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Tasarruf haftası açılırken : 

__ ....., 

Dün ismet inönü çok değerli bir söylev verdi 
Başvekilin · bu nutku bütün memlekete sevinç, emniyet 

verecek kati ve parlak bir vesikadır , 

. . et İnÖnÜ:(Her hanki bir hadise karşısında TUrkiyenln kendi vaziyetini müdafaaya mükte
şımı ı " Olduğuna herkesin inanması memleket için büyük bir kudret kaynağı olacaktır) diyor. 
mail .\nkııa : 12 (Rıdyo) _ Tuer-ı Aynı v.ziyeti fındıkta da görü §ündüğü~üz g.ib.i b?tün mıımle- aralık eodiı e yi mucip olmu§tu. Fa· 
1. ,-. :ftıırnı açıyorum. Bu hafta yoraı. Bu mabıulumuz da daha ~el . ıe efıtmelı~ı~ kı; ~ıf~rı~~ . v~ kat aol~driımıza göre ihtiyaçları· 
1 d U~ tlınğıcında memleketio e- çok olduğu bHJde fiat aynıdır. ıçerıde satmak ıçın yttıştırdıiımız mıza lıafi ıelecektir. 

v illik Vıziyetini açık bir Puret· Evvela fiyatlarda bir suııotı gö· mallar kafi dtğildir. Arkadaşlar! 
Qlılıı etmek benim için bir rülmüısede ıonr.odao normal vazi· Buodao bir kıç sene evvel iki Ekonomik tedbirler • 
lekct borcudur. ytte girmiştir. miıli mahsul alm•i• çalışmrılıyız Sırası gelmişken ıize bu :e-
llıut ediyorum ki: bu ıeneki Tütün de geçen ıenekiaden fazla · diyorduk. Zannediyorum ki; gele· oe ekonomik politikamızda aldı· 
Plıııııadı ı~çen ıeaeki gibi 1 dır. fiatlar diişmemiı yükselmiştir . cek ıeoelerde tedbır alarak fazlı ğımız tedbirleri anlatayım . Bel· 
'llıf 

•yetle bir gün g~çıreceğ-iz . li bıılı mıbıullerin fiatları üze• 
•Çen seneki faaliyetimizi hnliiıe ederek rinde bükftmet kontrol yaptı . 
b iıınız ııetice gelecek ıene içın yeni Tuz, ıeker, çimeato gibi mad· ,__"""1 •ınıe alacaktır. Gelecek senede ıimdi delerin ba.ıineden fedakirlık ya 

tlaha iyilerini dıba parlıklarını ala paralı memlekette ucuzca 11rf ol-
1 •zı §llphe yoktur. Elimdeki notlardao malarını çalııtık . Fıatları in-
tketin ekonomik 11halardaki faaliyet dirdik . Dahilde belli baılı mad. 
111 aıılftmat arzediyorum: delerin fiatlarını ucuzlatmak hü 
•hsullarımız '] kumetin uulı politikuıdır . 
11 •eııekı mahıul· Huinece fedalcirlık olıa dı 

' 1
• geçen ıene- i bunu makul bir fıedıkirlık olarak 

daha fazlıdır . 1 kıbul ettik . 

' çıkardığımız 
dtın ııtı; fiıt· 
•lıa yükıektir . 
ile fiatlarro düt • e . 
ti lıir noktadan 

tı Ccllıedecek ma
ltdit . 

lllıhaulu seksen -....--1'1111 olmuıtur . Ge
.__ .,,toe elli bin ton 

Şekerin fiatını indirdik fa
kat fiıtın enditilmeıine mukabil 
iıtihlik arttı . Bundan sonra bıı 
politikayı takip edeceğimiz mad
de kömü ı dür. Buna da başladık. 
Kömür mraclesini memleketin 
ea&1 l ı bir ihtiyacı ~e temel mad· 
deıi tJlarak ele nlalım. İş 1 iyeo o 
c111<ı . . • ..,,,, feo• :ıliyor . Mew~~

ketin bir çok yerleriode>ki kö
mür mRdeolerimiz metruk bir 
haldedir . 

nı1 

lu~ 

ğt 

r 
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ıtık. Mıbaulun 
ıenekındea fazlı 

'•ııa rağmen fiatın ıyoı oluıu 
~llarımızm daha iyi olduğu 
~ tlıcılarımızm arttığını göı-

H .. ice çıkardığımız mallırdıın 
bu iki rakımı saydım. Mesela: 
pamuk mahsulumuz da böyl edir. 
Y aloıı, bizim burada beraber dü 

Beruttaki heyetimiz 

riye komiserliğinden tiirkiye ka-
4Larının içeriye alınmasını istemış 

• tıye 
• 1 

mebuslarına tahsisat yok! 1 

' t~ıuı : 8 (özel aytarım •zdan) - legrlerioio iştiukile bir toplantı 

yapılmıtlır. 

mıl yetiıtirmeğe i•yrete llle<'bu 
ruz. 

Biz pamuk, yün, ipek gibi mad
deleri içerde beynelmilel fiatlar . 
dan danha fazlaya alıyoruz . Bebe· 
mahal bu mail., çoğalmalı, çün
kü fi atın normal bir bale gelmesi 
çaresi bolluktur. Mıkdarı ne ka 
dar fazla artmrıak ucuz bir malın 
fiatı lemin etmit oluruz. 

Ziraraat mıbsullarından bıbıet . 
tikten ınnra ekiodeo de bahsede
lim: 

Bu seneki ekinımiz geçen ıe· 
uekindrn az olmuştur. Bu hal bir 

BDtDn baolarm rasyonel ve 
verimli bir ıurette i§lemeai mem 
leke! için bir hıyıt meselesi · 
dir . 

Bunun içia bu sene ve gele
cek senelerde kömDr üzerinde 
geni§ miktardı çalıştığımızı lfÖ · 

• eceksiniz . 
Kömürün f•brikalard•, sioıi 

. ı üessueler de kol•yca iıtih -
:lik edebilmesine çılıııyoraz . Bu 
L..dar değil, evlerde de köoıür 
yaktıracağız . Bugünkü medeni
yet kömüt ve demir Üzerine mÜ· 
e1&e1tır . 

-Gerisi ikinci sahi{ ede -

--~~~~~----·---------
, 
0 kıı Berut gazetelerinin yaz· 

ı:__-··~ göre Enıniyel genel dirtl;tö 

~ bııkanlığı ıltıoda Beruta 

Tllrk h' )' eti Tü·kiy t oin aıoır ve ~· 

iç emniyeti için hududa yakın 
yerlerde otaran Türkiye kaçakla. 

Tecim okulunun sergisi 
Dün ilbayımız tarafından bir çok davet

liler önünde törenle açıldı .. 

'tı•'" 

1 l .01ın Türk heyeti bura em-
1 dı,,ktörlllğüyle temaslarına 
1~ etmektedir. Bay Şükr0Ü bu 
~ •rı hakkında gazelecılere 

1
•tta bulunmaktan iırarla is 

ıs 'Yleınektrdir . 
l\'tulabrar)ın verdiği bir ba 

,~6re de Suriye yüce komi 
•·''de Kolonel Bro~ ve emni· 
•ıt k 

' törü Rııit ve Türk de -
ı-
1 Artırma .... 1 

1• bir cılışma işidir 
~·Oc .... 

ııuunu kıiçıik yaşlan 

------~ 

:ının içeriye alınmaları ıçin bir 
teklifte buluıımuş ve bu zararlı 
adamların bir de listesini vermiş 

tir. 
Türk b• ye tile yüce komiserlik 

arasındaki konutm•lar çok samimı 
bir hava içinde geçmektedir. Mn
zakr relerin daha bir hafta ıürne
ceği t•bmin olunuyor. 

Şimali Suriyede bulunan bazı 
türkiye k•çaklarınin da İç Suriye 
ye alınmalarınııı iki hükumet ara 
sındı karıırlaıtırı lmak üzere oldu
ğu söyleomeklrdir. 

Türk beye ti b•ıkanı Sükrü, 
Lllbofio emniyet direktörü ile bir
likte Bıerut polis merkezlerini zi 
yare! etmiş ve merkezde töreole 
karşılanmıştır. 

Brrut : 8 (özel) - Yüce komi 
~erlıkte fioanı müste§arının .baş
kanlığında ve Suriye finans baka
nı ile müsteşarının ıştirakile yapı 
lan bir toplantıda Suriye bütce
sinin so n iocelemehri yapılmıttır. 

- Gerisi ikinci sayfada -

Dün Tecim okulunda altıncı 
lartırım haftası mllnııebetile bir 
ıergi açıldı . 

Bu açılıt töreninde ilbay Tev
fik Hiidi Baysal, Tüm Kurmay 
Başkanı ve ıube direktörleri, Kül 
tllr Direktörü, baDkalar ileri g'· 
leoleri hazır bulunmuılardır . 

