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Son maç 
Konyalı sporcu konukla

rımızı ldmanyurdumuz yen-
i~ () nı ı iç firtikde] 

ıı 

iraat bakanlığı pamuk ekimini çoğaltacak 
Canım Çukurova!. -·-Dün Al1tbaayı geldilim vakıt , 
lanno u lliodf' iki tıoe Ç•ğlı 
T,~e f'rik ., buldum. Hanıı!i tahiıt 
hıbınin gctirditini bilmediğim bu 
kleri gorilnct, gözümün önunde , 
'?'11110 yukar1&1Dda kalın ülke · 
ıo dondurucu ve üzüntü verici 
i canlandı: 
'f elyııılarıDJ okuyorum ; '" falan 
de ıoıuk 11fırdan •t•I• 28 , fılan 
de 22 , falan yt.rde 18 ... ,, 
iter yanda knrlar , tipiler , buz· 
' lnraaalır... gırla gidiyorken ve 

ki yurdda lar ıinf'tek ıhk bir 
bulmak için binbir üzüntü çe · 

ek )'aııyorlarken, güaelim Çukur· 
~a Eriklu , Bademler çiçek açıp 

•
11 dökOyorlar... ve sonra ötdri 
Yetlcrimiade ıokaldar ya pabık 
alt1ndı , yıbut da kau donlarla 
Dülnıez ve geçilmez bir kılığı 

. nUp dururken biz buradı; "Be· 
Ye arazöıleri niçin caddeleri su · 
P lolları yetiılirmiyor ? ,, diye 
hır bı&ıracıgız nerde) ıe!.. pazar 
De utrayornı ; Taze baLla, Taze 
lyı küme küme duruıtarile bize 

ı ındmyor ... Çutıda gelip g,.çe,.. 
ırı andı palto Ye pardeaülülerden 
dil cıkede geunler var ... 

• • • 
imdi yukariki anlattıldarımı 

Y•n - tös geliti ~ bir ivasla 
Y•h Ye yıbut da Enur'umlu bir 
dıı ; öyle 11nıyornm kı bu ga · 
in l3 IOD kinun tarihini ıııı · 

ll olduğuna inanımıyacıktır . 
kı da yok aeğil ... fakat oe yapa· 
ki llbiaı , bu güzel yurd parçı • 

il Cögunden ıcak gUne ini e ir • 
Jor ve 71Jçıo toro fırın dimdik 
dı•ır gibı yObelen durumu da 
•lılt ıUne h ~ukurovayı kuıay· 
ı~ltcek dondurucu 10ğuklardın 
Yor •• Hele akan güne imiade 
kdeniıin kıyılanmızı ok ayan 
tıh dılgalınnıo daha uzaklardan 
di&i •hk meltemler ; bu bıha 
IO~ı yurd parça ı için ne bulun· 
b~r kay.,aktır . 
• lif', Çukuro-u rocuklannda yurt 

•ın· · ı. ın nıçin bu kadar yükAek oldu· 
il Ve o ee' gi ugruna kanlarını 
tkte de nıc.-in bu kadar cl>mcrt 
kdıklırının ıırrını, biraz da bu 
~•na hu ~erimti güzelliginde 

g.,reluar aanıyorum .. 
• • •• ~l»anın ıiıli , bulanık , ya· 

'~ kömür dum1nile dolu ha
• hndı bunılan in anlan : can· 

l lhp 1 L •• ı· I k ıacıa pırlak ve guott ı 0 YUıU gormt-k için etf'k do· 
1:::~~r harcayarak Akdeniz 'kı· 

1 laydı bir kaç §ara akın 
~~ıi · · ~ukurovanın bem"o her 
1 

111 Yonündco o aayıh A vru· 
r 1 rındıu geri kalmak ıöyle 
~ U tUndur bilt'. ncık, gt>çPn 

Yüıyıllar da zorla daMml· 
ıı d • 

t'rın U) ku ) üıiinden biz , 
rovada hır ı , bir fonıekar· 
a · ?~zel Karat aıımızda da 

Kt'lııı bir O ıand yapama· 
l; · }ak11 bu , bundan ıonra ı 

11d1 um
1 
utauılu~a dilturecek bir 

~ıı dir. 
ilce, Cumburıyetio Çukurova 
ı"a lıunu da apıcdlardır ve 
1 trlır . 

Naci Akuerdi 

renaız kurultay 
batkanı 

'
1
' ' 11 (A · · • · ) Meclıa reı ı 
kendi ıoe Uç devredenberi 

"•aiff'ıinı veren itimıuın do
:d•ıluına ıc .-kkür tttikttn 
er .. ıc komı yoıı ve gf'rek u 
~0Plın1aıardı çahıma u ulü 
1! hakılu bir i Jıhıt proğra
llı t>tnıııtır . 

11rılll lncılız avım kamar111D· 
11 gibi mllukerıım tahdidini 
~rıb ının tınzimini eık ıık hü· 

11 rınlara mani olmak için 
eıl' "Ü l"k ._ · l · · L .. ven ız ı ıa.rar erıoıo 

l 1
' nı11mı uıulm111nı ve irra 

~le le m kuvveı 1r11ındaki 
•tın • ık hır ur~llt- tanzimi· 
• etmeluedar 

Laval Berline de gidecek Gelen karşdıklar Y uğoslav başbakarn yevtiç 
Almanyaya bazı şartlarla silahlanma 

ha~kı verilecekmiş 

LatJal 

kali mahiyette addedilebilir • 
~Fakat maaleBef öyle götünüyor 

ki bu .. aalı§mılar , Almanyada 
hüylik bir evinçle karşılaomıı 
tır • diyor . 

Neuı Clıronidu ıazetesi : ·f~n 
mesut actice , Almany •) ı Avrupa 
konserine iade etmek olacaktır .. 
diyor . 

Morning Poıt gazetesi , iki 
milletin b1rı§m11mı sellmlıyor . 

Now York Timeı •ıaıetrsi di· 
yor ki : ' Bu iliJif , biltUn A vru · 
panaa bavuıaı fe-. kılade bir ay· 
dınhk aetlriyor . )) 

Kurtulu yıldönümU dolıyisi
lc çifçi birliği adına biiyük1eri· 
mize Baygı tel yazıları çekilmiı
d ; Bnnlıra grlen karşıhklırı 

yazıyoruz : 

Oral : Çif çl birliği reisi : 
Adana 

Kurtuluş gilnünU kutlarken 
gösterilen temiz duygulara tefek
kür ederim . 

ile/si Cumlwr 
Atatürk 

Caull Oral Çlf çl birliği reisi 
Adarıa 

Kurtulu yıldônOmünüzüa se· 
, in i içinde go tediğiniz ııcık 
duygu ile bizde aynı heye<'anı ya 

adtk. Ha).ramıoı.~ı k~tlar btpini-

1 zin g6zlerınden openm . 

Cumlıurlyet Hali\ 1"/rlrnsı ımııınu 
kdlibi namma 
Saffet Artkan 

Pariı ( Akoam ) - Pariı ıa· 
zeteleri .Fransız - İtal} aa aalaı· 
ma11aı hararetle selimlıyorlar. 
E ki aazırlardan M. de fonıie 
Petit journalda yezdığı makalede 
diyor ki : 

Reicbı Poıt aazeteai de " bu 
badi c salb muıhede1iai11 imzalan· 
masındın beri cereyan eden ha 
diaelerin en ehemmiyetli•i(\ir .. di-
yor . ===.---•• • 

ltalyun gazetesi rıe diyor ? Uluslar konseyı c Biltün dünna , } ransız -
İtalyan anlatma ı haberini sulh 
içia bir fali bayır olarak selim· 
hyacakbr . Bütün gazeteler , Ro· 
mada ailiheızlanma içio iıtikbal· 
de cereyan ederek müzakerelerin 
e11sları attldığına da kanidir . • 

Matia gazete i hu meseleden 
balıaederken diyor ki : • Almın· 
ya ile daimi te riki me ai , ıi
lah ızlanma yüzünden akim 
kalmtfbl" . . Fransız - İtaJyaa iti 
lifı ailihlano tahdidi meselele
rine de ıımaldir. 20 klnun ani 
de Londrada haşlıyacak mfiza· 
kereler için bir hareket nokta ı 

tetkil edeceldır . • 
Ecko de Paris gazete1in~ gö· 

re : • lmıoyıya tekrar ilih 
laoma hakkı bazı kayıt ve şart
lar aluoda ve tekrar ( eaev.reJt! 
d6nmesi ıartile veıilecrktir · 
Bu gazeteye göre ı. ransız nazır
ları , I· raneız emniyetiain i til 
zım ettirdiği , azilı bir teminat 
proğramile Londraya gidecek
lrrdir . • 

1 'Oeuvre aazetui de aynı 
mütaleayJ ıleri ıürmclıte 'e 1 
Lavıhn ) ondradaa onra gele
cek ay Be,Jiue de ridecetini 
yazmaktadır · 

