
Issı , yazganıBa§I 
FERİT GÜVEN •• -- •• Bugün 

Stadyomda Lik maçlarına 
---

8 Şubat 1935 1 
CUMA 1 devam edilef•ektir. _J 

s Kunu. 
ON IKl Cl YIL - SAYI 3143 

h81k evinde 
• !2!!2SL 

temsil 
2& su :ı == 

akşam Bu var 
Saylavlar bugün seçiliyor Saylav Yeni Gribe karşı namzedimiz Çağırılış - -
• ukurova çocukları Atatürk'ün 
ıleklerini mukaddes bir buyruk 
diye karşılamasını iyi bilirler 

l 
Cumlwrlyt l Halk Fırkası 

Adana Merkez 11a/ılycsinden: 
Esma Nayman, kiiltürce yüklü, iyi 

bir ana , yetişkin bir yurd çocuğudur. Bugün Sayll\' seçimi aaıuı.. 
ğmı almak için saat 13 de Cum· • 
lıuriyet Halk Fırkası Vilayet bi 
nasmda toplanıJwuı tamim cdiJ. 
mişti. 

Bugün Vilayetimiz Saylavlı 
ğıua seçilmesi muhakkak olan 
Esma ayman , keudisile öğüne· 
bileceğimiz yetişkin kadınları· 
mızdandır . Türk kadınma veıi· 
ieu Saylıv ıeçme ve seçilme hak
kını en olgun bir salahiyetle 
temsil edecek kadaolarımız ara 
a•nda bulunan Esma ayman, hu
ıusi tahsilini lstanbulda yapmış 
İngilizce , Fransızca ve Rumca· 
yı ana dili kadar iyi öğrenmiş 
ve bir müddet de İstcnbul Kız 
Liıelninde muallimlik yapm•§ 
tır . 

Herkesin korunması 
gerektir. 

Havıluıa ba1tta açmaaı ve 
hizan kapanma.ı yüzünden fart· 
uuıda da grib hastalığı günden 
güne artmaktadır. Hafif bir •o· 
uk alkıolığı , nezle ile baılayın 

gıib hilh111a kUçUk çocukları fe· 
nı halde ıaramaktadır . Oularta 
kendilerini koruyacak tedbirleri 
almayışları buadarı çok mUteesıir 
olmaktadır . 

Seçim saat 13 de Belediyede olacak .. 

9tldirdlğl rıamzedlere rey uerllmt>sini lsllye.11 ve 
bek/iyen bıiyllk onder 

Atatürk 
le, Bugttn h&tüo ilcioci mOntebib- ııao bir Bııbuğdur . Bunu Çu
'•r!k'' 13 te Belediyede topla- 1 kurova çocukları herke ten iyi 
dit aylavlıumızı ıeçecekler· bilirJtr .. 
,Uk · Bu~un için Ş•ıımızda bii I imdi , bu büyük adam . hı 
1i'1,~ ltnhkler yapılacak , bütün zc <>oiimüzdcki dört .yıl t; nd c 
li'ırıt: b.etekktHleri bayraklarile brrıber çalısacağı ayl" ların ad· 
~e içte ına~ı önDncle toplanacak larını sunuyor . Biz onun ht is-
.._iı .. D re eo duygularla \e tt· leğini de ulusal bir buyruk dıye 
tıı {

0
Bteri§lerle bugünün anlamı kar~ıJamıyı ve buau behemehal 

, •ınuyı anlatıcuklar .. : 
ayı yeıiue gdirmeıini çok iyi bilen 

'-liYet; av seçimi , ulusal baki ineaolarız . BugBn rey audığı 
U11aıd: en bı§ta gelen bir yü· haı;ınagelen her ikinci mUntebib 
gt; t r · Bu yükDme karşı uhııınn ·· 

trec ğ' b . . k d lııç küşüm etmiyoruz ki , bizim 

Aynı aaatta \ iliyet heyeti 
bioHanda değil, Belediyede top. 
lanılma ı sonradan kararJaıtırıJ. 
mışhr. 

Ocakların idare heyetleri ve 
diğer Fırkalı arkadaıluın Bele· 
diyede saat 13 de toplanmaları 
dilenilmektedir. 

1 oros ekspresi 
15 Mayıstan sonra 
Ankaradan geçecek 

A Hupa ile Asya arasında tn 
kı a yolu ıe .. kil ede" Toros eks 
p esinin Arıkaraya ı.ğraması ka· 
uu laşı ııılw ·~lır, 

Ek pre pıoğramı Aukaradarı 
gc• c;mi) e müsait şekle koymak 
iizcrc Adaua'daıı Kon)a yerine 
l lukı~fa - Kayseri battile yoln 
devam etme i \'e bükuınd mer
kezine ugradıklan sonra Eskişe· 
lıir ) oluyla İstanlmln grlmesi 
mu\8fık gö ülmü.tür. 

Bu )eni tarifenia tathikiae 15 
layı@ta ba~lanaçcktır. Böylece 

ToroE el<spreıindcki ecnebi yol· 
cklar, TOrkiyt!de-ıı g~çerkeıı gör 
meği çok istedikleri Ankarayı 
ziyarete imkan hulacaklardır. 

Toro ektıprrsiain yeni bıoğ· 
ramla dab ıa çok ıa~bet göreceği 
umuluyor. Yatakla \'agon miktarı 
bu ihtiyaca ıöre ırUırılacrktır. 

~--------·--------~-
Sovyet kongresinde 

Mofotofun ısıediğ' değişiklik 
yapıldı •• 

-
Mosko\a 7 ( A.A )- Sovyet· 

er kongrtsi . Ot) etler birliği 

ya asında deiııiklik yapılması 
hakluada teklıfte bulunan Molo 
tof' &J bara etle kabul etmiıtir . 
Müzaker • Kossior ve Goloded 

•ık,0 " ı enımseyış ııe a ar b. 
111111 h\e. ta~kın olurBa 0 iilkede bu düşüocemize en şaşmaz ırer 
ı.,~ll •lunııyetia sağlamlıiı. o'gua· ortaktır· 

ıştirik etuı · şl rdir . Koagre itlı -
falda •t•iıdald karar ıuretini ka 
h 1 f'tmiştir . 

~ "~ · • J O hiJlde, bütün ikin<•ı 't le ke u t.u~ ~gü ıie o kadar p 
Ad ndısını göstcrm ~ olur . müntehıbler h.ıydi ! Ata· 

~._iQı· •nalılar , ikinci wüııtchıb türk'ün dileğini yPrİnt• ge-
i Lut~·de ~u )uk8ek lı~ııim C)i tı'rmek için ı-izi bekliy~n 

Olab 1 n \Jliyetleıinı z fünek 
lbiı v tc k hır u tiiolükle göster- mukaddes yükümün başı· 
lı•ıa e C. H . . fı'. namzetlerini it 

" ae L na .... 
'••iei .Çere~ ona bığhhğınm dert.· -----·------
"der ~·b•!. etmi,.tir. Bugün hüyllk Tire fakir çocuklar 
S.yı,v 1

•turk·o. bize göıterdiği y•rdım kurumu 
teıı . naanutle ine de ıynı su M 

e ltt'f k llltaı 1 8 la rey Vl!r ilf c•ğine kuş· 
~tleri Joktu~. Çüakü biz~ bn nam· 

il ıostereo, ve bizden 
~u '.:ZCtlere Laşkaoı bulun-
"} Ver·)lllc inkılab Fırka ı aJrna 
il 1 llltsini İfltiyen Atıtürlc; 

Y"r<lu tıJla . • n ve hJ ulu un bu 
b111 ••tıklılioi . bugünkü re 
''ı ~'Ve bugiiulcii Lstüa \arlı· 
p Vllıandıran t!ôo!i.'z bir önder-. e • 
he, 0 t•mdıye kada, imledi 

~erdiA·a:aca bu ulusu giitüren, 
~e Yap~ı eı öıu yerini! getiren 
lillaıtkl ğı her v di tahakkuk et 

Ilı· e bu ulusun özücıtle H 

llıd, en yüce ıoven kaza 

Tıre : 6 (AA) - Sayısı artan 
fakir çocuklara bakmak üzere te 
şekkül t!den komite •aıifrıin~ 
mnvaffakiyetle deum etmektedır. 
Halkımızın Lu iıte ıöıterdiii a· 
likA gögDı kabartmaktadır . 

r 
Cumartesi günü 

Bugün Sayhv ı çimi bıttık 
-t-,-n-ı-odra yarin de Umumi mec 
)ıs Oyelerioin ı çimi yapılacak-

tır . 

Ytdioci SO\}etlu kougreıi 
weuc zi icı .ı lomituiain teklifıoi 
tınııtaıen doğru ve fıydalı bularak 
şu a karar vermiştir . 

