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o ya sporcul 
Konya ı konuklara şölen 
Dün, sporcu 
evinde verile 

cana yakın 

on klara Halk 
çay şöleninde 

özler söy endi 

Ba) romda beri po cuJarımı • 
zın konukl rı ol rak bulunan 
~lll'ımı1.d Konya Gençlcrhirliği 
t lmnı im üne, dün Bolke\ i Spor 
Uhe İnC' H lkevin'de aat 7 de 

hir ay ol eni \eril mi tir . arı -
ınızdnki por kulübleriniu mli • 

ıuc iJlerile gazctrciJerden bir 
k.~ mıum da\etli bulunduğu bu 
olen . ço ılık bir lıa\'a içinde 
kıv uç v rici konuşma \ nln • 
ınalarJa grcmi tir r ... . 

'ırka ve Halkevi im k ularımı-
ıın de Bulunduğu bu ölen ona 

r k ~ 

1 
r eu Kony porcuları ar ın· 

t n Arif ynğn kalk tak Adına 
dn gördtikleri iyi ve candan kar· 

1 
•laınadan dolayı te ekkür ctmi 
lnı gelı !erinin daha } nkıod n 

1 •hışnı )olunu açtığını öylemiı.;, 
)Undan onr bu k rde bnlu 

:~lnr~uın d h ık ..ık olma mı 
b~ e~ı. \C THrk poıcuhığuoun 
flnl z )Okümüoii biıgez dnha 
,~· l.aral ulrnro\ n ..,porculara 
nı~u nrkad 1 rını üçkez ya n de· 
<' I~ ç t1rmıştır . Konya por· 

U Ol' 1 
11 

1 n ayı bir oğızdan bu çağı-
d;a tıyrımJ r ve alkı şlanm•şlar· 

r • 

~ud u onra geuçleıimizdon 

Ceyhan ırmağı 1 

Oç metro k dar 
Yükseldi 

Sou ,, · ı d 1 rd cUD er e y ğan yagmur ~ 

illet 
11 

otüru Ce} han ırmağı iiç 
} rl~od kod r kabarmı , gtçtiği 
tn1 l lçak tarlaları u ba 

ır . 

()'re d' · nııu . • ıı. ıgımızc göre ha) r 
lı ) ıkıo('ı ıioii ular ( Herek 
) Yolların 1 bir toprnk hendi 
lu rar 1< yıllardan beri kuru bu· 

nnu g 1 d 
c gıu 0 olmu tur . hdo 
file ' K~p lı Hcrl'klı 'ı• "\ alı· 

' "cnııl · ' '-' th n erı lıı;I Dç ırfin İ:ı:Iİ) C· 
·"'enıışf c 
IJır kır · O ) ukırıl rda clalıa 

~o y l . lllobi]J er en su ha mı:.: , oto· 
İd t>r • hatta ar balar gelip 
enıez o mu tıır 
)) .. 

Uo alıuan lıaberlcıdc ır· 
a, tı • d 

Suı hı 1 •i bildirilmektedir . 
lltın lııı nbnrm ı ırm k 

t ğuıı f zl 
ıy \ c 

h·ıJerd 
Uk otülüğü dokunmamı .. 

'llco tıdn. da Ö)l diğimiz gibi 
k hır koç glhı gidi grlı i 

•oıı .. tır • 

Cavit Oral bu güzel özlere, tatlı 
bir dille karşılık vererek hü· 
yük Türk devrimi önünde Tür 
sporculnrınm böyle candan ta· 
nışmalarındaki kıvıncı ve ge· 
rekliği oolat rak kooukl ra : 
Hoş geldiniz ! diyerek özünü 
bitirmi 'c nlkı lan mı tır . 

Bundan oıırn umhuriyet 
H lk fırka ı vilfiyet idare hey'eti 

başkanı Ak ar y nylavı Örge Evren 
konuklarla \ shibi olan ukur 
ovalı gcuçl~ıin böyle bir ofrada 
böyle özeo , bö) le duygulu v 
lıöyle candan tanı mn yolunu hu· 
lu larırıdao duyduğu kıvancı an 
Jatruak özünü : Türk gücünün , 
Türk kafa nıın \ e Türk gençle. 

rinde görülen olgunluğun büyük 
tatürk ülke inde ba nrdığı \ c 

bn arm kt olduğu ve bn ara • 
ca ı )ükünılere ÇC\İrmi:. \e kom-
u iki Türk ilinin , c ociğer iki 
kardeş gurubunun çerçi\ el diği 
im kı\8rıÇ v rici durumun ) üce 
ıınlnmım imlemi~tir . 

Üı•r hvren·io bu olgun 
s(•zlcri alkışlar ara ınd bitmiş 
'e ölen d bö) lc.ce on ermi · 
tir . 

Kastamonu da ---Ulus e inin bir çahşması 
ST 10 9 (A.A.) 

Hnll ı·vimizde 'geçen 193 ~ plı 
1] halk toplantısı )•apılmı,. 'c 
12 lrnı il 'crilmi,.tir . Her iki 
toplantıya < 850 yu:tdaş gelmi · 
tir . bundan bı 1 o C\in bir yıl 
içinde Gazi tadında tertibetti· 
gi 8 por topl ııtısıoda 15 20 
} uıtdnş hulunmu tur . l~vin 7 
şube inde 7 127 kadın \ e rrkek 
üye \ardır . 

ır k petrolları 
Hoıtt 

80 ularla Suriye~ e 
getirilecek 

I CDÜ : 9 - (A.A.) ) akın· 
da ) pıl cal ol n Jr k pctrolla· 
rı b ru } ollaıınıo açılı ruera i. 
mine K rkükde Irak Kralı Gazi 
riya et edecektir • Aynı mern 
im , anı . Cer bulu , 1 )f , 

\e mmıııdn da )&pılacaktır . 
Bu mcr ime i tırak edecek İn· 
giliı lıc)Clinin yakıudn ta) y r 

ile 1 ondrnndnn hani etleri bek· 
Jcomektedir . 

Atatürkün karşılığı 
Kurtulu ha) ramımızdan ötüru 

Holke\ i ha anı. At türke aygı ve 
hnğhlık du)gıılarile Kurıulu boy· 
ramı evinçlerini bir ıel ~ zı ı ile 
bildirmişti . Bono, Atoturk u kor· 
ılığı \ rmiştir : 

llall<cul başkam K. Kusun . 
Adana 

Kurtuluş gününli kurlar en bana 
knrşı gö terilen temiz du gularo 
le ekkür ederim . 

Hei i umlıur 
K. At tUrk 

Tevfik Rüştü Aras 

Belgradda Prens Pot ve 
Yevtiç ile konuştu· 

BELGHAD : 9 - (A.A.) 
Türki}C dışarı i leri hakanı hay 
HU Hi Aras bugün ba bakana ve 
dışarı işleri bnkonı Ye, tiç ile 
iki mülnk t ) apmı tır . Bu mü . 
1 katlar ıra ınd iki mcml keti 
11liikiidnr eden me eleler hakkın
da noktai nazar teatilerinde bu
lunmuştur . Öğleden onra snl 
tan t oaibu prens Pol Hliştll 
Ara ı abul etmi tir . Rü tü 
Ara hu k am Cenevreyc git· 
mek üzere Belgr ddan ayrılma -
tır . 

Arab birleşmesi 
Kongrası ne zaman 

yapılacak 

UDÜ : 9 ( .A) - Bağ· 
dad'dan gelen haberlerde Areh 
ittihadı cemiyeti ri an soolnrıoa 
do~ru 8ağd d'da umumi bir kon 
grn toplama hazırlık! rına ha la· 
dığı bildirilmektedir . kongray 

uriye , Fıli tin ve 1ı ırd n mu· 
r hha ve bey't!tlerin dnveti için 
imdiden faaliyete geçirilmi tir . 

Areb mRlı fili merhum kıra( 
Fay al'ın ' m'deoberi takibettiği 
« Pan rabizme » İrak hükfıme· 
tiniıı gö terdiği cılakadaıı dolayı 
izharı memnuniyet etmektedir . 

Marmara zelzelesinde 

Zarar görenlere Balıkesir
lilerin yardımı . 

o ·oro : 9 ( • A. ) - B lı· 
e ir rnli i l~rdek ile 1 rm r ad . 