Tam ıaat 15,10 dı ilbay bn
yllk salonun kapısındaki kordela 
yı keserek ıergiyi açtı . Salonun 
her tar.fı g•zildi . Bilb1111 ber
keıio durduğu bir yer vardı , Q . 

dı büyük bir Türkiva hori 
tuınıo bulunduğu yer idi . 

Bu huila üzerinde yerleri teı 
bit edilen illerdeo bir ıerit uzanı. 
yor ve bunun soounda onuo yetiş
tirdiği mabıullere aid resimler 
göze çarpıyordu . 

Diter bir haritanın üzerinde 
Sümer hankıo işl .. ıtiği fabrikalar 
ve iıtirakile 934 - 936 yıllarında 
kurduğu ve lcuracığr fabrikalarııı i 
resiııılui vırdı . 

Salonun duvarlarında müe1· 
seaeltr için reklam reıimleri kn-

' ma§, bıva kurama afiıleri, ithı-
IAt ve ihracat grafikleri muhte· 
lif reklam öı nf'kleri görülüyor
du. 

Tecim okulu gr1figinde okulu 
bitirenlerin durumları ıösterıli· 
yordu. 

Buna göre 41 i Tecim Liseıi
oe devam etm,.kte, 12 si devlet 
memuru olmakta, 22 ıi ticaretle 
uğreşmakta , 40 ı bankalarda , 
10 u fabrikalarda, 14 Ü T~cim 
n leriade, 5 ti de boıtadır • 

Ba beş kiti kızdır . Bir İfe 
girmek isteğini göslermrmitlerdir. 
Diier bir ıırafikte muhtelif yıllar· 
da Tecim okulunu bitirenler ııöıe 
çarpıyor : 

1924 - 25 de 10 erkek, 
25 - 26 .. 18 " 
26-27 .. 8 .. . 
27 - 28 " 18 bunun 3 ü 

·- Gerisi ıiçürıcü ıayfada -

•• 1 
Yali m•ll~r sergioioi diin yüz . 

)erce halk ıı yaret etti 

·---·-----' 
UN IKİNCl YIL - SAYI 3402 

1 
Yerli mallarsergisi açıldı 

j Bu yılki sergi, şimdiye kadar açılan· 
lardan çok güzel ve intizamlıdır . 

~--~·.-. ... ~~~~ 

Akşama kadar yüzlerce halk ve öğrenici 
burasını gezerek teşhir edilen malları 

takdirle gözden geçirdiler .. 
Altıncı yerli mallıır Hrğiai dün 1 

Halkevinde açılmıttır . 
Saat ona dotru büıüa hazır- 1 

lıklar ikmal edilmiş buluouyord..ı . 
Tam oodı İlbay Tevfik Hadi Bay 
ul , Urbay vekili Rasim, Cu ·· 
muriyet H.Jk Partisi Baş · 
kan vekili Muıtafa Rifat, Halke· 
vi Baıkanı, Tüm General vekili, 
Albay Fahri, mülkiye ve adliye 
dayreleri direktörleri, Tecim, Ta
rım odıluı ve Boraa Baıkan ve 
ily•leri, bankı ve müesseselerdi · 
rektörleri ve epeyce h•lk ıergi 
binasını gelmi~ler ve ıergi komi· 
teıi tarafından k111ılınmıılar -
dır . 

İlbay Tevfik Hidi Bıysal; Cu
muriyetin ekonomi sahas ında yap
tığ-ı büyük baıarılıklardao babıe· . 
derek bir tepsi içiode suoulan 
mRkaaı B larak kordelayı kesmiş ve 
sergiyi açmıştır . 

B•şla İlbayımız olduğu rı•lde 
bütün sergiye gelenler bu yılki 
ıergiliuin ciddeo çok zenırın ve 
muntazam olduğunu görerek bu 
nun t nzimiade büyük hizmetle · 
ri göıCl<n komite üyelerini ve ser· 
g ıye ııtıralı: •ucu wur.18t1t: oa ... . p 
)erini ayrı ayrı takdir etmitler

dir . 
Komite tarafından ae~ıiyi ge· 

zealere İımirimiıio güıal incirle 
rindeo ikram edilmiotiı . 

Serginin açılmurndan önce 
baılıyarak öğleye kadar ıücl ban· 
do muhtelif güzel ı.. • valar çal
tır . 

Sergi aktam ıaıt 18 e kadar 
açık bulundurulmuş ve havanın 
yığmurlu ve çımurlu olmaııoı 

rağmen yüzlerce halk ve mektep· 
liler sergiyi gezmişleıdir . Sergi 
bir hafta devam edecektir . 

Sergide mallarını teahir eden 
muesseıeleri ııraaile a~ağıya yazı 
yoruz: 

Alt kattı ; Tar~uıua uıta Şı 
binin mrthnr ve nefiı baklavalı · 

rı . 
Yeşil Buru pızarı sahibi Ö 

mer UyHlıo paket ve tenekeler 
içeriıinde bulunan y•i, zeyluoyı
i•· kaşar ve beyu peynirleri . 

Cumuriyet fabrikaaıaın un ve 
irmikleri . 

Zeki .Akçalının yetiştirdiği pi · 
rinçleri . 

Tarım okulu aukiuist bölüroll 
öğ-ıenicileri tarafıoden yapılan 

pulluk , kazma, kürek, çapa, tırmık, 
yayık, peepas, lıQIZ makinelrri, 
arı kovanı' bez koltuklar ve kü
çük boyda makine alil ve edeva 
tı . 

Yine Tarım okulu öğrenicile
ri tarafından yetiştirilen aakıiye 
içinde nadide çiçekler, on altı çe
ıit oarinciye meyveleri, (baolırın) 
içinde bilhaaaa kız mtmft&i deni
lco m•yva çok brğeoilmiştir ) . 
konserve halinde ka ... nozlarda 
muhafaza edilen meyvalu, muh. 
telif . çiçek pıınuk vesebze lo
kumları, ıüt ve yoğurtları . 

Salibio fabrikuında tOrQICı 
Hüıeyinio her ıeyini keodi yap
mış oldutu ve 932 - 935 yılına 
kadar biç bir arınya uğraınıyan 
iıtim makiatleıi . 

Üst katta : 

Uray binası altında tekerci 
Cumalioin aekeılem .. • reçel, ŞU · 
ıup , püıküvi , üzüm , incir ve ba
lık yumurtaları . 

Fotu Ekrem ve bab•sı Tıh.inin 
Karayel t k , karakalem ve yağlı bo · 
ya r.sim ve tabloları ve atlas üze· 
rina yağlı boya ile işleomiş yaa 
tık yüzleri . 

Biçki ve dikiş yurdu aabibi Re 
fika Recep Çolak oğlugilin tale
beleri tarafındın yapılmış eliılati, 
bnluzlar, ipekli ve yünlll entariler, 
çocuk elbiseleri, pijamalar, köıe 
yutıkları ve dikiş ıepetl e ri · 

Biçki, diki§ ve f•pkacılılr 
yurdu Fatmaoın talebeleri tara . 
fınd•n lalenmi§ kostüm tayyllr , 
köıe yaıtığı, erkek ve lcıdın pi
jamaları , hanım korseleri, far · 
palar , yağlı boya ile yapılmr§ 
yaıdık yüzleri, iç çamaşırları , 
mantolar ve abajor . 

Kuyumcu Abdihı r limın altun 
ve gümü§ üzu ioe muhtelif cinı 
de zioel altuoları . 

Sinop mahpusları tarafındao 
'•p• 1 ..,ı ş kahve tepsi ve kutula · 
rı, arx:....... 1.•v••••••• •o •f!51.&.11a.-

lar ve Bursı bıç•k ve katıkları, 
Evrendilek lcütüpbaneaioin lavan· 
la ve kolonyaları . 

Kimyager ve e<'zıcı Mustafa 
Rifat eczahaoesinin yerli müs
ıahzaratı ve bilhassa m•şhur kan 
kuvveti ve Hasan kuvvet şurup · 
larr , Ziraat bankası kumbara
ları, tasarruf uodığı ve ziraat 

kooperatiflere ait çok kıymrtli 
bilgilrri gösterir grafikler, Ziraat 
:n~n sucat fabrikisınrn iplik, bez 
ı::::ul.ıtclif renkte elbiselikltr, per . 
de ve döşemellkler . 

Burada pamuğun ipliğe ve on
dan aoora da bez haline nasıl 
ıreldiğini göılerir çok caolı ve 
elektrikle mütaharrik bir maki 
ne timsalı bulunmakta ve bunun 
üzerinde rakamlarla bu fabrika 
nıo 926 yılınd a 335000, 927 de 

- Gerisi ıiçüncü sayfada -

- iki kert iki kaç eder ? 
· - Altı ! 
- iki dört daha kaç eder ? 
- Stkiz ! 
- Sana bu hesabı kim 6!/ -

rtlli "? 