T mamen mü~ıvat üzerine 
müesse8 olmıyan seçim sisteminin 
bir müıavat ıietemiyJc , mütcad 
dit dereceli seçimin dojrudao 

doğru yak ıeçimle le açık reyin giz
li reyle değiıtirilmeıi ıuretiyle 
intiba b ıiıtemioin dtmokratiıe 
edilmesine devam olunma11 tsaı 
yasanm ıoıyal ve ölılonomik temel
lerinio,Sovyetler birJiii ııoıf kuv 
vetlerinin ıimdiki vııiyet ve mi 
aasebetlerine r~be taarila edilme· 
ıi , bu vaziyet ıadur : 

Y rni S<•ıyaliıt mülkiyetinin 
Sovyet cemiyttinin temeli halini 
almaıı ve ıaire- eaas yaaanıa bu 
prensiplere göre deiittiıilmİ§ 
şeklini tesbit için bir esas yıH kc.· 

mis) onu lt:şkili. ve yeoi yasaaın ta 
1 tık ettirilmui gelecek iatibıbatıo 

yeni seçim ıiıtemine röre yapıl . 

man. 

Kn:tür itibarile bu kadar mll· 
teldimil olan Esma Taymao'ın 
diğer kudretli bir cebbesi de iyi 
hir ana oluşudur . Analık ve ço· 
cuk terbiyesi hakkında derin 
tetkik 'c tecrllbeleri olan im 
Türk kadını, aynı zamanda mem
leket işlerinde de yoıulmak bil
mez hir çılışmı ile temayüz et 
miştir . 

Ezcümle beş yıldanberi ~ar 

meclitd üyeliğiade drvamlı ve 
ka\'uyı:.lı mesaisile tanıdığımız 

Hsma Naymanın bir krokisi 
1 a)laıı ıuımredimizın ) tnı b!r fo· 

ıografını elde ctmiJllk . Fakat kıli ecı · 
mi: bugün .., etiştire111edigınde11 /,o, a · 
madık .) 

Esma a) ımau 'ın. bundan sonra
1 

Kurultay hayatında da ü \Ün bir 
olgunlukla kendi ini gösterece
ğinden ve ulusa faydalı olaca
ğından ku .. kumuz yoktur . 

İşte biz bundan dolayı , ı;a· 
yıu Saylavımızı şimditleo kutlu· 
yor , ve kendisine muvaffakiyet 
diliyoruz . 

Şarımız mekteblerinde göıe 
çarpan devamıızhğın gribe tu -
tulma yüzUod~n meydana geJdiii· 
ınloıılmaktadır . 

İıtınbulun ilk , orta tedrisat 
mektebleri gribia salgın bir hal· 
de bulunması !dolıyiıiyle bir haf· 
ta müddetle tatil edilmiıtır. 

lımirde de grihe tutulanlar 
çoktur. Fakat bunların sayısı mek· 
tebleri tatil ettirece\c dereceyi 
bulmamıştır. 

Sıhhat ve içtimai muavenat 
bakınlığmın bir &.aç :gün evvelki 
tebliğide memleketin bir çok yer· 
lerinde grib battalığınıa devam 
ettiiini göstermektedir . Çok de. 
tiıik bir havanın tesiri al. 
tında hulunan çoktur. Ovanan bu 
b11talıktan ucuz kurtulmHı içı• 
sıbbat bakınlığının tebliğinde iıa· 

Dünkü şar meclisinde 
ret edilmiı e!oslara göre bereket 
edilmesi gerektir . 

-·······--
Carşafın yasağında şar mec

lisinin önayak olması istendi. 
Yerleri değiştirilen sayla'f 

namzetleri 

lata11bul 6 ( A.A ) - Cumbu· 
riyet Haık Fırkaaı umumi 'reislik 
cll•anınclan tel.lit olnnmuıtnr • 

Şar wecJisi dün saat 15 de 
~ubat devresiaiu ikinci toplan
h11ııı Başkan Turhan lieriker'ia 
ha kaulıiında yaph. 

Yoklamadan sonra eski zabıt 
özü okuadu \'C aynen onaylandı. 

Buudaa ıoara glalük konut· 
illa maddelerine geçildi. 

1 nci maddedeki bazı fasıllar 
arı ından aktarm" hakkında büt· 
çe encümeninin kararı okundu. 

Eacilmenin bu kararı llzerİ· 
ne söz iıtiyeo olmadı. Reye ko· 
nularak olduiu gibi onaylandı. 

İkinci maddedeki yine hOtçe 
eacllmeninia §aıdıkki fabrika ve 
ınayi miieısistlerin mıkia•, mo 

tör, kazan. elektrik ve inbık gi 
bi alctleria Belediyece yapılması 
ve bunun için Belediytye Lir 
ma~inc milbeodisioia alınması· 
oa 'e bun• en ~ok 300 lira ay 
hk \'erilmeıine 'e önümllzdeki 
dört aylık zıman için de 1200 
liralık tahıi4Jıtıo kabul rdilme
ıioc dair verdiği karar okunmuş 
ve muvafık aörlllerek olduğu 

gihı ouaylaamlfhr. 
Üçüncü maddedeki tıdilat 

ve istinaf komiıyonlarına yeni
den isteaeo yedtk üyelerin ~çil· 
me ine gt.çildl, 

Bışkın - Bu seçimin açık 
veya gizli reyle yapılması vardır. 
Arkadaılaran fikirleri var11 s6y· 
luinler. 

Açık reyle yapılması onay· 
lan f ıktaıı ıonra: 

Sabri Gül - Aılcadaşr, pek 
~oğu muhtelif komisyonlarda 
aaıl ve yedek olarak yumuş •l 
mıılardar. 

Böyle yumuş almamı§ arka
dı~lardan ( amık) ın tadilat ko· 
miıyonana yedek ıeçilmesini 
iıterim. 

l Bu itıtek Batkın tarıfmdaa 
reye konuldu ve oaaylaadı. 

Batkın - Diğer istinaf ko
misyonu için de bir arkadı§ seçe· 
Um. 

Vehbi Necib - Ali Yerde· 
len 'in seçilmeaiai isterim .. , 

İı;tulı reye konularak onay 
lındıktın sonra ıünlük konuı 
mı maddeleri bitmittir. 

Hııkın - Arkarlışlar111ızdan 
Te\ fik Genc'ia bir istek takriri 

Geriai ikinci firtikte -

Profesör Dr. 6fet Ömer İr· 
delp Cumhuriyet Halk Fırkuı•ın 
lıtanbul sayla" namzedi , olarak 
teıbit edıJ•iıtir. İlin edtlmlı olı• 
lıtaabu1 namzet liıesindtld Yaeuf 
Akcora Kars vili1eti fırka ••m· 
zet listeıine n•kloluomuıtur , 
Kaıs liıtesindcki eski 11ylav Fılk 
Dermek , Tokat ,iJlyeli namlet 
liıteaindeki açık bırakılan Jere 
fırka namzedi olarak konmuıtar. 

• 
yenı tebliği 

Mütekait General Refet İstanbul müstak; 
Saylavlığına namzedliğini koydu .. 

-----------·-------~ " Doktor Neşet Omer'in adı, Saylao 
namzet listesine alındı .. 

İstanbul : 7 (A A.) - Mü 
lekait General Refet , Cumhu· 
riyet Hılk }~arlcaıının İıtanhul· 
da hoı harakllğı müstakil Say· 
la' hk için namY.edliğial koyma· 
ıı müoasebetile C. H. 1( genel 
kitibliğioce şu teblij' vuilmif· 
tir : 

Mütekait General Hefet'ın 
Fır\ımızın İıtanbulda boş bı 
raktığı müataldl Saylavlık için 
namzetliğini koyduğunu öğren

dik . Fırkamızdın ıyr.lık fikir. 
leri , tarihimizde belgeli olan 
bu zatın Mecli te aradığımız 
serbeıt münakaşa için bir sllje 
olıcığruı umarız . Bu makıat 
lı Cumhuriyet Halk Farkaaı 

umumi reislik divanı , Fırkanıa 
lstaabul ikinci müntehiblerinia 
MUtekait General Refet'e rey 
\ermelerini ildz•m eder . 

J tanbul : 7 (A.A.) - ( leh
li~) !. Profesör Dr. t§'et Ô•er 
İtdelb . C. H. it'. nıa Jıtanbul 
Sıyla namzedi .olarak tnbit 
edilmittir . İlin tdilmiı olan lı 
taobul namzed Hsteıindeki Yu
suf Akçora , K1Ts Vilayeti Fır· 
lra namzed listesine aaklolun 
mu§tur . Kars listesindeki eı 
ki Saylav :Faik Ermek , Tokat 

iliyeti aamzed liıteaiode aoıla 
yere Fırka namıcdı olarak kon 
muıtur . 



Firtik : 2 Türk Sözü 

, Neşriyat : 

1 

( 
618~~ ~=:~.bH~,~~~~:,~.~;,) ( Ş A R SAV A LA R 1 l , 
yatı ( 50 ) kuruş · { Şakir Sabri ] 

Saylav • • 
seçımı için ! 

Atalıirkıin sinesinden doğaıı ıılıı bir giineş · 
Aydııılaltı ışığıyla yer yıizıiııı'.· °.c~nıı : .. 
Söyle ölgiinç, gı'çmlşlerde g~rıılıır mıı hıı~a eş , 

l ralllan bıı gıweşirı ııcıırııı • .. Tutan o maz yn · · 

Atalıirkıirı özenerek ayırdığı adamlar • 
T irk ıı/ıısıı tarafından sayqı ile seçilir ; 

Kı ,. 1 göı·ıilleri bilgi dolıı lrnduılar , a1 a arı · 
Yıiksellşiıı oklarım amacına geçirir ... 