Jnglli: gazeieleri 11c diyor ?. 
Loadra - f 1me gazete ı 

• Uoma aolaımıları A' rupanın 
sulh \C ıü\clınu bakımındın 

Sivas -

Roma Giornale d'halia ga 
zttui , Roma ınlaşmalanna Ma 
cariıtın , küçük itillf ve Lebiıta 
nıa iltibıkınt mubakilak 'aöıllyor. 
Bu ıızete , Almınyanın dı illi· 
bakı Jbtimaliaden bRbıederken 
diyor ki : « Almarıyanm Cenevre 1 
de teıriki mesaisi ailibıızlanm• 
meselesinden ıkim katma br • 30 
lclDunuaani l 934 tarihli ftaJyın 
nota11 btlıtla aktualıl.sioi muhefa· 
za ediyor . Bu notada Almanya
nıo metalibini Yf' diter memleket· 
ler tulihatıaın tedrici bir ıurel· 
lt> azaltılm11anı teklif edea bir 
formü\ll ihtiva ediyordu . • 

---~------··------------
Pamuk istihsali 
genişletilecek 

Ziraat Vekaleti mühım te
şebbüslerde bulunu) or • 

K.oo a F. retliıinden onra a· 
zılhde de kurulacak olan pamuklu 
men ucat kombinalan,oıcmlekeuekı 
pımuk i tilılikini arttıracağı cihetle 
fazlı puk Jeli ıirilw i için imdi· 
den tcdbıller ahnwıkıadır . ) apı1au 
beaablar, yeniclen kurutı. ak fobri
kalarnı pamuk ırfı aıanı 65 lıin 
bal a arttırı a ını go termektedır ; 
dığer ı•amuklu fabrikalıranan bet 

Geri•i dördUncD firtikte 

Erzurum 

Demiryolu iç borçlanma tah
villeri satlığa çıkarılbı 

~---------··----.... --~-
Bu ayın ancak onbeşlne kadar sürecek 

satlş fırsatını kaçırmamahdır 

B tah,illeria faizı yüzde 7 dır . 20 lin değerindeki bir tahvil 
• 

0 

8 1·ıe 19 lifaya ve üç ıy \ideli \eıesiye para ile 19 Hrı 30 
J>e§lll pil 
kuruta iş ve Ziraat bankalarında sablmaktadır. 

IJu devırde bir paranın yu:dc 7 kazanç getireceği hiç bir sağ 

lam tı yoktur .. 

Bu tahviller bütün devlet işlerinde teminat olarak ve 
milli emlak abşlannda 20 lira olarak kabul edilir. 

Üç gün kaldı . 

-·-
T e f ık Rüştü Ar as' ın 

başkanhğı altında toplandt 

1'eufı/, lluşlu Aras 

CE EVRE: 11 - (A.A.) 
ulu lar lt'a ı deraegioiu 84 -
Um ü konseyini açan bu ıbıbki 
toplantıda mumi Katib 
A\eaol, Habeı Hükumetinin yeai 
bir çere bulununcıya kadar hal
) ıo - Ha be ihtilaf 1010 konae 
yin gündeliğine konulm11ını is· 
temediğini bildirmiştir . İyi ma 
lumıt alan mahıfilde AdiRaba
banın bu hıreketi İtalya ile Ha· 
beşi taa ırı ında:yapılmıkta olaa 
muzakereluden ötürü olduğu 
öyleoiyor . 

Bundan oara Türkiye dı 
İ§leri bakanı l edık Roıtü Ara· 
•ıa baıkaalığında umumi toplıa
tı ) ıpılmıştır . 'J'e\ fılc RU§tii 
Aras adatoiyi tazimle yadetmiı 
ve ir Coa Saymen ile Me ıiili 
bu tnime iıtirak etmişlerdir . 

Kon ey elde bulunan itleri 
görmü~ ve ovyet Moubhası 
Ruıenberıin genel kitib mua-
vinligıue tayinini tasdik etmi tir. 
Kon ey pazartesi sabıbı topla 
nıcaktır . 

--~------··--------~-
Irmak suyu içm1·k tehlikeli 

Vılayttimiun uthk i l rıle ıı • 
rııanlar «"n çok hlüru J aparı bir 
baııtıhğm ( filonun ) Irmak ula 
rını içmokıen ileri gf'ldiğini \ ilayet 
katını bildirmitlf'r ve 'ila)f'I dt • 
bunun onUn«" gr.çmf'k için hemtn 
beltdı ,. e c zabıı• a verrli&ı bir 
emirlf' bundan böyle Irmak u u 
içılme anin evlt>rde 11ak edilaıf' ıoi 
bıldırwiıtir. 

Küçük anlaşma durumu Üzerine 
gazetecilere duygusunu anlattı 

Konsey kapanınca küçük anlaşma görüş
melerinin iç yüzü bir tebliğle yapıldı 

}'eutiç 

B~LG HAD : 12 ( . A ) -
Ba bakın ) evtic , gazetelere aşa· 
ğıdaki beyanat ta bulunmu§tur : 
Küçiik nnlaımaom kurumu §İm
diye kadar olaa durumun ayni 
oJarak kalnu§hr . Bu bırışıu mu 
bafa1.a ı ve uluslar ara ı mün• • 
sebetleraa perkleıtirilmt ıi için 
dıba tonra yaı•ılacelc bir •ıra 
anla§ma için de geniş bir diplo -
matik haraketin bı }angıcı olmu · 
tur . 

Küçük anJaımaoıa f&11iyeti 
ulu al menfaatlerin müdafaa ve 
bimayesiae azmetmiş olarak de · 
\ am etmekle beraber gelecek te 

anla mılar ruhu içinde iakiııf 
edecektir . Bütün menf ıatları -
mızı 'e mUttefıklerin Bılkan 
antantı memleketlerile olan miı 
{uı ebetlerini korurken geael em
niyetin \f' harı ın merıfantleriae 
hizmeı de devam edeceğiz . » 

Yevtiç , ulu lar kurumunun 
kararı hakkındaki ualc şu <'e\ a· 
in vermiştir : 

Cene\ renin kararı bizim için 
muteber lıiric ik kar1rdır \e bu 
korar en kafi 'e en uurlu bir 
ıurette tntbik edilmelidir . Kü • 
çii~ anlaşmanın bundan sonraki 
vazi) eti buna bığlı ola akttr . 

BELGR D: 12 ( A. A) -
Kllçilk anla ma toplıntııı onun 
da aıaiıdaki tebliğ at redilmit • 
tir : 

Kiiçllk anlı~manıa daimi kon-
eyi ikin<'i kanunda Lilübliyına 

da Titolt~ko mın bıJ,anlığı al · 
tında toplandı . Kiiçük anla ma 
kon C)inin kararına esas le ki\ 
dea mevzu F ran ı ile ltılya ıra
ııoda Romıda yapılaa anlaşma
lıran takdirı ve küçük aolıfmı -
nıa bu anlı malar oniinde tıkib 
etmeıi lizıDJ gelen mUıterek ha· 
reket hattının teAbiti oldu .• 

Uç dış bakanı , Mus oliai ~e 
La\al tarafından evkedilen mü 

Gerlai d6rdUncU firtikd• 

Kültür bakanının anlattıkları 
Liseleri bakaloryasız bitirenler lise me
zunlarına verilen hakları edinmiş olacak 

~---------·--------~ 
ÖniimiJ.zdeki yıl yeni okullar açıla

cak ve şimdikilere şubeler eklenecek 
Külthr ba1':ını Abidin Öım n 

Kültür işleri hakkındı ıuaları 
öyledi : 

' - ımdili~ Aokarada imi
venite kurnlm11ı dan öacc bir 
tırih ve coğrafya fakü\te i teıi ı 
için tetkikat yapıyoruz . Bu hu· 
8Ueta KUllllr hakanlığı gibi ilmı 
bir heyet de çalışı) or . İıdaabul 
Ouiver itr&indelıi alakadar ilim 
adımlırınm da Lbu fakülte için 
fikirlerini sorduk . Önümllzdeki 
derB yılı başındı Ankarada tarih 
'e cograf) a f akültc!inin açılma 
1na çalışılacaktır . Bu f akOlte 

memleket tarih ve coğrafya ı i 
çin çok faydalı olacaktır . eai 
yıl kültur bOıç~Bi projeıi geçen 
cuelerdt'n clahı kabarık olarık 

on bir buçulc mil1on lir1 kıdır· 
dır . Bu bata ile hı an bul t nn er· 
ite inin ek ikleri tamımlıaıcık 

yeni biaalar aprlacık ve fakül
telt>rin lıborıtu\ lfları ve der a 
letlerı tımımlanac•ıktır . Ooh er 
ıite kadro u tamadır . 

l lıelerde } eni imtıhın tali
matname inin bu yıl tatbikine ba 
laaacaktır Tılimatnıme mckt~p· 
lere bildirilmittir . Bu talimatDa· 

1 me ile eıki imtihan ıekll deği 
melcte ıaıf imtihanları kabul c 
dilmektedir . Ortı okulu ve liBeyı 
bitiren her tılebe bakalor a imtı
banına me bur tutulmı) acalı, yal 
nız yülc:s k bir okula Ünivenite 
ye girmek istiyen talebe bakalor 
) ı imtihanı ıeçirecektir . Baka
lorya ız lise mezunları kanuaen 
liBe mezunu &a) ılıcaklar ı kerlik 

Geri 1 d6rdUncU firtlkd• 

Datkızı -·-Bu, okurlarımıza yarın 
sunacağımız buyuk 

hikayenin adıdır 

Dağ kızı 
Çulrnrouarıın . Torosların 

yeşil rJe çlçcl\ll bağrında ya. 
anmış bir aş/\ /ıl/,dyesldir . 