- Babam efendim . 
- Ne yapar baban senin ? 
- Garso:ı efendim . 
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Şeblr Dı 

Artırı;n haftası 

Dolayısiyle kahvehane
lerde yalnız lhlamur 

içiliyor. 

Artırım baftHınıa ba§lamın 
dola11ıiyle dünden itibare11 kav· 
vebane ve a-•ziaolarde kabve Ye 
çay yerine iblamur içilmeğe baş· 
lanmııtır . 

Halk da dün epi mikdarda İn· 
cir , Üzüm , Fındık, Ceviz ve por 
talca! a-ibi ıeyler üzerinde ahı •e
rit yapmıtlardır . 

Atletizm heyeti 
başkanlıOından 

1 - gJ6 Berlin olimpiyadı 
için niaauda bir seçme yapılacak 
Çukurovada matlup dereceyi haiz 
iki atlet gönderilecektir. 

2 - Matlup dereceler : 100 de 
l 1 1-5 200 de 23 2-5 irtifada 
I, 75 üç adımda 13, l 5. 800 de 2,2 
dir . 

3 - 21 Birinci lı.Anun cumar
teıi günü İdman YurdunJa top

lanaoak atletler arasında ıokak ko
ıuıu yıpılacaktır . 

(Teferruat kulüplere bildirilmiş
tir . 

4 - Atletizm federasyonundao 
vaki kati talimata göre ikinci kA
nundan itibaren tescil edilmemiş 
biç bir atlet müsabaka! ara gir
miyeceğl gibi , heyetimizce gönde
rilecek lisansı haiz olmagada mec 
bur tutulacağı alAkadarlaru res
men bildirilir . 

Trenler tehirli geliyor 

Epi müddetdenberi polla tren-
•• ~4 • •• • .. .... ......... ~. 

te ve halk da bu k•ş da 81atlerce 
duraktı beklemek mecburiyetinde 
kılmaktadır . 

Bu tehirlerin önceden bildiri
lerek halkın beyhude yere bekle. 
tilmımeıi icıp ıtmez mi ? 

laletme müfettişliğinin dikka
ti nazarını çekeriz . 

Kadirlide sürekli 
yağmnrlar 

Kadirlide sürekli yağmurlar 
yığdıjı Vll bu yOıden ekinlerin 
gıcilctiii bildirilmiıtir . 

Sürek avı yapıldı 
Bıbçe ilçesinde Gazi Antep 

11nırı üzerinde yapılaıı ıllrek avın
da yirmi yabani domuzla iki ça . 
kıl öldürüldüğü bildirilmi§tir . 

AGzı karalının başına 
gelenler 

Kozan ilçesioin Ağzıkara kö
yünden • M111tafa oğlu Mehmed 
arabasına üç çuvel bugday , bir 
çuval kütin pamuk ve ıekıen ki
lo balmumu yükleyertk Adana
ya gelmek üzere yola çıkıyor • 
Karııyakaya vardığı zaman fazla 
çamurlardan arabanıo tekerlek
leri çamura saplanıyor. Bütün 
g•yretioe reğmen bunu kurtara· 

mıyor • Yakıt da epeyce geç ol 
duğundan· arabayı öylece bırakup 
malları da hayvanlara emanet 
edertk şehre gı~liyor ve geceyi 
bir hında güzel bir uyku çek 
mekle ieçiriyor . Ertesi sabah 
a-özleıini açup arıbasının yanına 
varıyor. Bir de ne göraün. Mal 
!arın yerinde yeller eıiyor. Meb· 
medin aklı batındao gidiyor ve 
aolutu lcaragolda alarak ba§ın· 
dan geçenleri yınıyıkıla aolaıı
yor. 

Poliı , şimdi bıı çalınan mal. 
)arı çıkarmak için aragtırmalu 

yapmak tad 11' • 

akları 

13 •• •• uncu liste 

Urayca para cezasile 
cezalandırılanlar 

Çifçi Şakir oğlu Hanefi, dabağ 
Salih oğlu İsmail evlerinin sula . 
rını dışarıya akıttıklarından 200 
er, yaya kaldırımlarını işgal eden 
tatlıcı Mehmet oğlu Mehmet 100, 
manav Habip oğlu Yusuf Aziz , 
manav Cafer oğlu Dervi~. Mehmet 
oğlu Salih , körük arabacısı Ab
dullah oğlu Ahmet, Racı Emin oğ· 
lu Musa, 200 er , dükkA nının içini 
pis tutan bakkal Ahmet oğlu Ca 
fer, aşçı Ahmet oğlu Hasan 200 
er, hJnının içini pis tutan büyük 
Küpelı hnnı müsteciri Hüseyin, nal · 
bant hanı müsteciri Ahmet oğlu 

Ali, Aşiret hanı müsteciri Mustafa 
oğlu MRhmut,Niğde hanı müstecirı 

Bekir oğlu Rüstem 500 er , ma

karna yaptığı yeri pis tutan lhra
him oğlu Fazlı 300, hamur ekm,k 
yapan Mustafa oğlu Ziya, ekmekçi 
koca Mehmet 200 er, boş gezerek 
müşteri arayan b.örük arabacısı 

Hacı Emin oğlu Musa 200, dükkA 
nında yemek ycdıren manav Halil 
oğlu Abidin , Ömer oğlu Rasim 
200 er, kebapçı Bekir oğln Tabir 

dükkAnının etrafına cnmakan yap• 
tırmaılığından 200 , kebapçı Mue
tafa oğlu Ahmet, rulıeatsız kebap
çılık yaptı~ınd1ııı 100, kasap Ah 
met eğlu Şükrü dükkan dışında et 
ıattığından 300 , kuruş para ce 

zası borsada bekçi Şakir Oğlu Adem 
bilA ruhsat evinde tamirat.kebapçı 
~fabmet oğlu oğlu Şaban tahtadan 

dükkAn yaptığı, rençber Hasan og
lu Ali bilA ruhsat iki oıla yaptık
IArrnda11, holrlı>•ınıla nvror 0 ··ki
bat yapılacak, lıakkal Mehmet ogıu 
Salih muayenesiz işçi çalıştırdığın. 
dan 200, manav ~1ehmet oğlu ma
nav olduğu halde bakkaliye eşyası 
sattığından 200 kuruş para ceza. 
aile cezalandırılmışlardır. 

Çalarken yakalandı 

lstanbuldan çalışmak üzere 
iki gün öne~ şehrimize geldiğini 
söyliyon lbrabim oğlu Bahaddin 
odlı birisi çarşıda elış veriş yap
.nakta olduğunu Ali çavuş adlı bi
risinin ceblerini karıştırırken yn
kalanmışlır . 

Berutfaki heyetimız 

- fj/r/rıc sayfadan atları -
Haber verildiğine göre hükü

:ııet biitçede ıon derece bir tasar-1 

ruf gözetmi§ ve 1936 meclis talı· 
ıiutını da büdceden ıilerek da· 
biliye faslı meatiiredrn bllyük bir 
kıemını kaldırmışlardır. 

Tuarrufun, vergiler üzerinde 
yıpılac!lk tenzilat karşılığı olacağı 
ıöylenmektedir. 

* * • 
Berut : 8 (öz.I) - Yuneoistan

daki ıon ayaklanma hareketine 
Ön ayak olduğu için idama mab
küııı olan Yunan cenarallarından• 
Hacı İstavreı, ıou 6f kararı üzo • 
rine buradan Yunaniıtana döıı
mÜflÜr. 

mısır kabinesi istifasını 
. . ld ? garı mı a ı .... 

lstanbul : 12 (Radyo) - l, ti
Ca eden Mısır kabinesi istifasını 
geri almaga ve 1923 temel yasa. 
sını kabul etmeye karar vermiştir. 
Bu suretle lngilter enin MıeırJa en 
ziyade mazhar müsadei milllet ol
ması , kapitülasyonların ilga -
sı ve tedafüi durumun birlikte il
timas esasları hakkında mualıede
deler ııkd cdiJ .. cektir • 

(Türk Sözn) 

Dün İsmet İnönü değerli nutuklar verdi 

(Birinci sayfadan artan) 
Bundan sonra elektrikten de ı ıevlı. ı:tmemelidir. Yaptıklarımız 

bahsetmeliyiz . Elektrik fiatıoın dan daha fazluını yapmak bizim 
ucuzlamalı, yani elektrik kulla- için dıha mühim bir ihtiyaç ba• 
nılmasınıo çoğalması meselesini line giriyor . 
de tetkik ediınruz . İlk aldığımız neticeler o kadar 

Bu esulı maddeler üıerinde tetvik edici, o kadar gllz açıcı ol 
iıtihlalrd kolaylatlıran, geniıleten dulıii daha faıla çalıımağa bıtla-
blr politika takib edet:•ğiı. dık . Daha üç dört ıeoe evvel 

EndUstri proğramımız: mabsullerimizin ne olıt:ağını, oe 
Endüstri proğramımız murı · para edeteğini ararken bu sene 

tazam bir surette devam etmek-
tedir. İlk proğramdaki pıoje- 1 

lerimizden C•m fabrikası da it
lemeğe başladı . Geçen sene le 
melıni attrğtmızı söylediğimiıt 

Sömikok fabrikası faaliyete g•ç 
ti . Gtçen sene inşaat balirıde 

bulunan l\.ayıeri fabrika11 mem
lekttin s· vinri içinde işlemeğe 

baıladı . Bunların yanınaa Bakır

koy fabrikası geçen ıcoeden iş· 

!emeğe baılamıştı · Güly•ğ• fab 
ıikası da öyle .. Oaba bir kaç gün 
evvel yeni fabrikalardan yün do· 
kuyııcak fabrikanın da t•mei'e
rini attık .. 

