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Yurdumuzda konuıulan Oğuz 

lehcesi es11s tutularak yeni söz· 

ı.:: yapılıyor . 

5 KURUŞ ADANA : GlJNLÜK GAZETE ON 1K1NC1 YIL - SAYI 3121 

Atatiirk heykeli 
Memurlanmıza diişen· yüküm 

Bir yurddaşın işi yedi yıldanberi 
ırtaaiyecilik yiJziinden bitirilmemiş 

Atatürk heykeli 

Şarımıza getirildi 
Yeni istaıyon Hfalt caddesi -

nin hıtıınnda Atatürk parkına 
dikilecek AtatGrk heykeli lstan
buldan getirilmi§tir . Heykelin 
oturtulacağı mermer yer bitmi§ . 
tir . An~ak , bu büyük menku· 
tııın üç yanına , Atatürlt heyke
linin çevresine Adına mlicade . 
lesini canlandıraa Oç ayrı heykel 
daha konulacatı için hu heykel· 

-----·· Alakalı büyük memurlarımızın bu işe 
ei koyacaklarını umarız •• 

.Dün bir yurddaı yrdi yıldan· 
1 Uğraıt.ğı ve bütün muame

ıi tamaadandığı halde • bugün 
t Y~rrn rel ! • Diye çıkarılan 
tluk yüzüaden sonunu alama. 
fi bir davayı yana yakıla bize 
lıttı • 

.. Davaıa1D , anlıyabildijimiz 
U tudur : 

Dört1ol11n Ocaklı köyünde 
llhtedi Fatmayı babasından 
illa bir kaç parça portakal 

hç.ai tar . Dörtyol Maliyesi 
Un birinde « mlHrgayyib eıha
•ittir • diye hu bahçelere el 

oyuyor . Mal 1ahibi dava etli
or • Malal&eme davacıya hak ve· 

or . Maliye bu h6kmü temyiz 
Yor . Temyiz de mahkemenin 
rarıaı tudik eyliyor . Ama , 

an ,...., geçtiti balde Dört· 
ol Mall1eeinin tıakaız yere el 
oyduğu bahçeler sahibine tes· 
111 edilmİJOr . 

Derken , mal sahibi , :Mali 
• vekaletini Şunyı Devlete şi· 
Yet ediyor . Mıliyenin hakıız 

ere bu mıh elinde tuttuğuna 
e binaenaleyh hunun hemen 
al 11hibine iadeaiae karar ve· 
or · t Şurayı Devletin hu kararı 

22 sonlcinun 932 t11rih ve 
2110 numaralıdar . Yani , aşa· 
ğı yukarı iki ytldao artık önce 
ce verilmiı bir karar .. . 

Mal sahibi , Dörtyol ile Ada
na ar11tnda ondan ıonra mekik 
dokuyor . lstidalar veriyor , mü· 
racııtlar yapıyor , takibden ge· 
ri durmuyor · Nihayet işin dll
iümft ıu ıekle giriyor : 

Dörtyol icrası , bu ilimı 
tenfiz için tapu :senedi istiyor . 
Dava sahihi tapuya mllracaat 
ederek koçenlarınm çıll..arılma
sıaı diliyor . Tapu ; " Maliye· 
den ruh11t teıkireai getir .. Ta· 
puau vereyim ,, diyor . Dava sa· 
bibi , Maliyeye baı vuruyor . 
Oradın da " Maliye V ekiletineı 
yazmaymca ruhsıt tezkireıi ve· 
remem " cevabını alıyor . 

Halbuki , davanın ilk sıfha 
sında Maliye bu it üıerine bir 
ruh1at tezkiresi lcesmiı ve bu 
tezkire dosya arasına konmuştu . 
Şimdi , böyle zorluk karşısında 
kalan davacı , ma!ıkemeye baş 
vurarak dosyadaki rubaat tezki· 
resinin tapuya gönderilmeaini 
iıtiyor . Mahkeme c dosyadan çı· 

- Gerisi ikinci flrtikte -

1 ler de bitinceye kadar Atatürk 
heykeli yerine lconmıyacaktır . 

Bütlln heykellerin bitirilip 
yerli yerine konulması için abide 
komisyonunca önümüzdeki Ni . 
ıın ayıaa kadar heykeltra§a ara 
bırakılmııtır . 

Öyle umuluyor ki Atatürk 
heykelinio bütün ıöz alıcılığı ile 
açılması 23 nisın bayt'amında 
yapılacakhr . 

U. Meclis seçimi 

Saylav seçiminden önce 
bitirilecektir 

Yapılan ıöz kesimine göre , 
vilayetimiz umumi mecliH Dyele
rinin aeçimleri işine ikinri ıeçici 
ıeçiminin bitirilmeıinden sonra 
baılanacaktır . 