Okutucu ecmettin ecib 
Onay ın bu gUzel hikaye i bir 
hıfta kadar ilrecektir. 



Flrtilc : 2 

Bulgaristan 
ve komşuları 
Atiaa'da çıkan Elefteroa Vi· 

ma gazeteeinin Sofy• muhabiri 
yolladığı bir mektubda Bulgar -
Yugoslav müna1ebetleri hakkında 
diyor ki: 

Bulgu ıiyHal mabafili ve 
Bulgar efkiri umumiyeıi , Bul · 
gar - Yugoslav hududunda 
Dragman - Çarıbrot ıOmendifer 
yolunun cenub ve ıimalinde ilç 
geçid açılması hıkkınd• mütevef. 
fa kral Aleksanduo ::;ofyayı ziya
reti esnHmda verilen kararı Yu· 
goslav bükfımetinio dıha tatbik 
etmemesinden dolayı ııkmtı alai • 
mi göstermektedir. Yugoılav hü
kümetinio verilen kararları tal· 
bik etmemesi burada bedbinlik 
uyantbrmıktadır. 

Umumiyet itibariyle ve Bul
gar matbuatının Yevtiç kabinesi 
hakkı\nda yızdıği ıitayiıli maka· 
lelere rağmen Bulgar - Yugos
lav münasebetlerinde bir durgun
luk vardır. Bulgarlar, Yugoılav
luıa Macarlarl• olan ibtilaflarıaı 
Ceaevrede hallettikten sonra Bul· 
garlarla anlaımak için o kadar 
acele etmediklerini ve bilikis çe 
kingen bir vaziyet aldıklarını gö
rilyor lar. Yugoslav gazetelerinin 
kral Aleksaodrın katibinin bir 
BuJgar olması dolayıeiyle yazdığı 
makaleler Bulgariatanda çok fe
na tesirler uyandırmıştır. 

Bütün bunlar 1ıöıteriyor ki 
Bulgaristan ile Yugoslavya mllna· 
ıebetlerinde hissedilir bir deği
ıiklilc mevcuttur. Bulgarlar ıöyle 
dDıünüyorlar : 

Yugoılavlsr, Bulgarlara karşı 
eamimi değildirler ve Bulgarları 
kendileri ile müsavi saymıyorlar, 
daima onları fena mevkide hıra· 

karak müsavat esa11na dayanan 
bir anlaşmaya yanıımıyorlar . 
Sonra, Yugoılavya, küçük itilif· 
la Balkan itilafı ile ve Franıa ile 
sıkı bir dostluk halinde bulundu· 
tu içiu Bulgaristanla uyuımata 
bilhassa eğer bu uyu§ma Bulga· 
ristan lehine bir takım tavizlere= 
mal olmuı ihtimalinde, yansımak 
iıtememektedir. 

Fakat Bulgarietanın Yugos
lavya ile olan münasebetleri bu 
suretle gittikçe gevşerken Bulga· 
riıtaoın diğer devletlerle müna
sebetleri de iyiıeşmemektedir . 
Rodob ormıalın meselesi balle
dilmit olmakla beraber Bulgar, 
Yunan münasebetleri biç bir te
rakki göstermemiıtir . Bilakis 
Glorgicf bükümctioio Trakya teş
ldlitlarına verdiği ıerbetlik hu 
münasebetler için tehlikeli gözük 
mektedir . Filhakika Yugoslavya 
ile uyuşmayı temin emeliyle Ma· 
kedonya komitesi dağıbldıA-t hal
de Bulgarları Elenler ve Tilrkler 
aleyhine fııkutan Trakya teıkili· 
tı mutlak bir serbestiye malik bu· 
lunmektadır . 

Trakya teşkilatının ideolojisi 

tam ve aarih bir surette devletin 
ideolojisi gibi telakki olunmakta 
ve bu suretle Trakya muhacirle
rinin memnuniyeti celbedilmek
t&dir . 

Umumiyet itibariyle Bulgar 
Trakya t~ıkilitı tarıfınd•n yapı· 
lan Trakya propagand11ıı Sofya 
hükümetinln mDzahereti ile, §İd
detli bir surette devam ediyor • 
Bu propaganda, Bulgariıtanın ce 
nup komşularını, T&rkiye ve Yu· 
nanistana karıı bir nevi bariz talı 
rik gibi telakki olunabilir . Sis· 
tematik bir gidiı olan bu tahrik
lere bir nihayet verilmeıi lazım 
geldiğine kani bulunmaktayız . 

Arpa ihracatlmız 

Bu yd arpa ihracatımız bir 
bıyb artmı§hr . 11 ay içinde 
memleketimiz~en mubtelif dı§ 
pazarlara yapılan aevkiyıt 13 bin 
tonu bulmuıtur. 

($AR SAVALARI J 

Para çalmışlar 

Bili) , Ali, Şahin adlarında 
ki kimıeltır öteberi almak baba· 
neıile Bekirio dükkin10a girmiı· 

ler , Bekir mü§terilerile uğrat•· 
yor bır durumda iken bu Bç göz 

açık , Bekiıin çekmecesinden bu· 
labildikleri bir lirayı •§ırmıılar 
ve kaçarken tutulmuılard1r . 

Bıçakla yaralamış 

Ali oilu Mehmedle Hasan 
oğlu İmam kavga etmişler, bir· 
birlerine tokat ıille derken kav
ga kızmıı Mehmed cebinden ça. 
kı biçığıoı çıkararak İmama sap
lamış ve İmam oldukça atır bir 
yara almııtır .. 

Kamyon içinde bir 
kumar oyunu 

Kamyon içinde hem de pi· 
yasa yerinde kumar oynayanlar· 
dan Ahmed Abdullah , Ali adla· 
rında üç kumarcı kumar oynar
larken yıkalanmıılırdır . 

Dayak atma 

İsmail adında biriıi Mustafa 
oğlu Öuıeri aralarında çıkan bir 

kavgadan dolayı iyice dövmUt 
ve Ömerin ancak bir haf ta sonra 
iyi olacajına dair rapor vermiı· 
tir . Dayağı ata11la dayak yiyen 
hakkında ıoruıturmılar baıla
mııhr . 

Soyadı 

Adana Yamaçlı okulu okutanı 
Ali Riza ( Oflaz) soy ı:lanı almıt 
tır • 

§ Vilayet ikiaci y11ganı Haaaa 
( Çetinkaya ) soy adını almııtır. 

§ Elektrik tirketi uat memuru 
Znlfukar (Tümer ) soy adını al· 
mııtır • 

Adana kulUbU batbakanh&ından : 

Geçea pertembe gUnü akşamı 
yapılan yıllık toplantıda ekseri
yet olmadıiı için bugün H&t yir· 
mide bütün kulüp üyelerinin ku· 
lüp yapıtında bulunmalar1nı 11y
a-11arımla dil~rim . 

Bir imam 
ÔIU gömerken mezarda öldü 

Sivuta bir imam, garib bir 
tesadüfle bir mezarın içinde öl· 
mDıtür. Hadiıe f6yle olmuıtur : 

Sivasın meydan camii kartısında 
saatçilik yapan Kayserikepı ma 
hailesi imamı Ketin oğlu Bekir, 
dnkkinında çal11ırken bir adam 
yanına gelerek maballeeinde birisi 
öldüjünU ve gelip kaldırmasını 
ıöyler. İmam, ölliyü kaldırmak 
için, cenaze evine gider. Ölliyü 
yıykar ve cenaze nameııaı mahal
lesinde bulunan muaalla lafında 
kıldıktan sonra cemaate karııarak 
ölOyü Kayeerikapısı mezarlıiını 

götürür. Ölü mezarı baımdı İn· 
dirilir ve mezar içinde bulunan 
birisi ölüoün cesedini mezara 
yerleıtirmeğe bıtlayıncı oaun 
tertibi bocanın boıuna g'.tmez . 

İmam, ölüyü daha . mllnaaip bir 
ı~kilde markadine yerleştirmesi 
içiu iki rlini clibbeıinin yakasına 
göl6r6p cübbeaibi çıkarmak Gzıe 

iken arka üılü d6ıer • Heman 
cemaat bocayı kaldırmığa kop· 
rak hocanın da ölmüı oldujunu 
görürler. 

