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101 )Cllilild ri bitirmi dir . 1 
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Havalar birkaç gündür gene ılıdı 
Fransa dış işleri Laval 

• 
lzvestiya gazetesine Fransa 

Hükumetinin barış siyasasını ve 
§ark misakının değerini anlattı 

f ) KOV : 20 ( .A-) -
l ıs ajan ı hildirİ)Or : 

İz\ t tıa gazete inin Cenevre 
~ıubıbirine he) ınıttn bulunan 
F ranıız dı i leri bakam Lı\ al 
öyle demiııtir : 

)•'ran a HükfımHinin iyi 18' 

;ı.:•k , müstakar \'e mnutıkiclir . 
•rrc me ele i kat i urette halı 

~ed~lerck , 'rupadaki vaziyetin 
nıkişafında yeni bir safhn mey 
clına geldiği zımnn bnolar1 ulus
lar kurumunda sUyleme i fayda. 
ıı bulmadım . 

fi'ran anın siya ı ı ullıpcr
' erıncdir \ e menfaat en(liliesin 
den uzıktır • Hu iya a genel ba 
rı 1 herkitmektea 'e herke için 
tnıniyet tesi etmekten ibaret 
o.lan amacını asla dcgiştirmemi . 
hr . Barıı lebiodelci do\ etler ar
lı or . Hali hazırda bu da' tleri 
f ıliy ılı kalbctmck zamanı gel 
tniftir . 

Bu bu u tn bir takım teklif-
ler ileri iirülmü!ltÜr • Eoer bu 
t k. ö 
e lıfler kabul edilecek olurs.ı 
bıu ı ihlal etmek isti} eo her 
hangi bir de, letiu önüne bir ma
~iı çikarılmı olur . Kendilerine 
I u te~lifler hildirilmişlolan de' 
,:'~~·~ bu husu tıki mc uli) et 
nnı ıdrak etmel••ri icıbed r . 

1
. Geç ıı }ll uluslar kurumu 

tiyük bir ulu un kendi ine ilti 
••kına ahit olmu \C bu hü) lik 
~lua harı ııı tarsini .. emrine i~tirii 

c olan uzu unu mü bet bir ıu 
rette izlıar eylemf:ltir . 

Sov)ct Hükumetinin bu luıra 
tı hlr ıark nıiulcı akli iwkinıoa 
Y~_ı açmıştır • Birçok a)lard1tıbc 
1 akadar hüklinıetlcr hu mi ıkıu 
Ut Urlarıuı tetkik etmekttdirlcr. 

alkan anlaşması ve 

Roma ihtilafı 
\'a Ceuc\rc : 21 ( A. . ) - Hu· 

UJubaLirinderı : 

d 
1
Balkau aıilufıuı t kil c<lcu dort 

:\ 1 ıniinıe illı•ri toıılııuıılannı 
ı,~1 •11kiıı yaptıkları ıebliğıl kendi 

d •nı d rudau do~ru) o alakodor 
t'll ıııe lelrri ırozderı rrrçirdikten 
lJtQ il D " 
lıu o°:J~ i1tıluflarııı muncer olon 
ad' oıı ıp onıatik uııizııkcrattıın 
kı oltna umumi \&zi et lıııklmıda 

~ 
1
1111 nazar teati ettiklerini hildır· 

1 erdir 

Ual llalk ın rınlııır. illeri hu Hnlo • 
arırı uk ek elıcııımi} f'Iİui ıaktir 

1 ~ rwc )on edilen preıı il>lr.riu 
~1• or ı lı ) attııki faideleriııi 
rdııı lıu u uııdo mutotuk kwlmı 

it. 

& Ualk ıı ııilufı bnri iu kuruıuu 
.-.ıı•·-kllod~ arfedıl ıı ga)rellerdeu oıı· 

1 
C\•ıu du) makta H lııı arıla~· 

• arın orta ve arkı \' rupada ııl· 
u tak,i e İ)lr. alakadar bıılunon 
tt~ıı hlktlt'rin 'aZİ)f'lİ <lr lır aha 

11
1 ırıok ureıile faideli bir tarzın 

d
1
.
8

lll cdıl lf'~İ ümidini lıe !emek· 
ır • 

1 
Bal karı aıililfını ıı kıl (<len dtırt 

\ tiu \ kılleri ııokıai uazarlorımo 
lldllırneu uıuıalıakatıııı 'c lıali ha· 
r ak' e 1 ınt f'lt>lı r kıır ı ındo <'\'eler. 

'Wok ı;iiz 1 rwti<'clı r , Pııııi •oııın 
~I ı • 1

1Jl t uk İ)n a ı cııkıb hu u 
~dllk1 ktıHNIİ oızulJrıııı lırı ıkerıc 

11 ınuu oı ıeılinı t 'it 1111 lrı· r 

Hepimiz kin lıer hıııgi bir 
memleket tccD\ Uıc kalkıgt1gı 
takrirde bütün ulb taraftarlarım 
karşı ında hulacnktır dememiu 
ZDWl\DI gelmi~ıir . 

Lit\ ıoof ılc hen re mi bir 'e· 
ikı ıle bu i~i İ) i hir netice) e 

i al etmek hususundaki azmimi
zi izhar ettik . Bizim ümitlerimiz 
bo a çık a da mü~terck tema· 
yüllcrimizi tahakkuk ettirmek . 
harıı tcminatlaı ını nr flr wak için 
faaliyetlerimize de.' aın etmekten 
geri kılmı)OCağız . Ben bnn:ı 

kaoiim . 
lları ahı r , şecaat \e irade 

c eridir . Litviııof , '' barı .. gay· 
ri kabili tecczzidir ,, eledi . Fık
rimizi ifade ttmek için hundan 
dalıa iyi bir tabir bulı•oımaz . 

'ark mi akı proje inin ta· 
hakkukuna uğre ınaklıı beraber 
luı oliui ile tamamen uıuıahık 

kalını oJdu"umuz noktai naza 
rıuda tahakkuk ·ttirmC'ğc çalı:.a · 
cagız . Geııtl emniyet herke io 
te .. riki nıc ai husu und azmine 
bailı bir e)dir . ıı.ıı lıa~ırc.Ja 
rldc edilecek olau kı mı netice 
ler eudı~eain ıeheblerıain ) eıioi 
başka bir değıştırmekten seme 

re 'ermez her at• kadar her 
eyi O) uı zamandı )Dpmak im· 

kan ız ise de , her ıcy birbiri 
ne ıkı ıkı} n baglıdır . 

Tetkikine gtçen ıl bı)a· 
nılmış olan proje ile bu } ıl or 
tayn atılmı olıu projeden mü · 
takil olarak mni} d 'ıupaoıa 
her hıugi bir mıntıka ındn tar· 
in edilebilir ve J ransız Hüklı 

mcti eminim ki , huna kıtiyl'!rı 
\ e tamamen muzaheret ed r . 

Darısı başımıza 

" Harım , rkada ıu11zda cu .ı· 

ıo•) o aldı~ımız )&Zı ı okuduk H' 

" Dan ı ha ımızn ,. dile •İll' R\ uu· 
duk : 

Bnrıııını muohıı ıoı>rakl ıı nıulı· 
ıelıf ıılmr ularlo, ca lur , dere! r 'c 
uıııa!il ırl ı çe\ rilidir. 1 kal , Lıı u 

l ır bo uıın ukıp 
indeki t ırlalar i 

kurur. 

idt r; ou dıın ol • 

'\ o"ııııır uzluktaıı 

Borııuııı ekim i leıı b kınım· 
dun lıu okaı ulurd n i ıifadc , ok 
t'lıcmınh eti lı ızdrr. Bunun iı,;in uıe· 
elr ııı ılıallı hııkum ıçı göz onuur 
lınmı H lııı akar ulaı lan ı ıif d 

t'dıldiği ıakıirde ı tıb .. al.11111 rt 

dola} ı ilı.> halkın refolıı:ı ka\ u ;J( 

ileri tırhlerck • ulama 
e n olmak uurr . fia 
\ ekulcılerinre ıeıkikat 
ımıerıni edilnıi ıi. ııfıa 
dılt g"" ce' alı 'ererrk , aın uudakı 
gıırupuuı lıir lı<')Clın gelu~ek cıu 
Barını uları lıokk ındıı ı ıkaı ) ap 
mak uınr gonclerilrcl'ği lıildirilnıi · 
ıir • _________ ,__ ...... ---------

Bulgar gazetecilPri PJrağda 

Pra~ : 21 ( A. . ) Bul"' r 
g ıru~rileriııdt ıı mürekhh l ır lı · 

('l lıi r koc; 1111 bl nı k uz re Pro ıı 

, tıui ıu . Bu lı ' l kuruk iıılaf 
ıııaıbu ı lı .. \.ıl.ııın herııeı lıır Bul· 
gıı Çtko lo,nk maılıu ı n ııı ·ı 

ıa 111 lawak ııİ) ctiudedir. 