Ticaret i~imiz esas olaıak 
kleıinh üzerine iıtinad ediyor . 
Bu eus bize aldığırnız kadar 
mal satmalfa imkAn vermekte. 
dir • 

Geç•n sene içinde klering 
muameleleri intiıamla olmuıtur. 

Ticaret muamelAtıibıt artmış, mem· 
leketin aldı~ı mal kadar muka
bilinde mal satması 1..olaylaşmıf 
lır . 

Dünyanın bu günlıtt haliyle 
bilhu~ıı biıim gıbi inkiiaf halin
de ve hıarıden tıir çok mal alan 
bir memleketin ödeme kabiliyeti 
esaah bir noktadır . Harice kar~ı 

ödeme muamelelüimiz, borçlarımı
zı ödelbe iılerimiz intizamla certyan 
etmiıtir . 

xc.ı .... ;,.S{ muamclaı ..... ..1.0 JOI•· 

yı ticıre timiıin arttıtını kabul et• 
mrk lazımdır . Bunun için kle
rini faydası çok olan bir tedbir 
aayıyoruz . 

Şimı>.ndifer hathrımız : 
Bu mene yeni ıimer. eliler hat 

!arı açtık. Seneleıdenberi takibe· 
dilen pıo~ramımrzdı aldığımı..: 

neticeler söylentc•k, öğllnlllecek 
neticelerdir : Bunlar memleketin 
müdıfaa~ı. emniyeti noktai naza· 
rından iyi neticdi olduğu gibi 
memleketin ekonomik inkiıafı 

için de çok hayırlı nlmuıtur . 
Bir gdrlede gördüm oazarı 

dikkatımı celbetıi . Şu kadar ae• 
ne evvel İıtanbulda zahire buh· 
nal olmuş ve o zamanki bükü· 
met develerle Kayeeriden buğ

day getirtmiş . Bana dün 
haber verdiler Diyarbekirdın lı 
tonbul borsasına 200 vagon lıuğ
day gitmit ( şidd<tli alkışlar ] . 
Görüyorsunuz lıi; arkadaşlar, mem 
leket yerişiyor bir piyasa haline 
geliyor . 

Bütçemiz: 
Geçen sene büdçemiz 185 mil

yor. !ir..ı idi . Sene niha)etinde 
48 milyoo fazla bir varidatla ka· 
pamıştık . Bu er.ne ise bütçemiz 
194 milyona yakın bağlanmıştır . 
Yalnız ehemmiyetli bir noktaya 
nazari dikkatrnızı celbetmeliy m. 
Varidat için büyük bir miktar o
lao tuzdan yüzde elli şekerden 

yülde otuz bir tenzilat yapılmıD 
tır . Tuzda 3, tekerde 4 milyon 
bir indirme olmııştbr . Yeni seae 
bütçesine bu taızda girdik . Brr 
iki milyon lira da barice veriyo · 
ruz . 

Takilrettiğimiz milli eiyaaetin 
ve memleketio iktiudi bünyeıi· 

nin ne kadar sağlam olduğuna bu 
rakamlardan daha parlak misal o 
IAmaz . 

Bütün bu verdiğim ınalfimat 
bep hoşunuza giden malumat ol
oıakla bcrabec biıi uyu§ukluğa 

mahsullerimizin iki miıli olma
sı için tedbir arayoıuı . 

Bütüo vatandı.tarın kendi ik
tisadi blinyeeine1 memleketin ktıd 
retine lrat'i bir imanla inanması 
memleketin yeni ıeylri yapmHına 
imken verecektir . 

Arkadaılar 1 Bütün memleke · 
tin beni eıitmeai lbımdır : Yapıl
ması lazım olan eaaslı vazifeler
den babstdiyorum . 

Vatandaşların inki§afı için ça· 
re bulmak hususunda birbir !eriyle 
müsabaka yapma11 biı vazife bor~ 
cudur • 

Millt paramız : 
Arbdaılar 1 memleketin 11t

lam bütçesi 1 mütemadiyen iler
leyen ilıtiıadl falıliyetl , ikti1adi 
bünyesinin siusilmaz oluşu mem 
leketin milli parıısı için çok iyi 
bir ıeydir. 

Bir melbleketin ınilli piıruı 
ıailam paraya istinat edene , 
yüıde elliye yakın yeniden bayırlı 
itlere sarf olunuı ıa bu memlelı:e · 
tin parası en ıağlam piradır . 

/Burada bir parça almamamı§lırJ 
Buhrandan bahıediıim milli 

para üzerinde bir enditemiz oldu
ğu zannını verebilır ı Hli böyle 
bir oey yoktur . Mılıl pu a bük il· 
metin gayretiyle hiç bir zaman 
mutazarrır olmıyacaktır . Çünkü 
milli parayı tutmak içın lazım olan 
....... -ı ....... .. o.tt .... oı eıımızde mey· 
l:uttüt . 

Ödeme mııvazen.,sınin mubı· 
faz11ını caaslı olarak elimızde 

tutuyoruz . Ticaret muamelatı ile 
öd~me mılvazeneaini temin edemi· 
yet:~§"imi.t yerltrde tedbir almaili 
mecburuz. 

Milli para hakkında bu kadar 
ıçık ıöz söyleyiıim para oın kıy

metini muhafazaya olan ızmimi· 
zin ne derece luti olduğunıı iÖ• 
termek içindir . 

Bllyllk Millet .Mecli~i ve onun 
bUldııııeti mutlak karamıı ttıuba 
faz. ettikten ıonra Milli para için 
tehlike ybktur . l alkışlaı J . 

Aıkadaolar ! m•mlekeıin mali 
vaziyeti , bütçesi , iktiıadi vaıi · 
yeti üzerinde ııe aöyledimse ba· 
kikatın ti kenıliıidir . Hiç bir 
noktayı ırizlemcdea açıkça ıöylü

)'drtiıil . 

Bu bir haftalık zaman içinde, 
iktısot adamları memleketin her 
sıba-iııki iktisat faaliyeti bıkkın · 
da bize malumat verecektir . 

Bu malümatın hepsi Atatürk 
Türkiyeıinin geniı ıçılwaia, iler· 
lemeğe doğru nasıl emniyetle 
yürüdüğünü göeteren vuilcalardır . 
Bütün bu muveffakıyetler memle· 
ketin dahilinde iyi geçinmeyi , 
vılanda§ların birbirini iyi tanı
malarıhuıusunda çok olgun ve 
bilhassa hırice karıı çılıımağa 
daima hazır bulunmasını isteriı . 

İktisadi f .. liyetlerin en bü
yük sırrı halk içinde , ev içinde 
emniyettir . Milletin keııdi içinde
ki beraberliği , ioancı ve icabe
derae azmi ve cesaretidir . [ alkı~ · 
lar .. ) 

Sulh .. 
Geçen bir sene zarfında anı· 

ulııul hadiseler geçilen endiıele
ri b:isbütüo izale tdecek bir man 
zara göstermedi. Bılh18u ıurada, 
burada geçen badıs·ler dikk-ti· 
mizi celbedecek mahiyettedir . 

Arkıdaılar 1 sulh , dansı ki; 

13 ilk kıiıııırı 
-

Musolini nihayet yola geliyor m 
Habeş imparatoru teklifi reddetti 

Ogaden cephesinde İtalyan iler 
hareketi durduruldu . 

Ankara : 12 ( Rıdyo ) - Lon· 
dı adan bildiriliyor ı 1 

lt.lyan ueakluı • tijtrenin ku
zey doğusunda uçarak Habeı kuv· 
vetleri üzerine epeyce bomba ıt
mıolat ve bunlarıo dağıldıkları 
nı göıünt:e daha inginden uçarak 
sağda •olda sıitnalr arayan Ha· 
btt askerlerini makineli tüfek 
ateaiyle taramıılardır . 

