra , Arap memleket
lerinde , Avrupaoın ıömürgtci 
devletlerine karşı inkir edılmiye 
cek kadar şiddcıli bir güvensizlık 

b•sıl olmuıtur • 

lerkdn, diğer tarafta da kerpiç 
iti d~vam ediyormuf. Fakat, bir 
•n gelınit ki amelenin kumı111 
bir kiipün keaarına raslamıı, k.z 

Halkımıza taktim edilecektir. Fransızca sözlU 

~d gazetesiaden : 
8•ıetelerine göre 

~ı:do muabede hii
h 1 edecek hareket· 
Pılıcalc sanktionlara 
.,"dı d. logilterenin 
'l'diii cevabda Sir 

L.' CeDevrede müda 
-' tey· \ ıt edılmikte ve 

ı!'t '• tartlar ileri 
la • Bu gazeteler İn 
•ın iıe gayri mem· 
ltt)dederek ıöyle 

1 
IUdur ki bu 111· 

ı e 1 
1 

talyaya kaıf\ 
~ •thik edilip edıl 
llld p . 
I 1 arıı ve Loo· 

la. •tı~ıodaki ibtil~f 
.~idır • İıgiltuenın 

1~ olduğu ıhıiraıi 
la.. le k t" . h .. .. ,., a 1 Ye Dl ~ 1 

'tt •bilir • Çünlc.ll Bri 
0thığunua bütün 
il bı .. 

•de rıcıye nezıre-
ın&ttrfıktir. 

~hı.an telikkiıi iıe 
'll' y 

tet · ılnız Fran&1 
tt 1 lıvaJia Londra 
lb:•Ptın o cevabın 
,, '•ıt lc•yıtl.ra rağ 

' Oldaiunu rrs. 
ll. • Baıkacı kabul 

~be, İa.paratoru ta 
~tlık ilia edilmiş 

fecilr•d•ki hadiıı· 
' ı., ıl edec.sktir . 

t l.fa •tılrnag11 başla· 
~~ )~~ bir vaziyet 

'fl'tle .1 artık Avı u 

' :•nıa hıı ic;ye 
.. ı Y•de taeddüt 
"• b• k ır arar ve 

~ .... 
ıı b 11 •eıri ile İn -

6lGaıeıleri ara. 

aıada her iki memleketin Avrupa 
emniyet sistemi çerçivesi dahilin· 
de müatakbd mesai birliklerine 
dair çereyan edt-n müzake
reler sooa ermiı değildir, İngiliz 
notasının umumi ıekli Fransa rf
kirı umum· yesinin büyük bir kıs 
mınca hayal kırgınlığına sebep 
olmuıtur . Her ikı hiUı.Gmet biri· 
birine süaller sormut ve timdi 
biribirioden cevaplar bekliyorlar, 
büyük ihtimalleri ve h•tta muh
lemel otmıyan ıeylori bile müli· 
baza ederek OD• göre kendiıioe 
bir hattı hıreket tayin etmek ber 
hükumetin vazifuid r . 

Baıkaca geni§ Avrup• gene 
)oyu huzurunda iyi bir tesir el· 
de edebilmek için Fransız - ln
giliz müıakerelrrinin belki d" 
k11ten 'uzatıldığı ihtimal haricin
de d~ğıldir .. logılız notasıodaki 
ruh : " Muahedeleria alisıiki ol· 
mH• , emniyetin bir unsurudur " 
ciimluiyle ifade olunabilir . 

Sir Samoel Houe c~aevrede 
uluslar soıyetesi Assımblesi öoün · 
de söylrdiği eu cDmleyi bu nota 
smda tekrar etmiıtir : " Millet· 
Jeria ihtiyıçları ve adaletin ica· 
bata lüzum g6ıterdiği takdirde 
hakkın yerini bulma~ı için logil· 
tere revinyoaa yardım etmeğe 

bazırdu . ,, 
lngilterenin Fraosay• verdiği 

r.otı ile uluslar sosyetesi bütün 
ıeDÇ tarihinde haylı mühim bir 
kuvvet rlde etmİ§ oluyor . 