Kültür bakanı Titulesko'nun dedikleri 
Edirneden ~' ,.ıldı • 

b .. DİH E : 21 ( A. ) - Bu 
Hin mektcbleıi f{'ftiş eıtikt 11 

"'Onra şelırimiıtlen ayrılan Kültür 
bakanı Eclirııc muallimlt-ri tur. -
fındao Kız mu ilim ıutktcLioe 
'erilen Ç&)<la u DUtku öyle . 
mittir : 

Romanya dışan ışler bakanı Titulesko bir 
Sovyet gazetesine küçük anlaşma ile 

Balkan anlaşmasının özünü söyledi 
-~--------··--------~-

Sıin arkad l laıım 
Edirne Kültür ha) atıuda gor· 

düğüm diizcnlikteD e\iuç du) • 
dum . il ğerli itlntcrilerimizle 
birlikte cok dılıa nıuvaffnk ola· 
cağınızı inancım vardır • Uede 
lerimiziu bize emanet ertikl ri 
bu güzel bcldeniu em alarm 
yük elen abideleri ıizin kültür 
B\aşınız ebedi en muhafaza cd<' 

<'tktir • 
Yarın için iı<leo daha llJU 

v ffaki) elli çnlışmaJar bekli) o • 
ruz . 

Kühiir bakanı i ta yomln 
Trakyc unıuıııi ıııüfctti i lbrcıhim 
Talı , \ali , Belediye rei i H· 

muallimler tarafmdan ugurlau 
mı~tır . 

Sağlık bakanı 
- -----

T~prentide zarar görenlere 
yardım için kaza yerine 

gidiyor 

uk ra : 20 ( \. . ) l rdl k 
~upııdağ 'c !\111rıu:mı adalımııd.ıki 
yer h pre111uc inin ')O(ılı •ı zorıırlara 

karı lıükğmetin \C }erit kuruıulııı aıı 
ilk gunüudrnlıeri aldığı ıcdhirlerı 
görmek 'e g«'r kcn ho ka ıcdlıirlcri 

erinde almak i ·iıı ğlık bakam 
doktor Hcfık .ı dom Jıiıkumeıio 
kararilc \e lıııkuuH ı rıamııın urın 
or a giclı~or . 

Uoktor H ıı dnm Kır mızı ay 
" ucl lıa kaııı da oldu~uııdau Rır
nıızı \ kurumuouu or da oııııt:ı 
)artlınıl rı d gozd n b<'Çir<.'l kıir . 

Bıılgar Krctlı boris askeri 
t<•f tiş etti . 

H•) A : 21 ( \. ) Vaıııa. 

10 O\ \ : 2 ( . \ ) -
Ta njno ı bildiri} or : 

lz .. estia gazete inin Ceocvr 
deki muh ıbirine hcy:ıontı:ı bulu 
nan 1 itulc ko Ö) 1 drmi~tir : 

Hom.n)a ile O\)Cl Hu ya 
nrnsuıdaki diploma ı nıünAsehet· 
l riniıı ) eııid n t esi celil mi ol 
ma ı kcyfı} etini iya i ha) ntınııı 
eıı miilıim iı:lerind{'n nddediyo .. 
rum . 1cmlckefleıimiz nrı Jndn 
do tluk me\cnl olıunsıoı iimir 
olan coMıafi \C tnrihı ,. eraitıen 
lıaşko o' yet Hu ) n 'e Homın) n 
zimnmdnrla rınıo ıulhuu ber i 
ten iki lıakkınd:ıki telakkileri 
clola)İ ile iki memleket hcpıel · 
milel lıaynua beraberce } ürihııek 
mecbnriyctinde huluıımak tadır 
lar . 

ikinci müntehib 
-----

St>çimi devam ediyor 
KA) 'EHJ · :.ı t \ A) Bu 

güıı vila) elin her tnrafmda ikin· i 
t"i cc m~ıı intihabatı ha taun tır. 
f\eot hıı!;lıuı lı• 11 hnyroklar in ılo
nıhlmı,,l tr . Bnp·ak 111 la sii lencıı 
sandıkların hn ı I• rkck ve Kulm 
eçkilcdc tlolmu,.lur . Halk re i

ni Cumlıuri t Jlnlk Fırka ı nanı 
zct lcriıı e örr.cl n 'c cnndno g lrn 
bir istekle \Cıi)ordu . 

Şrlıiıde ikinci müntehilJ s · 
c;iıni lıu gün Diiıt c , Gerede . 
giJynük knza 'c ııahi cleril<' Bolu 
merkez knsnba~ındn bilmi tir • 
Bn o ular (jz ) et mi~ uis brthıt. e-
' ime iştirfık ctmi dir . Ayin 23· 
ünde intilınb niba) et bulaccıktır. 
lntiluıb bitirildiği gibi 'ilih etin 

Lit\ inofuıı ulı i. tı d hn Hu 
) a il Hoınau) n nra ındn hnlı lıo 
zırdn nıevcucl lan do tnne mii· 
ansPbetler '"' c:ü t'lm dt-n f'\ \d 
tnk<lıriınizi kaznıımı .. hr • 1 ih i 
nofun lı ) nr-lınil 1 ,,. riki mesıi 

lın ındaki } ardımları çok kı) · 
metli a ıhnaktıdıı . Hu bu u ln 

yalınız uıüternvizin tarifini ıikr · 
etmek kafidır . 

Eg r hu tarif biitlhı el 'l<'l -
ler tarafından kaimi edilerek 
olursa lıarhı ilan eden m{'suli • 

eti müııakal'I gôtürnıo: lir u -
ı tte tc 1 it olunmak a c indt 
hnıb il1nı cok ınii 1 nı lir hale.• 
geler ktir . 

H omaııya A' ropnnıu h er t.ı • 
rcıfındn ynpılmaktn olnn müzake· 

Gerisi dördUncU firtlkd 

Türk büyükleri hak
kında bir konferans 

------
lııt lıolıı : 21 ( \ , \ , ) Hal 

kt 'i ı ı ilı 'ı ı dı lıı\ ı h .. kuru 11 ıkı111 
Ho ılı 11 iL.• 'ıııdı• l 111 klf'ı İıı 11ks k 
ı ııdııı \" l;.plııli Nlc ı ıııiıı ndı-. lııırlı 

alın 11111 ıııuıılı ı ıı olma' 'I' ilim \ <' 
uırtlrııİ) t it' olaıı hiıant•tlt>ı ı lı kkıud ı 
lıir konftı nıı .. \ t'ı ıui 'f" l..111ılı ( e
lt'hi H' ı ''" < t kelıı (.!•hı hü uk 
1 mk ılinıll'rmııı lın aıı '' C' cılı' · 
ıııw d ıı izı.ılıuı 'ı rıııi ı ır . S loıı<lıı 
lıı ı 1111( lı ılkı 111 lıu uk lıiı clııılı • 
'iı ı kııılı si rnnlı . llnlk 1111 koııfc.• 
tıın ton <'ok ıııt•ıuııuıı olııııı.., l 11rk 
lı r dt ılmc \c ııı ıclc ııı eı lıizmt ı 

t ımi lnı ukl r h l..krnd ı konft ron · 
lııı '< rihuı ~ini ı ı mi tir. 

Orta Anadoluda 
souklar kırıldı 

-O 1 9h 
du buluomakta olan K.ra1 Bori 
dün arkeılerin 'e linıaıı nm I •· 
iuin gt it re minele bulunmu • 

tur . l• kiden müfrit fırk.ılarn 
men .. uh olau bu amele bugüıı 
yeni tle\1 t" tnrnftar lmlunınal 

her tarahudno gelen trl ,·nzılarınn dt' 
göre bürno mülhnkaua rkiııri eç· 
men intihabatı hitmi 'c Cumhu-.. 
rİ) t Halk hı ka ı onmzcclt•ri itti 
fakla kaznuuıı lardıl'. 

Bu d faki iııfılı ba lı Ikın 

tadırlar · Geriıi dördüncü fırtıkde 
,-------------------------------_... _______ _ 

Yum 
}I, r yogc11 nrıy()r bin yc11l çıçclı . 
D~ğd/Açc "011ov/u/,,, g1111 •şl o·c 
l'o/· deme: bl: 011</ 111 lı r ne ıslcsd. 
}'alltrtk clufiılan odur heı· qoze 

Geçmiyor şc11/il,si~ lıiç lılr yu 111111111 , 

/(11rluld11 ııa!Jıdc 111 <lurl lnr yômllUll 
llcr solu/\ kurulur bir d11filll111111u. 
/(o uştuk bugutıdl· işle öz so:e 

/Jurnwdan J.oşan:. yıuıdıiı ve 9< ce , 
Kaimadı yure/,/c arll/, yerine , 
Ö: so:.dl· dillen• fallar ııcrlncc 
• çıldı eııilllcr brp 0111111ui:.c • 

llaydl, çal ''{.oğur,, 11 durma sc11, Tolay ' 
Ok ofsm uolılf'rı• elfcrd ·J.i yay 
Olur mu cmula ln11ulc111 yumlu pay i' 
IJ11 "'nwl yuldcı/,fu J,u/dı/, yu 1111:.c• ! .. 

