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Stadyomda lik maçla-

1 rına devam edilecektir. 
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oldu 
••• 
Ünümüzdeki yıl içinde Vakıt yaklaştı! Yurdun şurasmda burasmda 

belirı·ı .gun, er yerde çeeid çe§İd 
ı erı g·· "I illik oru en, P\'reneel , ökono· 

Côıe v~rlıtın, bizim yudda en çok 
old .. ır. atan • can sıkan kötülüğü ne 

800,000 liralık hususiye bütçe 
ile neler başarılacak? 

ŞHr1mızın saylav namzedleri 
yakırıdl? anlaşılacak •. Azgın fırtınalar oldu , Boğanak 

gibi yağmurlar yağdı, Irmaklar 
ı taştı, mahalleler su altında kaldı 

- t -

"ı;Unu k .. t ·d l111r1u oy li en, kentliden sordu· 
Piy

18 
1 d••.nıon, §u karşılığı alırdık : 
a iışüklü•ü 

Yurdumuzun her köşesinde 
ikinci mOatchiblerin s~çimi bit· 
miştir. Önilmüzdeki Cuma günü 
memleketin her yerinde saylav 

seçimine başlanacektır. Bir gün
de bitirilecek olan bu seçimin 
eo çekici yolu kadmlaramızın rla 
huna ittirik etmeluidir .j 

1' e ... 
dog, ürk çocuklarıoıo , öz yurdda, 
tici ~sul ya, bundan artık sıkıntı ve-
ı\ ar ıgı da k .b. d" B" vrlJ d yo gı ıy ı .. ız , 
belirıfı8 ~ ' Aoıerikad.a çtşid çt>şid 
illik; derı olan genel , ökooo • 
Cöruy •drlığın hemr.n bu kadarını 

or uk ... 

Valimiz Tevfik Hadi Baysal işte 
bize bunları anlattı . 

Devresinin son toplantısını lide ; 9 , Karaisalıda ; 18 , Ko . 
zanda ; 16 , Sıimbeylide ; 10 , 
Osmaniyede ; 12 .. 

d Anıına b b' . • . b" ~İJd' , u, ızım ıçıo az ır şey 
Çİf çi '1 • En az, dörtte üçü köylü \'e 
ç.1ı,: ~n budunun yıl on iki ay 
k:ardıt a .1~0 _beklediği; topraktan çı· 
Para 1 •rınıınin, satı§ yerind.-, iyi 

yaparak bütçeyi onaylıyan Umu· 
mi Meclis , dağıldıktan sonra , 
öuOmüzdeki mıli yıl içinde vi
layetimizde Maarif :Sıhbat , Na· 
fıa , baytar ve ziraat işleri üze
rinde neler yıpılacağını öğren
mek için dün Valimiz Tevfik 
Hadi Baysaltn katına hıışvurduk. 

Bunların hütOo Vilayette 

C. H. Fırka45ı riyaset divanı 
şimdiye kadar tımamen saylav 
olacakların adlarını tesbit etmiş 
değildir. Duyulduğuna göre ka· 1 

dıuludan Saylavlık için m6raca· 
at edenlerin sayısı beşyüzü ğeç

miıtir. !Eo çok İzmirden ve İı 
tanbul<lıın isıekli olmu§tur. Bu· 
nunla beraber diğer vilaycıtlcr · 
den de saylav olmak için mOra
cHt eden kadınlar yok değildir. 

Bu gı1nlerde ıilkemizln §Ura
:nnda burasında su basmaları, 
ve azgrn fırtınalar oldu · Edlr-
11cde Tunca ve Meriç ırmakları 
taşarak bir çok malıallelerl su 
altında bıraktı . 

/:mirde de beş saat süren 
fırlwa ve ondan sonra da şlm· 
l ''l\lt, gök gıirtilltilıi bir boğa 
nalc bazı zararlar vadi · /:.mir 
fırluw • ve boğaıwğmm na· 
sıl /Jaşlayıb neler yaptlğuu ora 
da çıkan Anadolu arkadaşımız 
şöyle anlatLyor : 

rakılan pencere kepenklerinden 
birçoğu kopmuş , kordon'da İz. 
mirpalas önündeki arsayı çeviren 
tahta perde f ırhna tarafından fie .. 
ııize uçurulmuıtor • Eıref paıa'da 
Yusuf dede caddeainde Konya'h 
Süleyman'a ait harab bir ev gü· 
rültü ile yıkılmıı ise de insanca 
hiç bir zayjat olmamıştır . 

et01eaiyd" 
... 1 •• 
.afirk ·ı·. 

dilcd·a· çı çısı , yıllarla umduğu vtı 
,111,~ 1 b~ ~iyasa genişliğini bula· 

le •:o •oıoı iuim inlememişse hi-
' ço bunalnıııtı .. 
Oau0 • • 

ruınbu • •çın uluslar arasında Türk 
lllıdao rıy~ı kuruoın biiyiikleri dur· 
"•ttılır • dınlenmedf'n düşünüb ' sa· 

( lke~iz i . 
llıa Yapıldıftı çı_n~e Lin bir anıklan · 
dı§ uluslarla :•bı ' .. ılış ülkelerde , 
•tılaımal•r i i f'r bıçım görü§me ve 

E:n 800 ~;,.!~'? 1~nlar durdular .. 
""" .. arımı · d • ıonündea ul • eeer hulma 
c k l • uıun yüzü U 1 
e ,'ir kerteye geldi .. 0 gü düre-

t.eçf'n yıllarda ı d 
dirrnek için C ~uğ. ayı değerlen · 
~1010 ald ' um urıyet Halk Fır
~ırka bükG ı~ı. _onaya dayanarak 
latı11 •lı:na rnetıoın ruuugu huğda; 
Cliç ve sev:~~·~~ tiı.nın çifçiye verditi 
01•r11t it 00 nde çok ""yerinde 

•vınmııtık . ~ 

1 8u yılda ,. • D , 
'1 ua.ı · . '.~0a0 •ta •ahlan ve 
1 ırıoılt-rıoı · · 
~•o, ve 1 . ızın ba~hcalanndan 

ersin .~rn.ır, Aydın, hf'le Seyhan, 
t1, c801 

1 
era çiftçiliğinin temel ta

Ct111caind sayılan P•rnuğun iyi para 
~t; du ; 0 

he.p evinmiştik . . Fa
f•btilt Y uk kı; 1zmirde, bir bölük 
,. acılar pa L 
~· lanruı ' rnu-. para ediyor di. 
~ltılarınıu düzenlerini bırakarak fab 
~i elleri b~p~tm11lar • . yedi yüz 

llQQ g Ölründe iııiz kalmıı .. 
" •zeteler yazdı • . 

b San' ti 
llt1d10 öt a arı ttıvik ,, kanununun, 

~Otı--11 e katdırıtoıaaı •erekli olao ... , cu b ... ' 
.... flır 

1 
uyruklanndan sonsuz ka· 

••1aııa1111e :~ eden fabrikacılarımız 
h1aı•rırı r ı; ~u yurdun içinde ya§ll· 
l»ftle11 dijht>psı kendileridir ve dütü· 
)•lııı1~ .. §Ünülecek olan da hep ve 

O 0ıleridi r .. 

llollai lldtllnO'lenıiılerdir ki· Ulusal öko· 
~ enı k ' 
de ftbrik e ' llBde ve yalmz fabrika 
~en •rı kcı, - hem de gerekliğin· 
"-lacı ~ korunmuş - fabrikacı 

\' •11 enıek dt-ğildir ..• 
~ıllairi.:-:.k, uıanıuak söyliyelim ki; 
~ 1Ulne

1 k Uç, ht't bu fabrikacıeı 
~ıtai kuıı adar büyük Atatürk reji
"111 ile danın, Cumhuriyet çevrimi· 
lta~ıı.r .. ~~ek olduğunu anlayama
tıı earı öf ve terörle it görecekle 
~~ rnıılar F k 
•I Ulr~ re"i "". a at; aldanmJ@lordır. 
d •ıııarınd J nıı, onu ulusal ve soysal 
611ıne.. a kullanan ve '!:Ürüten 

ttı «-, fa J ' 1ttır.. llllaz giiç karıılerına çık-

aı. Ôkononı. b 
5lr11111 • 1 •kanlığı Ankaradan 

1tliriı 1 • Ya itlereiniz ve ya 

Onun li . 
e'1dikteri zerıue fabrikacılar )Ö-

t • • [) çıkoıazdao geri dönmüş 
•le . . Oğru y 1 . . 1 K rınj k o a gırm ış er . en· 
ta uılarız K 

llaııda b • · utlarız amma .. 
~~ oları ugüo bile - Acuna ()r. 
1ltliıj.. .- 'Yurd ve budun çevri-
• .. ıç y'" .. 
ı gucurı .. uzurıü, diinmı>z ve yıl · 
~ltııısırıd u aolayamamışların lıu
lıyarn8 an duydu~uınuz ıııancı dıı 1 

ltııta ,/ı1-'" · · Ükoııomi hakanlı· 
lıiı 'J'· 

1
""" ; drriz ki : 

11''-I ıirklt>r Attu .. k ··ık · d L u du ıır u esıo e 
'~iei11e .ran ınakinayı çevirenlerin 

1 
ı •narımı• . . k k · • Perv ~· onun ıçm or u 

1tileriı 1118 Y•flyım \'e çalışau 1 
ltırıuıuk · Yolu o uzda yürüyünüz • 

lçiad. . . . . 1 

• • • 

Dilegimizi büyük bir özenle 
benimı~yen Valimiz bize şun
ları anlattı : 

" - Vilayetin hususi hütçtsi 
geçen yaldaıı altmış bin liro ka
dar artıktır . Geçen yıl adi ve 
fevkalade bütçe yekli.nü 739,000 
iken hu yıl 800,000 liraya çıka· 
rılmıştır . [ Verdiğim rakımlar· 
da küsurları (söylemiyorum . ] 

Maarif l§lerl : 

kaz• merkulerile köyler 
dağılışları da şöyledir : 

Adana merktziode ; 22 , köy
lerinde ; 22 .. Halıç~ merkezin· 
de ; l , köylerinde ; 7 .. Ceyhan 
merkezinde ; 2 , köylerinde ; 
23 .. Dörtyol merkezinde ; 1 , 
köylerinde ; 9 .. Feke merkezin
de ; l , köylerinde ; 6 ; Kadir· 
li merkninde ; 1 , köyleriode ; 
8 .. Karaisalı ~merkezinde : 1 , 
köylerinde ; 17 : Kozan merke
zinde ; 3 , köylerinde 13 .. Sa
imbe)•li merkrzin<le ; 1 , köyle· 
rinde : 9 ·. Osmaniye merkezin
de ; 3 , köyl~rinee : 9 dur . 