1 rıodoki zelzeleden miilee ir olan· 
1 ra icnbeden ardımı )erinde )n· 

pılwakUıdır . D vlet merkezinde de 
d lıilive l fli heyetinden ve ılıhi· 

eden lıirer memur gerekli talimat 
\ c toh i otla h di e malı lliıı gön· 
derilmi ıir. Hilüli lıııwr H" Balı ir 
h lkı bU) lik ordınıl rd hulun· 
ın kıodırlar. Adalar ar ıodaki irti· 
batı temin etmek iiz re oyrıco lıir 
\opur d talı i edilmi tir . 

lşcilere ucuz yemek 

lzmir : 9 ( .A) Hilaliahmer 
ccmi)eti il a~lık i leri ınüdlirHiğu· 
ınin el hirli~i le chitlerde i iplil. 
\ e bez tahrik 1 rmdn ç lı on İ§Çİler 
için f bri o miidurlü 1 ri ıar fıud n 
)'aptırılınnkrn ol n yemeklıant>ler hu 
) ııı oııund bitecek \ ubut a) ııı· 

do i çilere hilaliahruer tarafından 
çılocak aı C\ i toboğı kmeği) 1 he· 

raber be kuru ıc k emek Hr· 
mef:e h lı) ktır. 

1 zmire Selanikten 100 
göçken geldi 

lr.mir : 9 ( • ) - eJanik· 
lcD liınnnımıza gelen bir \opurl 
'\ ugo 1 \ den 100 muhacir gelıui · 
tir. Bunlar lıükfiınctç g<l terile ek 
)<'rlerde i k·nıorı remin edilirıccp' 
k dar lıilali hmer cenıi)eti t rafın· 
don bakılocaklnrdır . 

rile son çarpışma var 
Sıfırdan aşağı soğuklar 
şanmızda iki gündür keskin bir ayaz 

yüzünden sular donuyor. 

Havaların soğuması odun ve kömür 
fiatlarını birdenbire gene fırlatdı 
Kara kış yurdumuzun her 

tarafında bütün iddetile kendi· 
ini hi ettirmektedir . Auado· 

)unun bir çok yerlerine kar yağ· 

dığı gilıi suhunet derecesi sıfır
dan aşağı düşmU tür • Bu dil· 
iiklük şimali An doluda daha 

çok göze çarpmaktadır . Bolu 
da ıfırdnn oşıığı 28 , stamo
ou da 28 dir · Diğer memleket
lerimizde de buna yekıu dü ük· 
lük görUlmektedir . 

Toro da yağan k rın kalınla· 
ğı da her gün biraz dnlıa art
maktadır . Ev\ elld gece Toros· 
htra çok miktarda kar yağmış· 
tır . Havalırm oğuması .. elıri· 
miıde de kendisini göstermiş · 

tir • Evvelki gece bu yılın en 
şiddetli ve en oğu gece i ol· 
mu tur . Sokaklarda biriken u· 
lorln açık mahallerde hulu 

n n ulnr ulıuıı tinin sıf ırdnn 
ŞBb'l dü:.:me inden dol yı don 
muş ve hütiin şehir görmediği 
bir soğukla kRrşıl nmıştır . 

b ha karşı y tnklarından 
kalkanlar karların ınırlnrınm 

bir z d ba 1'oro !ardan e,.nğı 
indiğini görmiişlerdir . Havanın 
birdenbire soğuma ı odun ve kö 
mür fi tlarında da bir ihtikiire 
yol açmıştır . Bir gün e' velki 
fiatı kömür \C odun almak im
kanı ha ıl olnmamı tır . ila· 
yctio ve Belediyenin odun Ve kö· 
mür fiatlarıorn yiik elme io mı 
ni olacakların1 umuyoruz . 

Aoadolu ajan ınm meml ke· 
tio genel bnva \aziyeti hakkın
da ''erdiği tel .yaz1 im a ağıy 
koYuyoruz . 

A TKAHA : 9 - (A.A.) Zi
raat Vekaleti metoorolojisindeıı 

- G rl i UçUncU firtikte -

Bugün iki maç var 
•• 
Oğleden önce Seyhan 

lik macı arasında 
ile Toros 
olacak • 

-~--···· ... ·----
Saat 14,5 da da Konya gençler 

birliği ile idmanyurdu çarpışacak 

Stadyumda bir maç ve seyirciler 

U ) ramd tiç anaç ) opm k üzere 
arımız ~elen Kon) gençler bır· 

liği birinci O)ununu Adon pora 
kar ı O) namı \ e 3-3 her her«> kol· 
mı lorda. ): ğwurlu, ınurlu bir lıo· 
\ ela )apıl n bu kor~ıla mn Kon)&· 
laların C)İ O) unlarını o nawal rıııo 
nıoııi olmu tu • 

İkiııci moç luı ı ınm üçuocU 
guuü Toro ı>orl ~ pılnc ku . Ham 
güzel \ c hada kurumu ııı . on· 
) lılor bir giın en t•I don porl 
kar ılıı§tıklarını ileri iircre~ Toro l 
o nomowıolardır. 

Ougihı a t öğleden onra elıir 
tadında idman )Urdu ili' Kon a 

gençler Lıirliği oyun oları k r ılo • 
caklordır. ldm ıı yurdunun no ıl bir 
ınkım çıkornca"ını lıilmediğimizdeıı 
Lir ey öyle)eıni)ornz • Y lnız ko· 
zonm \e ırmiz lıir O)Un O)U mok 
ieıe eceğioi umuyoruz. 

Bizim i trğimiz her iki tnkımm 
d glizel, dürü l O) nama ı , e irci· 
ine bir por glinii oımalarıdır. 

• • 
Huglin elıir tod)onnındo lik 

m çlanno da devam «>dilecektir. To
ro porlo , C) lı u por kor ıl § c k· 
ur. Bilindiği uz re lıu jki ı ıııı 
birbirinin rakibidir. 0) uulaı ı z vklc 

c1redilir. :Bu kuliıpl riu t rııfı rla· 
rınıo imdiden lıc) rcon du) du 1 · 
rına ilphe edil mez. Hu takımların 
na ıl Lir kadro ile çıkoc gını d 
ö~reııme obil oloınonn§lır. llirin· 
cilik maçı olduğund n her iki ro ı· 
mm en ku\' ıli hir şekilde çık • 
cakl rın üphe etmemek IUzımdır. 

• yhoo porun idman ız olduğu 
O) leni) or i de hun o in uıııok do 

do •ru ol m z • (..:ünkli ompi)onluk 
moçlorınu kuliıblt'r çok lıcınıııi)ct 
\ rirl r , Hu u ı k rşılo§ıııolard ol· 
du~u gibi dı rd n oyuncu getirmek 
d mümkün olınodığındon udi 
kodrolorile çıkın k mecburi etinde
dirler . 

Tor o por , Kon) o gençler bir· 
li~i ile koroılo uıadığındon on \ ozi· 
) etini k dirnıt'k ııhil ol nıamokto· 
dır . Yalnız imdi) e kodar pdığı 
ıııııçlard oldı~ı neti elert-ı bo ılır& 
bu ılki lik moçlorıno ehemmi .,., 
'erdiği gönihir . 

, ) lı n porl roro poruu bu 
r ıla ma ı imdiden he)eeon uy o· 

dırmaktııdır • 

Biz" ~u. im kulilbüu kozonm • 
ındon Ei)ade portnıeul re ) ı ır 

Lir oyuo e redilme idir • 

Mutlu bir yıl 

Bu yıl ürümlerimizin bol olu 
u , iyi değer le elden çıkarılışı 
yüzüoıfen ulu omuzun yüzii giil· 
dü , karnı doydu 'e ırlı perk -
leşti . H } ram ağzı çarşıları dol
duran yurddaşlarınıız arasında 
bayrnmlık kayıt düzmeyen hemen 
hiç kimse yoktu . Her ç id öte
beri tıcılar k mi rı çnntaları 
para ile dolu ol rak dükknnla -
rıuı se\ inçle knpndıl r . 

Hn , bir kaç yıldır gözleri -
mizin nJı,.mndığı k" anç verici bi 
durumdur • 

Ülkemizin öteki viliiyetlcrinde 
çıkan gnzeteleri okurken oralnr
d <la bu yılın , güleç yüzlülük 
veren mutlu bir yıl olduğunu öğ
renerek cviocimiı katlandı. J te 
İzmir gazetelerinde gördüğümüz 
ıu küçük yazı da bu özümüzün 
alıididir : 

rşı Mr haf tadan beri çok 
kalab hktan ndım atılac k gibi 
det;rildi • Herkes , alışvcri edi
yordu. 

talı ullarinıit.io bu yıl değer 
fiatlerle atalına ı köylüyü , renç
beri aevindirmi ti • 'lemlekete 
para girme inin netice i olarak 
çnr ıda alı ' ri ler de iyi gitmi 
ve e nafımızm da yiizü gülmü . 
tür . 