Hocanm cesedi muayene edil· 
miı kalb aekteıinden öldlljil aa· 
la ııl mııtır. 

-Kurun-

Törle SözU 

Romanya 
. Petrol sanayiinin 1934 

bilançosu. 

L'lndependance lloumaine ga· 
zeteıi Romanya petrol aauıyiinin 
geçen yıl içindeki vaziyetini tahlil 
eden makalesinde, bu ıanayiin 1934 
yılındı hiç de iyi gitmediğini teba· 
rüz ettiriyor ve diyor ki : 

1933 Yılı sonuna doğru fiyatlar 
biraz yükselmeğe baılamııtı • Fakat 
maalesef bu hareket uzun müddet 
devam etmedi ve fiyatlar miihim 
miktarda düttü ve bütün yıl zar· 
fmda fiyatlar üzerinde vaki olan 
tahvillere rağmen bir daha kalka 
madı • 

Gazete, Miles!eselerin fazla is• 
tibeal yapmaktan kaçarak en kolay 
ve en iyi ıondajları işletmekte ol· 
duklarını söyliyor ve bu yıl için· 
d~ki istihsalin 8 milyon tondan 
aıagı olduğunu bildirıyor . Bu sana· 
yiden alınan kar halkındı ise di· 
yor ki : 

Petrol sanayicileri elektrikle bu 
yıl içinde petrol sanayiinin kar hı· 
rakmadığını ıöyliyorlar . Maalesef 
korkarız ki bu sözler hakikata çok 
yakın oleun • 

Gazete, petrolun memlekette bir 
çok eabaptan dolayı fazla 11tılama· 
dığını da bildiriyor ve ihracat hak· 
kında ise şu mutalaaları beyan edi· 
yor : 

ihracatta da petrol sanayii büyük 
zorluklarla karşılaımaktadır.Bu zor· 
luklann en mühimi bittabi dünya 
piyasalarında fiyatın çok düoük ol· 
masadır . Ayrıca ecnebi petrollarıo 
ve bilhaHa Amerika petrolünün re· 
kabetini de ehemmiyetle nazarı dik
kate alınacak zorluklardandır. Ancak 
ecnebi ıermaye ile itleyeo büyilk 
tirketler , ecnebi memleketlerdeki 
muazzam te§kilatlarına istinaden ih· 
racat yapabilmektedirler . Di&er §İr· 
ketler iıe güçlükle mahrec bulmak· 
tadır. 
L'INDEPENDANCE ROUMAINE 

makrlenio ıonuoda vaziyeti töyle 
hülisa etmektedir : 

Petrol aanayii az çok tutunmak· 
tadır. Mamafi hiç bir zaman vazi· 
yeti mükemmeldir denemez • Bilikiı 
oldukça fenadır. Derhal lizımgelen 
tedbirleri alarak vergileri azaltmak 
ve ihracatı kolaylaftırmak gerektir • 
Şunu unutmamalıdır ki petrol 81· 

nayii Romanyanın esas eanıyiidir ve 
bu aauayiio tabii inkitafını muha· 
faza etmek Romanya için en ziyade 
lazım olan bir harekettir. 

Borçlandınlan muhacirler 

Y eai iıkin kanununun aeır· 
rinden önce mllbadillere ve mu· 
hacirlere iskin haddi içinde ve· 
ritmi§ olan toprakların ve yapı· 
lann iskan kanununa göre 28 
yıl müddetle borçlandırılmayıp 
deha ız müddetle horçlandırıl 
dığı anlaııldıtından iekin umum 
müdürlüiO valiliklere bir tamim 
yaparak iıkin kanununun neı· 
rinden önce muhacirlere iıkin 
haddi içinde verilmit olan yapı 
ve toprakların da 8 yıldan sonra 
20 yılda aranmaeı ve buaa göre 
muamele yapılması bildirilmiı 
ve bu müddetden daha az bir 
müddetle borçlandırılanlar vP-ya 
borçlandıralmak istiyeoler nrea 
bu tarzda muameleltriain düzel
tilmesi iıtenmittir . 

Tohum labratuvarı 
Ziraat bakaalıianın g6rd6ğü 

IUzum Uzerine ziraat bankası , a
mum müdlirlükli bir tohum labo· 
ratuvırı vücude getirmiılir. Bu 
lahoralunva türkiyenin her ya
nından iyi tobnm örnekleri gön· 
derilecektir. Bu arada vilayetimiz· 
den de tohum örnekleri iıten 
mittir. 

Soyadı için bir 
talimatname 

içeri itler bıkanliğı soyadı ni· 
zamnamesiain tatbikatında karşı 
latılacak bir tıkım güçlükler ol· 
duğuna bakarak bu giiçlülcleri kal· 
darmık üzere baıarlıclığı tıtimat· 1 

aameyi vilayetlere göndermiıtir • ı 

Toros, Seyhani 4-2 
ye yendi 

Çukurovanın birincilik ayak 
topa yanılannı cuma günü de· 
••m edildi , 
Toros ıpor 4 - Seyhan ıpor 2 

Birincilik . seçiminir. 6ğleden 
sonra Toros ıpor - Seyhab ıpor 
lfHIDda ç bundan at>nra da Adana 
ep()r Adına İdman Yurdu arasın· 
da olmuı onanlanmııta . F akit 
Konya rençler birliğinin idman 
Yurdu ile ayak topu oyuoo olduğu 
için Adana ıpor - İdman Yurdu 
maçı ıeriye bırakıldı ; 

Bununla beraber Toros- Sey
han oyununun öğleden sonra oy
naması gerek iken Konya gençler 
birliğiyle Adana tdman Yurdunun 
oyunu ol<luğuudan Toroı Seyhan 

oyunu ~sabahleyin 11 i beı l"çe 
ortaer Hakkı sağlığm baıkanlıtın
d• hıtladı . 

Evvela Seyhanlılar akın yaptı· 
lar , Bu akını Toros kale bekçileri 
geriye dönderdi. Toroıua öa sil· 
rllcüleri Seyhan kalesine kadar 
indiler ; üçQocü dakikada orta sü· 
rllcü Mahmut topu ailara takti • 

Bu 11yıya rağmen Seyhanlılar 
saraılmıyarak açıldılar . Toroı ka· 
lesi tehlikeli dakikalar geçiriyor· 
du . Biraz sonra yükleniıi ele alan 
Toroslolar Seyhan kaluine indi
lerse de aayı yapamadılar . Bun· 
dan sonra hakimiyeti ele alan Sey
bınhlar Toroe kalesine ıık ıık uj· 
rak veriyorlardı . Fakıt bitim ala
mıyorlardı . 

Bugün Seyhanlılar Toroılular· 
dın daha gUıel oynıyorlarsa da 
anlapmamazlık yüzOnden sayı 

yapamıyorlardı . 
Birinci partinin biteceğine ya

kın Toroılar Seyhan kalesine indi· 
ler , orta sürOcü Mabmudun aya
tıylede ikinci sayıyı kazandılar . 
Bundan sonra top mütemadiyen 
ortada dolaıırken birinci partinin 
bittiğini ortaeriı düdDiü siSyledi. 

Soluktan sonra ikinci parti 
baıl•dığı çağ g~ne Seyhanlılar 
birinci pirtideki gibi oyaımaja 
haıladıler . Fakat bu ugraıma 
ve didiımeler bir bitim verme
diği ıibi takımın ıutörü olan 
Kemale de Toros bekçileri fıııat 
vermiyordu • 

Bir aralık hakimiyeti Toroı· 
lular alarak ikinci partinin 23 
üncll dakikaeı•da, Hj' ıür6cü
nlla ortaladıiı bir topu ıol ıD
rUcll Servet kulübü hesabını ka 
fasile atlara takta . 

Bu kolden sonra •rtık Toı oı 
luların yOzde yüz galibiyeti ka · 
raati altına ahnm11tı . Bundan 
hız alan Seybanlalu Toros ka
leıiae kadar iodilerae do bu da 
bir bitim vermedi . Bundan ıoa· 
ra ylikleniş sar Hı T < rosa gel· 
mitti • Sol iç siirücü Necati ıat· 
dan aldıiı topu 30 metreden ıon 

ve kazanıı 11yısinı atlara taktı . 

Sıra şimdt Seyhına ğeldi .. 
Seyhanlılar fazlı eayı yaptırma 
mak için bir kısmı orta yardım
cılarına yardim ediyordu .• 35 
inci dakikada Seybanın orta sü
rücUıü Kemal Hjdın aldığı pa· 
ıt bir kaç kişiyi atııtarak ağ
lara taktı . Bundan ıonra haki 
miyet tümile Seybanın eline geç
ti . Toroehılaraa kaleeinin fazla 
ııkıımaaı k•le bekçilerini ı•ıu
mııh . Bu ııkııık vaziyette olan 
Tonslulor Seybanm akını favul· 
le karııladıkları içia orta er ctz. 
alınında oldugu için penaltı 
cez11ım verdi . Bunu orta ya.r 
damcı Ra11m soğuk kanlılıkla 
ağları taktı . 