Bütçenin en yüklü kısmını , 
'Maarif iolcri teşkil etmektedir . 
Geçen bütçede idi ve fevkalade 
tahıiıat 273,000 iken yeai büt
çemizde buao 301,300 liraya çı
kardık . 

Şu besıbca 159 ilk mektebi
mizin 36 ıı kaza merkezlerinde 
ve 133 ü köylerde buluayor dc
mektiri 

Boğün ilkmekteblerimize de
vam eden 14,830 talebenin mer· 
kezlerde ve köylerdeki sıyıları 
da töyledir: 

Adanamızda dı saylav olmak 
için namzet konmalarını istiyen 
ler de vardır. Dedikodulara ina · 
nılacak olursa buradan saylıvlı· 
ğa namzedliğinin konulmasını 
istiyenlerio sayisı elliyi geçmek
tedir. Bunlardan bir kısmı bu
rada teşebbüslerioi yaptıkları gİ· 
bi, Aolcaraya giderek oamzedlik· 
lerinin kooulmasm1 istiyenler de 
yok değildir. Bukadar iı;ıtckli<len 
kimlerin namzed gösterileceği 

şimdiden kestirilemez. İyi ve. 
doğru duyumlu olanların söyle
yitlerioe bakılacak olursa §iri· 

mızdan da bir kadm sıylav fÖt 
mek imkim hasıl olacaktır. 

Batla ViJi1ette ilk tahsil 
çı~ndaki çoculdarıa yeku-
nü 00,000 kadardır • Bunua 

timdi ancak 14,830 unu ok.utabil· 
mekteyiz . İlk mektehlerimizin 
sayısı bütün Vıliyette 159 dur . 
Bunlar l, 2, 3, 4, ve be§ deraha
oeli olmak üzere muhtelif kehi
liyettedir . Lakin mekteblerimi
zin çoğu tam dcvrr.lidir . Btto· 
(aran kazalardaki dağıl•§ durum
ları şöyledir : 

Adanı kazasında ; 44 , Bah-

1 çe de ; 8 , Ceyhandı ; 25 , Dört 
yolda ; 10 , Fekede ; 7 , Kadir· . 

Kaza merkez~rindef 5447 er· 
kek ve 2760 kız olmak üzere 
8216 •. Köylerde İH: 5178 erkek 
ve 1416 kız olmak üzere 6614 
dür. 

Muıllimlerimizin ıayısı da; 
188 i kaz. merkezlerinde ve 147 
si köylerde ol.rak 335 dir. 

Önümüzdeki yıl Maarif yönün· 
den güdeceğimiz yol ve baıara
cağımız itleri şöylece özlendirebi· 
lirim: · 

- Geriai ikinci firtikte -

Uzak şarkda Olub bitenler 
Hindiçiniyi Fransızlar ellerin

den kapbracaklar mı ? 
NEVYORK: (A.A.) - ha

riciye konseyi huzurunda söz söy 
liyen Norman Davis deniz itle· 
rine taalluk eden son anlaşmayı 
silahların müsavatıoı iddia eden 

Japon nazariyesine kartı emoi 
yet müsaVlt prensibini muhıf1Za 
eden silihları bırakma koafcran
sana olaa inancıoı teyid etmiş 

tir . 
Mumaileyh denizcilikte taar· 

ruz ve müdafaa ıilahlarını ıyırd 
etmeğe imkio olmadığını beyan 
ettikten sonra clemıştir ki : 

Amerikanın uzak şarkta mü 
bim ve oafi hukuk ve vecaibi 
bulunmakla beraber uzak şark 
meselesi sıdece hir Japonya -
Amerika yahut ki bir Japonya 
İngiltere davası değil Jikin ora· 
Iarda miistemlıkeleri bulunao bü
tün ulusları alakaaar eden bir 
m.-sele<lir . Yeni kar,ııklıklar 

karş111nda İngiliz matbuatı Japon 
yaya kaışı teveccühkar vaıiyc· 
tinden ayrılmıkta ve şayet Lon 
dranın bir müdıhıleıi icabeder· 

se bunu ~ok ihtiyat ve nezaket· 
le yapmasını temenai dmektedir. 
Morning Post gazetesi diyor ki : 

Çin · Japon münasebetleri 
muhakkak müşküldür . Anlaşıl 
mak için müşküldllr : Japon fa· 
aliyeli 21 - den !ziyade Sovyet 
Mogoliıtana karşı tevcih edil
miştir • 

Fakat bu Çin · Japon kuv
vetlerinin muazzam ve yakın 
uluslar derneginin ise zaif ve 
uzuk olduğunu da hatırlamakta 
dır . Esasen uluslar kurumu Çın 
ile azimkir komşusu arasında 
müessir bir tekilde müdahılede 
bulunamaz . Müreffeh bir Çin 
ortaya gelmesine çalışan Ame· 
rikı İngiltere ve Fransa gibi dev
letlerin doğrudan doğruya Ja. 
ponyaya müracaat ederek mali 
teşriki mesailerini terketmeleri· 
nin daha doğru olacağı nkanaatm 
dayım . 

Diğer taraftan uzak şarkta 
logilterenin ticarctiı.i azaldığın11 

-Gerisi dördüncü flrtikde-

Gtıoün en mfthim mevzolann· 
oao birili de kimlerin Saylavlığe 
namzedliklerinia~ konulacağıdır. 
Bunu aalıyabilrnek için birkaç 
gün sabırlı olmak gertktir, Önü
müzdeki Çarşamba veya Perş~n
he günü kadın ve erkek sıylav 
namzedler inin adlan gazetelerle 
ilin ,,Joaacaktır. 

Biz, Saylav olmak içio nam· 
zedlilrlerinin konulmasını iıtiyen· 
lere biraz daha sabulı olmalarıaı 
hatırlatırız. 

Yunanistanda 
ltalyan mektebini tuşhyan· 

lara ne yapılmış 

İstanbul 31 ( A.A) - Atina· 
dan İstanbul gazstelerine bildirili· 
yor: 

Başbagarı Çaldariı dün Atina 
polis müdlirünO çığuarak ltalyan 
mektebinin taılanmasına meydın 
yerenler hakkında ne yıpildığııu 
sormnştur . Poliı tmüdürü bunla· 
r1n arandığıoı ve bu kibi vakalano 
tekerrür etmemtSİ için tedabir 
alındığını ve mektebin daimi mu
hafıza altında bulundutonu ı6yle· 
mittir . Bir gazele bu havadisi 
werdikteo Ye İtalyan elçisinin ge· 
çen gün baıkanı görmuinin Lir 
trıebbüı mahiyetinde olmadığını 
söyledikten ıonıa diyor ki : 

Bu ziyaretten maksat ltalyan 
mektebi hadisesiyle oniid adalarda 
olan işler hakkında verilen ha 
herlerin hakikate tevafuk etme
diğini dostane bir surette bildir
mekten ibarettir . 

Poliı müdürü Atinadıki on· 
iki atlalı gençler derof ği reisini 
davet ederek İtalya ile meaele ih· 
das edebilecrk işler yapmaktan 
çelciai'mui lüzı'.imurıu tavsiye et· 
mittir . 

Evvcllci gece saat 3,30 da 
şehrimizde şiddetli bir fırtına 

esmeğe .. başlamış , : beş saat de· 
vam etmiştir . Fırtına şehrimiz 

de bayii zarar yıpmıştar Bazı ev· 
)erin kiremitleri ' uçmuş , pen 
cere dışlarına bırakılmıı olan 
saksılar büyük gürültü 'ile yere 
düşerek parçalanmış , açık bı · 

Bazı kazalar la İzmir arasın. 
daki telefon telleri bir kısım di· 
reklerin kırılması ve devrilmesi 
yüzünden bir aralık durmuısa 
tekrar ve acele ~tamir edilmiştir. 

Fırtına saat dokuza doğra 
sükiinet bulmağa haşlamıı ye on
dan aonre su halinde kar dıne· 
ler\ düşmüşse de az sonra ıid
dttli bir "'yağmura dönmüttür • 
Y ığmur saat ona doğru şiddeti
ni artırmış ve fırtına ile Hğnak 
halini almıştır • 

- Gerisi dôrdıincıi (lrtikde -

ıTürk Hükumeti Yeni gümüş paraların basıl-
.. . .. .1 ması~ devam ediliyor. 

~ngılter~~ın s.ava~ta~ o~cflk~ 1 İSTANBUL: 31 [ A. A. ] _ 
ıstekh~rını yerıne getırmış mı GlmOı paraların baaılmanna de. 

getirmemiş mi ? . vam edilmektedir. Şimdiye ka

LONDRA : ~30 ( A.A.) -
Avam kamara11oda bir Saylav 
Tork HDkômetini harpten evvel
ki zamana •İt Amerikan metali . 
batını yeıine getirmekte olduğu· 
nu ileri silrerek lnıiliz hOkume
tioin barb esnasıada maJlarının 

müsaderesinden dolayı İngiliz 
tahasının yıptığı metalibat hak
kında Tilr"iye nezdinde teıeb
büste hulunuh hulunmıyacağının 
dış bıkan Simondan sormuştur . 

Simon cevaben demiştir ki : 
Benim bildiğim harhten evve· 

le ait metalibat halledilmiş ve 
ıon taksit de geçenlerde tesviye 
edilmiştir . Diker metalibat ise 
Lozan muahedesine tabidir . 

Saylıv~barbten evveki meta 
libatan m~vzubahs olduğunu söy
lemeıi Ozerine Simon ken. 
disine tafsilat verildiği tak
tirde bunları tetkik edeceğini 
söylemiş fakat harbtea evvelki 
İngiliz metalibıtmın hal ve tes
viye edilmaş oldıtğunu' tekrarla
mıştır . Simon diğer bir sule ce 
vabca de demiştir ki : 

Bazı ticaretlerin yapılm11ını 
Türk tabasından başkasma mene· 
den TUrk ~anuolan abklm10dan 
İngiliz tabasını muaf tutmaya 
imkin haııl olmamıştır . Bu me· 
ıele dikkatle ' tetkik olunmakta
dır. 

icra vekilleri heyeti 
toplandı .. 