HU fımctiu aldığı } rinde t d· 
birler ıye inde , ökonomik İ§le
rimiziıı günden güne dah iyile-
cceği hakkında i ııcımız c ok 

kuvvetlidir . u on v ziyet , inan 
cJmı:ıo ne knd r yerinde oldu -
ğuou açıkca gö termektedir . 

----~---------·------------
Elektrik cereyanı bir 

işçiyi öldürdü 

lZMIH : 9 ( A.A ) - • rk 
Halı kumpnoy ı;ında çalı,.ao i çi 
Heceb makinalar daire indeki 
kazanı temizlerken le"rik cerc· 
ynnına tutul r k ölmii tür . 

Kudaste görlllmemiş 
yağmurlar. 

Kudu : 9 ( A. A. ) llir h f. 
tudonberi I• ili linin lıer t rafında 
bir k ç enedir görühniy u idd tli 
) ğmurl r de\ ın etmektedir • o~ 
ıııur \ e cllerd n imendifer hotl rı 
bozulmuş 'e lıir mHdd t C)rİ efer 
durnıu tur , 

Kursa • ağan kar yarırıı 
n1etreyi buldu . 

., 
Dajkızı 

-·-
Bu, okurlarımıza yakında 

sunacağımız buyuk 
hikayenin adıdır 

Dağ kızı 
Çulwrorwmn , Toroslarrn 

yeşil rıc çlçef\ll bağrrnda ya. 
anmrş bir aşlr lıllcdyesldlr . 

Okutucu ecmcttin ecib 
Ouay'ın bu güzel hikfiyeei bir 
lıaf tn ·adar ürecektir . 



Firlik : 2 

Hitler ve Alman ordusu 
~~---------·---------~~ 

Berlin 4 ( Hususi muhabiri · l 
miıden ) - · Almanya barb işleri 
bakanı ceneral Von Blomberg bun· 
dan bir zaman evvel teda\ i olmak\ 
için ( Veisser Hir!ch ) sanatoryo· 
munda yatmağa mecbur kaldığı 
zaman cenenlın Hitler ile arası 

açıldığına 'e ordu bakanlığrndao 
çekileceğine dair bir şayia çıkanl· 
mıı ve arkasındanda bu çekilme
nin sebeblerine ve Alman ordusu 
ile Hitler arasındaki vaziyete dair 
bir çok sözler söylenmiı idi. Hal 
buki ceaeral Blombergin tedavisi 
daha bu şayialar ortada dönerken 
bitmiş ve kendisi işinin haşma 
dönmüş bulunuyordu . Buna rağ
men bu şayiaların ardı arası hala 
kesilmemiştir . Bütüo bu sözle
rin aslı aceba nedir ve hakikat ne 
merkezdedir • 

Gerçi Alman ordusu kısa bir 
zaman yeni idareye karşı yabancı 
gibi durmuşsa da ordunun hükü
mete karşı olan bu vuiyeti 30 
haziran 1934 denberi büsbütün 
değişmenin sebebi gayet aıikar 

dır . Alman ulusunun korunma 
ıncünü yalnız ordunun teşkil et 
meıinc taraftar olan bir çok kim· 
ıeler S. A. nan ordudan daha kuv
•etli bulunmasını ve askeri işlere 
kanşmasını iyi bir gözle görmü 

yorlardı Bizzat ceneral Von Blom
berg S. A. teşkiiitanm ancak bir 
nevi silahlı oyuncak olduğunu ve 
Almanyanıb korunma .sıyuası na
mana muzir bulunduğunu bir çok 
defalar söylemişti . 

Hakikati daima pek çabuk 
gören \'e Almanlık için iyi oldu 
ğuna kanaat getirdiği her iyi şe · 
yi clnbal aıabul eden Hitler çok 
geçmeden bu işde de hakikati 
görmüş ve Alman ordu önderle
rioin bu bueuıtıki dlişüncelerini 
kabul ederek ceneral Von Blom
berg ile uzun boylu müzakerelere 
girişmiıti . Bu müzakerelerin ne· 
ticesinde , Blomberg 29 .haziran 
1934 de yani S. A. karomunda 
yapılan ve Fübrer Roebmün ölü 
müne sebep olan temizlemelerden 

bir gün evYel ordunun national 
sozialisme ve ( Hitler ) e karıı 
olan merbutiyctini gösteren be
yanname çıkarmıştı . 

Neşri gününde lüzümu kadar 
ehemmiyet verilmiyen bu beyan· 
name hakikatte 30 haziran hadi
selerinden 24 saat evvel oeşıedıl 
miı olması , ve ordunun ( Adolf 
Hitler )in arkasında olup hüku· 
metle birleşik bulnnduğunu teyit 
etmesi itibariyle pek mühimdi • 

Harb işleri bakaot beyaooa · 
mesinin bir yerinde ayaeo diyor · 
du ki : 

«Hitler. hükumetinin kurulması 
Almanlığın yeaiden uyanması de 
mektir . Ordu yeni bükiıme kar
şı kalbinde derin bir itaat ve hür· 
met beslemektedir . Alman aske· 
ri hu veya bu fırkanın hususi fay
dalaıına alet olmakdaa ve fırkacı. 
lar eJiade satranç taşı gibi kulla 
nılmaktan çoktan bıkmıştı . Yur· 
dunun ve ulusunun hakiki fayda 
lan ve ulusttl ülküleri için canını 

ve kanını vermeğc daima hazır 
olan Alman ordusu şu veya bu 
fırkaoın elinde oyuncak olmayı 
biç bir zaman sevmemiştir , . 

Alman ordusu: ulusun bir tek 
ülkü etrafında birleşiği bu günde 
bllkimele karşı olan vaziyetini ve 
ulusa olan vazifesini her zaman 
kaideo dıba iyi biliyor . Ve Al· 
manyamn yegane silablı koruyu· 
cuıu olmak şerefini kendisine ba
ğışlamış olan bugünkü hükiımele 
itaata hazır bulunuyor . Ordunun 

ulusal iılerdc pasiv bir vaziyet 
aldığı günler çoktan gelip g~çmiş 
tir . Alman ordusu bir tek kütle 
halibe giımiı olao Alman milleti-

ain canı mesabesindedir • 1 
Almınyanın sevgili önderi ye

•i Ahnanylmn kuruluıunda en 

mühim \'azifeyi ordııya vermekle 
bize karşı en büyük itimadı gös· 
lt rmiı ve bütün orduya hakiki bir 
§eref babşetmiıtir , Hitler kendi 
hudutları içerisinde hür ve müsta 
kil olarak kendi dilediği şekilde 
yaşamaktan başka bir şey iıteme· 
yen Alman milletinin karmak Is 
tediği yeni Alman devletinin te · 
mel taşmt koymak şerefini bize 
tevdi etmlş bulunuyor • Biz kendi 1 
aramızdan yeti§miş olen Ye daima 1 
bizim olarak kal~cak olan ( Hıt· 
ler )in açdığı yolu. daima en önde 
olarak takip edeceğiz . 

Blombergio bu sözleri ordu 
ile Adolf Hitlcr arasında geçim
sizlikler mevcut olduğuna dair 
çıkarılan şayiaları tekzibe kafidir. 
Bugün Alman gücünü silbla tem
sileıien yegane kuvYct Alman or· 
dusudur • S. A. ve S. S. kurum· 
Jarı askerlik vaziyetinden yavaş 

yavaş çıkarılıyor . Bunun sebebi 
Hitlerio Almanyıda silahlı kuvvet 
olarak yalnız orduyu görmek is 
temrsidir . Bu hakikati ordu ön 
derlerioinf bir zaferi diye görmek 
ve göstermek istiyenler bulunabi
lir • Hıkikatda ise Hitler bu ka· 
ran vermekle yabancı memleket
lerin Almanyada milyonlarca ıi· 
libh insan bulunduğu yollu iddia 
ve yaygaralarınl susturmak iste -
mi~ ve bir harb vukuunda zaten 
ordu vazifuini göremiyecek olan 
S. A. ve S. S. adımlarının bo§ 
yere ordu kuvveti olarak sayılma· 
sım istememiştir . 

Hitlerin ıon icraatının hirio 
ci sebebi bu olmakla beraber 
barb işleri bıkınhğı müdürlerin
den Mayor (Foertscb) ün de izah 
ettiği vecbile bu itte diğer bir 
çok aebeblerde mevcuddur. (Fo
artscb) Ua izahatma göre Vay
mer kıounu eaaıisine dayana 1918 
ıonralarr Almanyasındı ordu bü 
tün fırkalırıo üstünde ve her 
türlü siyasadan uzak bir mevki 
almağa mecbur lulmış idi. Vay
mer kanunu esasisi ordu disip
lininin devamt için icab edeıı 

esasları koymamış olduğundan 
ordu kendi hayatı için elzem ~ 
lan disiplini idame mık11dıle 
yep yeni bir devlet mefhumu 
yaratmıştı . 