Çağırı 
Seyhan spor kulübünden : 
l3Jzı meselt'IHi gö. üşmek üze

re kulübümüz üyelerinin 27 Pazar 
günü soat 11 Je HalkovinJe buluc.
ınaları . 

23---25---27 602ı 

H•tti bir İogiliz, F r•naız ve 
Hol•nd• b .. ınlarından anlıdıtı 
mız haberlere g6rıe , Arabiıtan 
birliğini vücude getirmek itinde 
Japooyanıa da eli oldtAğunu en 
hyoruz . 

Yakınlard• Maveraierden'ıa 
merkezi olan Umman ıebrinıJe, 
bir Arabiıtan birlıti kongresi akd 
~dilecek ve bütUn uap devletleri 
arasındaki ekonomik ve ıiyuıl 
it birlitıuin temelleri tesbit olu 
nacaktır . 

Kongrede, Mııar da dahil oldu· 
ju halde, lıütüo arap devletleri 
temsil olunacakhr . 

Seyhan dafterdarll~ndan: 
Mnhallesi: Sofu bahçe 
Miktarı arşın: 300 
Muhammen kıymeti hazine hiı· 

sesinin : 2945 
Sınırları : Doğusu Hecı Mehmet 

batısı hu11usi yol gün~yi Hamza ve 
kuzeyi yol. 

Muhollesi: Eski Dabıığhana 
Muhammen kıymeti hazine his · 

_sesinin : l 0725 

ma vurulmasiyle kıral•n klipten 
aapıarı liraların çekici yüzleri 
ıözülur.Oı 

Ev eabibi ve aylesi, amelenia 
heyecan ve telaoından ilgilenerek 
koşup ıelmiıler ve bu çekici gö 
reti gö·IDce amelelere birf'r al
ton lira u~ ayrıcı ds birer lira 
vermitlerlirdir. 

Ameleler, iömü paralarının 
doğrudan doğruya hilkumet malı 
olduğuau bildiklerinden Gt&rü de 
gelip bıber vermiılerdir. 1 

Dikkat: 
Sinemamızın kıymetli müdavimlerindun bir çoklara kı,lık ealono 

muzun rıe zaman faaliyete ge~eccğini büyük bir isteği ile ıormıktadır· 
lar . Kendilerine heman burada haber verelim ki : Sir.emomızı ikinci 
teşrinin ilk haftasrna eçmağa çahşıyoruı . Temiz ve mükrmmel bir ses 
çok rahat koltuklar, fevkalAde bir konforu ihtiva eJecek olım sinema · 
mızda kıymetli halkımız büyük bir dikkatle seçiJıiı çok güzel filmler d• 

seyred· ceklerdir. 

6014 

Haıanın; toprak altında bir j 
küp ve bir de teneke bulmuı ol· 1 
duğu söylenmektt:dir. 

il gOven di·ekt6rlOğüace yaf --
pıl•n ıilu bir arattırma ile kDp ve 1 

teneke de bulunmuıtur. 1 

roto C:oşllu 
Güven dirrlctörlüğOnce tim- . Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye fototrafa 

dilik bulun•bilrn para eeyısıoı ve her tnrln Ağrandisman ve diğer bötDn fotoğraf işle-
aısğıya yazıyoruz: , • • 

902 tane Mahmudiye al 
1 
rmı yapmağa başhyan Coşkun Güven , h .. r gün sa-

tunu aandıklı ve mubtelıfülcinı bahtan akşama kadar aç•k bulunan ately~sinde saat 14 
1 

Oımanla ve ecnebi ziynet allunu. i den 19 kadar bizzat çahşmaktadır. 
Ayrıcı 11 parça kıymetli ıiynet 

! altunu, 1 İtılyaa •hunu, 1 Macar, , 
19 Fransız, 6 yarım F r•nıız alto ' 
nu, 75 lngiliz lirası, 30 yarım İn. 
gılız lirasr, 317 Osmonla altouu, 

Amatörlere mDmkiin olan 
kolaylıklar gösterilir. 

batan 

2 yarım Osmanlı oltuou, 11 Oı 1 ------ -----------------------------------·---· 
mania liruı, 2 İngiliz liraaı çıkmıı· 1 

tar. I 
Küp mubte~yatınındahıpek ,~----------------------------------------------~ 

çok olduğu söyleailmektedir. 
Alınacak sonucu da okurlarımıza Kiralık ev 
ınnacağıı. 