A l ma• birblrindı'rı ülkemizde yaşayan , 
yrı a ~ ~ I 

Adanı/arın oylarıııda sezllinc-' dogrıılu r : 
Bııdıınıına seve , seve iyi işler başaraıı , 
Kişilere sağlık s11yıı verir işle bıı oluk ... 

Doğruluğu beıılıııseyeıı cı:lıkları sevel'iz , 
Üll•c için dıişıinıişıi sık ele/eden eleriz .. 
Ten'mtz/ ıişıil··ceic esen yeli srzerlz , 
Tıirke trıkan yad gözünü sılııgümıizle deleriz ... 

Şakir Sabıi , önce bu kita· 
hın yazıl.ırını ( Gazi Anleb ) 
gazetesinde tefrika etmi§ti . Çok 
saygılı Halkevi, Şakir S.bıi'nin 
bu emliklerioiıı boşa gitmeme 
sini ılüşünerek bu değerli yazıla 
rı kitab biçimine sokıtJuş ve gü
ney kütübbaneleıine güzel ve 
asığlı bir bitik kazandırmıştır . 

Başlan s~•ğı gözden geçirdi 
ğımiz bu bitikte acl ' arı geçPn 
( 55 ) alim ve ~airin parçaların · 1 

da Türk edelıiyatıua yarıyrrak. 

çok değerli bitikler vardır . 

{Kaçak rakı tutuldu 
Takib memurları bir çok kaçak

çıları da yakaladılar 
------. -----

Ad•nauın Karıyusufhı köyüne 
kaçakçı ve kaçak eş>a aramağa 
giden takib memurları ile yanla • 
rında bulunan ;Jandarmalar bir 
kaç yerde kaçak rakı ve rakı yap· 
mağ• gereklı cibre ve alet yaka-
lamışlardır . 

§ Btş şubat gecesi saat onda 
Karayusuflu köyüne ya<ım saat 
bir yerde Ayni köyden Mıdıklı lb· 
rahim adında birisinin rllode yir· 

gizlice rakı çıkaranlar da y .. kalau· 
mıştır . Rakı çıkarmaya mahsus 

aletlerile beraber tutulanlardan 
Yusuf oğlu Hamid , Hoca Hafız . 

Hacı oğlu Süleyman , sabuncu 
Hasan oğlu Hüseyin vardır 

Tı'irkıin büyıik yaratıcı Ulıı önder başbuğu , 
Kazandığın Türk Tanrısı verdi sana bıı iıığıı ; 
Gösterdiğin adamları lrnşkıısuzca alırız , 
Deniz geçer , dağlar aşar ııygıırlıığa varırız .. 

Zeki Anlarsa! 

Şair Salıri hiç şülıhesiz bu 
malumatı derin araştırmalar ve 
kuvvetli bir karakter ile mey<la· 
na geti ı miş olduğu içiu im genç 
arka<l~~·mızı kutlulamak elimiz 

de değıldir . Uer genç , Şakir 
Sabri gibi , bulunduğu mulıitin 
velev küçük hir ıümrcsiui o'sun 
böylece araşıırmış olsa bir 
kaç yıl iç;nde yurdumuzun 
her köşesinde binlerce un·•tlmuş 
büyüklerimizin tercümei halleri 
ile escrlrri menlana çıkar ve bu 

1 mibeş kiloluk bir kaçak rakı des· 
tisi gorülmüşıür . Adam takib 
memurlarını görünce elindekileri 
bırakıb köye kaçmışsa da arama 
sonund• yakalanmıştır . 

Ondan sonra tanınmış kaçak· 
çılardan olan İzzetin evinde 

gömülü olarak çok mikdarda ra· 
lu bulunmuştur . ve ayrıca yine 
toprak altuıda cibre yapmağa ve 

rakı çıkarmağa mahsus illetler de 
çıkarılmıştır . 

Bütün Lu kaçakçılar ihtisas 
mahkemesi müddei umumiliğine 

verilmiştir . § Ayni köyde izbe bir yerde 

Şarımıztn okullarının yer Arnavutluk isyanı sayede çok ze~giu olan Anado ı sarsıntısında felakete uğra-

Sabı~ yaver Muharremin beyan~tı 
lunıııı bu }önde de eb.sikl·ri kal- 1 yanlara yardın1ları 
mam ş (ılur. 

Kral Zogooun f vvelce ik inci 
yavHi olub adedi 300 e baliğ olan 
taraftarları ile huJut yakını nda 
kain ve kendisiı:ıe ait av köşkünde 
sığınarak orasını t&hkim eden Mu
harrrm , perşembe günii hudut 
üzerinden Yngoslavyaya iltica r t 

mis ve " İnteroaıion•l Nrvws 
Service ,, müroe~siline bir müla. 
k•t vrrecek Arnavutlukta isyana 
Bebeb olao hadiselerin ilk defa 
olarak mevsuk bir ıasvirini yap
mıttır . Her ne kadar Muharrem 
Yugoıf.vyayn karşı takındığı va· 1 

z·y·t vr logonun iclarrsi bakkında 
r>ir ,ey söylemem ş ıs .. de Yalco 
vı'da bududu g .. çıikten sonra ilk 
ıiyar,tıni Kral Zogonuo ıktıba~ı 
olan ve Arnavutluk Krallığı tahtı 
üzerinde hak idrli• .. elen Gllnİ bey 
uezdiode yapmış olması dikkate 
değ"' . Muharremi'> ve r,.fakati.ı 
rleki 42 l•rafıaıının paraları ol 
madığıodan ve kcodıleri 0.rnavut· 
luk ordusu menıuplorından bulun· 
duklorındaıı kendileri hııciut ya 
kınında b\r çiflığe yerleştirilmiş· 
(erdir. 

Muharrem İo~ . muba birine 
ıunl.,ı söylemiştir : 

" Firar ve ilticanın ve büküme 
te karşı mukavemetinin sebebi bir 
lıaç ay evveline racidir . Bazı za. 
bitler bana g•leıek Arosvutluk 
erkanı harbiye reisi Aranila$'ın 
kendilerini m11uz bıraktığı pek 
fena ve kaba muamelrden şikayet 
etmişlerdi . Bu muameleden vaz 
ııeçmcsini Gentraldao rica elmiş 
tim . Ve resmen de dahiliye na
zırına şik:i)Ptle L olunmuştum ; 

fekat dahiy• n:..:ırı şikayetimi strt 
tikle red elti . Nihayet btnim va
ziyetim muhafaza edilrmiyecek 
bir hal ıldı . Bunun üzerine firara 
karar verdim . Bu kararımdan ha· 
berdar olan Gf'nrral Arnitas'ın 

kurLanı olan bui zabitlrtle bir 
likte hudut yakınında Liyumad~ld 
av köşküme çekildim . Av köş • 

küıııde tahkimata başladık ve hü 
kümet kıtaların\n laarruzııuu bek· 
!edik ; fakat bunlar Kral Zogodao 
"l'h kulleıımanıaları ve lı ui ~ağ 
sıa . . . 

1 
1 k tutmaları ıçıo tmır a mış· 

o ara • 'd • 
1 d Bu ise imkaosız o ugun • ar ı . 

1 
.. 

dan her iki taraf arasınc ~. n~uza· 

1 ba•hdı ve hu muza ere· 
kere er • 

h"kiim~t kıtoları beııım hs 
}erde u ı · 
• . .. t diler . Ben bu lale JI 
lımıını ıs e . b 

1
. Bunun üıerıne acı ır 

1 eddel ıın · 1 
k blokası başladı ve bu ~b o 

açlı a . Ü • d 
b

. • ibayf t budut zcrıo en 
kı ızı" 

(, ıi \ tc b hatk•yet v lıar· 
~iyat , c ı vı S ı er ı lıetıi 

kaçm•ğa rlı · arlık I ei de ol KU ıı; ; cc d ı li 
ıiy c~k ve iç !ınamışıı m ,·zııl rla ul ur 

Hiı Ü ne kararımın Hal~ı hir kit b ~ ,ıt 
lıissetıı ler v lhe şid. L;r iş lııl•n geLJçlrr bıınbrıo ra· 
d ılı bir ateş , ı• ıu aleş 'e aında yaşsrken ve bunlardan !:;ia 
tarafdaı lıırımcıaıı 101 ü ö:dilıüldü kir sabıi gibi desteler yap•rkeo 

Fek at ben sadık tar•fcl<> !arımdan duyacağı uıu sevincin hesabını 
42 kı§i ile a eşten kurm 'lJDğa mu· 
vaffak oldum . Av köşküude Ar· 

oavut katolıklerioin rehb-rı yüz 
başı Prrnı dahi vardı J., onun 

akibetiuio ne olduğunu f, lmıyo-
rum. 

Muharrem , kendisiı·İn müs 
takbtl ta8avvurlaıı, yahut Kral 

Zogoy• karşı olan vaziyeıi hakkın· 
da bey.ınatta bulunmaktan istin 

kaf etmİ§ ve mülakatın sonunda: 
Şu anda Arnavutlukta ne olup 
bıttiği bitt.bi malüınum:dcığlldir. 

ve bu bususta söyti:l<cek bir şeyim 
yoktur ,, d nıiştir . 