Halbuki ordunun kurduğu iş· 
bu devlet mefhumile kaououe 
sa.inin kurduğu devlet mefhu 
mu birbirine adeta zıt bulun· 
makta.idi. Eski kaouruesasi or 
duyu hükumetin bir aleti ve dev 
lelin hizmetcisi diy~ ğösteriyor 
idi . 

Orduyu bu ft'ci vaziyetten 
çıkararak ona ulus•ın silihh mil 
messili olmak şerefiai tekrar 
bahşeclan işte Hitler olmuştur. 
Hitlerin fikrine göre ordu Al· 
man ulusunun gücilnU temsil 
eden vegana silahlı kurum olup 
vazifesi Dationalsozializm fikri 
içinde birleşmiş olan Alman u• 
lusnnu ve bu ulusun yurdu olan 
Almanyayı koru maktu . Hrdu · 
nun halka karşı istimali hiç bir 
zamao mevzuu babQ olamaz . 

1934 de çıkan "f seri vazi
f ..Ieri,, isimli ki1ah biitün bu p
rensibleri inceden inceye izah 
etmektedir . Bizzat Blomberg 
diyor ki: 

Hitler Alman iııkılabını iki 
l direk üzerine kurmuştur· Eski
den kanunuesıziye yemin =eden 
ordunun Hin<lcnbur :öleli Hit· 
lerin şabsina yemin etmesi de 
gösterir ki Alman or usu bugün 
tam manasile Hitlrrin t!mriae a 
madedir . 

Gerek Blombergerin ve ge· ı 
rekse bar b işleri baka ol ığı uıü 

dürünün sözleri ordu ile Hitler 
arasında geçimsizlik çıktığı bak-, 
kandaki dedikodunun ne kadar 
esasıız olduğunu iıpata klfidir. 1 

Türk Sözü 

Yeni Yugoslav 
HükOmetinio soysal .. ,e 

ökonomik amaçları 

Zağrap'ta Çtkan Ohzor gezete· I 
si yeni Yuğos1av hükumetinin iç 
siyasasma tahsis ettiği bir makale
de diyor ki : 

Hu sıyasa hakkında tam bir 
fıkir edioebilmrk için B. Yevliç 
hükümetinin beyannamesini bf k

temek lizımgelir , Fakat şimdiden 1 
tebarüz cUirilebiJir ki , sükfın ve 
anlaşmaJEın gayrı , ökonomik mec· 

1 

buriyetler ve bilhassa çifçilerin 
vaziyeti en ön<le gelmektedir . 

Şimdiye kadar bu sahada rılc
nan , köylü borçlarının mora!or• 
yoma tabi tutulması , kooperatif· 
lere kr di Ye destek verilmesi gi
bi tedbirler ancak küçük mal sa· 
hiplerini kurtarmak ve köylünün 
sefaletini azaltmak gayesiyle alın· ı 
mış idarei maslahat tedbir l ~ri 
idi . Hu hususta yapılan liberal 
ve Endividilalist kanunlar ise ara
zi proleter sınıfı ve binnetice şc· 
birlere doğru hicreti doğurmuştur. 
Arazi mahsulleri fiyatlarıuın dOş· 
mesi üzerine ise , çifçi 81nıflanmo 
iflasını ve mahvioio önüne geç
mek için moratoryom tedbirine 
müracaat olundu . Bu tedbirin 
neticesınde de kredi yok oldu ve 
buhran ökonomik ve mali hayahn 
diğer alanlarına da sirayet ederek 
uluıun diğer sınıf larmı , tüccaı la· 
rı hırft>tçileri ve saireyi müteessir 
etti . 

Gazete bundan ıoora diğer 
mubtelıf devletlerin bu vaziyetin 
ne gibi çarelerle önüue geçtikle· 
rioi söylllyor ve sözüne devam 
ediyor : 

Çifçilerin vaziyeti sarih bir su· 
rette lesbit olunmalı ve esas ola
rak ökonc.mik bir vahidi l'8yHi 
olan kooperatifler alınmahdar . 
Kooperatiflere istioad eden bir 
teşkilat çifçiler, kurtaracak ycga· 
ne yoldur • B. Y cvtiç hükumeti· 
uin bu tarzda hareket edeceği çok 
kuvvetlidir . Çünkü B. Yevticio 
kabinesinde kooperatifler mümcs· 
stlleri mevcuttur ve başkan ilk 
önce çifçi L:ooperatifl~rini ziyaret 
etmiştir . 

Fak at yalan şayia ve dedi kodu 1 

çıkartmaktan usanmıyaolar yalotz 
Hitler ile ordu arasında geçim· 
sizlik olduğunu dt:ğil, General 
Von (Schlcicher) io Ö}Ümü üze· 
rine hir çok ordu cenerallan· 
nın birleşe. ek Hindenburga ve 
rılmek üzere bir muhhra imza
ladıklarını Ye bu mubhrada Hit
ler hükumetinde ta<lilat yapıl
masını istediklerini de iddia et· 
mişler ve batta bu muhtıranıu 

muhte .iyatın1 aynen neşretmişler 
idi : 

Vakıa Hinderıburg bugün 
dünyadan üful etmiş olub haki
kati söyliyecek . bir vaziyette bu -
lucmuyorsa da Hindeoburga Öy· 
le l>'.r arıza um verilmesine vası
ta olabilecek )egane adam yani 
riyaseticümbur başkAtibi (Mcis 
ınrr) elan yaşamakta "e böyle 
bu muhtırennı katiyen verilmedi· 
ni eöylemektedir . 

Alman ordusunun günden gü· 
oe silahlanmakta olduğuna dair 
gazctrle] kitablar ve mecmua 
larda sık sık görülen yazılara ge· 
lince har b işleri bakanı Von B· 
lomberg bütün bunlar ıo birer 
masaldan ibaret olduğunu söy· 
lemekle ve Almanlaıın yeni ze· 
birli bir gaz bulundurdaklarına 
dair çıkaralao şayialara hayretle 
gülmektedir . Bu vesile ile (Re
ichsführer Hitler) ve (Rudolf 
Hesa) in sözlerini tekrar ,den 
Von Blomberg diyor ki : 

Almanya hiç bir zaman harb 
istememektedir . Bugünkü Al· 
men ordusu hüçunı ve istila i -
çin kurulmuş bir ordu olmayıp 
ancak ieDçliğiu karakıeıioi ter· 

Elazhar şihi 
Sıdkı psşa kabinesi mevkii 

iktidara geldiği zaman E~ Azhar 
üniversitesi rektörllnü Şeybu El 
Azbar'ı azletmiş ve onun yerioe 
Sıdkı paıa kabinesine mensub 
baıka bir hocayı tayin etmiştir . 

( ŞAR SAVALARI J 

Pamuk fiatları 
yükseldi 

Abdul - Fattab Yahya paşa 
kabinesi dahi · lemail Sıdkı paıa 
kabinesinin tayin ettiği hocayı 
ibka etmiştir. 

Tabii El Azbar professör \'e 
talebeleri bu banketten münke· 
sir olmuşlar ve eski rektörün va· 
zifrsioe tekrar dönmf'Sİ arzusunu 
izhar etmi~lerdir. 

Geçen hafta bu üniversite ho· 
calan birlikte Mısır başYekilioe 
(87) imzalı bir beyanname gön
dermişlerdir . , Bu beyanoam~de 
El Azhar talebeleri de aynı batlı 

hareketi takib etmişlerdir . 
El-Azhar talebeleri bu bapta 

bir taraftan başvekalete bir istida 
takdim etmişler ve diğer taraftan 
da toplu bir halele rektörlüğe gi .. 
deıck rektörün çekilmesini iste· 
mişlerdir. 

Başvekil bütün bu istidaları 
evkaf nezaretine havnle etmiş , 
evkaf nazın da mes<'leyt ebem 
miyetle tahkik etmeğe başlamıı
tır. 