Oyunun bitmesiae ız bir va- ı 

Adana idman Y ur 
Konya Gençler 

------··-~·~------------
Evv~lki yizımda f8rimız lcu

IUbleri konuk villyeUeri çatırıl
dıiındıin a6z açmıştım . Bir Çok 
kom§u vliiyetler bu daveti red 
dettiler . Adana - Konya l'por
cuları araıında 8tedenberl kuv. . ~ . 
vetli bir bag olduaundan bu çı· 
jınlııı onatladılar . 

Önce , Konyaldarla üç maç 
yapılacağı onıylaomııu da ba 
vaiıitt yegmurİu oİmaıı dolayı
sile oyunun ikiye indiji giSr· 
rüldO • 

Çok cıaa yakın bulduğumuz 
Konya gençler birliji birinci o· 
yunlarını prımızda geçen yıl fe
dere edilen ve keadi kuvvetleri
le alanda da gendileriai g&ıte · 
ren Adana sporla yaptılar. A · 
dana spor ve gençler birliti ala 
nın eamurlu olttı11i dölayisile 

w • 

kendilerini gösteremediler . 
Adana ıpor oyunundan son

ra Toroıla oynaması geıek ikea 
Konya gençler birliği , çok yor
gun olduklıranı ileıi sUrerek bir 
1(110 IOaraya kalmaıını istediler. 
Şarımız kulüplerinden Toroılu· 
lana da cumayı birincilik seçimi 

oldujundan bu oyunun çarıambı 
ıünll oynınmatında durdular • 
Konya ıeDçler birliği llıt üıte 
oyun oyaayamıyacaklaıını ıöy 
leyince bu gez de tebir edildi 

Aııl mesele Adana ldmaa 
Yurdu ve Konya ıençler birli· 
tinin cuma alinkB oynayacakları 
oyun tlzeriade idi • Bir çok dedi· 
kodular olmakta idi • Şarımız 
balkı cumayı 11bırsızlıkla bek· 
liyor, gOnleri iple çekiyordu • 

Nihayet cuma geldi ; daha 
saat birden itibareiı aıf~lt cadde
yi ve aeddi takiben yiiın yılın 
seyircilerin alaaa ilerlediklerini 
tiSrünce bir ıpor yazıcııı ııfıtile 
s_,viniyordum . Alanda ıeyirciler 
dedi kodu ederek kimin kıza· 

aıcaiını konuıuyorlardı ..• 

Tam saat üçe yirmi "ılı düz 
beyaz ve halkevinia form11mı 
taşıyan ıarımız kulüplerinden İd
man Yurdu ve arkasından Kon· 
ya ıençler birliği budunun ya· 
ı• ve alkıtlar arasında çıktılar. 
Oyuna orta er Şevkinin idaresi 
ıinde baılandı . 

Önce, Adına İdman Yurdu 

kıt kaldıfı için artak Seybanın 
kazanmaaına imkan yoktu . Az 
ıonrı orta erin düdDiü oyunun 
bittiiiai söyledi . 

Toroı ıençleri çok ıüıel 
oynadılar . Seyhaalılarda anlat · 
mımak yüıündea oyunu gayib 
ettiler . 

Çukuıovıaın birinci devresi
nin şampiyonlujuna ıatlam bir 
adım atın Toroı ıpor lrnl8b&n6 
candan onaylar diğer kulDpleıe 
de çalıımalar ı8yler ken onların 
d• kazenmalarını candan dilerim. 

Orta er Hakkı sajlık oyauu 
iyi gözden geçirdiii için kedi · 
sini kutlarım , 
• Yalnız ıurada eski bir ıporcu 

olmak ııfatile eporcu geacleri· 
mize ögOd değil, ıpor ruhunu 
bozan ve bir takımlarda kendi -
sini yükeek gören ıporcuları · 

1 
mızın de kendi kulOblerinde oy· 
namalarını dilerim . Çünkü ha
zan T araaı sporda bazın ıu , bu 
kulUplere oynayanlara ittifak ni· 
zam nameıi nediyor ?. B6yle l"Y· 
lere 6rnek olmıyalım gençler , 
iyiıi badur ... 

lıl. Yalçın 



( Tör.k.Sözti) .. 

Yağmur ve seller (SON 
----.. ······----

. Akki 30 /12/934 (Hususi) Edmoıırmı ve Avni Davudinin k( ı M 
ı hıftadıbberi bu memlekette Londrodaki Arab gcnçlerhle Fi- SOğU ar artıyor armara Sarsınflsı 
fdın baıı geçen senelerde cfİ listio m selesini takip ve müdafaa -- Qıo-
rülmedik derecede yağmurlar etmeleri \C gençler idaresine k et Karsta soğuk sıfıran Bir çok evlerin yıkılmasına 

•tdı. malumat vermeleri kararlaştı. altlnda 35 dir ! ve insanların ölümüne 
Yığmurdıo bir y re f çıkama- Hac mevsimi münasebetiyle de A KAHA 12 _ (A.A.) bu 

ın b sebrb oldu 1 u mektubu evde yaııyorum . bir takım gençlerin Haca giderek gtin Ziraat bakanlı ,1 meteorolo-
•kmurlardnn dolayı bir çok sel orada bir di1ağa11da yapması te- ı Jİ i euısıitüıUnden alman malu BAI...IKJ~SİH : 12 ( .A ) -
r oldu . Ôoüne gflen hayvanatı karrur etıl . . 1 matn göre son 24 - nat içinde Balıke ir, Erdek ve çevresindeki 
e ~lirllk oJauk sürükledi yıktı . 11 - El havle imtiyazının Ya. 1 ha-.; a ' ı Urdl!n 1'rnk a ı:e Ege Kapı dağı \'e 1armara nahiye i 
rlar c d .ıd h dil ı ı · hfi adalarında hala Urmekte olan . ara11n a m vasala k ... sıt i • ı ere salı wnsı m c:ıe esıne .

1 

alanlarında yağı lı diger yerler· 
cnı.z coıkar.du . Akan ıellerden Kum et adamlara ve İmhya7. salılp· rfe acık geçmiştir . Ha' a ulıu- earsmtmm bu güne kadar olan 
ngı kırmııımtıraktır . Halk bu leri tarafından Lu imtiyazın Arab neti doğu Anacldlu!!U e nadc· yıktın e\ zarara bu mıntıkada 

1h murlordıın çok ı~vindi . İnşal· Jara arzcdHdiği baldc Arablano niz kıyılarından mada diğer yeı bulunan hey'ctçc tesbit edilmiş · 
gelecek sene çok bere et ola- aciz a~ir :ve bünelat.l "'"tifade)', lerde be:ı: derece yiiksrl- tir· 

ktar • gayıi muktedir olma.sıııın sürül- mı~ 'r . !Ju ~ece en dii~ük U· 

Gerıçlerlrı lıararları : mesiui protesto ediyorlar ve hü· 1 llıunetler ıfırın e tırı n 
Pı:r.qr ün(j Yafadı Filistin kumeti de bu imtiyazı Yahudilere 1 25 , Erzurumda 27 , 

~uç erı idare h yetinJo davetiyle verdı~ nde dolay1 protesto cdi- 35 , derrcedir . 
.ı · . . 1 tının ber taraf ıodao bir çok yorlar . 1 f rto An dolu ve do 'll Ana 
eııçlcr geldi ve lulibaıır siyaseti rab amele İlli koıumak ve dolu ucun di et yerlermdc SU· 

e~ine konuştu Bu toplantıda onlara yardım etmek için ame bunet sıfırın altında 18 il 26 ol-
trılea tn mlibim kararları yazı le komisyonunun lıir içtima yı ma ıoo kar l k :Antalyada uLu· 

torunı : parak tetbirler almııısın1 istiyor- net ıfırın ii tünde 15 derece· 
1 - ~abudiye arazi satmak dedir . 

la I hır. 
tıc rıi : Arob ziraat bankasının 13 - Geoçler 1929 senesi 

:ernııyeılni artırnrak ( 2SOOOO ) ihtilali malıkumlerini ba} ram mü-
•b1uııe İbl ğ ~tmesini banka ida 0 ıebctile ıiyarrt derek batar 

~eaı rnecliıinden tıleb etmeğ'e soracak , c yar mı dccekti • 
•rır verildi . Her sehim iki lira· 14 - BütUn beldelerde ve 
•n Y•nm milyon lira tutar · O köylerdeki gençlik tt>şkilatının 

llıııao bınka ziraa kifi derecede büyük bir içtimada toplıomn ı 
)ardım ed rck arazilerini salmığa na karar verildı . Üç ay gcçme
lbccbur ve muhtar kılmazlar . 

2 .. mek üzere miırı g~nçler heyet 
- bir takım vatandaşların A b idaresince tayin olunacaktır . 