Mısır ve Türkiye 

22 Son kanun 1935 tarihli 
'· El Abram ,, gazetesinin Cenev
re muhabiri yaz.yor. 

Türkiye Hariciye Vekiliyh gö
rüıtüm Tovfık Rüştü Aresın ı\n

karnya döndüğü z1man Mısır
Tiirkıyc ıJostluk anlaşmasının it· 
mnmı için bütün gayretini sarfe
deceğini söylomiştir. 

Türkiye lfaridye Vc·kili anlaş 
ına muahedesinin yakın znmıınu..ı 
imza eılileceğini ildva etmiştir. 

I'. Rüştü Aras, i\lısır Ulusunun 
bu sene zarfında Ulu!lar cemiyP. • 
tino k~lılmasını ılo temenni etmiş 
tir · 

Bulgaristanın 

1934 yılında ithalat 

ihrnc.ıt • 

vt• 

18t"tistik umum müılürlüğiinün 
venliği m lumnta gör" 1933 yılının 

2646 n°ilyon levalık ilırncatıno kur~ı 
1934 yılında 2535 n ilyon l">.ll•k 
ihracat y.ıpılm ııı· il , oL~ 1-' ı 
rı. 1934 y lı lırnc t I') ,, ılı ıh 

mı: tınılsn 331 1 l l'ok 
sandı . 1 lr l~) 1 ın 

' ız r r. 2ı I zlnlık 
vur lır. 193 ~ 2202 ınıl· 
yo1 l 'e ıcL 
milyona yuksc ın t • 

a iso 2229 

kımse ktstıremez. 

Kitabın birkPÇ yaprağını ya· 
z larıyle s}sleyen yeni saylavlar
mızdan Ömer Asım'ın ince işa
r tl ri ve Gaziaotob'in n, şr.yat 
al. mi bakkındakı kitabiyatı Şa
ki< S.brı'nırı ePeııni bir kat daha 
zıynetleııdırmiştir. 

Genç yazı<'ı Ş~kir Sabri'yi bu 
drğerli didinmesiyle ben <le say
gılarımla kutlular ve daha pek 
çok çalışmalarla memleketine 
faydolı olma11oı dilerim. 

Y. Yalgın 

------·------
Bulgaristanın hayvan 

ihracatı işi 

Hayvın ihracatı işini lc:oı:ıuş· 
mık üzere Varnada toplanan koog· 

re hUkümelte'l şu temrnnilerd~ 

bulunmıya karar vermiştir . 

1- Yabancı pıza•laııla ara
nacak gibi hayvan yeti~tirilınesiui 
temin iç;o Luuları:ı bakım ve b.,. 
simleri b~kkında hükümetin •ed· 
bir alması , 

2- Bu maksadla hükümet 
uiilıassa ihracnt hayvarıı yetişti· 
rect k yeıleri tayiu ve tesbit et 
m~lidir , 

3 - İri bayvanlar yetiştirmek 
için ciosl~ri islah etme, 

4- İstedigi gibi ihracat hay 
vauı y tiştirenlerıı prim verilme 

li ' 
5 - Uf.ık tosun ve danalarıo 

b.esilmesiniıı lahılidi . 

1 
Mısırda durum 

El Ahram uıyor lıi « Evvdce 
yuzılığımız Vl'('iıilo Vaf.l Fııknsı 

H:ımges toprağııL!a miıhim bir 

topl ıntı vnrmı. tır . Bıı toplantıvn 
30 { 00 k ~ İ l rdk tl tİ l r , Şı ·<li 

\f!F trrı vrln 
nr ı n 8 r. t 

" B ' ne 
~İm ı v0 ıl ştir. 

v. r kas.nııı il• ı r 1 
Mustafa E . 'tılılıııs lıu kar.:ırl rı 
l-izz.ıt suom•ı tur. ıı 

Maımara ve Erdek yer sar· 
sın'•• ndan fdakde uğrıyaa kar 

a ınn yardım tdılnıek için 
C'umhuriy t mf'ldtbi gençlık Hi· 
lali abmer kolunda açılan iane 
li~tesi yelıunıı 19 32,S kuruş ola· 
ra t; merkeze göndrrilmek üzere 
şubemize teslim edılmiştir . Bu 
mektebin talebe 've hocalarını 

y~ptıkları bul iyi kalbıilikten do
layı e;ıygı ile anarız . 

Ad .na Dernek şubesi nisi 
Dr. Ncıci 

Lise mecmuası 

Üç yıldanberi şuımızıa Er· 
kek Lisesi talebeleri elıle çıkarılan 

"Lise mecmuası, bu yıl bir az 
gecikmekll' beraber yine çıkma
ğ• başlamıştır . 

Mecmuayı yıptmak için uğ· 
raşacaklarını bize söylüyen bu 
gençleri kutlar ve okurlarımıza 
bu güzel mecmuayı tanıtırız . 

"Ayın tarihi,, 

Matbuat Umum Müdürlüğü 
elile her ay çıkarılan Ayın taıibioio 

"11,. inci sayısı da çıkmıştır . 

550 sahifelik kocamaa ve çok 
mükemmel bir vesikalar mecmu· 
ııst olan bu eser Matbunt Umum 
müdür lügünden 50 kuruş karşı· 
lığında eıde edilip göz<l~n g.·çi· 
ri'irse çok istıfadeli bir iş görül 
müş olur . Ta\'Sİye ederiz. 

Zorla güzt-llik olm'?z 

lbrahim adıoda birisi ghıel 
evlerde bulunan Hadiyeye dost ol · 
mak teklifinde bulunmuş , Hadi
yenin kabul elmecli~ıui görünce 

kadıı:ıİu hoğazını sıkarak onu ölüm· 
le tehdit etmiştir . H•diye bağrrıb 
çağırmış sonunda İbrabimin tutu 
lub yasa muamelesi gördüğü polis 
raporundan anlaşılmıştır . 

( 

Soy adı 

Eczacı Ct lal , soy 
lhyer ) almıştır . 

adını 

Bıçakla polisi tehdid 

Kazım adı" da bi.inin bıçak 
IJ§1dığrn1 gören pol:s İlısau, hn 
disı ı " mak i>teıliğiai söylemiş, 
K ,m dn ka 1 ıul etmiy rek savuş 

i temişti , Poii• llısanın is
rn ııı !!öriiı.ce bıçağını çekere!.; 
o•ııı tebılid etmiştir . ı 

Kazımıo )akıılanıp yasaya çaıp· 
d • •ldığı polis raporundan ;nl~ ı 
şılmışlır • 

Dünkü şar meclisi 

- Birinci flrlikkıı arlan -
'ar, okuyacağız. 

Bir çok yerlerde olduğu gibi 
kad nlarım•zıo buğüııe uymıyan 

çarşafları çıkarıp atarak manto 
geymeleri için mrclisio harekete 
gelmesini istiane bu takıir üz~
riue Tevfik Genç söz alarak izı 
bat verdi. 

Başkan - biliyor unuz ki ve· 
rilen takrirl•rİ meclis muvafık 
gö.ürse ·guolük konutmıya alır , 
ondan sonra yapılacak işi takri· 
rin gooderilecı>k ·yerini o"aylar . 

İbrahim dıblan - Hunun ya · 
salar ve nizamlar encümenini gön· 
derilmesini islerim . dedi ve o -
naylındı . Toplantıda @ade ve ve· 
rilmiş bir takrir olmadığından cel 
st , başkan tıınfındın 12 şuhat 

935 salı günü loplanaıak üzre ka
pandı .. 

Tayin 
Seyhan mektebi baş okutaolı· 

ğırıa Beşkiounus•ni okutanların 
dan Rüstem getirilmiştir . 

Japonya deniz işleri 
Tokyo : 7 (AA) - Bahriye 

uazııı Amiral Osoumi diyette 
beyanatta bulunarak bahri kon· 
ferao:ın müteallik mü:r.ııkereler 

akamete uğradığı takdirdi:! Ja
pooyanın milli müdafauını temin 
m~kudile kendi douanmasıuıo 

muhtelif. sınıflarında bir takını 
tadilat icra edeceğiui söylemiş· 

tir . Nazırın beyanatına göıc ba 
zı sıoıflarda J ıponya İngiltere 
ve Amerikadao fazla inşaatta bu 
lunacak ve diğer ~ıııiflarda ise 
oolaıdan dalıe az insaao yapacak 
tır . 

Kendi mağazalarını ya
kan adamlar 

Fraokfort 7 [A.AJ - Şehrin 
başlıca caddelerinden biri üzerio
de bu1uoan bir m~ğnzada bir yan 
gro ç.k mıs mağaz• harab olmuş
tur. Mağazanın ıki ~sahil>ı kendi 
mağazalarını yakmış olıı:akla İl· 

tibam edilerek tevkif edilmişler· 
dir 

Mongol sınırları 

Moskova: 6 (A. A.)- Royler 
ajansı LilJiriyor: 

\Ionğol hiilı.iımeti huı.lud üze· 
rindtki münaziünfih urazinin hü 
!.ümranı hııl ıık.uıııııı hangi ıara, 
fa a:t olduğu meseleaini hallet 
mek içın M.ıuçuJi hükümf'tiyle 
müzakerelerde bulur.ınıya muva· 
fakat etmiştir. 
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abancı matbuat 1 Aırf ı-la-em_a_d_a ____ _ 
veyeni Türkiye. ( S N S A V A J 7 Şubat perşembe günü Akşamından itibaren 

----------··--------~ Yazan : l'aller H. Breli, 
Alman i11tibbıral Bürosunun l tımhul mümt> ili 

Hava durumul Uzakşarkta olanlar .. ..- _ ( tannenberg ) 
Harbi 

-
ll ernen hergün poıta bize. bü 
lbTemleketlerin gazetelerin .. 