Roma : 12 (Radyo) -İtalyan 
bat vekili Muaolini öjleden ıon
ra Fransız ve lngiliz büyük dçile
rini kabul elmiıtir . Elçiler son 
teklifleri: reımen bat vekile bil 
dirmiıler dir. Bu akıam resmi bir 
tebliğ ile bu tekliflerin neıredil· 

mesi muhtemeldir • ı 
Tekliflere İtalyanın derhal ce· 

vısp vermesi muhtemel ııörUlme 
melıtedir . Bunun ancak blr kaç 
gün eonra mümkün olacajı ıöy· 
)eniyor . 

İngiliz - Fran11z teklifleri 
resmi makamlar tarafından mem
nnoiyctle karıılaıımı~tır . 

Adisababa : 12 (Radyo) -
Dün Adisababa müthiş bir heye· 
can ve korku ır çirdi . Ştbirde 
balıiki bir panik manzaraH vardı 
AdiHbıbanın hılyın uçakları ta 
rafından bombardıman edileceji 
bıberi kulaktan kula#• bir rüzgar 
ıüratiyle dolaamıı ve şehir balkı· 
nı evleıinden dışarıya fırlatmııtı. 
Harkea ,ebri terk ediyor •e kır• 
laıa doiru çıkacak yer aramağa 
koıuyordu • Aıkerlet ıilibları 
ellerinde , darmadağın , ıağa eola 
koşarak harp naraları alıyorlardı. 
Sarııvın bahccainde oturmakta 

milleıleriiı hepai tarafından idclia 
olunuyor; idllftl balind• takip edil
diii söyleniyor . İçitde bulundu· 
jumuz zamanlarda debıctli imti
banl• tabi buıunuyoruı . Biz bu 
badiarler kar111ında ıulhun ııvde 
ti , diıibafa:ı:aaı için aamlmi biı· 
lerle dolu bulunuyoruz . Fakat 
badiaeleri.ı fU veya bu şekilde ne 
reye kadar ııideceğini takipte11 
biran geri duramayız . Sulhu mu 
haf na için Tür kiye elinden iele
ni yapacaktır . Bu vaıifeleri ya· 
parkeo ıözl~rinin müsbet olması
na her hanııi bir badiee ku1111ın · 
da 1 Türkiyeoiı:ı kendi vaziyetini 
mlidılaaya muktedir olduğuna 
berkeıiu inanına.ı memleket için 
büyük bir kudret kaynağı olaçak
hr . Bu, memleketirı ikti11dı için 
çok mllbimdir . 

Bu busu•t• Türk milleti biç 
olmazsa her mıımleket kadar 

fakat çok memleketten fazla kiifi 
derecede baaıaatır . Kafi derece
de tecrübe geçirmiştir . Benim , 
müdafaa itlerinde vasıtalar kadar 

ııbemmiyet verdiğim ve daha ehem
miyetli bir nokta ; memleketin 
dahilindeki huzuru , beraberliği 
ve istikbale olan inanıdir. Bunlar 
Atatürkün yüksek iradesi ve yük· 
eek görilıü ıl~ bütün Türk mille· 
tini etrafında toplayacak bir ma
hiyet kazaomıttır . 

Arkadaşlar l 
Cumuriyet ber sene her ıaba · 

da geni§ adımlarla )!erleyen bir 
varlıktır • Cumuriyet çocukları 
Türk istikbalinin kendisin -
den ber sene daha fnla bir 
ıey isted•ğini düıünerek ber şey 
dıın önce çok çalışmak ve bütün 
enerji•ini memleket itlerini'! sarf 
etmek mecburiyetindedir . 

Büyük iıtikbale doğru ilerle
yen Türkiyeı:ıin çocukları çalıı· 
malarında, anlamalarında birbiri· 
it Y•"I edercuine çalrtmai• iler
lemeğe borçludur . ( şiddetli al 
kışlar [ • 

olan imparator bil~ içeri ıiroı• 
mecbur olmu§tU . 

Fakat bir müddet ıonra 

büyük paniğe sebep olan babe 
aslı anlaııldı . O sabah Adiıab 
batla bulunan Amerikalı bir aio 
ma muhabiri Nevyorktao şöY 
bir telgraf alıyor : 

" Taaavvur ediniz ki ; bug·· 
§ebir İtalyan uçakları tarafıod 
bombardıman edilecek . Siz b 
men makinenizi alarak bomb• 
dımıln uhnelerini almak üzer 
koıacakıınız ,, . 

Bu telgraf , tdgrafcıl rdaıı 

ri tarafındao işaa olunuyor . A~ 
dan ağıza dolaıan haber asli 
ve manuını kaybederek o gO 
Adiaababaoın düımao tayyaıelt 
tarafından hakikaten bombard 
man edileceği haberi alınmış ol 
doğu şekline giriyor . 

Meaele anlışıldıktan snll11 

korku ve heyecan eona ermiı 11 

şehirde ıükünet avdet etmiştir· 

Kahire : 12 (Radyo - Roo' 
dan lıildırıliyor : . 

Musolini , Fransız ve lng1I 
büyük elçilerini birer saat fdj 
ile kabul ederek Paris karart 
muhtevi muhtıraları kendilerin 
almıştır . 

Musolini, lıalya battıharekt 
rt·sml bir tebliğ ile bildirece~ 
tir. 

Bu tebliğde Musolıninin mo 
tıra muhteviyatını kabul eıme~ 
mütemayil bulunayil kuvvetle f 

mulu1or . 
Kahire : 12 (Radyo) - par 

ten bıldiriliyor : 
He:beşistHn hüktlmetinin Fr1 

ıadaki elçiı.i bir tebliğ nrşreJ 
hüktlm~tinin~ Fransız - lngiliz rıı 
ıırasını aııla kabul edemiyeceğ 
bildirmiş ve bunda ezcümle şıv 
lsrı zikretmiştir • 

Habeşlıler. ltalyanların iş 
ettikleri arazilerinden çıkmadı~' 1 

savaştan vazJ<eçmiyecek ve kef 
dilerinin büyük devletler gıbi ;J 
yılmasını istiyecektir . , 

İıt•nbul: 12 ( Radyo) - C 1 

oevr.,den bildiriliyor : 
Fronsız baıbakaoı Laval ; br, 

raberinde Türkiye murabbası cı 
mal Hüsnü , lngiliz murabb•1 

Eden olduğu halde bu sabah b~ 
raya gelmişlerdir . Uluslar ku1'

1 
mu bugün s ıat onsckizde topl9 ~d , 

cak ve ltalya - Habeş duruıl' 
üzerinde görütecektir . 

İıtanbul : 12 ( Rarlyo ) / 
Loodradan bildirildiğine gôl: 
Habeş imparatoru , Fransız -
gilrz muhtırasını redrletmiştir · 

İstanbul: 12 (A.A) - Londr' 
dan bilıliri\diğıne göre, lngil•'v 
Fransız projesi evvelce ltalya--1

1 
beş meselesinin letkikıne mefll~ 
beşler komitesine hııvale eılıJece 
tir . r 

lstanbuı: 12 (Radyo) - Ce
01

1 
rede iyi m& ltlmAt alan maht•~1 
gelen haberlere göre, eğer ara 

'1 e" can sıkıcı ş•yler çıkmazsa "ıı~ ıı 
!ininin cevabı kabul mahiyetı 0 ' 
olacaktır . ıi• 

lstanbııl: 12 (Radyo)-- Cib0 ~ 
den bildirıldiğine~ göre JtalJ~ıiP 
uçnkları H•beş kuvv•tlı rinin lı 11 

1,. 
eeraüssülharrokeleri üzerine _borJI 
alar atmıQlardır . 

~ v•· 
İıtanbul : 12 (Rıdyo) - ,. 

siyede bulunan Habet ia:ıP'r(i' 
toru, Fransız, İngiliz ıulh te~r. 
fini kati suıette reddetıııi~tl f 

İmparator, Hayas ajont1 
6 

tarın• demiştir ki : ı· \j . o 
"Kıtiyen tahrik etm~oı•~ ıı' 

doğumuz kuvvet kaqısınd• ı-o~ 
-Sonu üçüncü sayfııdıı ....... 



ıinuıı 13 ilk kıinıın 1935 
( TUrlc Sözi\ ) .Sayfa :J 

mu 
etti 

Sıyasal bilgiler okulası 
diplomalıları 

Dış bakanımızın 

Irak ziyareti 

Bu haber Baödadda 
büyüı< bir sevinç 

uyandırdı 

Yahudilere yardım 

Amerikada milyonl;ırca do
lar iane toplanıyor. 