Ulvi Tolay 
!\I \ 1111 Ono,lııl. : l uınhuıı fi - "\ cıııı<ı• : uıııraıuıe 

( o.,ur : ız ıın lı ıiııırı kt 'l mdı 1 1111 ı.: ıl,..ı 1 ola 
( c mı l ıılnmına t'lt n O\ acf ıuı l çrnıık : Ct'ıın ı ') ulduk : \al ıı 
' lllU ' 1 Oll'Df'I 

--------------~------------------------------------· 

iv kO\ 

c firlrrlr 
1 m bıızır hıılıınıım lnrdıı. 

TayyarPye tolp man 7 bin 
lira vezney verildı · 
\ K \.H 20 ( . .) 

gümrük ıun'ınf11ın it' kilatıııııı 
atın alftcağ1 le ) &lt için it ki

l at m<'n nhlorı taınfmılnn Le o 
11,:iııd toplanan 7 000 li ı n nınlın 
fo1.n nmum merkez 't.1.n •ıinc 
t lım ·dılmiştir • 

Vilayetimizde 
Saylav seçiminde 

atılan reyler 

Bitiril~n ikiuı i ıuüntehih c 
·imim il rey "'•hibleri \'iJ,ıyc 
timizin Fekeden bn kıı bütün k., 
zalarındnn AClıııi tir . 

llu rakamlarclnu dn aula al 
r µı ıizerı• hnllumız s 1 v cçı 

mil imdı e kndar ~oriılmenıi 
hir hiçim de nl tkalnnmıı-. 'e 
ıe)lrriııı. bilet ek, anlı)ıtruk ta 
mnmen ( umlııi t Halk Fııka ı 
nnınz tleriııe \Crıni .. tir . 

Hu bitim, lı lkım11.m iya al 
ol~uolıır:untı gt;stı•r111c~lc be 
rnbcr , hiı; kn kumuz ok· 
tur ki hu gli:tl onu , ( um· 
bud) et Hılk J ırka ı teı.kilatının 

'" o tf kilntııı '1 ı o l ıu \ılnyet 
id r"" lı ) lınin im u •nrcla diı· 
zenli pro •ıamh ve t"e( f>Iİ gua 
düt.lu calışmn ı lınwlnmı!Jllr . 

l le hir andım bu bilerek 
çal tmı . (ite andan dn bu öze 
nthilcrek u ıııa ihi iki ba h 

likn ve emek 
b(i, le <irııek olarak bir seçim 
biıiıııint. knvuı;turınuştur . 

\ il.ı etimizn her hnzn ında 
Sa) im eı ·iminc ait r" lcr yu· 
\arlık olnrak ı-.uduı . 

.1clu110 ma /, ez /, a:ası . 
I{, J .ıbihlcıi • ı ı ıoo 
Srı;imc urtak ol.ıolaı 400CX) 

J<araislllt : 
He) !'.alıibleri 

Seçiıııc oıtnk olanlar 

Ceyhan : 

He ahi hini 
!"iet inıc ortak olnnlar 

l\u•cm : 
H t) schihleri 
St•çinıt ortak olanlar 

JJahça : 
He snbilıleıi 

• c!ı;ime ortnk olaıılnr 

< Jsmmıiye : 

H c nbiblcri 
!-ieçim ortak olanlnr 

/)vrl yol : 

H • alıibleıi 
!"l'~İmc ortak oJanlaı 

'alm beyli . 
He\ ıılıihlcri 

çime orrnk olnıılnı 

/'el (' : 

:!OCJOO 

12500 

J6000 
11000 

1>4'JOO 
.3ı3C»O 

9100 
ı.,oo 

8ViO 
6100 

Ko lüleriuııı dnğanıklıgı ve 
uzaklığı uzüncl~n heııuz ıe~iw 
lıitimiııl bildiremHııi tir . 

~--------·-----------
Balkan antanti 

Avusturya ist1klali mest.•le
sin; konuştu 

C nrve 20 ( A A ) Balkan 
nntnnti mümc silleri memleketle· 
rioin AHı fuı)nnın istıklali ve or 
tn Avrupn mrınJekttl riniu iç iş 
lrrıne miiclab le rdılmesi hakkında 
Roınadn tosnvvm· edilen antauta 
i tirn\clcıi ihtimnlini müzakere 
ctınişlcrdiı 

Hiç bir şrydc l<nr r vcıilıuemi 
olmıkl h ıahcr bu nntınlı iıti 

rak rtmel~rı için Ronıada i imlen 
bilhıui zıkre hlıucmış olıu mcm• 

ltketlt riu de beıızcı mııı)Ct baı 

lırı ibdaa tmck. iah dikleri 1011 
aebilir . 



Firtik : 2 

Sovyet gözüyle 
Fransa - İtalya yaklaşması 

Bay Laval daha Romayı zi· l 
yaretinden evvel bir kaç kerre · 
ler bir fikir dermeyan etmi§ ve 
bu fikrinde , kt:ndiıioin İtalyan 
hükumeti başkanayla yapacağı gö-

rüşmeden evvtl Fransız - İtal 
yan anlaşmasına mani olan bü
tOa eı g~lleri bt-rteraf ederek, he· 
hembı.l bir anlaşma zemini hazır· 
lamı§ olacağını söylüyordu. An· 
cık bu aolaşma, Bay Lavalın ıe 

yabatı ile alakalı olmamakla be
raber , İngiliz ve Fransız matbu 
atı Lavalın Romaya gidişinin an· 
cak uzlaşmaya maoı teşkil eden 
ıon pürüzleri temızlemek için ol
duğunu kayde.diyorlardı. 

Bundan aldığımız malümat 
henüı lcati olmadığı için iki dev 
let ar11ınd ı tam bir anlaşmanın 
buıule ğrlip , gelmedıği daha 
belli dtiildir • Esasen iki devletin 
a oktai neza• lanoın ayniyetioi tas· 
dik eden bir porotokolun mev· 
cudiytti oasılH tam bir uzlaş 
mıya delil ıayılıımaz , zira bu 
kabil umumi mütalaalar kimseyi 
bir şeye icbar edemez . Fazla o 
larak bu protokolun , İtalyanın 
koloniler hakkındaki iddialarına 
dair ne ihtiva elti~i malüm de 
ğildir . Fakat huna mukabıl pro
tokolun Avuıl:uryaya aid olan 
kıımı bir az daha vazıLdir . 

Bu kısımda , her iki devlet 
Avuıturyanıo istilclilinio idame
sinde ve Avusturyaya müdahale 
edilmesi buıuıunda mutabık ka-
lıyor . Bu kısma bağlı olan diger 
bir protokol daha Yardır ki o da 
Avusturya istiklalini tehdi::I ede
cek hethangi bir tehdidin zubu · 
ruoda , her iki devletin iç arala
rında istişare etmek mtcburiye 
tinde olduklarıDI gösteı mekte-

dir. 

biz. kendi he11bımıza Avustur
yaD1n istiklaline riayet oluoma
sıoa ve Avusturyanın dııhiıi işle
rine müdahale edilmemesine dair 
olupta esasen Almanyayı bir ta· 
abbüt altına almıyao bir beyana· 
ta Almanların iştirak etmeme· 
ıiı ·i icabettiıeo sebepler öğre
niyoruz. 

Kuı u beyanatların hiç faide 
vermiyrcE-ği ise malümdur . Bu· 
nun içindir ki sağl11m gara1Jti 
fere ve katı azimleı e dayaoa
mıyıo bir barıştn Av.upada ida· 
me ettirilmesi imkansızdır . 

lıte bu bakım·• göre Roma gö
rüşmelerinin böyle esassız hey•· 
natlara mı yoksa bırı§ı bozacak 
olan her bengi bir amile karıı 
alınması lazımgelen müsbet ted-

birlere mi dayandığını ıimdiden 

kestirmek güçtür • Bu o unla bera · 
bıır Roma görüımelerini ehemmi· 
yetıiz addetmek de biç yerinde 
olmaz. Belki de bu görüımelerin 

ehemmiyeti , lngiliz. matbuatının 
dedıği gibi , Almıoyaya naz.aran 
bir uzlaşma yemini hazırlamaktan 
ibaret olacaktır. Esasen '"Timu,,in 
anlattığına göre Fransa ile İtal
ya arasında daima bir mutavHsıt 

rolünü oynamıya çahıaa lngiliı 
dıplomasisinin de hedeflediği ga· 
ye budur. Asıl mesele, Almanya · 
dan bazı taahbüdler alarak Al· 
man silablarını ; meşru sayılahi

lece-k bir vaziyete getirmektir . 
Gerçi Almanyanın tekrar Uluslar 
Cemiyetine girmesi, ltalyan ve ln
giliz diplomatlnrıbtn da Garbi 
Avrupanın büyük devletleri ara-
11nda ahenk teminine yeniden ça
lışmaları ihtimalleri vardır • Esa· 

ıen bu ahengin de pek sağlam ol · 
duğu hakkındaki ümidler baylı 

zayıfhr · Almaoyanın silahlanma 
ıabasında elde ettiği terekkiler 
kendisini , dün olduğundan fazla 
uysal kılm1110a ihtimal verilemez. 
Esasen Avrupa meselelerınin 

ancak büyDk devletlerin elinde 
hal ıoluoacağını ileri sürmekte 
isabetsiz olur ve yeni yeni müşkü-

1 litlara sebeb olacağı gibi eski 
müşklllleri de tazeleyebilir . 