Ork· .. 
1 

ıye bıkkıada makale 
r eri get· k . &., ırme ledır . Bu mı· 
rcleıı bir çojunun İıtaabul

Y•ıılmıı olduiu görlllilyor . 
ıııa dı A ı. lr D"arad•n '111Jmı§ 

1111 ıreye ı aıtg, linir" Eski 
ıtıntin 1 

0 
1 op f',, k,.Jimeai redak 

n •rın lrımusundan hala bi 
e1n· . 

0 1 
•ıtır ; halbuki hu redık· 

n ır L . d S lerahu tomıra yerirıe t. 
. rg, Y•hut Oılo yerine K-
ın' 

11 
ıa yazmalcıaa vazgeçelı hay· 

To rna.n ol1Du1tur . 

t 
rlrıyeye ıit olarak cihan mal· 
tndı . . le ıntııır eden lıabeılerin 
• lırin, llronomik hatadfs-
vi lcııa hil&iiye 'e tasvirlerin 

tlll ıt~nbuldın yazıldıtındın, 
· ~kettn bül&ümet merkezinin 
1 u kadar az ve nadir ota
lt~Dıldıtı ıOali varit oluyor . 

b 
•r,db oturau yabancı gazete 
luırler· · I •I ının istuioe bıkıbaca, 

Llaarın hemen hepsinin ikamet· 
• rını T'" ._. d ur.ıycniıı rsl<i pa) tah-
~· tuttultları ın lıtılır . Bu ha 

ı ır istisnuın1 şimdiye kadar 
~~11 Ahnaa İatibbarat bürosu 
" 1 etmekt d" relc 1 e ır • \ e Lu bUro 
dı ~taabulda, ger~kae Anka· 
r•• dııml •Dmeaıiller hulun-.. ,. 
S.kl Alaaaa ıatt•t.ar .. 

aeıi olın W olff t 1 ıt ~uea 
TB) I e arıf buro.u 

i c telgraf Unionu (TU 
• hirleşmeuiodcn vlicud b 1 ) 

•• Alman . t bb u maı b. ıs ı arat ajansın -

1 ır ç~k buıosi neeriyet ve ma 
1 c ıervısleri ile birlıkte 2900 

t.:~~e~~:•tes~ne malzeme temin 
•t a· - alk yabancı iıtibba· 

ı•nsı sıfatı ile Tii '-. d hl illet r•ıye e • 
etail ınerkeıiode dıimi bir mi-
r ı.. bulundarmaaıaıa mühim 

ıe11edir N 1 . . o.. · Hı lu dıplom11ı 
•d 'llillerinin hükumet morke· 
ı1 • bulunma ı ihmali caiz ol 

•n b' ı 1 ed· ır liııun ve zaruret tet· 
İ•rıaı:~oraı, ayni ~ tçbile bOyDk 

• 
1 

d ve ıaıeteler mDme11ille 
'liı ~ nıiaifir old11ldar1 memle 
La, 11Y•ııl hayat ve f uliyetine 
lladır olıa yerde bulunmaları fi 
Yıb~ . tla. acı matbuat mOme ııl-

ld11~~ bOyülc bir kıımını, misafir 
ri ~rı IDem eketin bir vilayet 

ı ~ • lcılmaları anleşılmaı bir 
itft~ •alcla beraber , bilhassa 

1, lıthde bu müme11illerin israr 
·~• ~"bula bağlanıp kılm1ıları '•k •. biç eherişli olmıyın bir 
•~ı~!hr · TGrkiye Cumhuriyeti: 
rj A ti lr•d•in ilk glaundeD· 
ol •~reyı memleketin merke· 

• ,... . 'b bt •nh ıp etmiı olmakla 
ır •dı elıe•aüyeti bllyük olan 

• •tnnıter l'a . 
'-d rllr ulaıu kortulut ihtililioi 

0 llda y • il d I apmış ve yenı l&uru 
ıaltu,:~ ~tin ılyasal, ökoaomik ve 
iatM. ıolulabına Aakırada baı· ... ı, ,, b 
•rup eli u inkıl&bıa ylrtyllfü, 
'dıı l nleamekıiıia yine Anka· 
~le ~ dığı hız ile devam et
Bı, ulunmuıtur . 

't1aiı çolr d fa)ar iııret eltıji· 
t teçlaile ''Ankarınıa Rubu .... ,, 

ti il •alcııı n ve buıtun deli-
'-elr et' ~flrlc kurulut ve yülcı lıt 
1 f lbırı • • •raa k IDana ve kaymetıuı 

ttt L •1c •ııın TOrkiye Cumburi· 
.. a ~1nda b re fı d ya ancı ıaıetele· 

itlilt y ah ve doğru bir muba· 
l'u 1 :•Pnıık mumkar değidir. 
'•hai ıye1deki Jiplomaıi mümeı· ~ı,1 ıtınbuldan Aukaraya 
&,,:~kte bıtlangıçta tereddDd 
lırj b Ilı lleteren buı memle

•te ti . •hrlıyı c ve bugün 11-
•1111 iıt A duıcı ıaaa ız1 •~ar.da bu· 

•rıaı ık lıuDe ıetiu ce 

Tütkiyede çahtıo yabancı mat 
buatıo da ayni harekete imtisal e
decelderini kabul edebiliriz . 

Bununla bcınbcr Türkiyenia 
feopolitik durumu dolayııile bu 
memleketle mubabirhk işi daima 
bu~uıi bir sekil arıedecektir • 
Bu itibarla TOrkiye şimal Ame· 
rikuı llırleşilc devletlcıi ile mu 
kıyue t"dilebiJir . Orada cihan 
matLuıtı ötedeobeıi ıki yerde 
daimi müınccsilJer JıuJundurulur: 
Biriıi Nevyorktı dıieri de Vaa· 
biogtondı, V shinğtoo Uni}OD bü· 
lı6metinin ve diplomasinin mer 
kezi olmak sıfatila. Nevyork dahi 
ökonomi ha} ıt ve faaliyetinia 
merkezi ve üniyonun en hüyük 
ıehri olmak itibariJe her ikiıi de 
ayni rbt"mmiyetle ınnt uat mü
messill"riu;n faali)Pt s-lıasıdı . 
Vaziyet, Jaha küçük mikyasda 
TOrkiyrde de hö\ l~dir . Hatta 
zamanın bır çok ıly19al nkalar 
ve hadis !erle rlo1u ol rak cert-· 
yanı tiiıiindı·ıı okuyuc ılar bu ka · 
bil hah r•c, I<' f zln buleo111i1 
oldukların lan rı k kendılerinin 
} nloız siytls 1 olan bll\ ıdis \e ha· 
berlere kar~ı alakaları azılmıştır. 

Bioıeualeyh bu hususu naza · 
rı di"kate ,alıp hesabı katarak 
okuyuculaı1nı kıs bikô)eler ile 
'e dünyamu brr tnrafmdnu alın· 
mıı gayri siyasi haberler il 
memnu o etmete çılıtmak mu ha· 
birin gündelik mesaisinde her an 
mOtezayit bir aıyretle dik1'at et· 
mesi liısm gelen bir vazifedir . 
Tecrlbe ile sabittir ki okuyucu 
lar bu nevi yazılara doymak bil
mezler. B•ı yazıların malıt-meai 
)..· .. azete mub•blri hıdi.elerin 
vu'kubuldaju yerlerde , bD1llk te· 
birldde bulur. lıtanbal tebri de 
blSyle~r Ve be fi~I ••ftl- dya· 
ıi bab•rleri yazan yerli matbua
tın •tkezi de fıtanbuldur. M~m· 
feket tıatbuatıaın çabucak oku· 
narak oı1lardan a.lınıcak şeylerin 

derhal alıonıası , lı~r yabancı gl· 

-Gerisi d6rduncıl flrllkdı-

Sal9da bulunan diOer u· 
lus askerlerinin çık· 

ması isteniyor 
Sarburk : 7 (A ~) - Sar uluı

lar Haaı kuvvetl&rinia genel lcu· 
m•ndanlıiı Romıdaki üçler ko·· 
mifeelue mDracaat ederek Hol 
landı lutaataaıa 16 fUbatta, İsveç 
kıtutının 18 ıubaUa ve İtalya ve 
lagiliz kıtaataaın da 20 ile 27 ıu· 
bat: raa nda ğtıi J6ndcrmeleri 
11i teklif etmiıtir . Uçler komite 
ıinin teklifi on ıylıyacağl umul· 
maktadır. 

l.Veç krah Berllnde 

Berllo 7 [ A.A J - Rivtraya 
titmekt huloaaa ineç kralı bu
rayı muvHalat etmi9Ur . Müşa
rllalleyh &uradıkt bir kıç saat· 
lik ilcametindea iıtifıde ederek 
Beron Ceamm ile bir teniı par
tiıi yapmıtt•r. 

ltalyanlar Arnavutluğa 
par,ı verdıler 

Tirana 7 ( A.AI) 
ejenıı muhabir inden : 

Stıfani 

lstanbul çevesi vP. Ege 
kıyı!art çok yağış\& geçti . 