. rı arıt.isini kurtarmak için bir 
l•rket luiıiae kıyam ve teıcbbüs 15 - 1cmleketle gazeteciler 
ttnıeleri llıerine bu tir kete mu. fabrikacı, amele ve tüccar tara-
lahıret etmeleri ve e.shamlarıuı fıodao mütc\ ali gre\ lere ait tek· 
•imalara liçin halka beyanname liflP.rin tetkiki için bir komis· 
''trine karar verildi ki i Yahudi· yon yapılmaıı, bu komisyon (A-
ler" satılmak \. teblikcsiade olan rab icra komitesi) ile temas e-
lrız:i criın kurtarıl ın .t derek hükumetin ifna siyasetine 

3 - Gcnclerdeo bir takım karıı geltccktir . Bundan başka 
lacyctler m mleketin her tarafıoı dahili nizamname ve busuıi işlere 
dola " k y b d ait kararl rde vardır . fnra a u iye arazi satma· 
b •nıirarlaranı anlatacak ve buna Sivil tayyare merkezi: 
lb . 
•nı ohnığa çalışar.ıkhr • Yalıudi gazeteleri bUkfimetiu 
4 - Yahudilere atılmakta olan <;u.ze tayyre merkezini (Led) 

•rıdyi kanun· müddet zarfindı e oıkletmeği düıündJğUnü yazı· 
•lıp kurtarmak için tedbir ittihazı. yor • Londr:ıda bu işi talcib ed~n 
y S - Bu gr-oçler timdiye kadar ler ta} yare iatasyoillarırın Tel 
,.•budilcre arazi satılmasını mı· : ibib, Hayta \C Kudüıde olma-

1 olmadığından dolayı Kudüs sıaı söylüyor . 
tıııbkcoıetindeıı hükumete şikii- Hldlu abbas : 
Jet tdcccklerdir , 

liu 6 - l'abudi hicret meaelc i 
kumet bi1a memlekete it gör -

~~k İçin daha bir çok Y abudilcri 
lıir ed L·ı· · c ı ır zınnedıyor . 

d" Gcn~ler balkı Yahudilere Ku· 
h~ . ( boylc.otaj ) ı davet edecek 

1 \ e Yorli Arab mamulatı alma· 
atıııı t . 
ltı" ıvaıyc edecektir . Bayram 

unaachetiyle de Yahudilerden 
lbal •im 1 •• d lrnı arı ıçııı beyanname 
•tıtılacıktır , 

7 - K . 1 ı· 
1 . ııın gcmı gc mez uı) c 
d e.v•hıldclıi bckcileri ilga ettiğin· 
•I ~ dola) ı hülırümetiu beyacname • 
hı redcdecelclerdı"r Çüokü lu-

tın d · k 8 sevıbile gemi vanaıır 'e 
•çak getirebilir . 

t 8 - Fılistiue gelen kaçakçıla-
1 Çık . . • 
, k armık ıçın ne tedbir aldı~ını 
' ıç ki i çıkırdıklarıııı hükfı· 

illetten soracaklardır • 
rn : -Dulkeremde gece sevahi1i 
t' u afaıa eden ( Ebbiide ) izcile-
llıc ta 

tare . arruz eden ( Natınya ) müs 
t 1 Yabudileriud gevşek da' -
llndığının sebebini hükumetten 
•orıc le! • . n ar ve bu Yahudilere cezı 
Cnlrnc iai iıte) eçeklerdir . 

lO - Londrndn ikamPt eden 

1<011\ 
it ; a aJnnında da olma ı· 
ı: l:c~lerim . lfo)di gençler ! 
d cpımız 'l'ürkiiz bazuouzda \ e 
~ an1nrlırınızda )'1 atlıgıoız Türk 
\::~ıoı gö terin ! izden arımız 

eyler bcklİ)Or . 

d O, ta er O) uou çok güzel göz· 
tn '' ' d' d 1 k ı 
1 

"'Çır ı onu a cam ın ut· 
u •rıın • 

\/, } alçrn 

Geçen hafta Ho) fa)a gelen 
Esoi vapurile sabık Mısır Hidi
vioin otomobili geldi ve karaya 
indirildi . Bu otomobil ile Hidiv 
çölde seyahat eder , bu otomobil 
ı loıı ve odaları havi iki kaılı 
dar · Bunun gelmesi Hidiv .Fi
liıtioe yakında geleceğine deli 
let midir? 

Tatil lrnmırw : 
Kudüs ıicaret odası rei i Ku 

cllis hakiminden bir mektub aldı 
ki bunda ali komi erin tatil gü· 
nü kanununa riayet edilmeııiui 
emrettiği yazılıdır . Haftada bir 
giiu tntal ) npılmaıını Filistin 
beledi) e ıneclıslerine tamim edi
lecektir . Ne glln tatil güoü ola· 
cağım bilmi} oruz . Çünkli F.ıli -
tinde muhtelif dinler vardır . 
Müslümanlar cuma gllnüoü söy
lediler . Cumarte i . Hırıstiyanlar 
pazar gününü i ter. Hükumet de 
HırlFıtiy11ıdır ıceba hükumet müs 
lümnoları pazar tatiline mi ccb
redeçek , )Ok a 1 er )ııillctiıı keo 
di sı-ünüou ihtar etmnin mi mü 
"Sad edecektir . 

ali komiser akebede : 
Ccçen çar amba gUoü Ali ko

miser tayyare ile Akebe) c uçtu. 
Milfit ) or tuıııuu orada geçirecek. 
Bu ziyaretin altında kizli bir iş 
mi var aceba ? 

/\.mfos beledi yesl ndc Y alıudt: 
KudUs liva ı h kimine bir Ya· 

lıudi heyet müracaat ederek Ku 
düsde helediyt ine bir Yahudi 
beledi) e reisi ıayiııi Alı komi
srrlığe arz edilmuıoı istediler 
ve mazbata takdim ettiler . 

Polis nmf etlfşlnlrı nakli : 
Umumi poliı müfettişi Mis· 

te: Siyoysriıı Seylan adesıııa nak
li tak.arrur e ti. H ziranda gede 
c ktir . 

Dini bir içtima : 
Filistinde mecli i ali islami 

nisi Haci Emin Hüsnü efendi 
bir çok Miislümanlorı davet etti. 
Cuma namaZtodan soora ruhnel 
maarif mektebinde toplan dılarve 
'e konuşup görüştUler. Yahudi
lere arazi satmamağı alıt ettiler, 
yemin ettiler . 

Muhtelif havadis 
1 - Yahndi gazeteleri yazı 

yor : Emir ptuHab hükumetile 
ali komiser nrasmda şar\ti Erdeıı 
ıürraine istikraz akdı mes lesi 
müzwkere tdiliyor. Yakında mü· 
zakere bitecek ve J 0000 lira ve· 
rilccektir. 

2 - Ha fayn ( yaluııc ) 
Yunan rnpuıu g~ldi. Rusyaden 
ağac getirdi. Buoun Türkiycye 
gl'lmeden gark olduğu şayi ol· 
muştu. 

3 - İngiltereden mubal'cret 
ve sefer dairesi için yeoi bir me· 
mur geldi, adı mister roet'tir. 
mllfetli lik y•pacaktır. 

Hnkumetin böyle vaı.ifclere 
Hıyfa ve Yafada lngiliz memuru 
tayin edeceği aolaşılıyor. 

4 - Hükumet Kudu 'e Eb · 
rü si yollcmmn tamiri için oobio 
lira tahsi at koydu. 

5 - lbni11uut memRliki veziri 
~ih hı ız Vehbi Fılistiııe vasıl ol 
du. Hu Loodrn sefiridir. Mı trdan 
buraya tayyare ile geldi. Şama 
otomobille gitti, oradan tayyare 
ile Bağdadı, KUtülriyak gitti. 
Orada kıral apUU zizi görecektir. 

6 - vnıpndnn mister Edvcu 
amoil geldi ki Hcrheı l Samoilin 

( Fıliıtinin ilk logiliz koınıscri ) 
oğludur. Fıli tin muhoc~ret, e 
fer H seyalı t dair si vekilidir. 
A' rupayı dolaşıp ynbudi muha
cirler hakkında tetkikat yapmış· 
tır. 

7 - Y hudi gaıetelcriııc gö 
re Paı:lste ynhudil ri is an içııı 
bir komisyın yapılmlflt ki bunla 

rı Suriycde yapılacak )'ah udi kö) -
leı inde i kôn cdecck1 rdır 

8 - Gıçen Teşrinisaoidc mu· 
hal ir adedi 5 54 dü buldu. Uu 
nun 4838 i ) ahudi 164 dü İsevi 
52 ıi mü lümcndır . Bunlardan 
554 dü ıe) ynh gıhi g'ldi muha
cir tcsçil rdildi. 

9 - Yahudi gazeteleri yazı 
} or : Seyahat mev iminde 45 hü
)'Ük sc) yah vapuru Fıli tine gelc
cektır ki bu mev im Kuonnusao 
nide başııır. Tabii hu s yyah ge· 
mileriode Fılistinde yeı it mck i 
çin ola çıkan rıhudıler olecaktır. 