- Elbelag -

Yunanistan' da 
Katolik propağandası 

Selinik'de çıkan " Volente ,, 
gazetesinin yazdığına göre Yu
n•niıtın iç işleri bakanlığı, son 
zamanlarda Katolik misyonları 
tarafından mühim mikyasta din 
propaganda11 ' yapıldıiına dair 
mahalli makamlardan raporlar 
aJmaktıd.tr. Bu raporlara nazaran 
Katolik misyonerleri gtnçlerin 
her ne suretle olursa olsun din 
değiştirmelerini mümkün kılmak 
için külliyetli para snrfetm~lite 

ve bu propağandayı bilaheıe mi
raslarından istifade etmek niye· 
tiyle, bilhassa iyi aile çocukları 
arasında yepmııktadırlar. 

Bu hususta gazelrciJerin su 
ellerine maruz kalan iç jşlcri ba
kaDI, meseleyi ciddi bir surette 
tahkik ettiktco sonra hu gibi cc· 
nebi propagandalıtrına menı ol 
mak üzere liıımgelen sıkı tedbir· 
leri alacağını bildirmiştir. 

Diğer taraftan Le Messager 
d'Atheu gazetesi , Yunaoiıtao 
kültür bakanlığmın ecnebi pro· 
pagandası yapılmasını meneden 
Yunan kannnlarına itaat ctmc
dikleıinden dalayı biri Selanikte 
ikisi Korfo'da olmak üzre üç ec
nebi mektebini kcpatmış olduğu 
nu ve aynı ·!ebepteo dolayı diğer 

oo beş mektebin de üç bin ile 
oo bin drahmi arasında muhtelıf 
para cezalarına mahkum ettiğini 
haber vermektedir. 

Roma dahili isıikr~ızımn 
ikinci tertibi 

Haf,er alındı°ğ~na göre Ro 
manya dahili istikfazıuın ikinci 
tertibi 1 ( son Kiinuıı tarihinde 
piyasaya Çlkarılacaktır ' l\la'um 
olduğu iizere hu ikinci ter tib 
dev le tin dalgall borçlarınm itfa· 
srnda kullanılarJıktır . 

biye etmek gayesini güden bir 
mektebdir . BinaeoaJeyb her Al 
nıan gencinin bu me"tP.be bir 
dtfa girip çıkması en doğru lıir 
hareke!: olacaktı . Bu sözler gös· 
ter iyor ki barb işleri bakan l Al. 
manyada mecburiyeti aakeriye· 
nin kuruımasına taraftardır , 
Bu sislemin pek yakındı Alman 
yadı mevkii tatbike konulacağı· 
na şaphe yoktur . Eğer bu sis 
tem tatbik e<lilrcek olursa ce· 
neral Von Blomberg S. A. ve 

1 
S. S. kurumlarının gençleri or· 
du hizmetine lıazırliyan birer 

1 

ilk mekteb vazifesini görmeleri 
fıkrindcdir . 

Dün pamuk borsasında alış 

veriş tntıameleıi evvelki g~nler· 
den dıha fazla olmuştur . 

Fiatlarda iee gittikçe artan 
bir durum vardır • Dün borsa
da en iyi pamuk kırk yedi bu 
çuğa kadar satılmış ve diğer iyi 
ve orta oevilerde kırk beş ku 
ruştan aşağı düşmemiştir . Bu 
durum ileride pamuğun daha zi · 
yade yüksek bir fiat kazanaca
ğını gösteriyor . 

Encümen toplantısı 
~ 

Dün öğleden sonra Vilayet 
Encümeni Vali Tevfik Hadi 
Baysalın, başkanlığt altında Vıla
yet katında bir toplantı yapmış· 
tır . 

Yardım yapanlar 

Çocuk esirgeme lrnrwııu baş 
kanlığındarı : 

10 Çift gömlek; tüccardan l\lu· 
lıarrem Hilmi, 6 çift gömlek; Çifci· 
leıimizden Cavit İhsan , 3 gömlek; 
Eczacı Ali .ı: asil.Ji , 20 çift yı·mcni ; 
<;ifcilerimizden Safa, 20 çift yemeni; 
Adana saylavı Ali l\liiuif, 20 çift ye· 
meni; Urfa saylavı Ursavaş, 20 çift 
yemeni; Zeki Kasım, 20 çift yemeni; 
Gani O ınan , 20 çift yemeni ; Yeni 
otel sahibi Osman, 15 çift yemeni 
manifaturacı Hacı Süleyman, 10 çift 
yemeni çifçi Mehmet Kasım, 20 çift 
yemeni !;ifçi Ekrem A vııi , 50 çift 
yemeni çifçi ltecai Ni)·azi , 20 çift 
yemeni çifçi Dayı Ali, :> çift yf"me· 
meni çifçi Kadı köylii Dede , 20 
çift yemı·ni Avukat Abdurrahman 
Ali, 20 çift yeweni Antalya aubarı 
Ahmed Abdullah , 20 çift yemeni 
Salamon Beoyeş , 20 çift yemeni 
Köyden çifçi İsmail, 10 çift yemeni 
çifçi Mustafa • Çift yemeni yekunu 
3:30 dur , 

llayıam müuasebetile şehit ök· 
süz yurd yavrularıoın ihtiyaçlaraoa 
sarfolunmak üzere adları yokarıda 
yozıh yerirnli yurddaılar muhtelif 
şekilde teberruda buluıımuşlard1r . 
Kıymetli yurddaşlnrın gösterdiği 

yüksek duyguya ve yurdu benim
semek hususuuda gösterilen cömert· 
liğe derin saygılarımızı sunarız. 

S. Ülkümen 

Adanam1Z1n yeti~tirdiği drğer 
li kençlerdeo ve hariciye memur· 
lanmızdan Salahattin Ülkümer., 
izinle şa rımıza gelmiştir • 

Domuzla mücadeie 

Kozan kaıasıoda yabanı do · 
muz mücadelesine başlanacaktır. 
Bunun için de bir mıntıka ko · 
misyonu kurulmuş ve bu kurum 
sekiz mıntıkııya ayrılmıştır . 

Bu mücadeleye altmış altı 
~öy birden iştirak edecektir . 

Yabani domuzla mücadele 
edecek olan bu kurum son kii • 
nunun onyedisiodc işe b&şliyacak 

ve martın yirmibeşioe kadar de· 
vam edecektir . 

Sopa ile adam öldü
ren yörük 

Hayta yörüklerindeo Mebmcd 
oğlu Kadir admdaki bir yobaz 
adam Camili köyünden Hasan 
oğlu lsmaili ~opa He döve dö
ve öldürdürdüğü haberi alınmış 
ve yakalanarak Müddeiumumi 
liğe tef<lim edilmiştir . 

Hem kel hem fodul 

AH oğlu İhsan adında harisi 
kör ser hoş oluocay a kadar iç
miş ve rezalt t çıkaracak kerteye 
gelince kendisini yakalayıp ka· 
rnkolı götü,.mek isteyen poliıe 

karşılık v~rmiş ve g·tmek iıte· 
memiş , polis israr edince yine 
aldumımış karagola zorla götü· 
rülerek gerek olan yasa muame 
lcai yapılmııtır • 
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aponyada mali durum . 
~~-------·--------~-ponyı maliye bakanı Fujii 

ayın ıonlannda bıslılığı 
deo iıtafa etmiştir . 
enıleketın ma'i vuiyetinin 
kriUk oldu;u bir ıUolerde 
tin fevk•lade içtimaının ari 
de •ald olan bu istif. , Bat 
b~ Okıdıyı telaşa dUıürmüt 

lba11a maliye iılerinde muz 
hıevkide. kalan hrr Japon 
Dltt bışlcanıoıo yıptığı gibi 

da memleketin eıı tanan· 
rnılı7ec'si olan Tıluhaslıi 
Üracaatla, malıye bakanlığı 

•bul etm . . . . . la . e ını rıca etmışlır. 
aıbi Lır kaç gün tereddüd 

80
'"8 başbakanın teklıfını 

1 etmittır . 
1 Y&tıad, o!an Kore\dye Ta· 
•hı Japony1nıo )&loız en bD· 
maliye otoritesi değıl, ıyni 

•nda }llluelc siyasal mevkii 
la bir adamdır . Kendiıi iki de 
•tbıkan \e altı defa da ma 
bı~anı ol muştur . Çok kud 
bır f hsiyet olarak tanın 

olan yeni maliye bakamnın 
lakil ve pervaıız bir ruhu 
'' · Mea ub elduğu Sei} u
fır1caıaoın yUkselrneai uöorua h.. • 
uy&k bir servet aarfetmit 

ead' • ı11ae verilen Vikoat un 
nı reddederek sadece bir va 
•ı olnak lcılm•yı tercih et 
ir . 