A KARA: 6 (AA.) 
6 2 1935 te Tür ki yede bl\ ı '•· 
ziyetı Ziraat Velıileti meteorolo
ji enstitüıüoden alınan malfıma
ta göre S''n 2 1 - .sa•t içiadc 
yurdun Akdeniz sabal11ile Kara 
deniz kıyılarmın Trıbzon ve Sam· 
sun çeıçe\ eleri !:ıariç tutulduğu 

haıde diger yerlerde hıva yağış· 
h ~cçuıiştir , '\ağış İstanbul çer
çeHıile Mani ı ve İzmirde ya~
mur ve diğer ) erlerde kar ck
lindedir . Eo fazla yağıı Bandır
m•da yağı 8 milimetredir . Di 
ğer yerl,rio yağı§ı: 5 milimetre 
ara11ıuda ölçülmll§lGr . Ha' a su 
hnoetindc düne naz.aran Trakya 
'e Ege mılıkaJarıDda 3 derece 
\ e doğu Anıdolusundı 10 dere· 
ce ctrafiııdı bir düşüklOk kayd
edilmiştir . 

Huna mukıbıl orlı AııRdolu 

mıııtık•larındı lıau (suhuneti 
3 10 derece ara mda olmak Uzc 
re yukstlmi§lir . Ea düşük u· 
hunct ıfırıu altında olmık üze· 
re Kar ta 22 , .. E zorumda 18 , 
Boluda 16 . E kişehirtle 12 , i
\ 8 \e Kıışehirdc 10, ~.orum \e 
İspartada 9, Yozgat \e Ka ta. 
monuda 8 de(tcedir . 

En ) üksek uhun,.t sıfırın Üw· 

tünde Dörtyolde 13 , Antılynda 
12 , lımirde 10 derecedir . \n
kanda bugün saat 14 - te ter 
motre sıfırın üstünde olmak iize 
re 3 derece kadar ) ükıelmiştir . 

lstınbul : 6 (A.A ) - sıfır 
hararet derecesine \'C deniz se
viyeılne iadirilmit barometre bu 
eabah saat yedide 750 ••t 14 de 
758 , hararet dereceıi : s .. t 7 
de 0,4 hararet derecesi . vaat 14 
de 10,5 , en yukar1 hararet de
receti 11 , 1'D •t•t• hararet de· 
recesi 10,3 rüzglr lodottan es 
mi§tİr . En yukarı sllr'atı saaiye· 
Je 6 metreye çıkmıştır . 

Bolu : 6 (A.A ) - üç rıündlr 
fısııalı yağan kardın her yıl ol
duğu tibi Bolu daği fOHıı ka· 
pandı posta hıyvanla gidiyor . 
Kazalar ar11ıada otomobil ara
ba yolcu ,. giditi durdu . Bugün 
havı açtı . 

Köylü gicesi ------
Zonguldak 7 (A. A) - Zoa -

guldak balkevi lııafıadaa bu ık · 
şım için 1&6ylll gicesi tertib olun· 
moştur. Proiram mucibince kon· 
feraDI• verecek hallrevi ıüıel sa
natlar komite i :muıikiai ve tem 
ıil komiteai tarafmdın ilk defa 
Mete piyeai temıil edilecektir . 

Tire tUtUnlari 

'J ne : 7 (AA) Pek iyi olan 
tiltünlerimiı.in bu yıl g6rdüjil rai 
btt tiitila çifçisini gelecek yı1laı 
için ümide du~ürmüştür . Bu mü
nas.,.betl( ndiıliğıai muhafaza 
etmek üzere çokça tiillin t.lıil

muiae _ teıehbOı edilmektedir . 

Samsun limanının bir 
ayhk ihracatı 

Samsun : 7 (AA) - Limanı
mızdan ikinci kanun içiade·yabıa· 
cı limanlara ıOkleaen ıeyİer ıun· 
tardır: 11300.000 kile arpe '200 ' . 
bin kilo bujday, 70 bın kilo met. 
cimelc , 50 bin kılo aohud, 253 
santim yumurtı, 274 11ntim ceviı 
içi . 

Arnavutluk bllküm tiain rea 
mı aatiı i efkar& lles• gez lt1iai• 
yaıdığıba r6re f evkalide bütçe 
e111ı üzerine yapıl•• taahhütler 
yüzUoden olan masrıf ıçıj'ının bir 
k11mın kapıtmık üzere. İtalyan J 
bUktımeti Aranatluk .hokumeti- 1 ~--Paranı/--~ 
aia emriı e Oç milyon altın frank 
vermiı ır . Gazete Kral logonun ı Boş yere h·ırcama ve har• 

Mançuri ve Mongol sı· 
nırlar1nda mitingler 

yapıhyor .. 

Moılcova: 7 (A. A.) - Mon
ğol Cumhuriyeti baş ve H•riciye 
bakını Gt.ndun, T11 ojanımıa 
Ulanhatordaki muhabirine ııa 
ğu.ıaki be}anattı bulunmuştur: 

Kalkinıum mıntıkasın~a 24 
tarihinde vnkubulın bıdiaeden 

sonra bir~·olc gDn ıükiinetle ıec 
mişse de 31 sabahı aa. 8 de hu
dud )akının da da Moğol topra
ğınd• nöbet bekliyen bir Moogol 
budud müfrezesi 50 kadar euvui 
refakatinde Mançuri :tuafındın 
g~lmekte olan asker yüklil kam
yonlar görmüıtiir. 

Bunlar Kukiroboyu işgal et
likten ıonra Monoğol tr•prağın· 
dan ilerlemiye batlamaalardar. 

Kan clilklilmesinden kaçınan 
fonotol müfreusi biraz içeri 

Çt'kilmiu 'e bu suretlı mukabil 
taraf tın dı alet açılmadığından 
ıdeme olmamııtır. 

fançuri mıkamatı yolsuz hı· 
re~ctlerini izah için bu mınta· 
kanın daima Mançuriye ait bu 
lunmuş olduğuou ve ecnebi 
memleketleri in•ndırmak için de 
l\1ougol C.umhuri) t'ti hOkfımetiyle 
müzakere} e hazır olduklarını 
hildirmi~lcrtlir. 

811 toprıklaruı asulardınberi 
Mongolietaaa ait bulunduğundan 
emin bulunan hükumetimiz bu 
müzakerelere bı§ltmrnaaına mu· 
vafakat etmiştir. 

Mosko' a: 7 (A. A.) - Gaze 
leler l\fooogot Cumhuriyeti Ba§ 
bakaoı ve Hariciye bakınıaın 
bir beyanatını neırediyorlar. Mo 
•oıol bıtkını bu beyanataada 
Kalkiaeaum mıatakaıı ile civa
rının Morıgol topr•klarıaa ait ol· 
duğunu iıbat eden birçok VCfİ· 
kafar zikretmiıtir. 

Almanların 

Emniyet telakkisi 
Berlin: 7 (A. A.) - Alman 

istihbarat büroıu•dan: 
Emniyet ve hukuk mü11vatı 

mevzuları•• tem11 eden Volkipr 
Bodahter g11eteıi Loadradıt em· 
uiyet f ıkriaio bir ıüril teklif ye 
aodlaımalara bığl1Ddıiını ~eder· 
hal bu ındlaımılıra girmek is· 
temiyen uluslara fena niyetli 
uluılar i mi takıldıfını ynmık
tadu 

Her ulus için ayni şekilde 
emniyet telakkisi yoktur: Emni 
yet vaziyeti her devletin huıuıi 
veziyetiae bığladır. 

Ve her ulusuo kendine mah
sus emniyet telakkisi vardır. Bo
itibarla aoktai nazarlar baıkı ol· 
duğuna göre muhtelif devletleri• 
amtlaımı tekliflerinin b•tka•ol 
ması mantıki olur. 

Diblomatik hukuk mii11vatı 
ve bılhıua baıka uluslara kea 
di telilkkieine ıöre emniyet tek
lifi ) apmak hakkı verilmui el 
zemdir. MOtekabil bilıoü niyetle 
il&i ulus arasında bir hıl 
çan i dıima mevcuttur. Birkaç 
taıofb andlaımılar iizeıinde mü 
zakereler çok güçtür. 

KorreMpondaas diplomatik 
~azetesi de Almanyanın kendi 
emniyd şartları isttğini, öteki 
devletlerinkine müıııayi olm111nı 
t lnar r ltitini yazmaktadır. 

Bu i \ekine ıilibları bırık 
ma konferaosıada yıpılan mua
mele Almanyada unntulauyacak 
bir teeir bırakmıttar Bu gazete 
yaz'ıını ıöyle bildiriyor: 

Murlenin Londrada halledil· 
mit şeUi uki inden dıbı fazla 
olarak itimad 'e teeaoad biıııla· Muıolioiye bır minnettarlık tel cıyaclıksan yerli malı al 1 

111111 çtkliiini ılive _etmektedir • , rini uyandıracak ıekildedir. 