Porotolıolun daba müsbet bir 
kayıt ihtiva etmediği takdirde, 
ortaya bir ıualın atıhna11 icab e 
diyor ki o da şudur : Fransa ve 
Almanya o güne kadar Avustur
yanın istiklaıinirı idamrıioe :ta 
rifdar kalmışlar mıdır? A !ustur 
yalı faşistlerin 25 temmuz günü 
yaptıkları teşebbüs esnasında 
m;izakereler yürütmüyorlar mıy· 
dı ? Filhakika blltüa mest' le. F · 
ransa ve İtalyanın, herhangi bir 
tehlike vukuunda. hakikaten el 
birliği ile harekrt etmekt.e ittıfak 
edip ~tml"miş olaulerıdır . Eğc-r ı 

arada böyle bir ıttıfak yoksa şu 
halde R >ma proıokolt,.ri ne A 
vuııuryantn ne de diğer alakadar 
devletlerin emoiyt tini tekt ffül 
edemez. 

Üçllncü protokol , evv•li A
vusturyaya komıu olan devletlere 
aonra da Lebiıtao ve Almanya 
ya hitaben yapılan bir tekliften 
ibarettir ki bu tt'klif bu dtvlet 
)erin Avusturyaya karıı alacakla 
n vaziyetio aynen Franıanıo ve 
İtalyanınki gibı ohoasını istemek 
tedir • 

Es .. en - ve belki de yalnız 
Almanya müstesna olmak ıartite 
Avuıturyanın blltno komıuları-

nm İtalya ve Fraoıanıo hu tek
lifine müsbet cevab verecekleri 
§Üpbesizdir , Hatta bize kalana 
bu teklifin Almanya tarafındın 
dahi kabul tdilmeFıi muhtemel 
dir , zira Almanya , ötedenberi 
Avusturyanın ıınularsına tecavüz3 
etmek niyetinde olmedığını ıöy 
!emektedir . 

Diğer taraftan geçen sene
nin 25 temmuz tarihli faşist te
zahüratına gelince, Almanya bu 
hususta kendisioia Avusturyalı 
faıiıtleria kıyamı ve Dolfuesun 
kıtli ile hiç bir ılika11 olmadı
İ•Dı beyın etti • Bu ıki itibarla 

Dıier taraftaa Lehiı.tanuı , 
Avustu,.ya istiklali meselesinde 
üçüncü detecJde kefil olmak tek
lifı kaııısıoda ne vaziyet alacetı 
belli değ.ldır . Lebıstan , şimdiye 
kadar , Tuna meselderinin ken• 
disioi alakadar etmediğini ıöyle· 
mitti . Mibaza belki , hem Avus
turyaoıo istıklaıinin hem d~ aske· 
ri müdafoaıinın temini Leh•stanıo 
memnuniyetle işine gelir . Bu te
kil Lehistan içio , bütüo Avrupa
nın davala• ır.ı hıılletmek isti yen 
büyilk df'vletlerin temayülüne 
karşı bir telafi sayılır . 

Sovyet Birliği , eskıd .- n oldu· 
ğu gibi şimdi de umumi mestle . 
lerin balıoıonmalarıoıo taıafdarı 

ve mlldafiidir . Bu muelelerin 
baıında bütün devle titrin cmniyc · 

tinin takviye etmek ve asıl alaka· 
dar memleketlerin iştiraki olmak· 
ıızın , bu memleketlere aid mesa· 
ilin kimseyi karııtır mamaktır . 
Esasen diğer reginal meselelerin 
de ayni tarzda ballolanması ve 
yaptlacak uzlaşmalar araamda 
mllnbaaıran iıtirak edealerio hak 
ve vazifelerini ıerahatle tayin eden 

uzlatmaların muteber addolmıma
ları karar altına ahnmıştır . Eğer 
Fransa ile İtalya arasında yapılan 
ı;zlaımanın bütün hu şeraite ria-

yet ettiği şimdiden sonra alaca
ğımız malumatla anlaşılırsa , bu 
uzlaşmadan en ziyade sevinç du
yacak olan yer Moskovad1r . 

- 1ZVEST1YA -

Türle Sözü 

Tiyatro mektebi 
Ankarada böj le bir mekt~b 

açıJm·ası göriişülüyor 
Ankaradda kurulacak büyük 

devlet tiyatrosu ile maarif veki
l~ti çok yakından alakadar olma· 
ğa başlamışhr. Bu tiyatro için 
Rusyadan mütehassıs getirı1mesi 
düşünülmektedir . ~Iaarif Vt!kili 
bay Abidın Ôzmenin riyaseti al· 
tında Bristol otelinde alakadar· 
lartn iştırakile bir toplantı yapıl 
mıı ve bu toplanttda tiyatro işi 
üzerinde göıütü l müştür. 

Tiyatro ayni zamanda bir mek· 
teb halinde bulunacak ve bura
dan yetişenlermemleketin her ta· 
rafıua dağılacaktır . Bu 11y ~ dc 
Türkiyede tiyatroculuk inkişaf l t· 
tiıilecektir. Tiyatronun 124 kişi· 
lik bir orkestrası bulunacaklir. 

-Akşam -

Her on kişiye bir 
telefon 

İsveç telt"fon idareıi İsveç I 
gazetelerine şu malümatı vermek .. 
tedir : 

Bugün İşveçte 600,000 ttle· 
fon çelışmıktadır. Buna göre beı 
on kişiye bir telefon dlltmek
b.dir • Son yıl içinde yeniden 
25 000 telefon kurulmuştur . 

İsveç telefonlarıD!D otomo 
tikleştirilmesine dev&m etmek 
tedir . Sa)ıll 200 bine varan İs 
tokholmdaki telefonlal'm yalnız 
pek azı otomotik hntrala \ıağ 
)anmamıştır . 

Selma Lagerlöfün 
yeni eseri 

Selma L11gerlöf uzun yıllar~ 
danberidir ki, ber noel yortusun· 
da yeni bir eser çıkarmağı idet 
edinmiştir . 76 yaşında bir kadın 
olduğu halde "Gösta Berlingı 
Saga,, muharriri bu .noelde de 
adetine sadık kalmıştır . 

Yeni eserinin adı "Melidir,, 
Eserin mevzuu ıshrab duyan 

soydaılarıno yardım etmek, hay
vanlara kötülük yapmamak için 
yaşıyan Meli admda küçük ve 
kambur bir kızdır . 1osaoı kapup 
ıürükltyici bir üslupla yazılan 
bu eseri, en kati yürekli bir ço· 
cuk bile <?kusa, soydaşlarına ve 
hayvanlnra karşı ıefkat ve mer
hamet duyguları beslemektedir. 

16 ıncı asırdan alacakh 
Belgradtan 12 son lcioun ta· 

ribile Alman gazetesine yazı
lıyor : 

Krivevci adında bir Avukat 
ve muharrir , Fransız bukume· 
tine 7 milyar franklık zarar ve 
ziyan davası açacağını ıöylemek· 
tedir . Avukat ve muharririn id 
dinıına göre, dava etmek istedi
ği bu yedi milyar fraok, ecda· 
dından birinin 16 mcı asrın orta 
larında Venedik Cumburluğuna 
yatırmış olduğu ve üzerinden 150 
yıl geçtikten sonra Napolyon 
tarafından yağma ediltrek götü· 
rüleo f>00.000 altın florine kar · 
şıhk imiş . 

- Ulus -

Stalin'in oğlu 
Sovyet Rusyamn baıı olan Sta -

lin yolda:ııın 13 yaıındaki oğlu 
Vasili Stalio' i , Rusyada hemen 
hemen hiç kimse tanımaz . 

Zaten Ruslar büyüklerinin ço · 
cukla~ı , akrabaları ve hususi ha. ( 
yatlarıyle o kadar fazla alaka gös-

1 
termez1er . 

Vasili, berkesin gittiği bir 
mektebe gider ve orada biç bir 
istisnai muamele görmez . Kendı - 1 si ekseriya sekiz yaşındaki kız.kar .

1 dtşi ile beraber bulunur . Spora 
ve oyuna çok meraklıdır . Annele· l 
ri ölmüştür . Babaları ise sıyasıl 

işlerin.in çokluğundan ötürü çocuk 1 
lariyle meşgul olmağa vakıt bu
lamaz • 

Demir ~fabrikası 
Zonguldakta kurulmasına ka· 

rar verilen demir sanayii fahri • 
kasınm yerini tesbit etmek üzere 
bir kaç ay evvel bir f ~n hey' eti 
tarafından tetkikat yapllmış , bil 
hassa Safranbolu kazasa bu tet · 
kiklere esaslı hir saha olmuştu . 
Bir iki haf ta e\ 'et, yine Lir hey· 
et tarafından Safrıobolunun K•· 
rabük havalisinde tetkikat yapıl· 
mış, buoun üztrinedir ki, demir 
fabrikasının Safranbolu kasaba -
sına on bir ki lometre mesaf e<le 
olan Karabük demiryolu istas · 
yonu civarında kurulmasına ka · 
rar verildiği anlaşılmıştır . 

\ ! ŞAR SAVALARI J 

Bahar mı geldi ? 