Ankara: 30 (A. A.) - İcra 
vekillıri heyeti bugDn Baıbıktn 

İsmet İnönü'nün reisliti altında 
toplanarak muhtelif iıler üzerin 
de görüşmelerde bulunmuş ve 
bu itlere ıit kararlar vermiştir. 
Aynı zamanda bu toplantıda Dış 
itleri bakanı Tevfik Rüıtü Ara· 
sın aeyahatı bıkkıada verdiği 
izahatı dinlrmiştir. 

d.r bir buçuk milyon lira baad. 
mıı ve vilayetlere giinderilmit 

dir . Dlla İstanbul piy&1aıına yüı 
bin lira gelmiştir • 50 ve 2S ku 
ruılukluın dı kalıblan hazırlıa
mışdır . Bir h•ftıya lcadar bHıl 
maj'a baılanacakllr . 

Bir gazetenin bu paralarıa 
askeri fıbrik•larda baıılaca#Jnı 
dair neıriyatı yanl•ıdır • Aıkerl 
febrikalar yahntz nikel parahrın 
pullar1nı kesecektir • Nikel para· 
lar on beıer kuraıluktur . 

Mehmedin yavrusu -
Dıımlupınardan geçerken 

Yavru gıizel eşinin , 
Beşikteyken her biri, 
Anruf rı, babarı, kardeşirı , 
Kesildi diri diri ... 

Yoktu 1 •• yatacak yeriniz, 
Yıkıldı evlerlrıiz , 
Yl1zt1lı1rkerı derlrıiz , 
Siz acunun esiri ... 

Kekik kokan dağlarda , 
O yemyeşil bağlarda , 
Kıiçlik bir /az ağlar da , 
Bir erkek ge::.emezdl . 

Öz yurdu yağı sardı , 
Tatlı bir sonbaharda , 
Tıirk ateşler t qardı , 
yağılarım ezdi ... 

Dağlardan silindi icar , 
Gözlerde bir sevinç var , 
Ünlüdür Dumlııpırwr , 
Urıuima o geçmişi , 

Bil seni kurtarandır , 
Damarmda akandır 
O : Alatıirk babanJı;, 
Acımda yok bir eşi ... 

Okutucu 
Necmettin Necip Esin 



Firtik : 2 

Y evtiç söylevinde 

Uluslar arası barış 
hareketlerini anlattı. 

3 (AA) _ Bsşvekil 
Brlgrad : 20 de Bel-

Yevtic dün akşam saat 
d Yugosla~yanın 

ırad radyosuo. a oları tara 
bütün radyo ıstasyo . d 

d"len bir nutuk 1ra 
fından neıre 1 

etmiştir: 3 itil 1931 tarihli 
YevllÇ ey 

• 10 milli bayatın te-
lcanunu t'sasrn . 

. • 18g-lam bır esas leş
k"' ülü ıçın 
aoı . tdug-unu hatırlattıktan 

kil etoı•Ş 0 )''·k 
bukümeıin nazArı ' illi a 

sonra ·ı l b t . • bilhassa beyoclnıı • aya ı ı 
tının 1• 1 f 1• . de hararet ı o an na ıye pek zıy• 
. nıaıuf bulunduğunu sövle· 

uoe . b .ı • • ._. 
. t'r Mumaılcy <.ıemıştır Kı : 

IDlf 1 • 
Beynelmilel münasebctlerio 

• kiaafı sahasında Fransa ile İtal 
ID ~ • 
ya •ıasıoda Romada ımza edil· 
uıi~ olan itilifı ehemmiyetli bir 
hadise olarak kaydetmek İcab 
eder . Bu iki devlet arasında 
doğrudan doğruya keodilerioi o 
Jakadar eden meseleler bakkmde 
vücuda getirilmiş olan itılafı 
.elamlaraz . Bilhassa merkezi Av
rupanın vaziyeti ·hakkındaki iti· 
lif üzerinde durmak İsteriz . 

Fransa hariciye nazı" Lnval 
ltalyan lıükümet reisi Mussolini 
bir protokol imzatamışlardır ; iki 
drvlet adamı bu protokolda dJfi 
kAdar de\'letlerle uluslar kurumu 
çerçevesi dahilinde mukaveleoa 
meye iştirnk etmeyi mutekabifen 
arazilerinin temamiyet ve istik 
liline riayet eylemeyi ve vszi· 
ulimize devletlerio dahili işleı i 
ne karışmamayı ve yine vaziüli
mize devletlerinden her türlü p
ropaganda tahrik etmek busu 
aunda mutabık kalmıılardır . 

Bu mükavelen•me hakikatte 
hukuku düvelin esas prensiple 
rine ve uluslar kurumu misakıom 
ahkamına riayetin bir tekidi ve 
bu hususta 'yeniden girişılmiı 
lıir taabbüd addolunabilir • Hal 
kan aolaşmasilele küçük anlaşma 
Cenevrede ve Lioublianada ak
detmiı oldukları kooferaoslarda 
Roma itilafını bütün alakadarla· 
rıa sammi surette iştirak etme
leri lazım ğelen umumi bir si
yaaetin milsbet noktai hareketi 
olarak tarsio etmek için kendi 

1 

milli menfaaıların1n ve aralıuıoda 
vücuda getirmit olduğu dosıJu
ğun temamiyeti kimılesirıi mu
b .if.,za etmek noktdi r azann.\ 
kabul etmişlerdir . 

Fransenıu ve onun mümessi· 
li olanı L~vnlır1 Tuna ha"zasında 
devamlı münasebatırı tarsioi' i 

o A • 

çın ıazım olan getirmek üz .. re sar-
fetmiş olduğu mesııi)i hasseten 
tanımak da bir vazıfedir . 

Franseyn sıkı bir surrtt~ bıi · 
lı olan Yugoslavyırnın bütün kom· 
şulaıile nrasındaki lt.şrikı mesai 
siyasetinde ve meselede dostları 
mutabık kalmak ve milli menfa· 
atlardan hiç birioi feda etmemek 
eurelife emniyeti takviye edebi. 
Jecek ve sulhun daha iyi bir su 
rette tensiki gayec:inj tahakkuk 
ettirebilecek iınka ları bayrhah· 
]ıkla tetkik etm sı lazımdır . 

İstikbale ait zaruri emni) et· 
ler babscdildıği takdirde çok mü
him neticeler vermesi mümkün 
olan bu diploması es rinin ioki· 
şafını sükfıo 'e itimadla takib 
edebiliriz . 

Belgrad : 3 (AA) - t Başba 
kan Y cviiç dün akşam radyoda 
söylediği nutukta Yugoslavyanın 
mali siyasetine temas cderak de
miştir ki : 

Veıgilcr meselesini elı Emü· 
him iş olarak telakki ediyoruz. 
Diğer; mühim bir meselede umu· 
mi ökonomi faaliyetini arhrmak
dır . Hükumet milli ökonomiyi 
düzeltmek, işsizliğe kar:. ı nıUca 
deleyi kuvvet eodiımek ve turi 
zimi tf!şvik etmek için büylik DB· 

fia işleri yapılmasına dair bir 
kararname çıkarmıştır . Bu büyük 
011fiı işleri modero yollar ve 
şürnendifer hatları yapılmasına 
dairdir . Bu işler için b;jtçede talı· 
sis edilen paradan başka hUkii· 
met 20 milyar dinarlık yeoideo 
para hulacakhr. İki ıtnede sufe_ 
dilecek olan bu 20 ruilyar dinar 
iç erde ve dışarda buluna o ban· 
kalar nezdinde müsait şeraiıle ve 
obligasiyon şeklinde elde edile· 
cektir . Bu oblrgasi)on vasat 
vadeli olacakdır. 

-----------------------------------.... --------------~ 
bizden aynlan yerlerde 

~----------·----------~ - Birinci firtikten artan -
Eriha'da mülakat etmek arzusun
da bulunduğuou da ilave ec.Jiyor. 

Hidiv'ın Emir Abdutlalı'a Şaı ki 
Er den 'de ki Göri kebir arazisini 

işl•tmek için faizsiz 10,000 Fi 
listin lirası ödüuç vadettiği tle 
ıöyleniyor. 

Polis mektebi inşası: 
Hükumet }i'i istin polisleri 

için Kudüs'ıe bir metrb yapnıtya 

k•nr verui ve buna 21,000 Vilıs 
tin lirası tahsis edildi. 

Mısı.r Konsolosluğu için yeni 
bina: 

Mısır hükumeti Filistin Kou
soloıluğu için Kuclüs'te bir yeni 
yapı yaptırmıya karar verdi. 

Kudüs Belediye meselı si: 
Hamdolsun Kudüs Belediye 

meselesi balledıldi. Ahalıyi de, 

h"kumeti de işgal ediyordu. Bu d: Kudüs Belediye Jls. Hagıh 
B. Niıaşibi'ni~ sukutu üzer.ine 

. aınlao intıbabat dolayısıle-
yeaı Y ., . 

. k' 800 Doktor 11 ahrı B. 
dır ı, en , 
Halidi kazaodı, _ 

ı . f k temastan sonra im 
kı ır ı;ı J"ğ' . D 

A B 1 .J'ye ns. J ıııı r, kumet c Cl~ • • f 
Halidiyi tayin etti. Yenı reıs ı 
len 21/1/1935 te İ§C el ~o~du. 
Mesele de böylece hılledıldı. 

Hayfa da petrol boruları me· 
rasimi: 

22/111935 te ssl>ableyio Irak 
petroluouo Hayfa'tlaki boruların 

akıdılnıası işi büyük merasimle 

yapıldı. İbıifal şirketio Hayfa 
ile Akka arasında bulunan mcr· 
kez yapısında oldu. Bu ihtifal le 
Britanya Dış işleri bakanlığı Ge. 

nel katibi Eı l Stanhub, li'ıanaa 
Uış işleri bakanlığı vekili Bystid, 
Fraos" Ayııı azasından D şişleri 
encümeni Hı-isi Haııri Braııje ve 

Kudüs"teıı tayyare ile gelen Ali 
komser lıozır bulımdular. Bun. 
lanlaıı başka büyiik hükumet 

memu ılarr, şir~etlerin adamları, 
Ticalet odaln ı rdsleri, gıız•t ci 
lcr ves ;İr e ele vıtr l ı. Bu rncra&ı 
min davcılil ri 200 ki) olup 
13 ü yabancı idi. Ali konHerle 
şirket müdürleriııden biri nutuk 
söylcdıler. 