Almanya Reisicumhuru mütevelta Hindenburgun bizzat idare ettiği 

büyük cidal . 

ilaveten : en yeni dünya havadisi 

A ~rıco Adananın her ~aman yetittirdiği ve herkesin buyuk bir tıllka 
ıle meıgul olduğu Çıçek, sebze , ve meyYelerin yetittirilmeei mu

hafaza ve anbalaş usulleri ıeri halinde göıterilecektir. 

Pek yakında: Fransizka gaal 

Şaytan kız filiminde 

Cuma gOnU iki matine ikide, dörtte 

Birinci matinede ikinci matinede 

Muhabbet dellalları Tanenberg harbi 

4986 

Gaz,~~nzinMoıorin < Mazot ),Motor ve Makina yağınızı alırken, 

her yorde dünyaca tanınmış ( Sok on İ .. Vakum) 
MüıtoheilAt•( Develi ) gazını 

(Kanatlı At) benzinini 

Sokoni- Vakum) motorinini 

Timaahlı) 

Sokoni) 

YaAlarıuı (VAKuM O 1 L l N Gurgoyil yağları) 

" (Sokoni- Vakum) ,, 
Markalarını taııyan Tenekeli ve Dökme mallaraoı iıteyiniz • Çünkü 

paranızı en temiz mala ve rn eyi v" eağlam ambalaja 1ermekle 

ruf ıUiğiniıi görecekıiniz . 

t11ar· 

2 A D A N A S.ltnlk 8enke11 aar••tnda 

Alsaray 
t 

Mul,arrem 
4987 

Hilmi 

F evkalide proğramlarıoa devam ediyor 

Bu ak,am 

Liyan Hait-İvan Petroviç 
üibi iki buyuk sanatklrın yarattıkları ıahane eeerlerden 

Benli kadın 
Yahuı 

Dan• çılgınlıkları 
l'ılmini taktim ediyor. iki saat baştan &§ağı nete zevk ve en gtl 

muıık parçalarile yaıamak için hemen Alııraya kotun 

Dünya 
nava 
havadisleri 

IWatineler : 
(.;uma günti 2 de Sibirya mabkömları 4 de Benli kadın 

Gelecek:_ proiram r: Seygun gUzell 



Firtik 4 

Yabauncı matbuat 
ve yeni Türkiye 

- Üçıi11cıi firlikleıı artaıı - , 

nte muhabirinin mühim va:ııfe
lerinden biri olduğunu izaha in · 
zum yoktur. Memleket ise, yc_k 
az istisntları ile, İstan~nld: ıoll· 
tar ettiğinden bu şeh~r. • muh~ · 
birlik ışinin bu kısmı ıçın en mu· 
nasip bir yerdir. 

"Gayri _ siyasi b:ıb!'rler,, adı 

lt da biz merak ve heyecan a ın , . . .. 
uyandıran ve tahrif edılmış mu · 

b l ·ır.a)arı ihtiva aden yazıları an-
a •ıs b" • "h 

1 mıyoru:ı ve böyle ır ıttı amı 
:ed ederi:ı: , Kezalik biz "Şarkıu 

"bir ve füsunu,. denilen solgun 
sı d d - · ı· artıkları arayanlar an egı ız . 
Okuyucunuıı zevkine lhizmet için 
yalnız harareti! , :heyecanlı ve le· 
sirli " Şark r masalları .. fes, p~çe 
ve narğile :hikayeleri duvişler 
-lekelere- minarelere ve es · 
r.,lı kahvehanelere ait tasvirler 
ile okuyucunun aç muhayyile ve 
fanta:ıilerini okşamak bir muha
birin va:ıife8i olamaz . Hayır
mubahir , günün . hadisat ve mat· 
buatın ruburıı uyacak bir görüş
le halihazır içiu ve istikbale ait 
uyanık bir gii· jşle çalışır. 

Ve bu bakımdan yeni Türki
ye yalıancı gazele muhabirine 
zamana ait manzara ve mevzu· 
!arı yığınlarla vermektedir . O , 
yani S muhabir yeni Türkiyede 
fabrikaların kurulduğunu, demir 
yolu ray şebekelerinin uzanıb ge
uiılediğioi görüyor ve yapılan bir· 
çok kültürel reformaların ruh 
ve m11nasıoı tanıyor. Yirminci 
yüzyılın bu yeni Türkiyesini oku· 
yuncı daha yakından göstermek 
bizim, yani gazetecilerin vazife
mizdir . Açık görüşün, bıı arada 
objektif tenkit hakkını da ihtiva 
liva edebileceği ise , gaırtecilik 
mrslekini anlamak ferasetini ha
iz olanların hepsi tarafından iti . 
razsız tul im edilmektedir . Yal 
aız gayri- siyasi muhabirlik için 
değil, ökonomik mubalıirlik için 
de Boğaziçinde, iki kıt'anıo için· 
deki büyük şehir , ,bundan sonra 
da büyük bir rol oynamaktadır . 
Bu suretle jİstanbulda daimi mu 
habiıler bulundurmak kat'i bir 
lüzum ve zaruret teıkil etmek . 
ltdir. 

İş~e bu suretle biz , salahiyet · 
tar 1 Ur k mebafilinin , yabancı 
matbuatın hükiımet merkezinde 
temsil edılmeleri lüzumuoı işaret 
eden fikrine iştirak ederrk bu 
lüzumu Alman matbuatı içın da
ha geçeu yılın yaşında . ifa etmiş 
olmakla beraber htr iki tarafın 
yiıni hem misafir bulunduğumuz 
memleketin • ve bem de yabancı 
matbuatın menfaati namına faj. 
deli olabilecek bir noktayı nuar 
dikkate vazlve arzctmek istiyo· 
ruz Ankarı vakıa :hükumet mer· 
keıidir . I•'akat İstanbul , memle· 
keti<ı , nüfusu en çok olan bir 
ıebridir. Böyle olmakla beralıer 
" Türkiye " mefhumu hiçbir va 
lı.it:bununla tamamlanmış olma· 
mulığı da malumdur' Bu sı:lıelı· 
le r matbuat bütün memlekette 
kuruluş faaliyetini mevki itibui 
le uzaktan takib ediyor . 

Fakat yabancı matbuat , kto. 
disini Türk mÜt•husıduınıo va 
kıfane rehlıerlıği altında geııç Tür· 
kiyeye gurur ve iftihar veren şey 
teri yakından görerek bunlar hak 
kındaki hayranlık ve takdir his· 
lerıni ifade er'~bilmek imkan ve 
fırsatının sık sık veri lmesini min
netle karşılıyac•I.l~rcJır. Ytııi bır 
deaıiryolu açılır , büyük bir fab-
ika kurulur , uluslar arası bir ser 

r. in küşadı yapılır, talıii hune 
ıDterakkiyata badim kalınır . -
eb c mııtbJ6tı bu faaliyetlere a an ı . . 
. •1. eıtiraıek , hır memleketın 

ıııra • . "k 
udretli varlığı ve yeoı • uıuluşu 

çin yapılacak on iyi propağaoda 

ıdır . 

(Türk Sözfi) 

Seyhan defterdarlığından • • 
Mahallesi 
Zılanlı mezroosı 

Karoenbiya 
Babıtorsus 

Mevkii Cinsi Dönüm No. 
Bağ ve İçerisind~ çorduk 

Bağ ikon tarlu 
( Yeni otel ) Dükkdn iken elyevm lrnh-

( civarı ) venin nısfı : 

5 
17 

22 

Soathııne Oükklln 302 

llazineye ait yokor~<l n yaz'.lı. boğ ile <lükkllııın icıırlıırı artırmağa çı
~aı ılmıştır. B"ğların hır se~e~ığı ve <lükkılnın llaz'rana kadar beş aylık 
~carları .16 -? - 935 tarıhıne musadif cumartesi günü Mat on beşte 
ıhnl~ P<lılmek u~ere _aç.ık art'.rmağa çıkarıldığından taliplerin yüzde 7,5 
fomınnt akçnhrıle bırlıkte Mılli Emlfik idaresı"ne m·· ti ·ııı ı 

4982 
' uracna arı ı n o u-

nur · 6-8-10-14 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacak 

Askeri fabrikası umum müdürlüğünden : 
. K '.rık~ale ~a.brı.ka_ları için tesviyeci ve torn& cı alınacaktır . İstekli· 

lerın .. ımtılıan ıçın _ıstı<lıı ile Ankarada fişonk fabrikasına İstaııbulda Ba
kı~koy barııt labrıkasına, lzmirdekrlıır Halkapınar silılh tamirhanesine 
muracaaıları. 4987 7.8 10 12-14-15 17-19 21-24-26 28-1 

Hilaliahmeır civarında Selanik bankası 
karşısında . 