Sınırları: Doğusa yol ve hanum 
odunluğu arsalar ve mahkemeli 
ev bıııısı hükOmet konağı evrak 
deposu VA mağazaları güneyi ge
nel yol kuzeyi adliye dııir9Si hah- I 
çesi . --------------·------- Yeni islflsyonda Brazzafoli fabrilusı ark11sındaki kOçök ev kiralık

tır. ıstiyenler bir karı postıılla aşağıdaki adrese v~ya benzinci Bay Geyri mübadil Yonanlı mnvru. 
mati vereselnrinden metrOk yoka
rıdıı gö:iterilen 1.: vin 88 hissede 81 
hissesiniD mülkiyeti açık artırma 
ve hamamın 432 hi11ede 193 his-

1 
seeioin mülkiyeti kapalı zurt uıu · 1 
lıle tarıht-:n itibaren 15 gün müJ-

Jetle Ye gayri lllübaJıl bonosu mu 
kubilioJe sallığ11 çıkarılmışhr Ta
lip olanlar.o 1 teşrinisani 935 cu · 
ma güııü saat oo bı-şte Mılli Em· 
lAkJijki satış komiıyonuna müra
caatları ildn olunur. 6027 

24-27-30-2 

Melımede müracaatlara 6023 Adres : Cavid Raşid N••fti&en· 
1-3 dıkat . 

Mersi11 
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•• •• gunu 31 Teşrinievvel 

Artırma günüdür , bu 
- (__. 

Arsıulusal 

münasebetle : 

iş Bankası · Çocuklar Arasında 
Bir Müsabaka Açtı 

Her çocuk '' Artırma ,,hakkındaki düşüncesini 
on satırı geçmiyecek surette yazmalı~ır 

Bu yazdar · 

29 T· E v v e t a r i h i n e k a d a 
. 

iŞ BANKASı iSTANBUL ŞUBESi 

a d . 
ön de ril e 1 i d i resıne g m 

• 

r 

r 

En iyi yazan çocuğa 100 lira mükafat · verı-
lecek,ikinciden itibaren 

bara hediye 
25 kişiye birer kum
edilecektir. 

Mükafatlar 31 T eşrinievvelde dağıtılacaktır 

Seyhan Valiliğinden: 
1- 935 Teşrin c~lhi hakkında 

~vvelce yepllnn ilAnın hükmü yok
tur. 

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

2 - 935 Teşrin ceıbiniıı içtima 
günü 1. ikinci teşrin 935 cuma 
günüdür . 

Müderris Doktor Raşit Tahsin 
Tuğ Savul 

Akıl, sinir bekimi 3- Sevke fobi olup ta bedel 
verecek olan erat budcllerini 31 
birinci teşrin 935 perşembe günü 
saat 16,30 kadar verebilecekler- Avrupa ve şarııı;ıızcıı tanınmış Hoca doktor Reşit Tahsin şarımıza 

dır . gelmiş, eski sevgili muavinlerinden Doktor ~tuzher Esenin Orduevi ya-

4- 316-326 dahil askerliğini nındaki evine i nmi~tir. 22 giin kalacaktı r . llıışvuracak hastaları hn 

yHpmamış olanlarla 327:328,329, ı gün orada kabul 'e tedavi etınektedir.6012 1- 10 · 

' 

330 <.loğumlulardan celbi çıkarı-

========-·====~================ lnn arat içtima günü saat dokuzda ·-
behemehal şubede hazır bulunmuş 
olo.co.klarJır. aksi tııktlirJe konun 
hükümleri tatbik cdılecektir. 6025 

Adana kız lisesi direk
törlüğünden: 

Okulumuzun pansiyonunun bi
rinci kAnun 1935 itıbııren altı ay· 
lık yiyecek ve yakacak ihtiyacı be
delleri uygun görüldüğii takdirde 
20-11-935 tarihinde ihale edil
mek üzere yirmiJ gün müddetle 
ihaleye konulmuştur . isteklerin 
ihale günü saat 16 do mal sandı
ğına yatırılmış 0 o 7,50 teminat 
mokbuzlerile birlikte kültür Jirek
törlüğün·le ki komisyonunda hazır 
bulunmolari şartları öğrenmek is
tiyenler okul idaresine başvurma . 

ları . 
Nevi 

Ekmek 
Et 

Sade yağ 
Şeker 

Kılo 

10000 
3600 
1000 
3000 
1500 

Alsaray sinemasında 
24 Birinci Teşrin perşembe günü u~şamı 

Mü nir Nureddin ve 

Arkadaşları 
. 