Bu devrede vilayetimizden 
seçilrcek umumi meclis üyele . 
rinin sayısı 25 dir . 

İzmirde 

1200 Karşıhk bulundu 
Hayvan koruma kurumu 

açılıyor 

1ZM1R : 12 ( A .A ) - Ken
timizde yapalıcak olan bir bayvaD 
t•haffozhanesi ile bir de labra 
tuvar için lüzuma olan tahsisat 
ıeldiğindea inıaat için seoitlerde 
taş iskele yakınında bir arsa 11-

tıo alınmııtır . B11 yıl içinde in· 
şaata baılanıcal&tar . 

Dil devriminde bugün konuştuğumuz 
Oğuz lehcesi temel tutulacakhr 

k Yeni sözlüğli yapmakta olan 
_:Qaiı1on çalımasına devam edi· 
,ur ş· lt1: ınıdiye kad1t 1200 Osmanlı 
.... ıaaenin Türkıre fransızca , ıl-
... an :.- ' 
ıll cı lcarıılıkları bulunmuştur. 
rıı''kkellnıe için bir karııhk alın· 

1 tadır . 

1,~01Di1Jon karıılık ararken 

6 
1Yede konusalmıkta olan 

lekiaıil Oğuz lehçesini esas 
tQaıktadar . Yeoi kelimeler her 

lerd kullanmakta olduğumuz k6k 
ta en alındıjı için lolıyca kav· 
bGıaktadar. 
Aılı t6rkçe olub da haıka 11· 

•nda intlkıl etmiı olaa kelime· 
t lau atin kullanılmakta olduk· 

1 
tekillerle muhafaza edilmek· 

i!~İdirHak kelimesi buoa bir 

le koaıi~yon adliye vekaletinin 
le h~lcanlıtı idil ve adalet için 
g~d~n ve bık giiderlik, mıh· 

~e ıçın hak yeri , hikım için 
giden tabirlerini tesbit et • 

Maraşta 
seçiciltır yoklaması 

yaptldı . 

ti&; &lırıı : 12 ( A. A. ) - C. B. 
••ı vilayet bışkım Burdur uy· 

l~bııkanh&ı ıhında ve belediye ! Qı haaır olduıu halde farkı 
•p~~IDda ikinci 1eçiciler yoklama11 
ö 1 

1111ıtır . Bundıu ıoura f arkalı 
) it Ve tehirli uluı evinde v .. rilen 
:~rde buluuar1k halk şairlerini 
.. e dialeau •erdir . 

mittir . İıtikrar , hakimiyet ve 
hürriyet gibi mühim kelimelerin 

kırtılığı da bulunmıJştur . Bun • 
lor gazetelere listeler halinde ve 

kelimelerin ne suretle yapılmıı 
olduğu izah edilerek verilecek • 
tir. 

Atatftrk , An•dolu kıJlübüne 
gelerek uzun m8ddet karıılık 

komisyonun toplanmasında hazır 
buluomuı, bir aralık baıbakan da 
gelerek bir iki saat kalmııtır . 

Ancak lizım olan şartlar ta· 
haklcuk ettikten sonra eritilecek 
bir gaye «>larak telakki eden bu 
maliyeciler bu güo için vazirrtin 
böyle olmadığını dütllnmektedir· 
ler. 

Yolları kar kapadı 
KüTABYA: 12 ( A.A) 

Karın çoklujundan Kütahya, Ge· 
diz, Si•aa postası i§leyememekte 
ve gelip gitmekte zorluk çekil. 
mektedir . 

Sivas - Erzurum 

Demiryolu iç borçlanma tah
villeri satlığa çıkarılbı 

~~-----··--------~-
Bu ayın ancak onbatlna kadar sürecek 

satış f1rsatını kaçırmamahdır 

Bo tahvillerio faizi yüzde 7 dir • 20 Un dejeriodeki Lir tahvil 
J>e§İD pıra ile 19 liraya ve üç ay vadeli veıeıiye para ile 19 lira 30 

kuru§• iş ve Ziraat bankalarında satılmaktadır. 
Bu devirde bir paranm güzde 7 kazanç getireceği hiç bir ıağ. 

lam iı yoktur .. 

Bu tahviller bütün devlet işlerinde teminat olarak ve 
milli emlak ~at.şiarında 20 lira olarak kabul edilir. 

iki giin kaldı . 

şarımıza getirildi 
.. 