Ea l&avvetli tarafı maliye iı · 
deki derin bilıisi ve uzun 

rllbeıidir · Mıliye hakanı ol
zamanlarda ıerrk diyet ve 

•l&1e mebaalar mecliPinde kim· 
onu teals"t etmete ceaaret 
ille mittir 

Takab&1binia maliye bakan. 
ı tayiai memlekette çok mü-
teairler uyandırmııtır . 

~iıer taraftan Takabasbioin 
•neye ıirmeıi ' keadiainin 

1 
•ub olduğu eiyukıi paı li· 

pek mBşkül bir vaziyete 
lhoı oldu . Seiyulcai parti i 
&akü hikfaoıetin en ıiddetli 
•lifi llaa hir putidir ve bil-

11 malı i lerdeki bozukluk 
i dolayı Dıyet meclisinde şid

teal&iUere baıırlaoıyordu • 
ta · d yın ea our• maliye bakın-
~ ıeçea Taklıaslıi kendi par 
ın· ha ı,· ın ıkaalığını yapmlf es· 

it ır aıa11 olma11 haaebile Se 
•i Plrtiainı mü k&l bir vazi· 
dtlftirm&ıtür . Seiyukai par

ı· l&alaııadın bir k11mı yrni 
ıye bakenının parti ile ali 

d~•• lceeılmeıioi tıleb ctmiı· 
it • 

'1 alcaba h · . -ıe . .. . ı mılıye bakaDlısıı 
t çtııınin UçüncU gllnü sele 
ırafınd b ' .. le •• aıırlının planın 
00 taıını nazarı itibua al· 
•cağı i i b Dl lan etti . Bunlardan 

llıuıı kazanç vtrıiıinden 
18 tatbık edi mesi dUtOnül-

olın umu • . "d' c' . mı vergı tezyı ı. 
ııı de . d b 

111 
JUı e et faizlı hü-

tt tabvıllerinin ufak faizli 
~ ıeklıne çt!virilmesidir . 
naılyon • e • .. . b ._ td" Y n,. getırecegı ta 

den •e buğUn lcaıançh 
n k•ınayldeo tarbedılecek im 

•ıanç vergi~i lcınunu ka
•b. tarafındın tasdi le edil mit 

ulıonı · i tlın mali siyasa ıada 
'f'lll bır yer almıthr . 
tnı maliye bakaaı Asabi 

1•eıf ne 1 ledaii ıözlerde ez· 
e demiıttr ki : 

H&kOmet bir taraf tlıı bütçe 
~ kapamak için Jeni tabvil

çı arark n eskilerini ufak fa 
tıba111 tekfine ıokmağa im 
,'0~.tur. Bıı deiitiklik ancık 

P•yuaıın,fı faizi r düttütll 
•• dOtünul bilir. Böyle bir 

ltddi~ln tarzı ve zamanı ince 
ttk'lc ld 1 tea ıoura karaılııtınl 
''· Hüldimet emirle her ıe · 

'1P•lıbılece;iai ıaoDelmek bü 
bır r•rıhıtır bı "• mtmle 

ketlerde olduku gıbi Jıponyıdada 
hukümet tahvilat ufak faizliesbam 
şeklme soktuktan sonra, tab•ilat 
sahibleri satmak arzusunu gösterir 
se onluı piy11adan çrkmelidir. 
İ-İüktlmet bir tıraftın tahvilatı 
geri almak için h1Jkt11n vergi 
toplayıp, diğer taraftan açık ka
pamak için yeni tahvilat çıkara
maz. Onun için tedavülde bulu
nu tıblilitın ufak faizli eebam 
ş klıne çevirılmui ıncak bütç~ 
ıçığını lupamak için yeni tah\i 
lat çıkarmığa lüzum olmadığı ta
haklrnk ettikten sanrı kabil ola
caktır. , 

BiDaeııale)'b bu siyasa muci
biuce Japonyı bank111 tılnilat 
çıkarmağa devam edec ktir. Ma 
liye Bıkana ilerde bütçeleri teva
zDn e tırm~k için tabii varıdatın 
arttırılması çarelerini arayacaktır. 

30 Sonttfrin 1934 te toplanan 
mebu,Jar meclısıle 1 llkkinun 
1934 te toplanan ayan mrchıiode 
yenı maliye bakaaı vaıi1eti izah 
etmiftir. Bu ıiSyJevden sonra baı 
layan münakıpda Okada k•bi 
aeıi bir kıç mebua tarafından 
tenkid edılmif. Bnqbak mn ka
bıneyi le§kil ederken ıiyasıl fır 
kalaıı k.tiyen nuarı itibara al. 
madığı, amiral Okada'nın baı· 
la11ğıçtan beri burokraıi esasları 
üzerinde bir dil&tal6rllik kurmak 
niyetinde olduğu iddia edilmit· 
tir. 

B~ndan soma Seiyukıi mu
halefet fırkısıudan Horikirı ma
liye itlerini ele alarak son üç se 
ne zarfıodı yeniden 40 milyon 
" yen " miktarında para baıılmıı 
ve 2,600,000,000 yeo kıymetinde 
tahvilat çılsarılmıt olmawına rai. 
men ulusal ökonominin faal it 
ıaluısıoda ilrrlemckle olduğunu 
ve enflasyon korkusu olmadığını 
bıldirmiıtir. Ttnkidci mebus söz· 
leri•e devam tderek aaıl la8ne 
geçilmeai lazım olan ıeyin birok
ratlarıa ileri sürdlllcltri defıa.,oo 
siyaıasi olduiunu, çDnk& bu.iyasa· 
nın fıy•tlırt dii§DrUb ticarette hub· 
ran doğuracatınt ilave etmiftir . 

Ayrıca vergiltrin artırılmuınao 
da 6konomik buhran doğuracağı, 
ve fiyatları d09llreceği iddıasile , 
hüldimetin bu eiyaıatınt tiddetle 
tenkid elmit ve maliye bakanın 
dın, vergi tezyidine tırefdar olup 
olmadıjını sormuıtur. 

Maliye bakanı Tıkabasbi verdıği 
cevabdı memleketin dahili istik 
rezlıra y11ılma kabiliyetini tam 
olarak tay'n elmeaio imkaD111 , 
oldutuno, mımafı heauz ıon had 
de varılmıdıiı kanaatini taııdıtını 
bildirdıkden soan paraaan kıyme 
tini dütilrerek infl11yon taril"le , 
fiyatlarr yUk.eltmeoio iyi bir ha· 
reket olacığmı.du§ünenleria bata 
e tıkleroı ilave etmiılir. onun aa 
zarında atıl ehemmiyetli olıb no · 
ktı ışçiligia kıymetini aı ttumakda 
dır 
Haıkao Okıda da verdıii cevabda, 
geuel verri arttırımı için beaüz ' 
vaktın m&said olmadığıaı bıldar • 
miştir 

M. U. M. 

Futbol oyunları 

Jiulbol lıey ilnden . 

11/11 1935 Comı ıllnD yapılı 
cık olın lik maçları . 

16 ıut 10,30 dı ıehir alanın
da Toroa apor - Seyhan ıpor 
oyuaeri : Hıklcı Sahb . 

20 saat 15 de Mer iu alaam 
da MersiD idman Yurdu -T11suı 
İdman Yurdu oyunrıi: M bmct. 

Sa.t 1 S de Adına alınında 
yapılma11 kararlaıtmlan Adana 
Jdmaa Yurdu ile danı por mı· 
çı Konya Gençler birlitaoin şırı
mıza gelmeıiaden otllr6 ıeriye 

bırıkılmı§llr . 

( s o~ 
Tevfik Rüştü Ara 

Uluslar kurumu başkan-
1 ıkını aldı • -Cenevre : 10 ( A. A. J l lus· 

lar kurumu konSC) inin 11.l devresı 
Tevfik Rilştii Arasın haşkımhğmda 
acılacaktır. İlk ıoplautmm Çarşamba 
glinil )apılmn ı muhtemeldi . Kon 
ey Sarre meselesi le budntlııra aiı 

Irak İran ibtilnfı dahil olduğu halde 
otuz kadar mr elt>yi teıkik edecek· 
tir 

Tayyareci Romen 

Kızı Adapazarı'na endi 
ADAPAZAIU : 10 ( A.A )

S nebatı tadıliodeo iıtıfade ede 
rek sahihi olduğu ıpor tayyare 
8iyle biikre ten Kap'a gitm k 
için yola çıkan dost Homan)SDID 
tanınmış pilotlarından \e genç 
porcu kızlardan a\ ukat İrinaBu

ranye ile profesör Rı it h ono · 
,jç Eı::ki§rhir'e ıidcrken tayyare
nin y11ğ monometresinio ıyi işl~

memrsinden ~ hrimizin Saktlr)a 
sahilinde boş bir alana inmeye 
mecbur olmuşlar inerken alanın 
karlı , havanın tipli olmısındın 
alau kenarındıki seddc hafif çar· 
pao tayyarenin penane , kıuad 
'e tekerlek a"3tlanmakla yolla . 
rından lulmıılardır . 