~imdi fabıika yerinin kro · 
kisi hazırlanmaktR<lır . İki ay 
sonra da temel atma meraEıimi -
nin yapılacağı ınlaşılmıştu . 

• 
Istanbulda 

Ağır söz söylediği için tu
tula(\ hoca bırokıldı 

Bir kaç gün önce İstunlıul kül
tür müdürlüğündıJ kültür crkdnıh · 
<lno lıazılnrı hakkıodn feno sözler 
soylcdiği i~~in takibata uğrayan 

Vefa lisesi hocalarından Cıwdet 

serbest bırakılmıştır. 
Cevdet, bir müddettcnberi Yoz

gad lisesindeki vazifesine gitme
tliğinden , istifa etmiş sayılmı~tır . 

Bir kanu•-. projesi 

Ökonomi boknnlığı limanlar· 
dııki tonaj ve şıımandıro. ref;İm

leii tarifesinin indirilmesi hnk
kınJa bir kanun projesi hat ı r . 

lamıştır . 

Ankara temsil tikademisi 
müdürlüğU 

r e G 

İstanbul - Ankarada karula
cak temsil akademisi müd.1rlü~ü · 
ne Kültül Bakanlığı müfellişlerin 
den Reşad Nuri'nin tayin edilece· 
ği söyleniyor . 

Arda ırmağının 

Yatağı düzeltilecek 
.... ...,_ 

Edirne • Cumhuriyet • - Ar· 
da ırmağının topraklarımızda yap· 
tığı tablibatın öoUnc geçmrk üze
re Türk - l'unan delrgelcrinden 
mürekkeb bir komisyon )Criodc 
tetkikat yapmıştır . Komisyonda
ki murahb11lerımız 1 alınacak 
tedbirler hakkında bir proje ha· 
zırlımı~lerdır . Bu proje , yakında 
tekrar toplanacak olan komisyon 
tarafından tetkik edilrcektir . 

Arda ırmağının tabii bir yol 
dn akmayışı bizim topraklarımızı 
oymıısıoi ve Yunan kısmında berao 
suyun istilasına maruz buıunaıı 
uni bir odanın meydana gdme· 

ıini mucib olmaktadır • 
Komisyon bu gayri tabiiliği 

ortadan kaldırmağı düşüomektc· 
dir .. Bunun için Arda'nın bizim 
sahillerimizde olan kısınılanna 
Leton sedlcr yapılması ve böyle· 
likle suyun akıştnın doğru bir yo· 
la ıokulmas1 düşüaülmUştür . 

Makedonya ihtililclla-
rına aid sitih ve evrak 

Sofyada istasyon civarında 
bir evde polis tarafından Malu~
dooya dahili ihtilal komitası yani 
Onma aid külliyetli miktarda sı · 
lalı ve evrak bulmuştur . Hundan 
~vvel gene Sofya 1 Köstendil ve 
Makedonyada bulunan külliyetli 
miktarda ailab ve cephaneden 
sonra polis artık Makedonya ttş· 
kilitınan elinde silah kalmadığını 
zannediyordu . Şimdi yeni Laştan 
hükumet merkezinde Makedonya 
ihtilal komitasına aid böyle külli 
yetli miktarda silah bulunması 
Sofya polisini tela:.• düşürmü~tür. 
Polis sıkı bir sureltt- bu siliblarıo 
membıını aıamıktıdır . 

Bır kaç gündcobcri Adana · 
da ıl ı k bir Nisao havası tSiyor 
ve sokaklarda palto geyenleriD 
ceketle gt'zcHkleri görülüyor. Gün-
düzleri sıcaklık hemen yirmi 
kertesini aşmış bulunuyor . Yur· 
duo diğer yönlerinden gelen sey
yahlar • tüccarlar Leı on saat i
çinde mevsim değiştirdiklerini ve 
dondurucu soğuklara alışmış vü 
cut1arını Adana sıcağının ynkclı· 
ğını söylüyor . 

Bağlarda bazı meyve ağaçla
rıoıo ~içek açmağa başlnmuı da 
baharın artık geçilmediği söyle· 
yüp duruyor • 

Malıkc ·uede : 

Çoban Hacı ölüm 
cezasına çarpıldı 

büa ağır ceza mahkemesinde 
yiiz liraya adam öldilren oban 
Haci ve teşvik eden locirlik kö 
yUoden Duranın ceza kararları 
vrrildi . Bu ölüm va\cası şöyle ol· 
muş: 

İccirlık köyünden Duran ve 
ölen Bekir akrı\ba imişler ; Bekir 
arasıra Daranın evine gelir orada 
alarmı u . Bu geİip gitmeltr sır1· 

sında Bekir ile Duranm karısl 
sevişirlermiş . Bunu anlayan Du· 
ran Bekiıi ötdürmek için kurnaz 
!ıklar düıünmüş fakat kendinin 
yepamtyRcağ• bir iş olduğunu an· 
lıyarak çoban lHacıyı yakılamiş 
ve ona yÜ!. lira vad~derek Bekiri 
vlırmasını s8ylemiş . Hacı da ka · 
bul t.tmiı . 

Bekir , Çağşırla kUyü ile Yal· 
nızca köyü arasında on br tane 
koza yüklü arabası ile geçerken 
yolda ağar hasta durumunda Lir 
adam gö r müş . Bu adam Beki ı e, 
acıklı bir dille , yür üyccck hali 
olmadığıoı söyliyer~k kendi inin 
arabaya ahıımasıııı rica etmiş . 
Bekir de ı 

- Arabalarım hep doludur. 
Arkadan gelenlere bin demiş . 
Fakat yalancı bastı birdenbire 

canlanarak Bl' kirin bulunduğu ara
baya atlayıp Durandan aldı -
ğı tabancayı Bekirio üterine bo· 
tıltm1ş ve zavallı adam hemen 
ölmÜ§tÜr . 

Bundan önceki muhakeme · 
!erinde Duranın ve Hıcınıu 
hakkında toplanan ve gerek .. a 
lıitleıio sözü , gerekse Hacının 
bilmeden yaptığı i.ıiraflarlı Bekiri 
öldüıdüğü güokü taLii olmıyan 

halleri bu muhaktmeJe artık lop · 
lanncak bir şey kalmadığını gös· 
termiş ve iş karara kalmışlı . 

Saçlularııı ve şahitlerin ifntlc 
leri okundu . 

Hakim r katil Hacıya : 
- Sen , ölüme mahkümsuo ! 

ve teıvik edeo Duranı da : 

- Sendo altı yıl sekiz ay hı· 
pis yatacaksın .. 

dcdj . 

Palto hırsızı 

Polise şoför Celal adında bi- ı 
riıi paltosunun çalmdığını söylc
lemiş , polisde eski hırsızları 

sorguya çekmiş v" paltoyu çalanın 
Meto Mustafa olduğu anlaşılmış 
t ır • Fakat l\Iustafanm paltoyu 
Ahmed oğlu Hasime ~attığı araş 
tırnıılarla görüleıek çaian Mus
tafa ile satın alan Rasım, pa1lo 
ile birlikte yıkaluıarrk yasaya 
çarpıldıkları polis raporundan 
anlaşılmıştır · 

Soy adı 

Müftli Hüsnü ve oğlu Nıci 
kardtşi Hazım ve çocukları aile 
soy adlarını (Eren) almışlardır . 
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Bir aktörun ölümü f.. 
l'azarı : }'. AıJlı<m 

1 tan bir acı hakikat. Onun me
zarına gelen, ü tadın eo dık 
pert tişkurlarmd n bir Galata 
Sar y lise i talebe inden ve Mıl
liyet gazete inin bir wuh rriria· 
den bşaka kimse olmamıfttr. 

Evvelki yıl d Ömer ) dıa, 
k lb durmasınd n ölüHrmi~tl . 
Be on operet anatkarı ağladı ... 
Ne çık r. göz )tıştyle BlU diril 
mez ki .. Oan bir m zar olsun 
opnmıdılar. 

Ben Ömer \ytİıoı çocuklu
ğumdanberi taoJr, Onun ıı tıoa 
tapınırım . Ne zomau ond n konu
şulu 1 en<11 i l}Jl m ı hıçkıra 
~ıtkıra a •larıuı. MuhBY} elemde 
Ômet Aydını s hncl ı i hUlii i · 
lcycn im y rauın sargıl rı gibi 
a ılır. 

Bir gun Omtır .. 1dı •n e ki 
karı ı 'e eski primadonıı l.1e 
mania konu uybrdum .. öı ara 
sinde we+ ydından b hset-
miştim .. Bana!: 

- O bnu kocalık değil ho · 
c•lık etmiştir ! 

lJeııı~§tİ Ömer Aydın öldük· 
ten onr H şıııet Kamılın dedi 
ği gibi ! 

- Opcrctcilik d ta tek ay k 
ta kalhıı !ır. 

Ne >•azık ki : •· Mevtin cıh-
ğını c\ diklcrimiıin ölümünde 
duy rız. - Cenab Şebabettin. " 

" Aktör ııtırabıo neşe ini f -
t bundan dob çok neşenin ız

tır bını du) n biı· kimwcdir •• , 
kt6r var ki, s hoedc şen görü

mir .. F knt onun kul ki rıncl , 
beyninin içind b yknş eslerioin 
çınladı ını kim bilmez. 