OzliJ. bir yıllık toplantı 

Çifçi birliği dün yıllık toplantısında 
yeni idare heyetini seçdi 

Yeni heyet önümüzdeki yıl yenil 
ve özlü çalışmalar güdecek 
Adanı çif çi birliği dün öltle· 

den sonra saat 15 de Adana ka 
liibltnde yıllık biitünliik toplan · 
tısını yapmıştır . Bu toplantıda 
birliğin hemen bütün az111 bızır 
bulunmuştur • Evveli bir kongre 
reiıi ve bir de kitib s~çilmiştir . 
Kongre reialiğine Tevfik Kadri 
ve kAtibliğine de Adil seçildikten 
sonra ruznameye geçilmiş ; bir· 
lik reisi C1Vid İhsın Oral birli · 
ğin bir senelik mesai raporunu 
okumuı ve birlik idare heyetinin 
çalışmaunı umumi heyete anlat· 
mııtır. 

İdare heyetinin raporu ve ça · 
Jışma11 , elde etliği neticeler 
umumi heyetçe takdirle kartı • 
lanmış ve idare heyeti ibra cdil
miıtir · 

Bundan sonra yeni idare bey· 
etinia seçimine gtçilmi§ ; yeai 

idare heyt!tine aşarı reyle': ve müt 
tefikan Cavid İhsan Oral, Ka11m 
Zeki Ener. Ekrem Avoi, Halil 
Savatlı ve Adil seçilmişlerdir . 

Birlik umumi heyeti daha bir 
çok etraflı ve memleket çifçili • 

ğini ılikalaadıran meseleleri gö
rüşmüş , tespit rtmit ve idare 
heyetine nizamnamenin geniıle · 
tilmesi , daba faideli bir ıekle 
konulması için bllyük salahiyet 
vermiştir. 

Bu toplantı ~ok samimi ol -
muı ve yeni idare heyetine iyi 
bışarmılar temenni edilerek geç 
vıkıt da~lmıştar . 

Palasfinde olup bitenler 
Palasfin Arablan, Türkün ay yıldızlı al 

bayrağını bugün de başlannda taşıyorlar 

Akkld• yaptlan bir mer•simd• yerli Ar•bl•r 
TOrk b•yr•Oını batl.,ınd• t•tıyorl., 

Memleketlerinin ıökleriode 
ay ve yıldızlı Türk bayrağının 
dalgılandığı Tiirk idaresi devrine 
Ar1b kardeıleriniıin gögüslerin
de ne kadar iıtiyak ve tıhassGr 
oldu~unu size anlatırken bu mu 
kıddes iyilik , bugüb acı çekerı 
Filistlniıa mGhim havadiıleriai 
n'kledcceğim : 

Kader bu Arab memleketlai 
Türkiyeden ayırıp lmüıtamere· 
cilerin t line verdi ve kötü talih 
ıdını • mukaddes Fillıtini ismen 
İngilizlerin ve feylen Y ahudile 
rin eline düıDrdfi . Bu Arab 
memleketlerinin ha mllstemleke · 
dler eline nasıl düştügünü izah 
için uzağa gitmeğe hacet yoktur. 
Bu memleketler TOrk İdaresin · 
de bir tek devlet halinde ikP-n 
müstemlikeciler onu taksim edip 
küçük kOçük hükumetlere ayır
dı . Buna aebeb olanla11a itini 
allaha b1rakalım • TBrk kardeı· 
lerimiz emin olıunlarki hisler , 
ba memleketin arabları keodile 
riae daima hulus ve muhabbet 
duymaktayız . Bu memlekette 
Tlıklerin büküm sürdüğü ( Al· 
tın devıi ) ni daima aomaktarız. 

Bütün Arablar zalim mile 
temliktcilerin elinde bu müa
temlilıe kurtulma ıoı duı adi· 

yorlır : Onlar bahayı otuldan , 
kardeıi karde§ten ayudılar . İş 
te Filiıtio , Suriye , LUbnan , 
iıte Cebelduruz ıarki Erden , 
işte Irak , Mısır veaaire bunların 
hepsi de Kralile 1 retıi bük.time· 
tile , askeri , donanması , Meh· 
usları , meclisleri . .. lıe ayn 
ayrı , birbirladtn müteferrik hü
kumetler oldu · Müstareciler 
geldi , bu memleketin :mabudu· 
nu pirça parça kesdiler ve dev· 
let , hükumet adı vererek hepıi· 
ni hükOmleri altma aldılar . 

1'ürlr kardeşlerimiz emin ol-
sunlar ki - Türldyede na1ıl· 
sa -lburada bir çok Arab mem· 
tekellerinde de beyaz aylı , ık 
yıldızlı karm111 bayraklar bir 
çok mi yanin üıtünde dalralan • 
mıktıdır . 