Açılma ınerssimini Ali kom
scr yap ı; pctrolu denizdeki ho
rulnı a akıtan musluğu çe\ iı dı; 
petrol denizde bulunan bir gP
miye bo:.eldı. Bu merasimden 
sonra şirketin lıazıı ladığı ve Hin -

dı t11n'dan 3000 İngiliz lirasına 
getirdiği çadıra gidilerek ziyafet· 
te bulu.ıuldu. 

Türle Sözü 

Rus - Amerika ( ] 
münasebeti 1 ŞAR SAVALARI :· 

· EfganistaO" _____.,, 

- Birici firtikten artan -
Fakat böyle bir hattı hareket itti · 
hazı Vaşingtonda elde edilmiş 
olan netict' lerin tamamen imhası 
dt'mek olur . Ve itilafın esasları 
hakkında yenidf'o müzakPrelerde ı 
bulunulmasını iotaç ederdi . 

Muablıaren yapılmış olan mü 1 
zakereferiu şimdiye kadar hiç bir 
netice vermemiş olmasına bittabi ( 
teessüf edeıiz . Mamafih bu lıal 
iki dev]etin mü ekabil münasebet 
lcri ve bilhassa ticari münnsı-bet· 
leri üzerinde h t r hangi bir suret· 
te tesir icra etmemek gı-rektir . 
Devletler arasındaki mütekabil 
meli metnlibat murlesinin halli 
için gi ı i~ilmiş olan trşebbüslerin 
uğramakta olduğu müşkülat bey· 
nelmile1 hayatta umumi bir mahi· 
yet almıştır . Fakat Lu müşkiilit 
ticuri mürıasebeılerin inkılabın 
inkişafını ve sulhun tarsioini te· 
nıin mnksadile yapılmakta olan 
teşriki mesai)·e hiç bir vecbile 
mani olm mal ... tMlır. 

sporla yaşıyan 
şehir 

bir 

Mm zuhabis şehir Hindistan' 
da Sialkot \smindeki bir şehirdir 
ki 72 000 kişilik nüfusu münhn· 
sırau sporla geçiıımektedir . Zan
netmeyiniz ki bu şehir Carnera' 

lar , Tilden'Jar , Tarzan filimin 
de alkışladığımız veismuller' ler 
ile doludur . Hayır , hu şehrin 
ıukinled böyle şampiyonlar de
gildir . Bunlar sadt>ce sanayi er· 

habıdır ki i~ledikleri şeyler spor 
eşyalarıdır . Çünkü Sialkot'ta 
3000 atölye vardır . Bunlar tenis 
raketi , futbol topu , puilles , 
bilardo yuvarlağı ve sıire için 

çalışır . Vak.ı,ı bu 3000 atölyenin 
kısmı azımı büyük müe11eseler 
değildir . Fakat içlerinde bazı 

büyük , f abıikalar dı vardır ki 
binlerce raket imal ederler ve 
bütün Asyanın hatta Avrupanın 

mühim Lir kısmının raket ihtiya. 
cını tatmin ederler . 

Çankaya 
Ankorodn ı.lohu önce c Ankara 

Haftası • adile ç·ıkuken sonradan 
c< Çankaya , adını alan arkadaşı. 
m.z dört yaşına girmiştir . Kutlar 
ve daha uzun yıllar ynşomasını 
dılcriz . 

Bugün yabancı davetlilerin 
h, psi otom,.Lıllerle Hemle'ye 
gittiler, orada kendilerini büyük 
Lir tayyare bekliyordu. 37 ki~i 
bu ıayyart'y~ binerek Amman'da. 
ki merat ime ula§mak için oraya 
uçtular. 

Filisiitı scıbunu: 

Filislin'<le ıabuo yapan fab 
rikıılardan birinin sahibi mrşhur 
Nahlus aabuouodan Londıayı 
hir nü mene gönderdi Bu sa bu. 
nuo Loııdra'da iyi rağbet buldu 
ğu anlaşılıyor. lık deneme olmak 
üzere bir İngiliz şirketi büyük 
bir sipariş verdi. Fılistin sabunu 
b l s z ~ytinyagından yapılmış ol· 
duğu için fıstıkyağı (aıaş0 l) vesa
ireden ycıpılan sabunlar yanında 
Londra'dR iyi hir rcvac bulacağı 
umulur. 

Arab Sarıayi !Jcınkası: 
Meml kette bir Anıh Saoayi 

Bankası kurmnk için cnıılı bir 
lıarekt'l \'nrdır. Bu hanknnın lesi· 
sinden maksn..:ı memleketteki sa
o~yi crbabınıo knlkınmaluıııa ve 
ane)İin terakki \e irıkişafma 

) ardımdır. 
İpekli, pamukJu,· yüolü doku

m• fabrikalarıyla Şeker, Çimen
to konsrrve fabrika! rt da yapa· 
caktır. Memleketin mubtac oldn 
ğu deri, dem:!cilik, kiremit, ma 

Milli iktisat, tasarruf 

Şarrmrzdaki tiye adedinin 
çoğalulmas na elbirliğiyle 

çal tşılacak 

Ulusevimizin 

Ôğilt lei!haları şarın mUnn
sib verlerine asıldı. . 

Ulusevimizin öğUt levhaları 
Milli iktisat ve tasarruf cemi· §arımızın münasib yerlerine ve 

yeti Adana şubesi idare heyeti 1 halkın görüb okuuahilecekleri 
l7-alıra evveU.i gün borsa daire· yerlere asıJmışhr . Bu levhalıır 
ıinde reis Tevfik Kadrinin baş · ç~rçeveli büyük k11mıza zemin üze-
kaalığı altında bir toplnoh yap· rinc beyaz yaz.tar taşımakta ve 
mıştır . ıu cümleier bulunmaktadar : 

Bu toplantıda bu sene ıarımtz· [ Mağazanın , dükkanın adla · 
da 12 kauunnevvelde açılıp bir rını Türkçeleştir J ve Türk diline 
hafta kadar Suriye ye~li mallar yart!im etmiyen Türk ıayılmaı ] . 
ıergiıioe iştirak edebleıe komite Bu cümleler csnafan ve balkın 
tarafından madaly" ve takdirna· üzerinde çok büyük bir tesir bırak -
meler verilmesi kararlaştır1lmıı mış mağaza ve dük"anlar yeni 
ve keyfiyet umumi merkeze yazıl· Türkçe ad koymı~a başlamııtar· 
mıetı . dır. 

Şimdiye kadar madalya ve 
takdirrıameler gönderilmit bulun· 
duğundan bunların Liran evvel 
gönderilmesi için vilayet makamı 
vasıtasiyle umumi merkeze ikinci 
defa yazılmasına ve mevcudu kırk 
ikiyi geçmiyen üy.e adedioio ço
ğaltılması için kayıtlı bulunan üye· 
lerin sayılarınıo arttırılmıısı içirı 
bemeo faaliyf'le geçilmeğe karar 
verilmiştir . 

Borsa encümeni 

Borsa encümeni düe ııaat on 
dörtte toplaomtt ve encümene 
gönderilen muameleli kaiıtlar 
üzerinde gorü§erek karat lar ver· 
miştir . 

Üçüncü çiğit muadelesi 

Üçüncü ç'ğit muadclesi bak· 
kında tnbatao 22 İnci günü topla· 
nacak olan boraa encnm,.ninde 
karar verilecektir . 

Dünkü hava vaziyeti 
Dün hava vaziyeti şimdiye 

kadar bu mevsimde görülmemiı 
bir dcıscede ıoğuktu . Souk de
recesi sıfuın üzerinde on.1 kadar 
düsmüştü . Hatta hızı kimseler 
ırmak kenarı çevrelerine saat on · 
üç buçuk sularına doğru kar düş· 
düğünü söylemektedirler • 

Kömür satılan hanlarla pazaı 
yeriode büyük bir faaliytt göze 
çarpıyordu . 

Ölüm 

Merk(lz Tapu memuıu iken eça
ğa çıllarılan Snihin balıası L\lt'h
met Celıl tutulduğu lıastalıktun 
kurtulnmıyarak ölmü~ \'C cenazesi 
akraba ve rlostları taraf ndnn kal· 
dırılarok Karş yako mezarlığına 
göınülmiişlür . 

Ölıiye Tanrının rahmetini diler 
vo ailt!sİ eCradına toziytılorimizi 
sunarız . 

rangozluk, ıtriyat gibi sanatlara 
<la hizmet edecektir. Bu Banka 
emlak sabibledne de kendi ara . 

zilerin<le hu sanayie yaıayışlı ya 
pılar yuptırmak için uzua müd
detli ödüoç para verrc• ktir. Ban· 
kanın sermayesi .~0.000 liradır ki 
l:>,000 eshama ayrılmıştır. Es 
ham satış nı 28 Şubata tcmdid 
cıtilcr. 

Bir Ar"b şlrketlrtin muvaf
fuklyeti: 

. Dört •~ne iluce Nablus genç 
lenndcn hır kıı::mı u1·Qatı '<la . .., o ~ arazı 

satın almak için bir Şirket kur
muşlardı. Bunlar 200 döııüm top· 
rak sat.ıu aldılar ve po. takıııl, el 
ı~a, eıık, nar, muı giLi yemiı 
agaçları dıktiler. Bu haftalarda 
hu şirket yf'ııi malııufitından 
Amerıka elmaamı pazara çıkerdı 
Güzel kokulu, çok lezzetli bir 
elmadır. 

HClanU ... 

Maarif müdürleri 
talimatnamesi 

Kültür bakanhğıııca hazırla· 
nno Maarif müdürleri talimatna· 
mesi gözden g~çirilmek Uzere 
talim ve terbiye heyetine veril · 
miştir . Talimatname Maarif mü 
<lüı !erinin vilayetleri dahilinde 
ilk tedrisattan ha§ka oı ta teclri · 
satan da murakabe ve tedvin 
muııliyetini kendilerine vermek· 
te ve murakAbeoio ne tarzda 
yapılacağı hakkında hükümleri 
ihıiva etmektedir . 

Değerli bir eser 
Muallim Memduh Yavuz ; «Eş· 

ref oğlu tarihi - Beytebir kıla 
vuzu • adlı çok ist hdeli bir ted 
kik ,.serini kitab biçimiı;( •' bas 
tırmıı ve buna Bene bire aiCI Lir 
çok da .. reaimler ekleyerek yay-
mıştır. 