Tanburi Refik, Fahire Refik ve 

Artaki iştirakile 

genel ıs•ek lzerine 
son konser 

Alsaray sinemasının telefonu yapılmıştır . 
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tf35 
24 birim;/ leırln _.,--

vilayet daimi encümeninden : 1 
500 lira muhammen bet1eııo _____ B __ e __ ı_e __ d, __ i_Y ___ e ____________ __. 

521 mod• 1 ve altı silindirli fıyut Jıi(ıı' 
marka Vildyet hizmet otomobili ov 
ile 100 lir 

11 
muhammen bedelli ve 1- Tc şrinisani-934 cnmo günü öğleden sonra saat on ,şut· 

Iıın:ıcak olan belodiye meclisine ait ruzname aşağıya yJzıl!O 
altı silindirli Mersedes kamyon pe- lediye kanununun 55 inci madde!!İO~ tevfikan iltln olunur. ._u 
şin para ve açık artırma suretile (/l 

25 

satlığa çıkarılmıştır. 1-Teşrinisani--935 tarihinde topla~' 
istekli olanların % yrJi 1.rnçuk olan belediye meclis ruznamesi ~~t 

pey akçalarile 5- l 1 - 935 salı 
günü saat 10/30 da dıı imi encii- 1- Rtıis vekilleri ve klltiplerin se','iıni : 
ment; otomobil ve kamyonu gör- 2- Encü'Jleniere aza seçimi 

,, ~itil) 
p~"' '~ ... . ııı llQ 

mek istiyenl erin de her gün hu
susi muhı;sebe müdürlüğü ne mü
racaatları . 5988 

16 - 20-24-28 

,

1 

Paranı! 
Boş yere harcama ve har- 1 
cıyacaksan yerli malı al 1 . 

8osnah Salih fabrika
sından : 

Yerli koza çı kmesintı bnşlaya

cuğım.1dan fabrikada iane çiğitli 

olanların tPŞiİnievvelin sı·nuna ka. 

3- Aıl 1 oııda liman tesisi vo suluma işi hakkında mecl•
5 

sınn verilen Tüı·kofısinin cevabı: 

4- Reis:n senelik rnporu ,~ıJ 
5 - Müstahdemler talimatnamesinde tadild t için riyaset ,,,; 

"'sır 
6- Askere giden Yozı işleri miidürünün memuriyet '

1

e 
1- 934 yılı hesabı katisinin tetkiki 

8- Fosıllar ıırasınlia münakııle 
9- Doimi encürr.en ozası sedmi : 6024 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN. l~I 

ı dar çiğitlerinı koldırmalorı V•• o 
tarihden sonrn mukabil ine yerli / 't 
ç·iği<li ve . ileceği saygılı müşteri· E_C ZA:s N ... -_ E.SıN .. o_ EN ALIN.., ilı 
!erimize ilAn olunur . ... -- • ,Jfl,P1 

3-4 6013 ~ rt1cuz1su!C .. ~- . ooı,;Jj 
l .. 5370. . ı36 
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~ bu gece nöbetçi İ 

İ Eczane ! 
Ali Nasibi eczaıwsidir ' 

~,~. 
~ 

Pirinç Maraş 
Zeytinyağı 

Kuru fasulya 
Sabun 
Maden kömürü 1 

Yağca mi civarrnda J 1 

15 ton ._. _______ , _____________ _.,. .... ._._: ııııııııwıııııımııııııuııa-•mııııwıuıııımuıııaıtnııııııııııı!.IJlımı1111ıııısl 

350 
500 
400 