Btledi) emizin mısafiri olarak 
dört gün kılın tayyartciler tami
ratı yapılmak üzere tayyareyi 
trene koydurarak akşam Eskişe· 
bire barektt ettiler . Misafirler 
ista~yonda kt ndilerini uğurlayan 
büyOk bir halk kütlesine miaafir
likleıi müddetince lınkumet 

' 
Belediye 'c halk'tan gördükleri 
çok samimi alikı ve ıC\giden 
çok memnun kaldıklarım ve hiç 
bir yıhaucılılc hissetmediklerini 
anlatırlarken sarsılmaz bir ıekilde 
kurulan Türk - Romen dostlu
ğunun yarattığı deria aevgı hisle 
riai görmekle büyflk zevk duy 
dul&larını söylemiılerdir . 

Tayyareciler E~kioebir tayyare 
fabrikasında t•yyarenin tamiri 
bittikten aonra Kap aeyahabna 
devam edeceklerdir . 

Noel yortularında bir ayin 
ka gası. 

Kudu : 10 ( A. A. ) oel 
yortu u gecesinde Karuamc kilise· 
inde Ermeni ve Rum Ortodoblar 
ar11ıoda iyin meselraiuden tiddeali 
munazaa 'e kavgalar olmuıtur . 

Yafa portakalları çok 
satılıyor . 

Kudu : 10 ( A. A ) .'on 
gunlerde portakal ihracata artmak 
tadır. iki gün zarfında Yafadan ahı 
vıpur ile 167 bın andık portakal 
Londra ve lhmbur~a sevkoluuwuı 
tur • 

-----------·---------~-Eski bir harp 
vesikası 

Londra - Moroinipost gaze· 
lesi bugüne kadar orta va çıkma. 
mıı ve BıJdvinin • Jagi&terenia 
hududu Ren nehri üzerindedır , 
sözlerinden sonra bilha11a dıkka· 
te değer gizlı bir harb veaıkası 
neıretmcktedır. 

Bu vesika 1918 ıeoeain do 
Alman amıralı Şır tarahadan ya. 
yılmış ve Ludeodorff'a rönderıl· 
mittir. 

eaikaam ıayeai lmın 11ke· 
i makaml.rını Hehgola•d ada 
auııo lnııltereye kartı bir bOcum 
ü11ü olarak çok uzak olduğu•• 
ioaodırmakh. 

Amiral Şer, Flaadr sabilleri· 
nio, lagiltereye 6ldUrtlcO bir 'u 
ruf vurmğk için Alman donanmı· 
aına çok mBıaıt olduğuau söylü· 
yor ve Jiyorki : 

- Dır bava bUcumu için de 
bu b61ledir. 

Sıfırdan aşağı 
Soğuklar 

Birinci firilkten mrtan -
alman maliimta göre son 24 84at 

içinde bava suhuoeliode bOyük 
bir dti§Bklük olm••ıtur . Orta 
Anadolu alını iizr.rine kmvetl 
bir yüksek hı\ a tazyikinio otur 
ma ından ütürli suhunet dütük 
lüğü ve soğuk d11Jgası şeklinde 
gelmi§tİr . Bu sabah en düşük 
suhunet sı(ırın altında olmak 
üzere Boluda 28 , Kastanıontıda 
28 , hasta 22 , Ankara ve Af 
yondı 21 , Çorumda 20 , oz 

i 
. 
. 

. 
gatda 19 , erotigratdır . 

Orta AnıdoJunun diğtr yer· 
lorinde yine s foın altında olmak 
üzere 15 ile 9 derece 11·181nda 
oynamıştır . Orta Aaado)uda en 
yüksele glindüz ıubunetleri bile 
sıfırın altında kaldığından tam 
nııuasilo kış 'eziyeti hasıl ol 
muştur . Yagış kar şck)ıııde ol 
mak üzere yalnız dogu Anıdo-

lu u ıle Karadeniz kıyılarıadao R i 
ze çeHesindedir , Eo fazla kar 
Karsta 45 , K.astamonuda 28 , 
Erzurumda 25 saatimetre ka . 
hnlı~ıodadır . 

Yurtdı en düşük suhunet 
Karsta sıfırın altında 29 , dere· 
cedir ' bugUn Ankara da gündüz 
en ) uksek aulıunet sıfırın altın· 
da 12 derece idi . 

--~------··---------~-
Roman yada 

Petrol satışı inhisarı -
BOkreşle çıkan Arguı g11ete

sinin bildirildiğine g&re , Maliye 
Bakaulıjı memleket dılıiliude pet 
rol sıtıııoııı inhisar alhna alınma 

. 

. 
sun tetkik t tmelctedir . 

-Mali) e bakanı bu mesele hık 
kında hükumetin düıünceleri üze 
rinden fikirlrrini ılmak ilzere 
memleketin ıanayici ve maliyeci 
adamlariyle iÖrüımeler yıpmıı 
tır . SlyleDditine ıöre bilen pet 

. 

. 
-

rol Hnayi ıirketlerlneaid bulurıan 
bütUa teaiaat ve tevıi mıballeri 
devletin eline geçtcek , i•tikbıl
de de tevzi lceyfıyeti ayaen bugün 
olduju ıibi yapılmakla beraber 
tabıil olunıcık pırı devletia elin 
de toplanacak ve devlet umum 

. 
h~ıılattan !bugönkU tevıicilere 
bırer hi11e verecektir . Bu verile-
cek hisse , iıtimlik edilecek lesi· 
sata tekabül ed~cektir. 

Maliye hakanlığ111ıa tuia et· 
mek istediği hu iubiıır yalaız 
memleket dahilindeki 11t1p aid 
olacak ve dış Hhtlar bug6n oldu· 
ğu ıibi yine ıerbeat bulacaktır • 

Romanya ile Sovyet 
Rusya arasında po ta 

mQnasebatı 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

C 1 N S I - Kilo Fiyatı 
S.ulan Mikdar 

En az En çok 

ı=-x a&f -
K. s. /C, s. -- ---

IClle 

apıma ı pamul: 
=-._., _ _,,;.-..,,. • • ı - - -

Piyası parla&! ,. 45 47 
Piıısa temizi ,. 
iane İ 
hne il 
Ekeprtı 
Ktevlant 

YAPA~I 
litpı 
Silah 1 1 

Çl~IT 
Ekeprts 
İane 
Yerli "'Y«"mlik,, 

" 
"Tohumluk,, 

-- HUBUBAT 
.Hu.day Klbns 2,57,5 -,. Yerli 2,56.25 

,, Mentane 

Are• 
Fasulya -
Yulaf 
Delic11 
Kn~ y«"mİ 
Ktten tohumu 
Bık la 
Siaım 

UN - Salih: Efendi ... 
.!:: .Q 

.. 
~., Öllz kırma ,. >. -~ı= Simit ,. 
-oı:: _... ~umboriyet 

~-= ... -
~ B. " Dil• karma ,. ·--Alfa .. 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
10 I 1 I 1935 lı Bıaka11adan ahnm1ftlr. 

Scwiııa p.,.. L ~ - Liret Vıdeli 6 92 10 75 

V11deli 6 88 Rayım ark 50 42 
Fr1ok .. Fnaııs,. R 

Hazır 7 21 
30 

Sterlin "laıibı,. ()16 75 
5 53 Hint b11ır Dolar "Amerikan,. m 78 

Nevyork 12 70 Fnalk "IHicre,. 

Alsaray • 
sıneması 

Bu akıam 

Beklediğiniz bay ak giJn geldi 
Kn güzel proğramlarmdan biriıini taktim eder 

Gizli muharebe 
Mam .. alllerl : 

Olga Çekova 
Jan Mura 

İki uıu gurubunun birbirinin ıtkındaa iıtifıde ederek beyecanh 
mücıdeleleri , ıık, ... trib, hamiyet , hiyanec 

lııve 

Dünya havadisleri 
Cuma ikide iki fillrıl 

Macar mBrfı 
Gizli muharebe 

•917 
Romanya ile Sovyet Ruıya 

araııoda ticari miinasebr.tler 24 
ilk kanun tarihinden itibaren hat-

lamııtır . .---------------------------------
Fakat , daha şimdililc doj'ru· l 

dan doğı: U) a demir yolu naklıyatı 
yapılmadığından irtibat temin 
oluncaya kadar poıta mBnıkılih 
Lebi taa tarikiyle yapılmakta de 
Ylm edecektır . 