Konyada Babalık hasımevinde 
basılıp yüz kuruşa satılan bu 85 
sayfalık eserio, heozerleıi arasın· 
da üıtün bir drğed vardır . Yur 
dumnzun tarihıni ve güzellikleri -
ni daba yakından öğrenmeye çok 
muhtaç olduğumuz bu devirde 
Memduh Yavuzun bu eseri büyik 
bir boıluğu doldurmuştur . 

Okurlarımız. tavsiye ederiz . 

Çocuk esirgeme kuru
munun büyük yerli ma

h eşya piyangosu •. 

Çocuk esirgeme ve ulusal ö
konomi kurumları genel merkez• 
!erinin ortak olarak yapmış ola· 
dukları ve ~ekiliş giloü 25 Şubat 
935 olan büyük yerli malı pi· 
yangoıunuo biletleri Ziraat Bank 
şubesi ile Çocuo Esirgeme kuru· 
mu merkezinde satılmaktadır . 

Bir bilet 50 kuruıtnr . Bunu 
alm ıkla hem yurdun kimsesiz 
yavıularıoa yardım. hem de elli 
kuruş mukabilinde drğerli yerli 
malı eşyasına sabib olacaks·-
nıı. 

İki çuv.11 çiğidi aşırırken 

lbrahim oğlu R··şid Adında J,j. 

r!si Durmuş oğlu Yokubun Doğru
luk fabrikasında bulunun iki çuval 
çigidini o ırırken göriilerPk yoko
lnnmış ve hakkında yosa muame
lesi ysıpıl\lığı polis l'll porun<lon 
anlaşılmıştır , 

Hem döğmüş ht\m de bıçak ; 
ÇPkmiş. 1 

Mustafa oğlu Mehmod ılo l\leh- ı 
med oğlu fliiseyin artılorm<lo. çıkan 
kovgoda ~l elııncd Hüseyni iyice 
Jöğmüş ve üzerino geldiğini ele 1 

görü~ce ?•cuk çokmi§tir Melııııcıl 1 
ve lluseyın yopalannrak orD tır - ı 
m ıılarn baılaomıgtır. l 

Ef uiıtaıı 
lun - ga k içil, 

selesini halletm" · ıl 
. . ·yııetl 

Fabreddrnın :ı bey•l 
lunao Türk bakeıP d ıo 
lı olan Mnsa Abıı 
vasıl olmuştur· . k•_. 

· bır 
Bu bey~t~~ Diter 

yc)'e döomutur ddill tlt' 
General fabre 

meselcsinio kal•;iur•"' 
halletmek üzre dır 
tinde buluomakt• r~I, 

Meşbed'te rıet ula• • 
. ·n JJJ bar gaıetesıoı ... 

11 d'P 1
"' neral FabredGı :,,ı 

eıı"' .. 
bulunmuş ve k. 111 
nin , bu busuıt• ı 
istemi§tir. ddi• 

General fab~~ b• 
habirirıe aıağıda 1 

lunmuşlur: . t•• 
İran- Efgın•• bU 

Yet uzundur · Bu tıf" 
ıarı 

ve cenub kıslıP 11 
t. Ortada buıuıı• ıt• 
ır. ,. sure 

diye kadar kat 1 t{ıil,d 
lunmamıştar · • 

k oıılll 
orta hudut . 11 etr•dif· 
riben 300 kıloPl · bd 

kiiıPetı ı.a 
ganistan hü . iıi ır 

içio
8
,. hak::~~ı:e111!: ~ 
l! ' P•IP 

ettik , 1raıı şahı kr~ .J 
· tarı ..,. leri ve Efgaoıs . · k• 

. h u bı'1 .. 
met Zahır 8 t'• a• 
dular . İki de,·Je 'ıet~~ 
birlıkte hudutlar• •ot' 

,, .ını• • 
hususta yept•i~k"Ol'ti' 
malarla iki bu u ,ki 
1 u;oi bir birine ~er-
ta laaları kay !.e lbit 
ta)'ioi içıo kal 1 

dık. .... 
Ba netice öç 

pılmıırır: . • 18111 
1 - Her ık• def -

lunan " Tuıgaıa• 
edecrktir. 0d• 

ıı ı•I 2-Kıt eı b 
h dott• hileleri , 0 uJJif 

lardan ietifade e t ı• ••• 
3-İtaD zir•• -'ı•~ ·tar., ,.~ 

tın kabildetl rosıılı 
lu tecavüıdtO • b' 
cektir . 11yi•i~ 

Hudutların dil~ 
üzer ine istioad et ı•" 
ta bir vasati b• ye,l~ 
ı . bll 
ki devletın d 0 a 

"ıa ' nun kalacttg . ~ 

rum , bif eıett ~' 
Efgan k• det•~ 

dağlarını ·.~erk:iy0rl ._ı, 
rine teca,·uı e.. '9il•" .. " lar bu tecıvuz 

lard• . ı: ıeıeri•ilı~ 
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Türk köylüsü Mustafa ,. 
( TtirkSözö) 

!& .Flrdk : • 

---..... ~ 
Bu iı .. . • Dılnkl1 mishadan artan » 
rnıı g 

1
° Turkıycıle 3,5 milyon l ycyim . Çünkü biz Jo oulnrdan J 

Tyc 1 600 kövlü kooperatifi mal nl 'oruz. Hu kil met onlara kur-. ab · ı J J 
.,,. ıatı e bu kadar para yet duğu yeni föbrikolur iıin makine-
'e•nden Ziraat Bankası da bu ler ısmarlıyer . Bu febrikalaıda 
ar bir k <l" J • 
d . re ' açıyor. BazPn bir pamuklarıuıızdaı.ı kumaş, yün crı-

a bırikt' d ... · 1 · ' l '" ıgı para.ya oraya miıdl'n elbiıe ·, kcrest eram\Zl en 
ırıyor B 

· u suretle azoya ıışnğa kı1ğıd1 kömür \iC d mirimizclen bı· 
llrı 14 l . 
ı. mı yon hrolık :ıvnns ''e. çak ve sop~nlar vo dalın bilmem 

4,5 mily ·ı . . d . on çı çı ıc h bu ]'ek 

10~~~· Pa~at Türk çıfçilerioin 
t bl 11 ırleşık cnhşma dalın ye
M e eımege haşladı. 

uatafa, akşıım namazını kıl. 
·/ hY&ğıı kalkarken uzun bir 
a attan köy d" ·- . h c uncn yıgenı 
nıed kap d . . . . O " D 1 ıın ıçerı gırdı. vak· 
b ~raaadet ,, ismini taşıyan 
er rurk•• öıl • 

bb ld uıı ediğı ııydınlık 
.\I u an geri donmüstiı . 

çak bir ma ·· • · d h' e • . sa uzerın d ır 
1~1ndf kah · · uı kö .. . ve , sonra ıyı ve 

t trıl yJu 81ğaraıu duruyor. Meh. 
·Çok'\~·~• bqladı. Söylcdik

Dıuhımdi · 
"- Dinle M · 

neler. yopJaculr . , So~ra hüku
met dokuınn fubrilialarımız için 
hoya vo- inşaUalı yokinda köyü-ı 
müze varncnk olan - dom1ryotla-
rımız için Jokomotıf, vagon, ray '" 
soiro satın alıyor . 

llükt1metimiz·n hizi zcnginleş · 
tirccek olan sanayi için çok , çok 
şeye ihtiyacı var . lı;te bu ihtiyacı
mızdoo çoğunu Alınaoyadıın oln 
cağız . Almanlar da biıdım çok, 
pek çok mnJ çf'kccekl r. Ô·lemiş
teki kardeşim Almnnların oradan 
pek çok ıiziım ıincjr tılıın oldıkla· 

rını bildirdi flasılı üıülınc knrJe
şim Mustafa her ~ı y düıelec('k . » 

s Av A) 
µ 

General Fahrettine Mosko- Fransız kurultayınd 
vada verilen şölen _ a 

Ankara 31 ( A.A ) - Afgan Anlaşmaların duruml0rı 
hududuodau avdet etm~kte olan konuşuldu . 
hakem heyeti reisi General Fab 
rettin şerefine Moskovada büyük 
elçimiz Vasıf Çınar tnr<Jfından bir 
ziyafet 1erilmfş •e liariciye komi
ser muavini Kıristioıki , Karaha 
erkanı harbiye reiai General Pu 
rekerof , General Budyenni Ge 
peral La.govJ General Kaekcr , 
hariciye erkanı Afgan a firi ve 
İran mulıbatgüzarı hazır bulun
muşlardır . 

Yemekten sonra Türk ordu!u 
ile Kızıl orduııµn lcau1eşliği şere
fine ve her iki taraftan Atatür
kün ve Stalinin sıbbatfcrioe kadeh 
kaldırılmış ve kardeş Afgan ve 
İrao bükfimetleıinin ~aadetinc 
içilmistir . 

General Fabrettin bugün Ge
oeral Voro§ilof tarafından kabul 

ış 
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u 

-
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Paris: 31 ( A. A. }- Ayım, d 
işleri vo miist mlel<elor komisyon 
Jarı toplu bir lıaldo Lnval ılo ro 
hiniın Homa anhıtmaları ile bun 
larm menşeleri vo neticeleri hak 
kanda verdikleri izahatı dinlemiş 
lordir. Komisyonlara bakanlık ed 
Baranger dokuz vesika olan h 
aıılaşmoların iki guruba .oyrılaca 
ğını işttrot cılmiştir. Avrupa vazi 
yetine dair protokollar J 9 J 5 Lon 
dra aolaşınalorına bağlı olup ltıtl 
yaa Frnusız mtil!temlekljlerioin hu 
kııki İ§lerini Jı lleLh·n mualıed 
Berangerin tol ehi üzerine Ln va 
bu ikı gurub hakkında iznhnt ver 
miştir . L'\vol ycnı onlaşmnl:ırm 

. 
c 1 

. 