• MeY.ar nrzıtı bö ıUudc bir 
yaradır. - Viktor Hügo - .. 

Ne muttu Receb Snf ) a .. Ne 
mutlu Lu aktöre ki Oıcllo Kamil 
Ömer ) dm gibi d ğil, lıit yığı~ 
aktör orlrndd,larınıu kolları ara-
ınd can vermiş, dökcl bir me· 

ra imle gömülmüştUr. Oouo cena
orızc el ) ıudrı oldukç büyük bir 
k labnlık, gnıctt:ciler, bir müfre· 
zede sü bulunmuştur. Mezarı üs· 
tünde Vedad Ürfı ve " lstanLul 
operet heyeti ,. müdürü H Ihsan, 
ölünün hayatı ve anıt b kımın 
d n değ rini bildırcıı Ö) !evler 
9ermi lerdir. O gün Sam un si 
ucmalorı ve tğleuce yerleri üç 
d kika müddetle lckhikleriııi 
sönJürer~k } çekmişlerdir. 

Receb Saf bütün ömründe 
buudıo dah güzel, bundan daha 
içe işleyen bir nadct görmemi. 
tir . Topr ktn 'ücudu eğilirken 
bu rıcfi s drtin her an sesini 
duync ktır . Bu değer hılırlıklc· 
riııdeıı ötürü de Sam uolul rı acı 
kadaı kull k yıne azdır . 

Sauatkfir ıltğeri bilelim .. \ 
1 nlarımııa ) iicc ölülerimizin hep 
menküta larını dikemiyor ık yü 
rekleriıııizin en temiz yerlerine 
büyiik ölül ıimizio nnıkl rınıo 
uıenkütı larıoı dık lim . 

----------··--------~ 
Silah kaçakçılığına 

tayyarelerle mani 
olunuyormuş . 

H J · 20 ( . ~ ) - ılah 
knç kçıhnına nı ni olnıok ıçıo 

merika hududunda tO la)) are 
uobetlc muh foz llıizmetioi le· 
ruin etmektedir . 

1 'Lh 11 G 1 O · 20 ( . .) -
lilanptuııırı'ın huk t l ıd)e 

t lehi lıakkınd ki k~ ıtlaıın H · 
upım n ter fıml ıı azıloıamı 
oldu uııu i bnt eder.ek )azı ek • 
p rlcri go t rel ıui \C k tilio 
J ı b olduğuım i bat ~· lı cağı 
uı bıldirmi tir •. 

ı ( SON SAVA) 
1 . ~ 

Habeşistan- İtalya i Bulgar başbakanı 
Bozukluğunu Laval mı Konsey başkanına min· 

düzeltmiş? nettarhöınf öyl d i 

Sofya 21 ( A.A) -Başbakan 
Georgef ulu lar kurumu konseyi
nit> Bulgari tan hakkındaki kar r
lar1n dair m tbuata şu be) roatta 
buluomu tur : 

Koose}io k rarı bizi memnuu 
ede eı . Bulg tist nın ökonomi 
vaziyeti hnk ınd maliye komite
sinin verdi 1i çol njkbih bHicü~ 
lerc k rşı yükselttigimiz itir zfur 
lcalıbütlerimizi hıhıı m k rzu · 
ıun daıı ileri gelmiyor . Dilaki 
m liye komite inin ınütalar 10111 

ftlrdk . 3 

21 lkiııei Kaııuıı p zarıe ı ok ıuıadcı11 iıihar ıı 

Mev imin° ıı gUzel filmi 

- ' Pusenin hakkı 
Moşlıur lsl'ımyol yıldızı Jozof Mozik nııı on nl3ııcli \C Zt3\kli 

fılinıleriodl'n hirisi ve Lolki de en g-i.izofülir. 

Ayrıca : Foks Jurnal en yeni Düny havadisi 

Cehennem adası 
Aşk, intikam, sergüze t 

4948 
Sava malüllerinin 

toplanhsı 
cbemmiyetiui takdir ediyoruz . 

Mali v ~yetimid tetkik i~n \ ~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
)aptıüı gayretlerden dolayı kendi·, 
ioe mino ttarıı . Hiı h r t bbü· 

dün erint getirilme i 1 zım oldu· 
Kopeu hog : 21 ( . 1 - İ1a· 

g ·u iheder g zeır ine 'erdiği bir 
b ya• ttıı l hı 1ar nro ı O\ rnnlii\· 
lcri cemİ)'elı o,,a11ından le \İ •in 
dooim rkn ıorofındnn oturan Aldın 
Aud r ıı, ulu lor ara ı cephe , e ki 
ınuhııribleri kongre inin ub ıtu Ko· 
ııculı g da ) npı1 coğrnı lİ) lemi . 

lmou 11\0 molulleri ikinci lııı · 
k m l'ı u e devi t t(ıroıi nzn ı J İl'· 
lıelin de gele rğini bitdirnıi ıir • 

Nazi faaliyeti 

\ i un 21 ( O)C 

\iner fo ehi ıo ~ör u tur daki 
zi te kilütlnn mufeıu ... i b Ha\nnt· 

mundkhene g lmi~ıir , Hu kenllc 
nzi fonli) eti en iden lın louu tır . 

Avusturya Bnşbakanın 
özene de.., er öylevi 

\ İ)Dna : 21 ( . \. ) alz· 
burgda ~ tnn ı phe inin lıir ıoııloıı 
ıı ında lln:.hokon u:.niğ d<'mi ıir ki: 

llrrkce Avu tur onıu bir im n 
ulu ll oldu •unu bitir ; r l hus 
tur) ulu 1 uzıft• ini onl'ak oıü • 
ıs kil 'e lı kım L; ıldık..: op.ıLilir. 
Uu i tiki ı. hu lı kimi) t \C lıu hlir· 
rİ)Cl bizzoı Alman millctiuio \t' 

dlıu) bnrı tunı uwuf ati n mın 
korun c tır. 

Bitler 
O han ler istiyormuş? 

P HL . 21 ( . .) - lınrns 
aj ıısınm Berlio muhabirinden 

ar re iauu Alnı ny nm dı"' 
İ)8S3 ınd de •ışiktik ppınadı

.;ın benzer Hitlcr ont e iman 
anın )Cnideu ilulılnom lıakkı 
taoıow daıı \ er y audlaşma ı 
oa göre g r~kcn lı r hirlü ilulı
laıı bar uıa mc lmrıy tiuiıı prcıı 

sıb itibarile r ddcdecckmi:; . 
iman), nın l raıı n ) nptıgı 

ycg" ne ınli bel tek lif Holand 
.im ll)O llndlo m sm bı•ıı1.er 

Lır deıni t 'a\ üz aııdla~mn ı 
akdine dairdir. Alnımı malıafili· 
uiıı knnantinc göre lmnu hüku 
mcti im diki vıZİ) ctıni muhnf -
z-a etme •i f ideli gordüğii dlı t· 
le hiçbir uln 1 r nrcı ı ı alılıud 
altına giı m k rzu uutla de il-
dir . 1 &\al ile l landr.n ın tın '' 
onund 1 ondra ı zi)areılcri t 

r sıod hu me le hi~ şüblıesiz 
nazarı itihaı o lmocn tır . 

Bir milyonluk ödünç 
BJ) l j 
IJoııcıı 

ğu kanıntıoda bulunduğumuz için· 
dir ki memleketin h kikı vnıiyeti 
it" b ri) le yerine g tirilme i miim· 
kün oltıııyıtn ıaahhütl re girişeıne· 

yiı. 
Bu münaseb tle Hulg r nokt i· 

Adana Borsası Muameleleri 

c l J 1 ııl n Mikdar 

l\ıla 

naz rıııa müz bcret elen konsey ;•-~'-----=--'--
~ei i ve TUrkiye Cumhuriyeti clış 
h anı mubteum Te\ fil< ras'o 
mion ttnrlığıuıı rzetm yi kendim 
içle güzel bir v zif bilirim . 

Bulgaristenın akın komşu u 
olan TUrkiye , memleketimizin 
h kiki \ aıi) eırnl bilmekte \ e bu 
isteki haltı hare etimiıiıı do ru· 
ığunu tt' tim etmektedir . 

Amerika döviz 
~ 

ticaretinde tahdidat koy\tn· 
larla ticaret yapmı~ acnk 

\ A J (,,'J O : 21 ( \. .) -
Hu~\Clt ıo lıarki i lcr İt'İu husu· 
i oıiişa\iri Beek Bull ıarafındın 

dii,.iioülcn en zi adc mii aildcye 
ınudıar millet ulu nnun kn) ıt.,iz 
'e rtı:ıız ol rok tatbikiudeıı \ nz 
gr ·ihnesiııi dö\ iz ticaretinde 
t lıdidnt k ysu )Jİ!: lıir milletle 
tie ret ınunlıcdt ioiıı )Upılı!ıa
ınn mı \C hükfımctin lıaricı tİt'n· 
ret~ daimi ur tte yardım cim 
iııi i temi tir . 

Tan gazetesi 
Oı ta Avrupa barışının mu
hakkak olacağını yazıyor. 