11 Kanunu e· vel çarşamba :ıkşamından itib:ıren 

Asr: Sinemada 
Mevsimin en güzel ve en heyeca"lı filmi • 

lerı tıkarada güzel bir yıl dönümü töreni yaptılar N~vyork - Filistindeki Yahu
d lere yardım olmak üzere Ameri
k . nın her yöoünden ianeler t0p 
(ar,maktadır . roplAoan ienelerill 
dört buçuk milyon doları bulacağı 
tahmin ediliyor. 

33 Casus 
Ankara : 12 (Radyo) - Siya 

i giroı• ~l bılgiler okuluı diploma 1 ıları 
.~llar111111 açılışının yıldönümii 

onra b~ Unııobetile dün gect! Ankan 

0 haberi ' 1••ta Bııbakao İsmet İnöaü, 
Adiııb' •tııutay B ışkanı Abdülhalik 
bir aioı 'Uda, bıkanlar ve bir çok say

~ı b 
80 ıöY~ ~ •r azır buluoduğubalde bu 

Ulı1110 eo •ıki diplomal ı lar ı n -
; bugiil •n Or<!u Saylavı Ahmed ihsanın 
rafınd _ıkaolığında toplumıt ve yıldö 
Siz b• u.ııılerioi büyük bir samimiyet 

inde • . 1 d' bomb•' geçırmış er ır . 

k ozer' 

Cirn okulunun ser glsi 
1 rdao 1 

or. A~ 
r asliP' "birinci sahi[ eden artan --

' ı k o gP ' 
yyaıeler 

1 
28 - 29 " 18 bunun 2 ıi 

ombırd1 1
' 

nmış ol 29 - 30 " 4 biri klz, 

n soV 11 

. ~r 
ermıı 

iştir 

Rod 

30 - 31 •' 6 erkek, 
31 - 32 " 11 biri kız, 
32 - 33 " 14 ikioi kız, 
33 - 34 " 20 dördü kız, 
34 -- 35 " 27 aekiıi kız 
S-rgioio ırezilm•sinden sonra 

lngıl teııicilerden Ahmed Gilclü bir 
et faB lev verdi . Bu söylevde çağır ı
lrnrerl hleolere t•tckkür ediliyor, oku· 
ilerin~ b durumu ıolatılıyor ve deni 

or ki : 
" IC ke~ uvvetli , genel l;ıir kliltür 

are Yer . 1 . T . d . ~ ışmış o an bır ecım or u-
ırece , ııı 

1 
k . .. 

1 
•• 

~ •ııı • etın llrun oını ve ma-
• b ~latıni , ar1ıulusal pivası tarda 
10 mo~ 

1 
tbilir ve modorn bir Tecim dü-

eımer bi k b'I' 1 k t .. 
0 ura ı ır ve meoı e • ıçın• 

vetle klcıyle faydalı olabilir . 

lllufüsümllzüo üçte biıi kadar 
su olan Yuoaoistanda bizim 

in prı Orta ve üç ticaret lis mize kar-
•şreJ ıcı ticaret lisrsioin şuurlu bir 

psr 

\,,, d -')iz rıı "' or uau yetııtırmesı aaye-
• de Yunıniatau, her piyanda 

eceg fı 1 k d . . .. k I 0 ille u retını gosterme te •e 
e ş liplerini üstfio mevki elde et-

iş! ktcdir. 
odı~ n .. hakikat, okulumuzun liıe 
e kef 

1 ~Cnıine ytlkaeltilmeai luztımü
gıbi ıl '•hat eder. 

llu söylevin ~onlarıoa doğru 
_ C ·,biz, Atatürk çocukları, Ata 

t, t• k Ur iyesioi, acunun en üstllo 

al ; ır', .:ıı. lllHut yuvası haline getir-
ası C' . için, çalışmağa aod içtik » 
ahb'' [1 tııckte idi. 
ah b~ 1

1b•y Tevfik Badi Baysal, bu 
kut'' ,:ve k.,tılık vererek, okulların 

ı •Lair . b f • 1 d • opıso "D ir ır an ocwgı o agu· 
uruı1'' 1 •111 •ıtıl.kete hayırlı adanı ye 

11
11lck içıo açıldığını, bir kıs

) / ~n resmi memur yetiştirdiğioi 

11 ı;r
1 b 1 •ının1n da ser besi meste k er· 
,, ı~, . . ld • 

z - Yetııtıımekte o aguna, 
tir · ,

1
'
1 demek' ıakabet d~mek ol 

0 dr' .Uııu, bilgili olanların muvaf-
.. ,. Ofa k 

gıl" c* lan ticard okullarının 

9 _..IV' 
1
'tltrile a~nı kuvvette bulun 

eııi ~nu, Meşrııtiyette bir çok gay-
ılec8 '

1
c teğmen Bankalardaki türk 

, er· · 
r ~i.,1°ıo sıyısıuın oobiri geç 

Ce~~I ı~lni Ve şimdi 40 kadarının 
htı 1 .. arda çalıştıklarını krafikler-
arSJı ~ğrtodiğini söylemiş, iyi ça· 
u~ıJ' j,''1111, okulun lise haline kal-
. 11 " el' etıO' ı inden gelen bütün kuv -ta· 

lt,.1rır<nıiycceğini söyleyerek 
1
. btlıi· ltıi b' . 

ıtırmiş ve alkıflanmış-
nlJD~ p 
tıiıııı &~bd • 

rııl'' ı. k •o ıoora temiz ve ince 
bO L,' le hazırlanmış olan bufe 

''na 'd'! · ı· l v·· "''~tJ gı ı mış ve yer 1 ma 
1t.._ an üzüm, incir, fındık, 

,,.. 1 .... 1 
~~li' 'ti ' nıa pasta yeomiıtır. 
~,it , ~~~ 0 kulunuo sergisi hir kaç 