11usmı al\/\a 

lıuaıı rosnıi maUinıata göre 
Erdek merkezinde arsıotıdan 
ıl6 ~ çatlamış ve iki baraka 

yıkılmı~tıı . arlı köyiinde 180 
e~ tcmnmen ve 70 ev de luemeo, 
ıarmıırn aclaQında 100 ev tema

men ve 37 ev de kı men . Cinali 
kiiyüude 20 et tenıamen 'e 3 
ev de kıstn~u , Güııdoğdu kö -
yünde 45 m teınamen ve 15 e' 
kısmen yıkılwı§hr . Güııdogdu 
köyümle 2 kişi de ülwü:.tür . 

Paşa linıanıoda 12 teııı men, 
45 ev de kı men yıkılmıştır. bn· 
rada 4 lnııe de ) aralı vardır . 

Balıklı kö) ünde 5 ev kim ilen 
\C e de kı men Jl ıJmı ve 6 
lıayvnn ölttiiiıtiir . 

Poyrarlar kö) ünde < ev teı.ıın
men 'e 66 ev kı men yıkılmıştır 
ve 36 hay\•nn yırolaıııuı ttr • 

Nolıln köyünde 13 ev tema • 
men 'e 28 c\' kısmen , A malı 
köyünde 3 ev tewameıı , 91 e' 
ktsıneu yıkılmıştır . 

Tiirk ·u kö} iinde bir ölü 'e 4 
) aralı 'ardır . Yiğitli köyiiode 
bir ölü ve bir yaralı vnrdır . 

Ekimlik köyünde :m c' tema· 
weıı ~e 26 evde kısmen yıkıl -
mıştır . 

Kar 
70-80 santimetreye 

çıkdı 
aııı uu : 12 (A.A) llıı tarafta 

imdi) e kadıır gönilmİ)'t'rı oıtuk 't• 

kar fu trnolon de\·am ctıııekredir • 
llozı )Crlcn-- dü§en kano kalıııhğı 
70 80 ontiıııctrcye \aruıı '· l.ıazı 
köyler aro mdaki mirnokaliit kc il
midir. 

lzmir Fırkası toplantısı --jz 11H : 12 - ( .A.) C. H. 
I•. ıla} et kooırra ı 'ay lav Auıi 
Doğnnın bn kaıılığmdan sonra 
toplantı ını )apar1k cucümenle 
rio rnporlnrmı tetkik \C kabul 
eHi . Koııgra tazimatını Ata tnr 
kc İsmet lnöollnc ve Rcceb Pe· 
kere tel ) nzılarile bildirdikten 
onra ) eııi idare heyeti eçimioi 

) apmışlır . 

Muğlada ikinci 
seçiciler işlerini bitirdi 

Z Gl LDAK : 12 - (A.A.) 
kentimizin her kö c inde ikinci 
'çici işi bitmiştir . Şimdi)C ka 

dar yapılan tasniflerden fırka 
oamz tlerinin mütefcrrikan ka· 
zandıklan ırnlı,.ıhnı:.tır • 

Kurultay bakam Anka ·aya 
döndü. 

nk rn : 12 ( .. A. ) Ku· 
ı ulto lıo kom Kiızım ôzülp, mali e 
ökonomi, gunıruk \e mlıi rlnr b • 
konlnrı Fuot ğrali 1 Cdal Bo ar , 
Hım 'J cırhnn hu hnh :.clırimiı" 
dc.mmu lrr \C durtıktn bir çok B)· 

in\ 1 rla , b kalık! r , ilf'ri gc•leıılcri 
tornfıııdon kar ılunmı lardır. 

"Pers,, yerine" lyrana,, 
denecek 

T lıraıı : 12 (AA) lrau 
)llıuan ilk günü olan 21 • 3 934 
taıibindeo itibaren ecnebili an 

lardn "Pcrs,, kelimeı.ı uioe .. 1y 
raon,, kelimr.sikullnaılmuına ka· 
nr vermi tir . 

Jtirtfk : 3 -
Asri sinemada 

10 Kaounu oni perşembe gi.inü nk anıındou itibaren 

Mevsimin en heyecanlı filimlerinden birisini daha taktim eder 

-1 En güzel intikam 9-
Ayrıca: Neşeli sütüdyo. iki kısım 

Pek yakında: - iki yetime -
4918 

Adana Borsası Muameleleri 

c 1 s ı 
Kllpımah ·pamulC 
Piyo a parlaAı n 

_,iane J 

1 

P A M U K ve K O Z A 

Kilo I•'iyau ........_ ____ . 
En az 
K. S. 

,7,50 

l~n çok 
K. S. 

48,50 

Sarılan Mikdar 

kilo 

•-ı~o-n-e~l~l------~• ------ -•---------•-----------------1 

Ekeprrs 
--v~-------------·-----~··--------ı----------------1 n.lı-vlant ı 

YAPACJ 
... 

. 

_;;,.B~P)~B~z---~---11--------1-------•------------------ı 
Sirnh . 

ç J G 1 'r 
_,,,,,.,._--~--~----~----_;;.--....,.-------.-----------------· Ekspres 

Jnne 
Yerli "Y cmlik,, 

~·l"ohurnhı~ _.,...... _____ , _______ ,, _________ _ 
•• 

HUBUBAT 
IJJO~day "'Kıhrıs 2,57,,5 

Yerı: 2,56.25 -,,. 
~'cntone --,, -Arpa 

l~asuh1a 1 - -
Yulaf -
Delice - -- -Kue yemi -Krten tohumu 

·~ 

- ----- -
!Jakla ---------
~isnm 1 

u 
.... Salih lUendi 

--==-.--------------·----------------------~-· 
·=D l-.~ı:":":"--.----~·~·--------~l·-------;---------------1 .&J l'G Diiz kırma ,. ' 
~ » __,,, _______ __....:,;...__ ____ ,_ - -------· = ı= Simit .. 
~ 5 ....... ~.=~~i--C-um._..h-nr~i-ye_ı ________ , ______ --ıı----~------------

~ ~ - ... -------~-----·- - ----------· 
:ı " N~l--.L.,..--:-------------·--------11-------------İ' Düz kırma .. 

--A~lf~a...__.._--'-.,------------~~-----------------

J.,ivcrpul Telgrafları 
12 / l I 193S 

Kambiyo ve Para 
l Uanka ındna alınını tar. 

___________ ..;;54;.;;;n~ıuıı;;,;;...,..;,1..:;'en~,1 K. M 

90 11 1 .. irct 10 77 
•----------•·-----•w !Rınmark _ 50 55 

JB l<'rank"lfran ız,. 8 ::SO 
---ı ... .--:1 Sıcrliu "lnıriliz., 618 50 
•---•~ Dolar "Amerika-...n-,,---ı·-,]2.:; 62 

5 ı l•rauk "lsvicre,. ......... __________ ___ 

Alsa ray • 
sın em ası 

Bu akşam 

Beklediğiniz büyük gün geldi 
lfo güzel prOğramlArmdnn birisini taktim eder 

Gizli muharebe 
MUme11llleri : 

Olga Çekova 
Jan Mura 

iki (o u ı;ııı ııhuııuıı lıirbiı iuiu a kmdan i ıifod t•deıck lıc) c anlı 
miicadelelcrİ , aek, entrika lıanıİ 'Cl , biyRll l 

İlthc 

Dünya havadisleri 

Uluslar kurumu işsizlikle 
miic.ıdele rdecek ........,.. .. 

CE ~VRh : 12 - (A.A.) 
ulu lor arn ı i hirliğinio ne re 
dilen bir raporunda bir ulu lar 
ara ı rnnziın ediri mcrkeı ile it 
beraberliği etmek uretile ulu· 
al kurumlar tarafırWlau İ§ İzliğ 

kar ı bir bayındırlık i,,lcri !iyn 
1 ası dütllnulmektcdir . 
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Maliye bakanı 
lzmirden döndü . 

IZ~11B : 12 - ( .. ) bir 

ıııUddetcnbcri kentimizde bulu
nan taliye h kanı l• uacl bugün ~ 

İzmir 'apurn ile İstanlıulı ol
laıımı \ c bir çok dostları tara· 
fından uğurl.umııtır : 



Pamuk istihsali 
genişletilecek 

- Birinci firtikten artan -

sene içindeki inki afi n ve ayrıc 

kurulacak yeni fabrikalar da hesaba 
katılır o, pamuk ihtiyacının ancak , 
170 bin balya ._ile_kapanacağı anla· 
ıh yor. 

Pamuk istih alatımızo gelince , 
en bereketli sene olan 1930 da 185 
bin balyayı bulmu§sa da, sonradan 
bu miktar 150 bin balyaya kadar 
inmiştir. Bu inişe dış ticaret vazi· 
yeti eebeb olmu~tur. 