---
p ıİ : 2J ( !\. • ) - 1 Ull gtı• 

ırıt i di)or ki ; 
ue' re gôı ti ııwleı iııın oııuııda 

bıı 6rk oııl uııı ı opılıuu ı için 
uıniı Hr ı i guni,.lı ı , nr. \iman 
krııdi me11f ıl rın k r~ı giden·k 

K<"len tolıutııu 

Bakla 
Sı 

----~~ 
Hızır 

hnmıı;tır. 

~ lı"ıl mulıır rndaki itir zl ııuo ı r r 
bilr M e oı(n rupo hon ınıu el ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~ 
lJirli~ile H rilreek zom ııl rl ku\ • 
't ıleudirilıu i fi ri hiç de hır kı· 
lal k df'ı;ıldir. 

Bir p&trol gemisi y ndı 

l'\)Ork • d ( \. \ ) lçiudt 
'uııgıu çık 11 lcal 11 \ah erd pr<rol 
emi i Pll\crıorikonun -oo mil l ıı 

dor nçıl 1 rıııcl ' nmokı dır. tlrınJ 
im ıı ' purıı ""minin imdadına 

ko mu dur . 

Cenubi Amer·ıkaya tay
yar post( S' tecrübeleri 

l trc 21 ( .A ) - F rao 
Cenubi meriko ı po la irtibatını 
pacık olan jo er Lebrh t yy -

rcsı mü aid ııetic ·li lecrüb lcr 
) pmi ur . Ynrın veya nlı günü 
b r k l etmrsi ibtimnli vardır • 

Sarik mışda bir define 
bulundu 

Bur do 

Bu kşam 

Alsa ray sinemasında 

Billur sesli yıldız 
Marta Eg rtın 

1 t.111 ıl ellİ 'I 

Adalar . "' . 
ıçegı 

Duny c nn ti l lo\ ıy Jal rınJa CC\ rilmi f 'knl d <>ğloııeoli <ıpı:ıı 1: l 
Guz 1 s ·sli ~1 rta 1 g rlın bir ok arkıları 1 h ny oıl l:ıı 111111 tnbii ~u
zclJiklori İ\ iııdc11yaşanını ~bir k mor. ro ı . 

Gelerek proğr m 

Madam Bahrflay 
Silvia Sidney 
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Firtik 4 (!'ürk Sözü) 

Seyhan defterdarlığından • • Avustury_a ıe_hinemi ? ' 1 Belediye ilanları 
LONDRA : 20 (A.A.) -

Observer gazetesine göre Flan· .. _________________ Karytıs 

d E 
'

' L d ı ________ _. Kızıltahta 

en ve ava ID OD rayı ziya· . Beledı·ye başkanlıg"' ından •• 
retleri e ~nasmda Sir Con Say 

Cinsi 
Tarla 

Dönüm 
100 

Metruki ve hududu 
Şarkon tarik gar ben şif şi · 
malen tarik cenuben ~if. 

men Roma andlRşmaıınm A'\'US· Yalmanlı 
turyaya ait hülc um feri lehinde 1- Mirza çelebi aıAcrası ilk müteahhidin nam ve hesabına olmak 

• 

)) " resmen bir nevi tasvib beyana üzure, 345 metro uzıttılacaktır . 
tında bulunacaktır . 2- Bu iş aleni pazarlıkla b1:1lediye encümeninde ihale edilecektir, Yalınızca 

Jngilterede büyük bir hasla 
1 

3- isteklilerin, _şr.ırtnamesini görmek ve yapılacak işin mehiyotini Karaenbiya 
• 

Beğ ve kısmen tarla 

anlamak ÖzerA, her gün beledıyo f~D müdürlüğüne, V0 pazar ltk İÇİn bir 
ne yandı / ay içinde, her cumorteei ve salı günleri öğleden sonra saat üçto belediye j 

Londra : 21 (A.A) _ Dün gıoce j daımi encümenine gelmeleri. 4952 22-27-31-4 I Bahçe kariyesi 

Londra hadane~nde şiddedi biryan· -~--~-~-a----~---~~~----~~ 

farla hazine ite müş
terek 

gıo çıkmışdır • Ha~tantde bulunan 
250 bruıto kurtanlmışdır. İnsanca hiç 
bir zayirt yoktur. ı Seyhan defterdarlığından : 

1 
Mahalfosi Cinsi Numara · Şağili Jandark krPvezöril 

LOSAN.JELOS : 20 (A.A ) -
Jandark krevezorü P•nama ka
nalının 1300 mil garbinde Kıio
perton veyahut Pasyon adası is
mi verilen adayi resmen tesel
lüm etmek için pazartesi günü 
haraket edect!ktir • 

ikinci Müntehib seçi
mi devam ediyor 

- Birinci firtikden artan -

srösterdiğı yüksf'k alika görül . 
meye dcğf'rdi • Gece §ehir elek 
triklerle tenvir edilmiştir . 

AYVALIK: 21 ( A.A) -
Düo şehrimizde ikinci stçici in
tihabı yapılmışhr . Bu gün yapı· 
lan tasoif te 12.158 müntebıbten 
3.810 u bayan , 4.529 u bay ol · 
mak üzere 8.339 müntehib reyini 
kullanmış ve ittifakla Cumburi · 
yet Halk }i'ırkası namzetlerinden 
14 bayan ve 40 bay 1 inci seçici 
ıeçilmiştir . 

1Zl\1İR : 21 ( A.A ) - İkinci 
seçici stçimi bitmiştir . seçilen 
1214 ikinci müntf'hibten nefsi lz
mirden 152 si Er kek ve 56 sı ka
dındır . VilAyete bağlı kazalar • 
dan da 855 erkek ve 151 kadm 
vardır . Her yerde Halk reyle • 
rini C1ımhuriyet Halk Fırkası 
namzetlerine verilmiştir . 

lanisa 20 ( A.A ) - Bugün 
vilayetin hu tarafında müntehıhi 
ani ırçimine başlanmıştır . Se· 

çim ayın 24 ünde her tarafta bit· 
miş olacaktır . 

Sofu bahçe Üç katlı 1 inci 2 oda Sofu bahçe mahallesinden 
2 inci kat 2 oda ve bıdt bıdı Uııct Mehmet kızı 

Şaban iye 
Un pazarı 
Saç bedflstan 
Sac bedestan 
Un Pozart 

bir mutbah ve helA 
3 üncü kat 2 oda ve 
sofa 
Hırne tahtani 2 oda 

DiıkkAn 

,, 
,, 

• 

Necmiye 

No: 
45 Erdişli Tevfik 
1 Kah veci Rahim 

50 Köşker Hasan oğlu Ahmet 
37 Halef oğlu Şükrü 
12 Bastacı Şeref 

Hazineye ait yokarı<ltt yazılı hane ile <lükkdnların 5 aylık icarı 30. 1-
935 tarihine musadif çarşamba günü öğleden sonra saat 14 de ihale 
edilmek üzeM on beş gün müddetle açık artırmağa çıkarıldığından ta
liplerin yüzde 7,5 teminat akçalarile birlikte millt Emldk idaresine 
müracaatları ildn olunur .4947 21_23-27-30 

Titüleskonun 
dedikleri 
----------

- Birici firtikten artan -

releri büyllk bir alaka ile takib 
etmektedir . Romanyanın coğra
fi vaziyeti onun bir §ark misakt· 
nıo akdi için yapılmakta olan 
müzakerelerin bir an evvel neti
celenmesini arzu etmekte olma · 
sını izaha kafidir . Biz , Roma 
itilafını Tuna havzasında yapıla • 
cak bir teşriki mesainin esası 
ıddetmekteyiz. Romanya bu iti· 
fifa bütiln samimiyf:ti ile iştirak 
edecektir . Fakat bunu yaparken 
küçük anla§masının ve Balkan 
anl•şmaıının azaıı sıf atile giriş • 
mit olduğu taahhütleri hesaba 
katacaktır . 

Dişçi M. Nedim 
Yeni Otel karşısmda açtığım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami, 
teshildtı gösterdiğim gibi cuma 
günleri fukara için tedavi ve diş 

1 çekmek meccaoendir . 
3 

Adana Ticaret ve sanayi odasından. 
Ticaret odalarının bütçe seos

ltri takvim sonesiyle<lir . Odalnr 
kanununun üçüncü maddesi tüccar 
kaydiyelerinin üç ay içinde tahsil 
e<lilm•Jsini amirdir. Oda idare mec · 

Cırık 

Sirkeoli 
)) 

" ,, 
)) 

'1J 

)) 

» 
Hüşeyin Hacılı 

Mürsel oğlu 
Çotlu 

lnnaph 

Zıpkıcı 
Kireç ocağı 

Şahin ağa 

Tarlanı nısfı 

Tarla 
)) 

)) 

ı. 