Aırl sinemada 
31 ikillcl kdmm perşembe al<-ıammdarı itibaren 

Emsalsız bir şaheser 

E M D E N 
Korsan krovazörü 

Harbı umuminin deniz kahramanı 
AYRICA : En yeni dünya havadisi 

Bugün iki matine lkido dörtde . 
BIHINCi MATiNE 

Kanun namına 
iKiNCi MA TiNE 

Eınden krovazörü 
Fiatlarda zam yokdur 

Yakında: Şayfan kızı 
Adana Borsası MuamelelCAri 

PAMUK ve KOZA . 
Kilo Tu k • ustafa, kardeşim bi-

ıele r k köylüll'rinf n vaziyeti ~·ok 
da °' ' bu •eta hizi acun hor
"n Cok • · 

Çıfçi Mustafıı biraz sustuktnt1 
sonrn yonon siğnrayı kenara koy
du ve covab Yerdi : 

edilecektir . 

Abdulhak Hamid 
84 yaşında 

ski A~usturyo l\lacaristnn impo 
rntorluğu \'O Tunn muvazenesind 
nlfikador bütun devletlerin müte 
kabı] istiklal ve tllmamiyetforin 
hürmet icın umumi bir mucıhedoy 

e ' 
Fiyatı 

C 1NS1 En az En çok Sarılan Mikdar 

n d ... 111 tanı yon Almonlar-
IC. s. K. s. Kilo o 

Kapı malı pamuk 
·-,_ -

: " 
kapı O(·tığını söylı miştir . 

ber' ıyılak geliyor . Bizimle ho-

pııçalışıtn ve bilimle beraber 

' llakkın v r kardeşim Meh
ıned, l.ıii} iık .\t z ,\t!ltürkiin sa .. 
yosindo inşnllnh hepimiz'n yüzü 
gülecek . İstanbul : 31 (A.A) - Büyük 

ıo' Bl:l münnsohetle Lnvo.l Frnnsan 
yukmda LonJradn oloıağı düşün 
duğti vaziyc ti de nnlntmıştır. lkinc 
gurub lıokk nJn 1 n\al hudutların 
coğrafi çızgilcrine 1 unııetaki ltal
ynnlarm hukukt vnziyutlerine aid 
nıhai nizamname üzerinde çok sn 
rih izofıot rmiştir. Müstemleke
lor konıisyonı, bakanı l esteğin bir 
stioli üzerin Rolliab Lnvıılın elde 
et~ği rıoticelorin müstemlokolo 
rıczıır<'lİQc'l ~ Jınan vaziyete uygun 
ol<luğuou söylemiş ve Afrika toş
riki mesaisind fraıısa ile Itolyny 

Piyasa parlattı 
Pilasa ıc>mizi ., 

an ve ı,· . l 1 
il hü . k •atm e çok o Akesı 
lı1or Yü ' .. rı91n yuzhoşıyı h . 

musun Y'ğ'J 1 . tın a" · 1 ı >ır adamdı. 
l oıun kıını Al 
ıut l 1 

• monlar r~ok 
ın o ıyorlar 1 'k 

Kdr hıralı..nımlığı için kc\·i ye · air Abd"lbak Hamidin 84 ynşınn 
giı meıi münmsebetile S şubatta 
Arnavu~ köyünde Feyziye lısesin
de bir merasim y•pıla• aktır . 

-
1 

te feh · · rmı , rnnkcır-
lara ae;?:u;zmek ~çin kuUnn-
tlar Alnı 11 bizden olı. 

ti tir ıne Jigim"z , koyunlRrı bot 
yero kesip tottığırhız, sığırları yok 
bnhnsıno elden rıkor dığım z Zfl 

moı.lnr arttk {'Oktan gccmişttir. 
Belki do yeniden k P\ i ve koyun 
satın elnı~tk lazutı golecektir . Al· 
lah kı..;meı eder Jc onümüzdeki 

Ayasofya müzesi 

1stanhuJ: 31 (A A.) - A}a· 
sof ya mfizrsi Cumartesi açılacak· 
tır. Müz~nin meclhali §imdilik 

11teksil kabıs1dır. 

. anyoya tic vap t d 
tı hngday gitti At u o-
l · • · nıanlar fal. nrı ı~·ın yiın 1 • u... , ura yopm k · . 
t olıyorJar. Fokat ;şin e: ıçın 
ıttafı ise bize yani köyJ " , ~!n 

IPa~a kar hırakacak l' uye rş 
erıJir . » ıyan ver-
Muatefa ü 

ot zuntu ile kar11hk ve-

' Rv i Al 
at kAr . •n.ıınJar salın alıyor, 
' Ş•mdalık bize dü . k fi eren t' şu ' 
ba •at uccarın eline g('ıçiyor 
ltt nıi ı~ ~lmakta dovam ede· 
) Bun Bıze de hir şey kalacak 
Fttka: ~~cok Tanrı bilır •.. » 
.\f rnonta ehme<l işte.n emin 

ler N r af makta devam ede-. ed 
en ol<luğurıu da söyle-

~vyef:ler 
ti kon . d 

1) gresm e molotof 
ll~~ııra , ôz söyliyenler. 
l~toruKov A : 31 l A. A. J -

~,11 nd raporu nzerine Sovycı 
Q t .. ,_ 

l' le muz-.ereler yapılır· 
•ide Ço aıurrablı1S 161 almıı 

edıl 
~ fırlc, en muvaffalciyetleria 

1 reı* j.1 .'~are edenlerin ve 
''-iadeli al~aıo ayr.ıınde ba
ICodat ~.iaı •6ylemitlerdir • 

•ıu bı ı · · •der k r cı 1ıya1ete te-
lr• • e •lkıılar ar111nda de 
•ı. 

8ov7~t R 
Qlb•~ ••~aya doiru arazi 
ffillerinh~eyyüllerioi göıte· 
"'•1~-... kıtabı Sovyet ifçilui· 

-·•ur b' '" ,\ı ' ınaeoaley bu it-
• ~•r lll•tttaaın Sovyet Rus ' d,t', ·~tti barıketi metele-
•rıd Ziyade vuzuh i•temek 

" k •lttı · odaıtki uuk şule 
L lltQ t k . • 

'"'llııni • vıyuı ıoıumuau 
')• baJ~eUe kaydetmitdir . 
~ ld kornıteleri reisi Li· 
~'•n • dernittir ld : 

•d· Yanın rn le • K' ıt,bı er eıı ıycze 

"'>•n 'Dtaaae bu ancak Sov
cıt,n u: \'C oaunua ileri pos· 
'tiaın ranya Sovyet cOm 
'cloı lcuvvetli bulu;ımala-

4ı-., lyı kabil olabilmittir . 
• tJ~ faıiıtleriain iıtila plin 
'tJırl'aoyaya husuıi bir yer 

• ••yıı · Fıkat bu gün Uk
.._ t Cf•itdir . Sovyd bu 

'C:o" ·~ Qala uı l•tebbüıü•de bu 
tevlilerin vay hıliuel 

yıl do biraz iyi koıunırsek belki 
'konışuwuz Orhan Loyin biiyük ~·if
liğinrfe görritt~mOı Ahnan sapan 
ve ta rokları ndon <la sn tın alırız . 

UuuJen sonra misafiri ve ai -
lesi ilo beraber ha İl akşam yeme· 
#ine otıırdullır. Kendilerinin pişir. 
mit olduğu eku1ek ile bulgur pi
lavı y:oğurl Jt' «it sofranın üze· 
rinde duruyor . Hu yemeği baba. 
d~ oğula kaç ~eıil yiyor. Bu ye
mP klerle kaç nesil « Türk gibi 
km tetli » yetişti 

Artık Mustafa ken<liıinin ve 
~·ocuklarının istikbaline Lüytik b:r 
emnf:fel ıle lmlrmoktııJır. 

Bitti -

LoytCorç ______ .,.. __ 
Tekrar işbaşına gelirken 

J,ONDRA : 30 ( A. A. ] -
Loyd Corc'uu siyasal bayata dö'l· 
mesi, açtı;ı mUcadele ottaya attı 
ğı okooomik plan sabd, b-t veki
lin yeniden iktidar mevlciine geç
mesini mevzuu bıhsetlirecek ka· 
dar tesir yapmııdar . Doo ve hu 
gün Loı 1.lra gazeteleri demok
Tatlar önderinin şimdiki ulusal 
kabloe He birlikte çalııabılmesi 
ibtimılindeo bahsetmekte idiler , 
Bu buauataki laabeı ler ve •ahm~ 
ler mevsimsizdir . Zira ulusal ıa
bada uygunluk varsadı derin ka
naat farkları \'e şahsi rekabet 
duyıulıra iki tarafın birltfipde it 
görmelerini güçlettirectktir . Loyd 
Corç Neville Chembarlain'in mı 
li metodlınnı takbıh ve Sfr Con 
Saymen'in temayüllerine hücum 
etmi§ olduğu gibi, Mac Donald 
ile aralaru•d• d• tıbei iııtirkab 
mevcuddur. 

Sınai kısımları fomir edilin e 
Alemdar caddesindeki büyük kapı 
medhal yapılai:aktır. Aya sof)•· 
:Oın içindeki bu tün le\ hılır in li· 
rilmiıtir. Bunlar fevkalade rlıy

metll ve ~D lllttbur Tüık hatı-t· 
hrıain eserleri oWuiwıdan bü 
)'lik bir kasmı camilere nrilmiş 
Ye en kıymetlilui Türk İslim 
~ıarı müzesine kaJdumııtır. 

lstanbul telefon şirketi 

İstanbul aı ( AA ) 1ıtan1Jul 
ıazeteleri yazıyor : 

IAtıubul telefon şirketinde 
bir heyet tarafından yapılıa tel· 
bikat neticesini mubteYi rapo.1 
Ankaraya gönderilmiştir . Rapor 
ta alakıdu vekilederın müml"! · 
ıillerinden mOrelckeb komıayonde 
f f'tkik edilerek tamamlaumı§hr. 

Şirketin demirbış tfY&sı aerma 
y~fi ve ,ebekeııiJe teslsatıda he 
ııb edılmittir . Şirket umum mü 
dürü ıubıt bafına Anlc1ra}O çıa· 
ğıulmıotul Müdütle. Bayındulık 
bakınlrğı ausında g çtcık müu
keTf' )erin uzun eUrectği Ye ıirke 
tio bülciimetçe ıatıa alınması mu 
llmelesioin mart ıçındc tamamla· 
J)acaj'ı tahmin tdilmektedir . 