Irak Demir yolu 
Irak demır yolları itfareıi , 

Bağdaddıo ceauba yapılacak ye 
ni bir demir yolunun ketiflerini 
bitirmiıtir . İaş11ta hemen bu 
kı baılaaauktır . 
Şimdiye kadar Bafdad Baara 
ile en hü}ük k11mı itibarile 
Fırad nehri boyunca giden tek 
bir demiryoluaun Dicle boyunca 
yani timdıki demiryolıınun ıar· 
ln•da iot11ı ve Batdı:lı k6t Ü· 

zerinden Ammare ile bağlaması 
mukarrerdir . 
280 kılometre uzuaalu;unda olan 
bu hattın 6konoml bakımından 
b~y61c bir ehemmiyeti vardır . 
Zıra bu bat ıuıertabıadaki mün· 
bit ve iatikbali parlak 11baların 
ialuıafma yarıyıcıkhr. 

D. Muzaffer Lokman 
Dahili hastahklar mütehassısı 
Berlh Üniversitesi ikinci Dahili Seriryatından mezun. 

Doğruluk fabrikası yanında 4828 

27 

Yarım milyon hasta 
Kolomb - Bir müddeuen 

beri adada hükôm ılrmekte olau 
Malarya ha1talağı diter mıDllka • 
lara ıirayet etmiıtir . 

Bilbaeu çocuklıe nezdinde 
bu hastalığa tutulanlardan bir 
çokları ölmDılerdir . 

Haetahaneler ve lcilinlkler 
•tız1arına kadas doldur . Pek 
mütbiı olan bu h11talık 20 gln -
deaberi detam etmıktıdir . 

Esrar yakalandı 

Rifat ~lu Mebmed adında 
bir adamdan yllı yirmi gram ka· 
dar bir esrar bula•mut Mela· 

med de bu eıran lımail adıa• 
daki bir tıaıdığındın aatın aldı· 
ti ı&ylemiı , lımıil H mellme· 
dia bu e1raı ı aeredın aldıklan 
bakkında araıdırmı, eorutdarma 
bİİlam ıtır . 

. 
-~ 

' 
.. , 

'~ 

j 



(Türk Sözü) 

On iki yıllık Türksözü basım evi 

Bu günedek yaptığı basım işlerile güney Anadolunun 
her yöresinde iiyük bir ün kazanmıştır 

---------··~----~-

Türksözü basım evi , her çeşit harflerle en 
tem·z basım işlerini Ba-•• • oze ı ve en • 

ınce, e 
şaracak bir kurumd • 

* * * 
•• Tür s zu g zetesi 

Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel yazılannı 

ve ülkemizin her yanından gelen duyumları okurlanna 

yaydığı gibı 
Doğduğu günden beri büyük devrimimiz uğruna inançla, bağhhkla, 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmışbr . 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yapılır 

Türksözünün yıllık abunası on iki , 6 aylığı altı ve Ayhğı da bir liradır. 

Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılınca gazete
miz her gün erkenden ayaklarına kadar gönderilir. 
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Pamuk iş Limited çırçır, 
fabrikası müdürlüOün· 
den: 

Müşterilerimize ait olup elan 
fahriko.mızda mevcut çiğitlerin kız •. 
mak tehlikesi bulunduğundan üç 
gün zarfında çiğitlcrini kaldırma
larını saygı değer müşterilerimiz
den dileriz . KalJırmadıkları tak
dirde fabrikamızın bu hususta hiç 
bir mesuliyet kabul etmiyeceğioi 

ildn eyleriz. 4922 

I nııııııqmnıııııımııııııınııııın,ımıımıı ımııınıınıını~ınııuııııııınıııruııuıı;ını\ 

Asri slDelD 
ı. •• •. akşaınıodaO 10 Kanunusani per§etnue guou 

.. d•"' 
Mevsimin en heyecanlı filimlerioden biriıını 

J En güzel intika 
N 1. ··todyo iki ~ Ayr1ca : eşe ı su · 

Pek yakında: - iki ye 

Arzuyu umumi Uzerin• İ bu gece nöbetçi B 

ı Eczane 1 Bugün bir matine -
İ Orozdibak eivarında 1 

iki filifll 

ı Merkez czanesidir 1 2,5 da , 

'-·-·""'""''""""' .,. ........ ...,,..; Arslan Tarzan-en güzel 

Ticaret mektebi mezun
lar cemiyetinden: 

İntihabat için geçen Cuma ya
pılan toplantıda ekseriyet olmııdı
ğındaıı bu cuma saat J 3 de bütün 
mezunların c~miyet binasında bu-
1 unmaları rica olunur. 

Belediye mezat salo
nundan: 

Muhittin namıno. 13 6-934 
tarihinde mE.lz"t salonuna satılmak 
üzero bıraktığı iki Vitrin bugüno 

Asri sinemada 
Bugün saat birde bo1'1 

Muallim Kadri ile İzmirli 
6 Revondluk ~ 

Adana sporcuları ve gençlerin• b 

siye ederiz . 

kadar satılmadığı gibi sahibi veya F O T O 
vekili d~ müracaat ederek malını c o ş K LJ 
kaldırmadığından mezat salon nı-
zamno.mesinin 27-28-ve 30 uncu 
maddeleri mucibince on beş güne 
kadar malını kaldırmadığı taktirde 
her kaç kuruş eJerse satılf\csğı 
iJlln olunur. 

Adana Orman müdür
lüğünden: 

6 - 1-935 Pazar günü satıla
cağı ildn edilen 1258 parça muh
telif çam kerestesile 122 kental 

rJm oJunu ve 678 kilo mahh1t 60 
kilo da çam kömürü bayram mii
nasebetile satılmadığından bunla· 
rın 14-- 1 - 935 pazartesi günü 
saat on beşte ihale olunacağı ildn 
olunur . 4923 

ihtisas hakimliğinden • 
23- 24/ 1 1 /934 gecesi Osma • 

niye istasyonunda janJıırmalar ta
rafından bir sepet içindeki porta
kallar altında elde •Jdilon yedi par-

-

Dünyaca me~Jıur ( A G F A !
11
fll 

~ b -ııı zesl bulunur. Fiyatlar, diğer ıı 
dur. 

Amatör işleri en k151 

• 
'k8 ,ef' 

Atölye fotografları, vr.~• 
dismanlar. 

Talebeden tenzilatlı la· 
rlf e ile ücreı altrur • 

a•a 
ı~·oTO COŞKUN : 

Yağ Cami Civan 

. - --- --
- ------- - -- -

ça ipekli dokumanın sahibi belli ----------------·~ 
olmadığı ve bunların kaçak olduğu 
iddia edildiğinden 2271 No.lu yo. · 
sanın 4 inci maddesine göre mü
sadl\resine 29-12-934 tarihinde 
kornr verilmekle bir diyecekleri 
olanların bir ay içinde mahkemtye 
baş urmaları ilan olunur . 492 J 

--Paranı!----.. 
Boş yere h~rcama ve har· 
cıyacaksan yerli malı al ! 

Seyhan ziraat müdürlüRünden 
Ziraot müdür1üğü kin müna

kasa ile Gözl:ışı, Kükürt, Arap sa· 

1 
Lunu ve çiğit yağ sat.n alınacak 

tır. ihale l 7 ikinci kanun 935 per- ı 
• 

ş"mbo günü saat dokuzdu vilayet 
encümenioıb yapılacaktır . Tolıp 
olmok ve şortları anlamak iste- ı 
yenler her f,riln i~ saatlerinde Zı · 

' raat müdiirlüğiine müracaat et-

sinler.4873 23 - 31-5- 15 

Muhasebei hususiye 

Muhımmea 

kıymeti 

Lira Cinsi 

Mevkii Dönü01 

3500 Bedçe Çıy kenarında 1 O 

1500 Değirmen » ,. 1 

ai~ 
Ko~anda köprü hııında kain idarci hususiye:;, 

takat bahçesiyle değirmenin mülkiyeti açık artı "e ,,, __... ... _ 
yedeye koaulduğondaa ıeaaiti görüp anlaaıık lı•f~ 
nUJbuebei hususiye müdüriyetine vey• K~:ısıo ,.,,ı ".I 
racut eylemeleri ye ilaale gllnü olıo 24 ka0~:;ıi1'' 
günü pey akçalariyle saat 9 a kadar EncUaır.DI 
kaymakamhğıada hazır bulunmılarr ilan olu0"' ' 

5
,,-J 

4914 