)) 

» 
)) 

" 
)) 

Tarla nehir 
Tarla 

Tarla 

Tarla 
Tarla 

)) 

terki 

Hüseyin Hacılı Tarlanın 4 de bir 
hissesi . 

il erekli Tarla 

Yenice 

Efülk 

Akkapı 

Misis 
Pekmez hüytiğü 

Yspaçlı KAfir Kıram 
mevkii 
Sarı huğlar Ayvaz 
oğlu çiftliği 

)) 

• 

Bah~·e 
Tarla 

• 

• 

700 

70 
989 
155 

J 172 

1400 

50 
180 
200 
50 
80 
50 
80 
60 

334-15 
60 - 10 
600 

825 

50 
225 

348 

115 

300 

39 

15 

30 
40 
70 
35 

87 evlek 2 

lisinin 4 - 1-934 tarihli kiırarile 
k .. y<liyelerin tahsili bu suretle ya · 
pılacok ve Martın sonunda arkası 
alınmış bulunacaktır. Üç ay içinde 
kayJiyelerini vermeyenlerden ka
nunun üçüncü maddesi mucibinde 
üç misli olarak tahsil edilecektir. ,, 11arla içinde iki oda 22 

Aarap oğlu Koprik. Sarı 
Sarkiz. Kaspar kızı Saraf 
han Parsum 

Kirkpr Biıdikyan vercsosi 

Hanna lıatundau meLrfık 

Çolak Ahmetleo mahlul 

Cor eğlu lbrim 
Tat oğlu Karaber 

' 
Hnzino hissesi 

Çif~i başı V ıınisteo 

Meyrem kızı AybT\il A JKARA : 20 (A.A.) -
Sayıu:seçimi itleri memlekf'lin 
her tarafında ilf'rlrmekttdir. 
Bir çok yerlerde ikinci mnntfbib 
seçimine haşlandığı gibi biıçok 
yerJcrdc de ikinci muntehibler 
seçilmiş ve her tarafta C. H · F. 
namzetleri h"men hemen itti
fakla kazanmışlardır · 

Küçük anlaşma ile Balkan 
anlaıması ve Fransa ile olan itti· 
fakımız harici siyasetimizin esa. 
ımı trıkil etmrktedir. Romanya 
ıle Sovyet RuAya ve Sovyet Rus· 
ya ile l•'ransa arasındaki dostluL 
bütün hu ittifakların normal bir 
surette faaliyette bulunmalarınan 
zamanını teıkil etmektedir . Bu 
ittifaldAr hiç bir devlet aley· 
hine mütev«"ccib değildir ve Av
rupanın bizım memleketlerimiz 
tarafından işgal edilmekte olan 
kısmında ıulh için birer temi · 
nattır . 

Konunun br>şinci maddesi muci
bince de bu üç misli kaydiyeler 
icra yalu ile alınııooktır • Oda tah-

Zencirli Boğ ile bağ yeri 45 evlek 3 Dinkçi Kikor Kiriş~i Ro
pen ve Ermeni Hamal 
lstanbullu Vagim verese· 
lerinden metruk 

G,.ıcm haberlere göre aeçim 
mlinase betile Belediye dairderi· 
nio önü bir bayram yerini •n 
dırmaktadır • Halk seçim işleri 
ne kar§ı büyük bir alaka göstf'r· 
mekte ve reylerini içten gelen bir 
bağlılıkla fırka namzetlerine ver 
mektedir . 

Şehrimiz ikinci münt~hibi se· 
çimi yarın bitecrktir . 

Bu , Sovyet Rusya ile olan 
münasebetlarimizin inkişafını ne 

sildarlarının müracaatında tüccar 
ve esnafımızın cezalı tahsilata ma· 
bol bırakılmıımak üzPre kaydiye 
ücretlerinin ve kazanç vergilori 
üzerine munzam yüı<le 2 Oda res 
mini vermoleri ehemmiyetle tav· 

1
• siye ve ilAn olunur.4951 2-3 

ldana Adil ihtisas mahkemesinden. 
26-12- 934 Gecesi Payas sı

nır boyundnki nöbetçiltırin pusu. 

" 

Danİ§ment 

lnnoph 
)) 

., 
)) 

ilacı Hüseyinli 

Bebeli Mevkii 
malaz 

Tarla 50 

Tarla 138 

" 
3980 

,, 
• 
) 

7 Odayı havi 1 bap 
~illik Jamı 
Tarla 

20 
300 
30 

250 

suna düşen kim olduğu bellisiz ,, » » 100 
bir adamın attığı 26 kilo şuker , ,, 50 
bAŞ kilo 100 gram lokum, dört ka- ,, • » 50 
lıb çamaşır sabunu ve bir çift ço ,, Ak göl ,, 50 
cuk ayakkabısının kaçak olduğu ,, Persek » 50 

Simikyan Artin oğo. 
Abidin pa§a vereseleri 

• 

)) 

)) 

• 
) 

)) 

~flı 
Ali o;1'1u 
Fatma .tltı 

• Of't 
Verdinıfl 1 

.. k 1ı1Jt1 ./ 
BöyU ] 11•"'" 
ı ııunit "6 » 

Her sınıf halk reylerini ver 
mek için büyük bir tehalük gös: 
termektedir . lsparta Tekirdağı 
Denizli ve §akta seçim bugün 
başlamı§tır . Antalyada da yarin 
başlanacaktır . S ]ı günü tekmil 
İzmir Vilayetinde seçim işleri 
olacaktır . 

kadar takdır ,.tmekte olduğumuzu 
gösterir . Zira Rusyanın Fransa 
ile olan münaaf'bttlere ne kadar 
büyük bir ehemmiy"t atfetmekte 
olduğun biliyorum . ve havanın karanlık ve yağmurJu 

l ı .. ·· ·· b 1 • Kara göl >t 50 ., " 
o masırıt an oturu un arı atan ada- Ak öl • SO Süleyıııll"' 

GÜMÜŞANE : 20 (A.A.) -
VilAyetimizin ht.r tarafında ba
yınlar C H. F. üye yazılmakta· 
dar • Yazılan bayaolann sayısı 

erlcelcleri g"çw,.k üzeredir . 
GÜ ttlŞANE : 20 (A A.) -

Fırka köy ve nahiye o<'.aklan 
idare heyetleri her tarafta yeni 
Jenmiıtir. 

---Paranı!-
Boş yere harcama ve har• 
cıyacaksan yerli mah al ! 

Adana memleket has
tanesi Baştabipliğinden 

Adana memleket hostnnesiode 
yapılması muktazi 1984 'ira 43 
kuruş bedeli keşifli tamirat acık 

eksiltmaye konulmuştur. Eksiltme 
935 senesi ikinci kAnununun 31 
inci perşembe günü saat 9 dn Vi
IAyet encümenin~e yapılacaktır . 
Taliplerin şartname ve keşiCoame-
yi görmek üzere her gün hastnno 
idaresino ve ihale günü de vildyet 
encümenine müracaatları . 4930 

14- 18- 22-27 

Ev aranıyor 
İki üç edalı kiraya verilecek 

evi olanlar matbaamtza haber 
versin. 

mm yakalanamadığı dava edildi- " g .~ı 
\ ·J'' 

ğinılcn 2271 sayılı yasanın 4 üncü Hazineye ait yokor <la cins vo mikJarı ve şağılleri yaıılı ~iflik damilc ı:ırlalarıı11 1
1

111ck 11~11 
maddesine göre bunların devlete .JıP' :ve 31-1...:935 tnrihine musodif perşembe günü öğl~deo sonr saat 14 Jc ihale ı.;~• 11~ıeıu mal edilmesine karur verildiğinden miiddetle a\!lk artırmoğa çıkarıldığından toliplerio yüzde 7,5 teıninat akçalarile bır ,,7,,..'JJ 
bir diyecekleri olanların bir ay 4 /1 

içinde mahkemeye beş vurmaları tesine müracaatları ilan olunur. 4943 20-2 _,,, 
bildirilir. 4953 

Seyhan muhasebei hususiye lebe
sinden : 

521 Model 6 silindirli Fiat mar
kalı Viltıyet hizmet otomobili mu
hammen bedeli olıın (600) altı yüz 
lira üzerinden açık artırma ile sat
lığa çıkarılmıştır . 

Talip olanların % 7 1 /2pey ak
çalarile birlikte 935 !ienesl son 
ktlnunun 31 inci perşembe günü 
saat 10 da Vildyot <laimi encüme
nine ve otomobili görm k istiyen . 
lerin de her gün dairemize müra 
cnathrı illln olunur. 493 l 

14-17 - 22-28 

Adana asker\ hastanesi Baş Hekim
liğinden . 

1 - Adıınıı Askeıi lıastıınosine 
30 liru aylık ve bir nefer tayin 
bedel zammile hasta bakıcı olma· 
coktır . isteklilerin : Uüsnü hal 
mozbotası , nüfus kağıdı , sıhhat 
vesikası, tahsil derecesini ğösterir 
mektep şelıa<l~tname v~ya tastik-

\ namesi evvelce çnlışlığı hastane
leruen aldığı vesika, askerlik hiz -

Çukurova harası müdürlüğünden: 
Harada bulunan hurda lıahle 

makina aksamı ve pulluklar pa-

lo.rı görmek ,.e pazarlığa iştirdk 
etmek üzere haraya müracaatları. 

4954 

metini yaptığına dair vesika ile . 
Askeri hastanesi başta1Jipliginc 

1 Şubat 935 tarihine kadar müra · 
. caat etmelidir . 2-3 