Mirenesko yeni siyas t 

aleyhinde 

Bükreş : 31 ( A. A. ) Eski 
boşvl'kil ve -ış bnkanı Mireneako 
sebcb göstcrm ksizin m ili köylü 
fırkasından istifa otınistir . \lirok
nesko bu fırkanın ı: n ılcri gelen 
liderlerinde di • ~1tJmaileyhiıı isti-
fası fırkanın malı vo parn 1'İyase
tınde tuttuğu yeni yola ntfe<lılmek -
tedir . Loyd Corç'uo giritmiş oldu 

ğu mDcadele ısaylav seçimine te 
sir tdecek bir mahiyet aldığ• tak
dirde d birliğile çılı§mık bu!lu· 
sonda kendisine teklifte bulunul· 
muı ihtimali vardır . 

Doktor Şaht Alman öko· 
nomi bakanı oldu • 

Pttzmez oğlu Pa risde 
PARJ : 31 (A.A) - Meliye 

azın Pc-zmrz oğlu dün Paıise 
gelmiştir . Yunan hor~larma ait 
yeni lıir tes\ iye Auretı bulmı:tk 
için Yunan istikraz bamilerile 
görüşmeık üzere buradan Londra
ya gidecektir • 

Berlin : 31 ( A. A. ) - llitler 
bugiin ökonomi bnknrıı Simiti ka· 
bul etmiş vo müddett nberi hasta 
bulunan mumnileyhin ricıısı üze
r ne kenJısini vazıfes'nden affet
miştir. Mitler yaptığı hizmeti rden 
dolayı t ştkkurde bulunmuştur . 

Alman bankası nıuduru l>r . 
Şaht ökonomi bakarılığınu tayin 
edilmiştir • 

r 

1 

yokl tıı on hu müzake,rclcrden 

. 
dol ıyı memnuniyetini bılJirmiştir 
Macaristanın dış siya 

sası için Kanye ne diyo r -lludapeıte: 31 (A. A.) - Ma
caristan Haricıye oızırı Kan)e, 
dış işleri siyasası hakkında m,c. 
liıi meô'uıan dı§ıırı işleri ko~fs
yoııunda Mıcaıistap - Yugo•
)a\ )8 ihtilôfı hakkında izahat 
\ erdıkten 80nrı demiştir ki: 

Hıra'retli münakaşalardan son· 
ra ihtilafın tekrar münakaşasına 
a•d"t edıtt..elı v• lrM "i sure«• 
hallediJıu k üzere tahriri bir aa· 
l•şma ş kH Cenevrede kabul 
®iJmi ir 

~ . 
.Macar lıiikunıeti işin inki§ı· 

fını siikuoetle takibotaıektedir. 
Fransız - İtalyan anlaşma 

ıma gelince: Hunun takibettiği
ıniz dışarı ııiyasamız tarafındaa 
hiç bır miişkülAta maruz kalmı
yarağ(mrz ışikirdır. 

Anlaşma metnine J:.i'ansamn 
ioıza mı koyması bizim dilekle
rim zin haıimlerimiz ıarafındaa 
tan nma ı demektir. Melin değil, 
fak t anlaşma zihniyetinin tatbi 
kidir ki, müoısebatı ıtiyenin in 
kişrefıoa yardım edtcktir. 

Macar hükumeti iki Latin 
milletin Avrupa sulbuoa hadim 
anlaşmasını büyük hir sevinçle 
kAydedcr ve miistakbel iç işlere 
ademi müdahale mukavelesi mü 
zakerotına iıtirake hazır olduğu· 
au bildirir.• 

Bu müzakereler e nasındı 
komşularımız da La,al ve l\fus
soliniuin Romada gösterdiği ka
dar anlamak zihniyetini izlıar 
ederJrrse bir nıukn\'cle elde et 
m k imkanları mevcuttur. 

Laval ile MakdonaJd n 
mülakatları . 

LONDRA : 31 [ A. A. ] -
Bflındenle Laval gelmeden evvel 
vaziyeti tetkik için avam kamara
sında buıu i hir kabine toplantısı 
yapılnııtdır. Makdonald ile Bald 
vin toplantada hazır bulunmuılar· 
dar. 
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Liverpul TelgrafJarı Kambiyo \e Para 
31 I 1 I 1935 lı Bankasından alınmıttır. 
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Ncvyork 

Alsa ray • 
sıneması 

Bu akşam 
Hu sene lıtanbulda ve bütiin dünyada eu gllıel ve mubteıem filim 

mvekiini kazarıau 

kraliçe Kristin 
~1umossili 

Greta Garbo 
Filimini saygılı seyircilerine ıonmakla sevinç duyar 

Üst Üste 
Bahar remi geçitlı-Madım Bıtırfılıy , gibi Şah eserler ıeriıi•İn 

Eo kuvvetli ve En gDıeli olan 

Kraliçe Kristin 
Bu Ak ıru ALSARAY da hepinizi huzuruna kabul edecekdir • 

iLAVE 

En yeni dünya havadisleri 
,, 

Gelecek proğram 

Meşhur Rus Edibi TOLSTO t N Böyük eseri 

Bası badelmevt yahud Sibirya 
mah~ümları 4973 
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Jiirtik 4 

Tarihin 
F ransaya öğrettiği nedir? 

Paris: 31 (A. A.) - Saylav 
Fraoklen Bilyon Almanyanın si 
lahların1 teıkctmesi müsaadatta 
bulunmakla kabili temin midi•? 
yolunda bir sual sortruŞ ve Laval 
buna mühim bir nutukla karşılık 

1 
,.. 

vermiştir. Uluıal Say av ısan 

, Yurdun şurasinda 
burasında 

- Birinci firtlkden artan -
Yağmur altında kadife kale

sinde yapılın baVI şehitleri ibti
falioe iştirak edenler fena halde 
ıslanmışlardtr • 

(Türk Sözft) 

Uzak şarkde 
olup bitenler 

- Birici firtikten artan -

göre Deily mail Singapor'ın §ra. 
kındaki hadistleıi İngiltere İm 
paratorluğu için az ehemmiyetli 
olduğunu söyliyerek şunları ya 
zıyor : 

On iki yıllık türksözü basım evi 

Bu giinedek yaptığı basım işlerile güney AnaJolıl 
her yöresinde büyük bir ün kazanmıştır 

• 
1934 de Almanyanıo silihlaoma· 
Slnft meşru bir mahiyet Vf~· 

v. reddeden Fransanın vazı· 
mcgı .. 

tini hatırlatmıştır. Kendısı ta· 
ye b. 
mira meselesinde olup ıten şey· 

J 
·n ~ulhun istikrarı uğurunda 

erı , ~ 
tekrarlanmasınclao endişe ederek 

• Öğle üzeri yağmurun şıddeti 
daha artmış ve bir aralık şimşek 
çakmağa başlamıştır . Y ııdırım 1 

düşmesi tehlikesi tramvay ve 
elektirik iş'eri şehrin genel elek
tirtk ceryamnı kesmiştir ; Bir 
aralık otomatik telefonlarla gö 
rOşmekte tehlıkeli bir şekil al 

Eski sadık müttefikimiz Ja
ponya ile bir hırb olursa Singa· 
purçok kusurlu bir ussu bahri· 
dir . laponyıuın artın kuvvrtio
den müteessir olahileı.!ek yegaoe 
devlet Bin<li Çinideki müsemle~ 
keleri münasebetile Fransadır • 
Fakat Eıansa umacı masallarilc 
korkacak bir devlet değildir . 

Türksözü basım evi , her çeşit harft~rl~ f' 
ince , en özenli ve en temiz basım işlerıJll 

İngiltere mulıaHit peşindedir. 
O Alnıaoyadao tutulacak bir söz 
bekliyor. demiştir. 

Lfival cevabınd• ezcümle de· 

miştir ki: 
Biz bnk~kah müdrik hulunu· 

yoruz. Yurd11muıuıı m::idafaası 
için neler laz.ım olduğunu da hi· 
liyoruz. Çünkü bunu hize tarih 
öğretti. Zaif bir Frar. a dostları· 
aın iodiode yalnız beşıua kalmış 
bir Fraosa<laıı dalıcı dcğersizclır . 
}..,:ransa kın vctteu dli:ıeı se su ha 
yardım(olmez. Biz emniyet temin 
~tlilmedikçe ... u)hu anlamayız. 
Bizim aradığımız d:ı hülüu 1 
laııa bakkı olnn bu emniyettir. 
Bilıyoruz ve yabadcılar d bili 
yorlor ki Frans ım hu t k\ ·ye 

içio uluslar arasındaki her tü lü 
gayretlere filen ve hulfısle yar 
dım etmcğe her nn huzırdır. 

mı:.hr. 

Polis telefonu da bütün te
sisatı emniyet ~altına almak için 
toprağa tel uzatmış , her tarafla 
mnhabeıeyi k smiştir . 

Çok Jdde tle en yagmur yü· 
zünden l arntaş·ta, Bal11ihaba'da 
'e ıl ğer miiu lınt ye l de su has 
kmından kork1 mu iı:;e d 
elıemmiy tlf bir 
Hı: el ) t( n i. 
diye n kan ı el 
iiı. riııe 1 am~onl 
Y tişmi ' C\ le çtırılm ş 
olan lağım me f zl i temi.t.lct
ti ri 1 rek JOJ JUr ul ırmın lag m· 
1 ra k t lnı temin edilm şıir . 
Gü ıuk ö iirde t Dmvay cadde 
"ini gı•ne EU kapl m ştı , f l·at 
hnr da zıırarlı hiç hir durum ol· 
mamışhr. 

Asinking 30 ( A.A ) - Mın
çukuo orduğu genel karargahı 

Mongol kuvvetleıini Mancukuo 
topraklarından çıkmadıklarını ve 
ihtılaflı mıntakada kuvvetlerini 
gittikçe artırmakta olduklerıoı 

b ldırmektedir . 

rsus 
liginden : 

diye r is-

« 160 » lırn ticr tl sus Pe 
lr,tl ye nıiılırntl slıği açıktır. Evsaf 
ve ş miti l6zımcyi haiz olanl rm 
mus dJı k evrakı müshıte sur t 
lcrilt• berober bcle<liyemiıe müra
co.ntlorı HAıı olunur. 4978 

1-6-11 

Küç.ü k demir hanın da ve -,=ıoc='""'"-==-------_..,,--
Od un pa7a ı da bıril ll suların Dişçi M. Nedim 

şaracak bir kurumdu • 

• • • 
Türksözü gazetesi 

Her gün, acunun dört bucağından 1 
,,,ı 

aldığı te Y 
ok liri ve ül emizin her yanından gelen duyumları 

yaydığı gibr 1 
Doğduğu günden beri büyük devrimim"z uğruna inançla, D• 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştlr . 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yapJJI 
ı· ,dıt• 

Türksözünün yıllık abunası on iki , 6 aylığı altı ve Aylrğı da bir ır Çok elkıJanan bu Ct!vah üze· 
rine FrankJen Büyon Lon<lra mi: 
katemelelerir<len önce istizah 
teşebbüsünden vazgeçmiştir. 