I ensucat sonoyiimiz için elzem 
olan pamuğun kufi derecede istih· 
oli işile Ziraat Vekaleti bilhassa 
uğraşmoktııdır. Gelen haberler , Ve· 
knletin , Adana pamuk ekicilerine 
kredi verilmesi için Ziraat bankası 

nezdinde teşebbüslerde bulunduğunu 
gö termektedir • 

\ ekaletin bu kredi işini tabak· 
kuk ettirmek üzere , icab eder&e 
mecli e bir kanun teklif edeceği de 
anla 1lmaktadır. 

Diğer taraftan, pamuk ziraatine 
elveri~li olduğu halde pamuk ekil· 
miyen ve ynhud da evvelce pamuk 
yeıiştirdiği halde , sonradan ba§ka 
moh ul ekilen mıorakalarda da tel· 
kikat yapılmaktadır. Böylelikle mem· 
le etteki pamuk istihsal saha!l ge· 
oi letilecektir. - Cumhuriyet -

Yugoslav başba
kanı Yevtic • 

- Birici firtikt n rtan - · 

zakerelerin vardığı ve kendileri 
taraf uıdan barışın muhafazasını 
geniş mıkyaıt perkiştirecek ma
hiyette telakki edilen neticeler 
hakkında memnuniyetlerini gös· 

termişlerdir . Üç bak n , Roma 
anlaşm l rı pren ıblerinio tatbik 
mevkiine konması için en sami-

(l'tlrk Sözü) 

On iki yıllık Türksözü basım evi 

Bu g'/Jnedek yaptığı basım işlerile güney Anadolunun 
her yöresinde büyük bir i1n kazanmıştır 

Türksözü basım evi , her çeşit harflerle en 
ince , en özenli ve en temiz basım işlerini Ba
şaracak bir kurumdu • 

• • 
Türksözü gazetesi 

Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel yazılarını 

ve ülkemizin her yanından gelen duyumları okurlarına 

yaydığı gibi 
Doöduğu gUnden beri büyük devrimimiz uğruna inançla, baGhhkla, 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştır . 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yapılır 

Turksözünün yıllık abunası on iki , 6 ayhğı altı ve Aylığı da bir liradır. 

Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılınca gazete
miz her gün erkenden ayaklarına kadar gönderilir. 

Hilaliahmıır 
b8"~' 

civarında Selanik 

kar,ısında • .. 
Diş tabibi tlu··sıııı Yusuf 

14 

Bir 
korıol~ --.. 

n üddellenberi yattığı hastalıktan M 
ve hastaları kabule başlaınıştır · • 

ır 
*** U~pS ... ,.e " 

Teşhislerimde yanılmamak ve hustalarımı ~uzır lken cih• 
vilerden korumak mAksadile muayenehaneme hır ron ofı p!llll

1 

etmiştim. Hastalarımdan şimdiye kadar rontken ınasr 

hırt 

bir para nlınmemıştır ve alınmnz.4927 

Dün 
h ri uğr 
l, i t m 
git y ti 

k an Zorlu 

D Muzaffer Lo rtı cı. !l hir 
• · .A~ anlattı 

bSP" Da\ 

Dahili hastalıklar müte oıü J~ 

Berlirı Üniversitesi ikinci Dahili Seriryatından 
rnoztlO· 

A8~6 

z8 / 
/ 

Doğruluk fabrikası yanında 

---------------------------

Muhasebei hususiye 
. Jt~ 

lebesttl 

Mubımmea 

luymeti 
Lira 

Mevkii Dön Om 
t1ııdod0 

3500 

Cinsi 

Budçe Çıy kenarıada 1 O Ş ve ş. ç•} 
. 01'" 

G 

llıllhte 
k lnı 
bahçe 

@Ünlin 

aitti 

mi bir ruh içinde ve aynı zamaD- O 
do ulusal menfaatlerin himayesi F O T 
endişcsile bütün lfikadar devlet- §~§§§§~ 
lerin iş beraberliğinde bulnnm ya 

Kiralık ev 1500 Detirmen >> • 1 

C deJft . ş 

ş. c. ça1 ~~-~· 
G. eski 

}'el 
) ere 
\C 1 
Uı l 
tı~or 

karar vermişlerdir . 

Çekoslov k dışbakanı Bene 
\ e Homanya dışb kana Titolesko 
dün saat 17 de LilUbliyın'd n 
Ccnevreye ve b şkan Yevtiç de 
Belgrada hareket etmişlerdir . 

Kültür bakanının 
anlattıkları 

- Birinci firtikd n ttan -

memurluk gibi işlerde bu hak
lard n istifade edeceklerdir . 

Önümüzdeki der yılında ye· 
ni okul açılacak, bazı okullar 

.. ubcler ilave edılecektir . Fırka 
gurubunda tetkik edilmekte olno 
bir ilk tedrisat meselesi vardar . 
Bu meselenin yeni tetkiki bittik· 
ten sonra ilk tedrisat verimi, tale
benin durumunu, ders progr m· 
ları , tedrisat müddeti ve aire 
hakkında kararlar . Bu da aocak 
yeni kurultayın seçiminden sonra 
kabil ol caktır . O vakitten evel 
orta tedrisat müesseselerinde 
genel bir değişiklik mevzubabs 
ol maz. Lise tab ilinin 12 seneye 
ç1kartlması şimdilik düşünülmi -
yor. 

Bu yıl başında Muallim Okul
larının bir kı mının kapataldığı 
veya k patılacağı doğru dt.ğildir. 
Yalnız bu yılbn ında iki muallim 
okulu diğer muallim okullariyle 
birleştirilmiştir . Muallim okulla· 
rıoda tatbikat müddeti iki yıla 
çıkarılmış fakat mezunlarına üni· 
\ersiteye girmek öneni verilme. 
mi tir . » 

----------------------... 
Kaçakçılar 

vatan hainidir 

-

COŞKUN 

Agf a," filmlerinin her çeşidi , 

Dünyaca meşhur ( A G J.t' A ) filmlerinin en ta
zesi bulunur. Fiyatlar, diğer biilıin markalardan ucuz· 
dur. 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, v~~ika resimleri, agran 
dismanlar. 

Talebeden tenıllcJUı ta· 
rlf e ile ıicret alınır • 

a•o 
FOTO COŞKU~ : 

Yağ Cami Civan 

-- . 
-~-----~ 

Almanya 

Jtc~rt·. : .. ~ 1 ',' 
' . / 

/ 

··~:tt.+ 

Sayhan defterdarlıRmdan • 

Uluslar konseyine 
girmiyecek 

Tahsiltlt müfcıti liği için bu nyın 
19 uncu cumartesi günü <lefterdar
lıkta imtihan ynpılacn~ındnn iste
yenlerin ellerindeki vcsikalarile 
birlikto müracaatları ildn olunur. Bertin : 12 ( A.A ) - Almanya 

UluJar derneği kon eyine ittirakdeo 
imtina etmektedir. Sıyasnl kaynaktan 

ohooo malumata göre Almanya • İn· 
giliz büyük elçisinin yaptığı teşeb· 
bü !ere nıeofi ccvab vermİ§tİr . Elçi 

4926 . 

Teşekkür 
Annemin ölümü Jolnyısilo tees · 

sürlerime ortak olarak gerek mek
tup yollamak ve gerekse bizzat 

Bebekli kilisa civarında Askeri 
hava Rasat istasyonu karşı sıra
sında h·Jş odolı, kullanışlı Vfi tatlı 

su tulumbası bulunan hir ev kira
lıktır. Tutmak isteyenlerin Siptil
lide Kokinnki fııbrikası muhasibi 
Boy Niheta mbracaatları.4925 

13-15-17 
(/ uı;mıaı ı ııımmıımımm tmıııııı::nıımıı ıaımııı 

bu gece nöbetçi 

Eczane 
Terauskapı civarında 

Halk czanesidir -ı 
-· ll 1 UI llWllWI i!lllUllllilll -

1 ff 

K. d kw ·· h d le~· 0 d · h ·yeue ait ıJJet~l.Jt o<an a opru aııo a aın ı areı ususı ı ure J' .~ 

takat bahçesiyle dejirmenin mülkiyeti açık artıraıa ' 1urdJ ~ 
yedeye konulduğundan şeaaiti görüp anlamak ve pe~k1oılı!1 t 
muh11ebei busuıiye müdüriyetine veyi Koıao kay~ 93S P' ~ 
racaat eylemeleri ve ibıle günü olao 24 kinuouıaoı ftf• 
günü pey akçalariyle aaat 9 a kadar Eucümt.oi vilayel 
kaymakamhjında hazır bulunmaları ilan olunur · V 
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NEM SERiNLiK Vı 
OE BESLER, 

Almanyauın kon eyde temsil edilme· 
me inin pek ziyade §&yanı e cf ola· 
cağmı ve bundan mahzurlar doğobi· 
ceğini bildirmigtir • 

Leningrad limanı 
büz tutmuş 

ovime kadar gelmek rahatsızlığına ıııo 

katlanan arkadaşlarımın hepsine -----------~ ·dt I" 

Moakova : 1-2 (AA) -Le din· 
trad_ limanı buz tutmuıtur • 
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