Diş tabibi Yusuf Hüsnü 

-· 
Bıılunduğıı Seyyah ttan döıımüş ve hastalarını 

kabule başl.ımı tır 

* * * 
Toshisleriııııle yanılmnııink ve lı:ı. talarııııı n.tizic ve uzun siirtn tı:Ja-

vıl.ır~e~ korumıık mııksa<lile muoyenelıaneme bir ıontken cihazını il11ve 
c~mıştırn. llastalnrım<lan şimdiye knıJar rontken masrafı namı tahtında 
bır para ulınmbınıştır ve alınmaz.4927 8-20 

• 

On iki yılhk türksözü basım e\11 

Bu günedek yaptığı basım iş/erile güney Anadofd 
her yöresinde büyük bir ün kazanmıştır 

~~~~---·---~~~-

Türksözü basım evi , her çeşit harfleri~ 
ince , en özenli ve en temiz basım işJeriOI 

• 
şaracak bir kurumdur • 

* * * 
Türksözü gazetesi 

Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel ya~ 
ve ülkemizin her yanından gelen duyumları okıJ' 
yaydığı gibı 
Doğduğu günden beri büyük devrimimiz uğruna inançla, ., 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştır . 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yaPJd 
· li r•dı'' 

Türksözünün yıllık abunası on iki , 6 aylığı altı ve Aylığı da btr 

Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılınca ga 
miz her gün erkenden ayaklarına kadar götıJı ··------Telefon numarası - 236 ı 

-------------------- Plan yaptırmak, ders 

Seyhan Muhasebei hususiye Mü
dürlüğünden : 

52 l Model 6 altı silindirli Fiat 
marlıalı Vilıtyd hizmet otomolıili
nin müzayedasinde müşteri çıkma
ılığından ihalesi 14 - 2-934 tari
hine müRa<lıf perşembe günü saat 
onda yapılmak üzere 15 gün uzn
lılınıştır. Talip olanların yuzde 7,5 
P 'Y akcalıırıl~ birlikte mezkur 
gün vu saatta vilııyet daimi encü 
menibe müracaatları ilAn olunur. 

4993 

Yitik senet 
Tarsusun eski Ömerli mahal

lcsinılen Konsol oğlu Ali ağaya 
lıirinci noterlikten tanzimli ve 933 
tarilılı senet mucibince 300 lira 
borç olurnk vermiştim Bu senedi 
yitirdim diğer suretini ebcoğım
ılan hükmü olmaılığını ilAn ederim. 
4992 A<la anın Rohimıye M.den 

l lucı Ali Rıza kızı 
Garibe 

Adana sulh H. hakimliğinden 
.\dananın Taşçı karyesinde ııııı · 

kim lsmail oğlu Osmunın Şih zade 
mahallesinde mukim Taşçı kar
yeli müıev~ffa hoca Ahme.J. zev
cesi llami<l~ ve kızı Yusuf zeVl·esi 
llatıce ve oğlulurı Osman ve Ab. 
durrahim ve RiTat vo Hüseyin llüs. 
nü ve Niyazi ilo müşaan mutasar
rıf bulundukları Adananın ı aşvı 
karyesinde kdin şarkan tarikidm 
g•rboıı Hakkı efendi şimalen Şa. 
rife hatun oğlu AbJulcabbar c0• 

nuben Mustafa Larlalıırile malı<luı 
ve bilmesahn 34 dönün 635 metro 
murabbaı zuhur eden işbu tarlanın 
Lak simi ka bıl olmadığından şüyu un 
izalesi surt-tilo ve açık nrtırına tu
rikile satılarak bedeli mebi'ın şü
rekd beyninde taksimi Adana sulh 
bu~uk hakimliğinin 2- J 2_934 
tarıh ve 1570 N. kararı iktizasın 
<lan lııılunmağla m•zkur ar~zi 
9-2-35 tarihinden itibaren 1ı· 

h" ır 
n!ın ıtamı olan I0-3 - 35 tari-
hıı de A<lor.a lıelediyo müzayc·le 
salonunda ilıulei evvrliycsi icra 1 
ıı.ılınrı('ağıı : <l~n talip olanların ·· 1 

1 7 h 
yut 

1 

- ------------- ı •! U(·ok poy akçalarını lı ·ı • . an11 cın 
hı•le.Iıye <lıdlblı Hnn fi \"ıvuş:ı mü 

Büyük küçük ıl • ğeı devletlerin 
Lu yolıl.ki lıare~eıleriııe imtisa 
leo Tüıkiyeoin dahi bu propag.n 
ela vas,tasından iatıfade etm•Sİ 
arzu cdilmeı;~ değeı· bir hareket 
oluıdu . Çünkü Türkiyenin bugün 
bir çok şeyleri vardır ki görülme· 
ğr layıktır. Ve ıluruL di11lcnmek
siziıı saıfedilen mütemadi meui 
ile de her vnkıt yeoi yeui ş·yler 
yaratılmaktadır . 

Bu gibi terakki vt iokişıf 
işleri ve eserleri hakkıncla kuru 
bal:ıc.ter yabar cı matbuat için ka· 
fı,ıl•ğıltlir . Yab•ııcı matbuat giir 
mek . inıiba ve ibt•,aslar kazan 
mak ve lıunlar iizcri de ışlemek 
ister . Biz o fikinl•yiz kı yaban 
müşahide; '· buH<la yeni bir ıl \ 
lelin lı.urulmakld ve genç bir mıl
letın lıu işte çalışmakta oldugu .. 
kanaatini kaı~nılıracak en müsa 
İl İotibalu , mahallinde gözle gö· 
ıülerek buıl edilro intihalaıdır. 

rrcAat eylemeleri luıunıu i[dn olu 
nur 4995 

Seyhan defterdarlığından 
Koryısi Cinöi 
İncirlik Tarla 

• 
" 

)) . 
höpriı köyllııılun , 

Dünü mu 
300 
60 

141 
10 
55 
90 

150 

Cumlıuı iyet 
Nar kulak 
i)1hin ağa » 222 2,ev lok 

., » » 41,1,evlekl 
. ıı zineye ait yok~rıdrı cins vo 1 

ııııktnrı y z.ı, tarlaları "k· : . n ı ı s~ndık 
ıcarı 16-:-2- 935 luılıino nıüs.ıdif 
c•uııı rı sı gıın•' s ııL oıı 1 . t . 

ıort·•ıhı 
1 ı ıl ı k uz ı on lıca ".. .. • , ,,un ınu.J 
ılel ıı o; k artırın ağ 1 1. kıır.ldığın 
don t. lıplor;n yıızılo 7 5 1 . . · • enıınut 
nkralorıJ.ı lıiı lilüo ~lılli Eml·'k "d . " ı a. 
resınc müracnntları ildo olu nur. 

6-8 10-14 4981 

almak isteyenler: 
Lise! ·rin birinci ve ikinci <lev

rd•ırinde vo melı.Atibi i\liye<le oku. 
tulan bilumum riyazi ilimlerin<lon 
ders almak ve len mrsalıai erazi \ 
ve topoğrafiy11ya tatbikıın tarla ve 
nrsahrının harilasıııı aldırıp ölı·
türmok Ye erozilurini kuvvetli kuv. 
vetsiz yahut kıymrtli kıymetsiz ve 
şererli şerefsiz yorlerine · rröre mü-" . sevi kıymette ve ya muayyen nis-
b .. tte hisselere tPfrik ettirmek ve 
arzularına vo ars~ farına göre eb
niye planları yaptırmak isteyenler 

Abidin pnşa caddesin<lecRontken 
mütehassısı doktor Naci bey mua
yenehanesi civarında muallim Nabi 
atölyasına müracdat eyleme -
lidirl~r. 4971 6- 10 

Dişçi M. Nedim 
Yeni Otel karşısınılu a~tığım 

<liş muayenehanemde suot 6 <lan 
21 re kadar hasta lı.nbul ettiğimi 
ve tedavi ve <li§ imali hususunda 
muhterem oıü~turilerimo azami 
toslıildtı gö tı-r<liğim gibı cııına 
günleri Cıık:ırn için tedovi ve Jiş 
('ekınnk nıcccar;e nılir . 
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Nafia baş mühandislığinden; 
1 - Seyhan Nufia dairesi için 

ıııulıı uıi ( 30 ) otuz çııılır hin h ş 
yüz lira ınuhnmınen heıld ılo oçık 
eksiltnıoy~ konulmuştur. 

2 . Bu işe oi<l şorlonmelcr 
ve evrak şunlnrJır : 

A )- Eksiltme şartnamesi 
B ) - Hususi şartname 
C ) - Mukavele 
İsleyenler bunları bedels"z Na

fıa dairesinden alabilirler . 
3 - Eksiltme 935 sonesi Şu

bJtın on altıncı cu•uartesi ""Unü 
s·Jot onda Vilayıt daimi enc~ıııe
ııi111lo ynpılacaktrr . 

4 - Eksiltme o~ık olurnk ya
pılucaktır . 

5 -. Eksiltııır-yc gırebılınek için 
istekliler yüz ?n iki lirn elli kuruş 
muvakkat temınat verecektir.4977 
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Hayata 

Yiyeceğe 

Ticarete 

Ait fenni tahlilAt 

Kimyager ve kimya muaf. 
limi Ahmet Rıza kimya
lıancsinde yapılır 

saost" 

.Zira ot' 
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S . "b 1 ..... erJı . ro 
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kullanışlı ve <layanıklıJır. ~libzerlo ekifPll torla~3rı fi)"Jıl0 ~,ı ~ 
istifo<leli olJuğnndan çiCçilerimizo tavsiye cJorız · ıılı 1ıeıı1' 
Taksitle <le verilir .4991 Su tış yeri : Osın 3 
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