sf ~ '~•ın· e.dcce~, halkımız gi 
~~~ !rıyı gez· bil eC<k lerdir. 

ol· ·ı, ~' 1 • temiz, olğun bir sergiyi 

0yıı~ 1 ı,a~ 8 " içinde yapmağı ba-
111,1 Cıııı okulu id3ı e be yetini 

1
tl'ti11i tebrık ederiz. 

-
Bu paranın bir milyonu ile Ku-

Dünya siyasPtinda tarihin kaydetti~i ~n büyük casus şebekelerini 
iri siyalı gözlP.ri ve seher hart1ketkr.Ie keııdiuıı bendeılen ve bütün dün
yayı parmağı ucunda oynatan kadın kudretinin hir aşk yüzünden 
elerr, bir vaziyete düştüğünün perde üzerinde gözüken bir akis : 

Toplantı esnasında ismet İn
önü , diplomalıların saygı ve bağ 
lılıklarını Büyük Önder Atatürk'e 
telefonla bildirmiş ve Atatürk te 
bir m-ktup gllndercrek bun• tc
sekkür etmıgtir . 
• Bu m• ktup alkışlar aruında 
okuomuıtur . 

Bu değerli mektubun b.stırı
larak bütün diplomalılara dağıldıl
ması ve bir mermer üzerine ka
zılarak okulaya asılmuı karar al· 

Bağd•d : (Özel) - Türkiye 
dı§ bakanı Tevrik Rüıtü Araııo 

Bağ:fadı ziyaret edeceği haberi l 
"kta büylik bir sevinç uyandır· 

mıttır . 
Paris r.smi [Elırak ] gazetesi: 

Atatürk ı.amıoa Bağdadı ziyaret 
edecek olan Tevfik Rilttü Ara
sın bu ziyaretini iki komıu ve 
kardeş millet uuindaki sağlam 
temelli dostluğun en büyük ııa 
reli saymakta ve Türk - Irak 
kard•ıliğioin her gün biraz daha 
geliştiğini yazdıkt•ıı sonra söztl 
nü şöyle bitirmektedir : 

düsteki ( Ziytun dağı) roda bir has
tahane kurulacak, iki buçuk môl
yonu ile fakir Yahudilere toprak 
satın alınBcak ve bir milyon do
ları d11 ( THlebip ) deki Yahudi 
teşkilAtının eline verilecektir. 

Baştan sonuna kadnr, m~rakla takip olınnıoası imklln haricin le olan 
bir film . 

Ayrıca : Kadııılar, çeşmesi mi .. Fevkalade eğlenceli komedi 

Geleçek proğram: 
•• 

O/düren adam! 

1 tıoa alınmıttır 

Yerli mallar 
sergisi açıldı "Irak, en kara günlerinde 

kudeı TürkiyeniB azaltığı semi 
mi elı görmüıtür . Türkiye lra 

- Birinci sayfadan artan - kıo iıtiklalioi tanıyın ilk dev 
350000, 928 de 380000. 929 d• ltt olması itibarile Irak balkı 
400000, 930 da 450000, 931 de 52 k..,drt ulusun bu yardımını unııl· 
0000, 932 700000, 933 de 990000 j mıyacaktır ,, 

ve 934 de de 1100000 kılo pa· 1 K t t I t d 
mUk İg(eJiği ğÖ•ÜlmPktedir ki, 1 amu ay op an ısın a 
fabrıiı.aoıo çofıcideo ııaltın aldı 'kabul edilen liyıhalar 
ğı pamuk miktarının her yıl art-ı 
tığının bü)ük bir delildir, Bu da 
çiftçilerimiz için doğruıu mucib 1ı memnuniyeıtir . 

Gilodo fabrikası ; ubuo, çi-
1 

ğid ve suum yağı çiğid ve ko-

Ankara : 12 (A.A) - Kamu
tay 'bugüolcü toplanlısıoda uke 
ri usulü mLh•keme ve askeri ce· 
za kaoublarıoı tadil eden kanun 
layıhalarıoı müz•kere ve kabul 
etmiştir . 

Kamutay Cam• günü toplana 
caktır . 

< YENIGON) 

lrakın uçakları 

Bığdad : (Özel) - Hülıt1met, 
İngiliz fa brikılarını yeniden u
ç•lı. ıamarlamıttır. 

Bu uçaklarla Irak ordusunun 
uçak sayın (50) yi bulacoktır . 

Musolini nihayet yola 
geliyor mu? 

- /ki11cı sayfadan arlan -
eğmiyecrğiz Çünkü bu <:ebrll 
ıiddete mlikafıt vermek demek 
olacaktır ·., 

İıtaobul : 12 (Radyo) - İtıl 
yan kuvvetlerinin rical batla rı da. 
mi surette Simm• ve Oroıideki 
Hab(f kuvvetleri tarafmJın ke 
silmek tehdidine maruz olduj'u 
için Oğıden c-phuindeki ileri 
hareketltrioi duıdurmuıludır . 

6221 
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TAN 
Bu akşam 

Sinemasında 
Pol Ahrahamın musikisi gençlik ve güzhllik, seven vo 

kadın işte büytık ve ünlü yıhl ı z 

Kastadiva kahramanı 
Marta Eggertin temsili muazzamı 

söyliyen bir 

Bir gün sana geleceğim 

Gelecek proğram : 

Robenson Krozoenin nazıri 

Asri Robenson 
Oynıyan : Adanamızın uzun zamandanbııri bekledi~i ddhi artist (Doğ

las fairbonks ) 

Pek yakıı.da: (Küçük Anne) Fransisk•ı Gaal Tan Sinemasına gelı
yor. Sabırsızlıkla bekleyiniz. 

za oümuneleri, fab,ika binı(art· ·ı 
oı gösterir temameo sabund•n 
yapılm•§ ve bahçede •melcleda 

1 

ynk taııdıionı göaterir çok can ı' 
1ı bir tablo , yine ıaL undan ya
pılmıı altı ok ve Seyhan ııma· ı 
ğı köptüsü çok i'üzeldi . \ 

"Bir mlllet yükseliyor.,, 1 
~-----------------------------------

6219 

İobiaarlar dairesinin bUtün iç 
ki oümuneleri, ıiiara ve tütün- 1 

leıi , mav<dı iofiliikıye ve tuz nü 
muoeleıi. Buolarıo dizıliş ve ya
pılıt tarzlaıı çok mükemmeldi. 

Bir Viyana ga7,etesinin memleketi ... bu 

Alsaray 
akşam 

• • 

Katlı iplik fab.ikasıuıo iplik 

, miz hakkında şayanı dikkat makalesi 
1 

sıaeması 

ve clb~selik nümuoeleri . ! Viyanad• ç~kan .r Orbeiter j 
T ecım ve endüstri od asile bor- Voche ) gazatesınden -

11 tarafından te t' d'I . 1 Türkiyede timdiye kadar olan 

1 

ı ıp e ı mıf ve lb' 1 .. 1. d 
· ı· · · h il . . h . ıteo er, aarımızm en onem ı ev 
ı ımızın yer ma su erıoın epsı- I . 1 • d d' . .. . I rım erıo en ır . , 
nı goıterır nümuoe er . I N b V 8. h ff' 

t or ert on ısc o un ge-
§ bankası kumbaraları ve gra· 1 d '- ANKARA dl k" 

f ki 
. çro er e çı .. an a ı ı-

1 eıı · 1 b b' A • b' . kil ta ı, ızr, ayn ır ınean me• 
Üıuzdıbak civarında kondu- \ ıiodeo, yeni, kuvv.tli ve i•tikba

racı Süleyman ŞükrU ~tla~ın er- , li parlak bir ulus yapan bu ( olu§) 1 

kek, kadın ve çocuk ışlerıle Be· ! hakkında etr•fl, bir fikir veri 
raciyeye ait bavul, el ve mektep 

çantıları . ı 
Y <Dı Taş mağaza sıbibi Sü 

leymMo Nuri ve mahdumları ma· 
ğazasıoda satılan yerli malı ipek
li ve yünlü ve yün kum•şlaıı , 1 

trikotaj işleri, hamam takımları i 
havlu , muı örtüsü ve yatak ta
kımları . 1 

Milli mPnsucal fabrikaaınıo 

her boyda ıplik , her renkte el 
biselik bozleri, perdelik ve dö
ıeme takımları . 

Dün açılan bu sergi cidden 
çok güzeldi .. Bütün müeu• ı• 
sahipleri özonerek bezenerek ve 
bir çok masraflar yaparak en gU· 
zel işlerini göstermek suretile 
büyük bir muvaffakiyet göller· 
miılerdir . Kendiler.nı tebrik c· 
deriz . 

Bir Alman gaz 
vapuru yandı 

l.tanbul : 12 (Radyo) - Bre! 
lav adıııdaki bir Alm•o gaz va
purunda yangın çıkmış, ikisi a
ğır ve on dördü bıfif olm•k Ü· 

on altı tayfa yaralıomıştır . 

Fransız Mabusan 
Meclisinde 

i-tor,bul: 12 (Radyo) - Fran
s:z ~leclisi, hükı1mı·tin bütçenin 
müst ne.len mı1zr.kere talebini 
ikinci toplantısında kobııl etmiş

tir . 

yor . 
Bu büyük soysal devrim: Aaa 

doluda Gazi Mustafa Kemal Pa 
şanın idaresı altında har,kete g•
l eo Türk iokilabı ile baıladı ve 
uzun mücadelelerden sonu, Tür
kiye Cumuriyetioin il6nile !.refli 

· 1 d' "A bir surette oetıce en ı sı ,, 
l\.emAI Paşa , Cumuriyetin lttrii 
organı olan Büyük Millet Meclisi 
tarafından müttrfikan Cumur Bıt 
kanı seçildi ve ooa meydana ge
tirdıği eserle duyulan 11ygı ve 
minnettarlığın bir ifadesi olmak 
üzerin• " At.türk ,, ismi verildi . 

Türk devrimiııiıı en eıulı bu 
ıusiyeti, kın dökmek, kale feth 
etm;ık ve ıokak muharebesi yap
mak gıbi şeyleri tanım,m•ı olma • 
sıdır . Hadisat, organik, ve hatıl 
diyebiliriz ki, " kanuni ., bir ı•
kilde ceıeyao '!mittir . 

Bu d evrim günüa birinde ıeı· 
sizce başladı ve kua bir zaman 
da yapmesı lazım gelen ıeyi yap
tı. Yani ulusal bir TUrk devle
tini vücude getiıdi. Hareket, her 
ne kadar bir devrimin, lıir ibti 

lalin harici symptomlarındın mah 
rum kıldıysa da, bir zamııılar 
Fransa ihtilali Avrupa için ne 