Heriyo Fransaya gPlt'n ko-
nukl:ir için ne diyor 

mağaz!llara gitmek. trhlikc'ii be- -----
ı~diyr·yc haber verilnıış , derhı:ıl Yeni Otel karşısında. nç·tı~ım 
bir kam} onla gör.derilen temiz· uiş muayenehanemde soot 6 uan 
lik işçıleri orada da tedbir al· 2 J re kndor lıosta kabul ettiğimi 
mışlar ve hiç bir mağ•zayA ıu: ve tedavi ve diş imali hususunda 

Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılınca gd ~ 
miz her gün erkenden ayaklarına kadar götıJe 

Pariı 31 ( A.A ) - Herivo 
mehtıHn meclisinde Fransıı:ın 
ammenin haklarına karş' ıuç işle
miyen ve Frabsız topraj'ında sıya

ıa\ faaliyette bulunmayan sıyasal 
mültecilerden kendi ülkesine 11· 

ğınmık hakkını esirgemediğini 
ıöylemiştir • Ancak , Franaız iş 

sizlerinin çokluğundan dolayı otur · 
mak h~kkı ile çalıımak hakkı ara 
sır.da fark gözetmek gerektir . 

lran hariciye naztrt Romada 

girmeden meofez\er temizletil- muhterem müşterilerime nzamt 
miş , sular akıtılmıştır . teslıildtı gö::ıttrdiğim gibi cuma 

amazgah'tı Külhan soka· günleri fukara için tedavi ve diş Se h M h b ' h · M" 
gw ındaki harnb ' boa ve tehlikeli k l' y an u asa 81 usus~a u-

~ 1 çekme meccıınent ır . 
8 

' 
bir ev dün belediye {e.n heyetin· ) dürlüiünden : 
ce yıktarılmııtır . 

Eski mahkeme önündeki la- görüldüğü gibi su baskınları bek · Muhammen kıymeti Lira : 3500 
ğım ile Bahribıba'daki lağım bir lene bilirdi . Cinsi : Bahçe 
kıç yerinden patlamııtır . Da- Fırlma ve şiddetli yağmur ~levkii : Çay kenarında 
ba bnı yerlerde de patlıyan li- sırasanda d~nizde biç bir zarar Mikıarı dönüm : IO 
ğımların yağmur kesildikten soa· ve kaza olmamıştır . Bununla IluJudu : Şerkan ve şimalen 
ra teruizleumuioe başlanmış. beraber enginlHde ne olduğu Çay, garben hark. Cenuben Değir-
tır · bilinmemektedir . Maniaa İzmir men · 

Bakteryoloğ 

Doktor Rüştü . ..,,,. 
Muayenehanesini Doktor Süleyman Sırrı Beyin eekı ;I. 

2 
••frıedeO r J 

açmıştır . Cumadan mada her gün sabah 8- 1 09 f"· 
kadar hastalarını kabul ve ttdnvi eder . 4945 

Roma : 31 ( A.A) - İran ba- Belediyece evvelden muhtelif arasındaki telgraf [diıeklerinden Muhammen kıymeti Lira : 1500 ._ ______ , ____________ _ 
riciye nızm dün Cenevreden bu- yerlerde lağım menft'zleri ~açtı· bazıl uınm da yıkıldığı eöylen- Cinsi : Değirmen 
raya gelmiıtir . İki memleket ara. rılması olHydı gtçen eeneJerde mektedir . Mevkii : Çay kenarınJa 

sandaki hudud ihtilafına dair mü· ' Şarkan ve Cenuben Çay, Şima-
zikerata devam etmek üzere bu B e 1 e d i y e i 1 i n 1 a r 1 1 len Köprü ' Garhen Eski Adana 
rad• İrek hariciye uazırı ila bulu yolu . . 
ııcaktır · ~----~~~~~~~~~~--·~---~~~~~ Kozanda Köprü boşınJa kain 
içinde 1,5 mHyon frank bu· yukarı<la miktar, hudut ve evsafı 
lunan bir post& çantası gaip Belediye başkanlığından : sairesi yazılı Bahçe ve değirmene 

sürülen peyler haddi ldyık görül-
Pariı 31 ( A A ) - içinde bir k medi"inden artırması 935 Şuhut 
k 1 f k b ~ant ulesinin yuvarlak çatılı vo kiremitli kısmı sökülorek yerı' 6 

buçu mi yon ran ulunuı bir d . 1. b' b oe ayının 14 ü~cü perı:ıembe minü 
t l t d k 1 cmır ı ır eton pldka pazarlıkla yaptırılacııktır . '$ ır 

poı a çan ası or 1 an yo o muş- 1 sııat 10 a kadar uzatılmıatır. 
B ı d ğ k steklilerin bir ay içinJe her hafta Cum ırtesi ve S..ılı günleri saat on '$ tur · unun ça ın 1 1 mı yo ta ga Taliplerin yiizde 7,5 pey akça-
. ld ğ b ıı· d v ·ıd· p lıeşte BeleJiyd Encümenine gelmeleri ildn olunur.4967 

ip mı 0 u u e 1 egı ır · os- lorile birlikte mezkftr <Y'iin ve sa-
ta idarvıi bu parayı ödeyecektir. 2S - J l-3- 6 atte Kozan Kaymakamlıgile Vild-
Tahkikıt devam ediyor . yet daimi encümenine miıracaat-
Hind istana aid lt1mel yasası 1- ~lirzu çelebi nrncrası ilk müteahhidin nom ve hesabına olmak lnrı ildn olumır.4976 

hiç bir şPy değilmiş üzure, 345 metro uzotılacnktır. 

Londra 31 ( A A ) - Vinstoo 
Çorçil ra<lyo ile tamim edilen ve 
Hindistan temel )'asasının clt ğışi· 
mine taalluk eden hir nutukta bü· 
kiımetin buna dair v rdiği · liiyi 
bayı teyit t tmiş ve demiştir ld : 

Bu cücelrr tarafından kurul
muş korkunç bir şcıef izlik abide· 
sidir , Bunda ne plan ne esaslı 
bir fikir , ne kanaat , ne düşünce 
bilgisi , ne sadelik ae de cesaret 

var.fır · 

Tayyareler bomba 
yağdırıyorlar. 

MONTEVİDE 31 [A. A] -

C 'a
rgoda ve TDkuaremh.>da erap . 

T eler asilerin cvlerıııe bom ayyar 
b· y ğdırmaktadırlar . Askeri 

k
•• t

8
1er Polonyada 4 kişiyi te· 

uvve . 

f t 
'c 7 ki•iyi yaralam ş bır 

le e mı., ,, f . 
'r almışdır , l\. ootevıdeo 

çokta eıı . d' 
ela 43 kişi tevkif edilmıı 11 

• 

2- Bu iş oleni pozarlıkln belediye encüıneninde ilınle edilecektir 
3-- lstoklılorin, şartnamesini görmek ve yopılncnk işin mahiyeti. i 

aolnınnk üzere, her gtin belediye fen müdlirlüğüne, ve pnzarltk için b~ 
ay içinıle, h"r rumrırtesi ve salı giinlori öğlcuen sonr3 sııııt Ü(•le bele/~ 
d ıiıni lll'iım0nine gelmeleri. 4952 22-27-31-4 ') e 

---------~..._......,._. ...... o==.::1~-------------------
claY nızı · ' . 

1 - <.;ok t 11111. 

yaptırnhilirısiniz . 

r \ Ut' ız ol k Yeni 

2 il r ne\ tuv. Jet \O sılılıi eşyanızı oncok 

neden olcıhilirainiz . 

eczaneden 

Ye • 
ı ecza-

3 - llnynt ı, gıdoyn, ticoı ete ve snnuyio n'd bılctinılo kimytni ınh

lill rinizı kimyager ve kimya muallimi A Jımrd Rızanın yeni 
k•mya abratUV8rIDda yaptırınız. En dakik 

oldtla fenni kimyevi tolıliller yapılır. 4970 4-5 

ii-.--------------------·------------------~ 

Nafia baş mühendisliğinden; 

1 - Seyhan Nafia dairesi için 
mohruti ( 30 ) otuz ~·aılır bin beş 
yüz lira muhammen be<lol ıle oçık 
cksiltmcy ~ konulınu~ttır. 

2 Bu işo aid şortnamclor 
vo evrak şt n1nrdır : 

A )- Ekslltmo şnrtnamP.sİ 
U ) - Hususi şartnoıne 
C ) ~1ukwrle 
İstcyenlor bunları hodds'z Nu

fıo Joiresind n o.lahilirlu . 
3 - Eksiltme 935 senesi Şu

batın on olt.ıncı cunıuı tesi günü 
snot ondu Vıltly{ t dninıi encüme
ni111lo ynpı1acoktrr. 

4 - Eksiltme oçık olorol, ya-
pılacaktır . . 

. 5-:- Eksiltınoye girebilmek İ(•İn 
ısteklıler yüz on iki lirıı elli kuruş 
muvakkat teminat verecektir 4977 

1- 4-8-1 l 

Eczacı kimyager 

kirl1Y8~ Tahsin Hamdi Güneysu 
-----• ... •••------- yoli l hO 

idrar , kan , usarei mldeviye ve Jıcr ııeu 

smai tahlilal yapılır . 

idrar tam tahlili 100 kıı ruştıır • 

AJres : OrozJibak civarında 

--~~-------------------

Hilaliahmeır civarında Selanil< 

karşısında . I! ,.,_, 
Yusuf fliJ ol ----------------- ~\)"~ 

yattığı hastal ıktall 

Diş tabibi 

Bir ' iiddel lenb(•ri 

ve hastaları . 
tır · 

kabule başlarn'Ş 

* •"~ * * . .;0 IJ ıb' 
Tcşhislerimdo yanılmnmnk ve lıııstalıırımı ~iizı~olkco c,, 

vilerden korumok mnksndilo muayenelıo.neıne bır r 08rof1 ı> 
etmiştim. llnstalorımdnn şimdiye kadar rontken ın 
bir para almml!mıştır vo olınmaz.4927 