ifade ettis<', bu uzvi değışiklik 
de bütün Asyalılar ıçin aynı e
hemmiyı ti haiz oldu. 

Geoç ulus, büyük hır tıba
lüklP yeni hayah atıldı, dünya 
tarihinin aahnesine çıkarak faa 
liy~ıe bıılıdı . Şimdiye kader 

"dütmınlarıoıo yazdığı,. tarihi , 
ıimdi 1.endiıi yazmak istiyordu. 
Bu airada yenileımesi liizımieleo 
bir çok moral , teknik ve sosyal 
güçlükletle karşıl•tılıyordu . Yeol 
zaman, münferid insanlarının 6· 
zel hayatlarıoda ve ananoleriode 
derinden derine değitiklıkler hu
sule getirdi . Fakat başlınır•C• 
ırüçlutireo asıl imil, botka ne· 
vıdendi : Evvelce Tütk cemiyeti 
diye bir şey mevcud değildi • 
<\ucak , bütiln eoıy•ttı ve devlet 
l ayatının en belli b~glı mevkile
r.oi i§gal eden Rum ve Eı meni· 
ler uzakl.ştırıldıktao sonra cemi
y-ıio idare ve tanzimi mümkün 
olabiliyordu . Fakat bunun için 
de liizımgelen bilgıler mevcut 
d·ğildi . 

Devrimci Türk, kua bir ıa 

' 

Yeni bir muvaffe.kıy ~ t daha kazanıyor 

1-Macar Romansı 
Mümessili : 

Marsel Şantal-F ernand grave 
Büyük fedakArlıkla getirılen bu şahes•r fılm Fransanın en büyük 

Rod-Sazoreçıkan orkestrasile MAVi TUNA YA y~pyeni ve daha güz~I 
bir manzara dmu~· 

2- ölüm vadisi son film 

ilave: dünya haberleri 

matineler 
Cumartesi : 2 ele bir aşk böyle bitti- Ölüm vadisi 4 ,ıe Karugöı v.ı 

orta oyunu 

Pazar : 2 de Macar romansı - Ölüm vadisi 4 de Kukla ve orta 

oyunu . 6228 manda kötü bildiklerini değigtir- 1 ;.....;;.. ____________________________ _ 

me~e, iyi Lıldiklerine ilave et - ı 
mege m· cbur kaldı . Çllnkii Türk , 
cemiyrtioin • batı nümunelerioe 1 r 
göre yeniden kurulmaoı lazımge · 
liyordu 1 Bu un için de ... e kadar 
çok Y•Di noktai naza.tar ve mef 

17 gün 
, 

sonra 
humlar liizımdıl 

Evvela şehirleri ve endüılr i 
merkezlerinı yeniden vücude ge- 1 

tirmek icap ediyordu . halbuki 
göçebe bir maziye m•lik olan: 
ulusla, devamlı bir yer:eşme, bir 
~ehir ıbtiyıcını hi•ıetmrzler ; i 

tolcrakla olan nıünasebetleri gev· 
tektir . Halbuki tehir, ynlrtik-

İki te,, er/ekli öküz ve camus ara
baları yasağı başlıyacaktır. 

Şimdiden 

edinmeli. 
dört tekerlekli araba 1 

tarihin üstünden akıp geç~rek - r k 1 Yitik mühür liğio, istikrarın bir srmbolidir, l' 
Jlpkı ırmağın çakıl tarıarıoı dü- 1 Oruçta va ıt 
zeltmesi 8:ibi.- ~ekil ve.'riıği sağ-! bildiren Tarsus kaFusu ve eski bıığıloy 
lam ve daımı h•r §eydır . I 1 P ozorı civ&.rı bundnn 20 giin evval 

Anken Türklerin ilk rıchri· Bugün güneş 6,40 de doğa· mührümü düşürdüm, Yenisini ele-
dir . Fakot Aokaranıo ve An- cak' öğle ezanı 11,50 de, ikindi cağımdan eskisinin hükmü kalma· 
kara hıvaliıioio toprağı çok ve· 1 14,17 de, akş•m 16,31 de, yat dığını illln ederim. 
rimsizdir . Buna rağmerı aade yo -1 sı 18,3 de İmsak 4,57 de ola-

Eski buğday pazarı oda 
rulmek bilmiyen bir ır•yrrt ve c.k . ekmekçi Ah 

11
et oğlu 

- Sonu yarın - 6227 RECEP 



..... 4 (T tırk l5i!ztl ) 

Taran 
Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerine 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

alis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 1 5, 2 ve 1 

Kiloluk teuelı:eler 

Turyağ: Yemeklik yağlar. 

Ece : Temizleme tozu. 

1 ur sil : Çamaşır tozu . 

H • Sabunu evin bü· urma. ıün işlerinıle kul 

lınılabilir . 

B b 1 küçük anyo sa un arı:ve bü· 

yük . 

T raş sabunu ve 

kremi. 

,~Cenup vilayetleri için Acen-1 
• tası ve deposu 

R a s i h z a d e B:i r a d e r 1 e r 
Halefi: Rasih zade Feyzi : Adana P. K. 93 

Baronia: Güzelli1ı: yağı . 
Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 24-30 -

-- Foto Coşkun ı Adana ziraat bankası mensucat fab
, rikasıddan : 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 
ve her türlü Ağrandismao ve diğer bütün fotoğraf işle

rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, hrr gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

---- - -

Fabrikamızın bakkaliyesi 1936 
senesi başla~gıcından sonuna ka. 
dar kiraya veriler.ektir Eksiltme 
gününde istekli çıkmadığından iha- ı 
lenin kılnunu evvelin on üçüncü 
cuma günü saat onda yapılacağı 1 
il An olunur .6215 8-11-13 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

lllçlarınızı ve balık 1 Para biriktirme düşüncesinin gelişimine 
_ yardım etmek arzusunda bulunan Osmanlı 

yaglal'IDIZI Bankası 1906 senesinde kurmı.ış olduğu 
Ali Nasibi eczanesinden alınız Kumbara usulünü tekrar yürütmeğe baş-

Temizlik 5310 177 Ucuzluk 

Diş beklmlerıne 
mii.jde 

. 
Bil.tün Diş malzemesini lstanbul 
fiatına muadil olarak Seyha1J 

1 
Eczanesinden alabilirsinız.6112 

17-20 

Sağlığınız için 

Bütün barsak , mide hastalıklarından , bilumum em'a mikrop
ları , tifo dizantııri vesaiı e tufeylılt , yumurtalarından sakınmuk 

için ve ıııhhatınızı korumak içinyalnız Kaya.delen SU-
• • • yu ıçınız. 

Miltropsuı ve yosunlardan tamamen ılri , berrak ve dünyanın en 
iyi menha suyu olduğu SELABET DERECESiNiN ( l /5) bulunduğu 
tahlil ile isbat edilmiştir. 

V d [ suyunda bulunan faideli mevad hiç bir mınba 
~aya e en ırnyunda yoktur. 
BBNZERI EŞi YOKTUR • Bunun için yalnız Kayadelen 1Uyu iÇiNiZ . 

8-15 6178 

ladığını sayın halka bildirir. 
Su iş hakkında bilgi elde etmek istiyenler 

Osmanlı bankası gişelerine baş vura-
bilirh~r. 6222 2 -8 

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün Mikroplarla hastalıklardan kaçınmak için yağ
n ı · l, ı ı • ya hor hangi bir şeki lde bulunmıyan ve hakiki knynnk 

olıluğunu ılai mıı isbat eden 

Ay r a n kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yoğmurdnn bulanan p,narhr fennen sabit <luğu veçhil 1ı , ha
kiki ve d, rinılc•n gel 'l pınar suları değil, sathi pınarlardır . Bu sular 
daima kırlenir, bulanır, mikropla nır, tehlikelidir. 

Bunun için suların berrak olcı.nını seçiniz, ve bu, sıhhatınız namına 

enmühim endişeııiz olsun. 6171 7-30 

BAS 
Kaimin 
Bütün ağrılara karşı 

Satıf deposu : 

fstanbul , Meydoncık, Atabey han No. 30 · 35 

Adana : Seyhon Eczaorsi : Ce
1al Bayer 6226 

1 

1 ' 

13 ilk kanun 1N& 

ı-L:J R.. K iYE 

llRAAT 
ElANKA~I 

•• 
, BiRiKTi~N, 
RAl-tAT ~D~R 

1936 

Yılbaşı piyangosu 
Biletinizi 

.- lüks bakkaliye kişesinden -.ı 
Osmanlı Bankası alıında 

-Alınız-
ikramiyeler : 500 bin 200 bin 100 bin 50 bin ve 300 bin nıU 

I 
kııfo.t . 

Ayrıca Notere tastik ettirilerek 50 ve 60 kişilik listeler tertip ~e 
satışa çıkarılmıştır. 

Şansınızı bu suretle de deneyebiliraioiz. 
İkinci liste 1/10 Iuk 30 numara 60 kişi ortaktır . 
Üçüncü lıste 1/20 lik 50 numara 50 kişi » 

• 1 

Dördüncü liste 1/20 lik 30 numara ve 1/10 luk 15 numara 60 Jıı; 
ortaktır . 6223 

Adana il ve ilçe sayın halkın~ 

caba öğüt. ~ .. . . . 1~1 Canını, kanını . midosı•ıı , iyılığı ve ekonoruıyı seven her sayın 1 
Bayanlara günlük tereyağı: o· 

Sade yağın arısını ve her çeşit peynirlerin yoğlısını her ao t'~ rı 
nomik bir satışla buyruğa hazır olan Adana Eski Buğday p9ı9et 
yolunda 144 sayılı Tecim evinde Yeşil Bursa Pazarı sahibi ôrıı 
Uysaldan alınız.614~ 8-15 / 

stadyom büfesi 
Stadyom büfesi b•r sene müd 

detle kiraya verilecektir. talip o 
lnnlorın stadyom direktörü Bay 
Cevat Oiblana müracaat etmeleri 
lllzımdır . 621 O 3 

Umumi neşriyat mfüiilıÖ 

M. Bakşı: 

.\dana Türk sözü ı:rı adı••~• 