Mioarelerio tepelerindt., ıv· 
lerin damlannda • ticarethane· 
leria üstünde , mOhim ç&r§ı ve 
sokaklarda , kahvelerde her yer· 
de batl1rımızın üstündedir . Bu 
buıuata aöyledilclerimia doğru· 
luğuna delil olarak kendi elim· 
le aldıgım fotuğraflın gösteri· 
rim . Bu fotoğraflar Ata ıehrin· 
de Arab laalkını temsil ediyor ki 
geçea sene Mevlüd nObüvvll ih· 

- Gerlai., dlrdUncQ firtlkte -

"-Benim bildlOim 
TUrkler ... ,, 

Dış itleri bıkammız T. R. Aarıı • 
uluılar demetinde batkanlık yapı· 
yor ... Avrupa ıiya1Hın1n korkuoç 
düğümünün çözüleceği ıu günlerde 
o düğümü parmaklan ara11nda tutan 
uluelır derneıiuin batında bir Türk 
baklnınm haıkaulik editi. bug(ln 
bize biç te yadırga gelen bir it gibi 
görünmüyor ammı yakın g~miti 
ıöyle göz önüne getirince ıdamm 
sevinç ve onurdan gözlerinin yıpr
masrnı engel oloomıyor . 
Düıünün bir kerre; daha dün dene· 

cek: kadar yakıogeçmiıte, "Memaliki 
Mabruıei Devleti Aleyyei Oımaniy· 
ye,, nin aaçh 11kalh • ıırmalı nipn• 
h koe koca bir sadrazamı; kıtıpiyoa 
bir Karıdığ elçi11inin zıpçıktı bir ter
cümanı ıpndan çıkan hakaret do· 
lu dik !!Özler kar1111nda ıülHim 

büklüm eğilir , yerden temenna· 
J1rla ve: çok dütküo yavıcınmılarla 
ona kuyruk sıllamağa kendisini mec• 
bur görürdü . . 
Geçen on onbeı yıl içinde ne kadar 

delittiğimizi , ne iken ne oldu&u· 
muzu dıha iyi ıyard etmek için ya· 
kandaki iki örnek bile yeter . TUr· 
kilo kıfa gücü , ıiııir gücü ve ıoy 
arıkhğı; bugünkü durum ile de bl· 
mıyıb onu bütün uluılara üıtiin ya· 
pıcık bir yöndemde hızla yınnlara 
koıduruyor . Bu ne göğürı kabırtıcı, 
ne imrenilec~k -ve öğünülecek bir 
yol abttu hey ulu Tanrım •• 

• •• 
Şimdi • ben Türkün ne demek 

olduğunu çok aul11mh bir biçim· 
de canlındarao ıu ıöılerle yuımı 
bitirf'ceRim : 

V ıktile bir Ermeni papazı, kilİle· 
de baııoı topladığı kadınlı erkekli 
bir kalabah(ta vaas ediyormuı . S3s; 
kimlerin cennete gireceklerine ve 
kimlrrio ct'bt>oneme alllıcaklarına 
gelmit . P11pH, lafını ıöylece bitir· 
mek it1temi1 : 

" Ey laauıu ümmeti Ermeniler; 
ıize muıtulıyım ki, his Ermeniler 
topd11n cenneditiz ! Hiç korkmayın-. 

PapHın bu sösU, dinleyiciler 
arHında bir kadını itkillendirmit Ye 

kadın •tıı-. blkarık paputan IOI'• 

WU§: 

" Peki pa,11 ef~ndi, demiı, bia 
cennete girect>ği~ ama, ıo dacilder 
.. Türkler ., ne olacak ? Onlar hiç 
cennete girmiyecekler mi ? ,, 

Papıı, uzun 111kıhnı karıttınp 
azcık dUtUndükten eonra : 

.. Onlar demit. cennete sinml• 
yecekler .. Ama, içlerinden bir lue
mı cennetin avh11una girebilecek· 
lf"r ! ,, 

Kadın, bu kartıhk üurine iki 
yumru&anu ıakaldanna vura van : 

'"- Eyvah ! benim bildilim TUrk 
ler cennetin havlu11uoa kadar girerı
leree alimıllah heııimiıi cenuetten 
kogub yerimizi ellerimizdtın ahrlır!" 

Diye bBBmıı feryadı ... 
Dün Un "hasta ıdam,. ı Avrupa ııy .. 

al111oıu eıilindr bile yer ve yüı bu• 
lımazkeo bugün uluslır dernelfnia 
hıtkanhk kUnilıUnde bütün ulUll .. 
rm saygı ve imrentilerini görüyor .. 

Büyük AtatürkUn dt>dili gibi : 
e mutlu Türküm diyene ... 

Kösklic 

Maarif vekaleti teftiş 
heyeti başkanh~ı -·-

A~KARA : (Akgam) - Der 
de talebe müfetti§i bulunan Ce
vad, Maarif vekaleti teftit hey 
reiıliğioe gtlccektir. Teftlı hey 
reisi Avni de ay soauada Bel• 
ıidecıklir • 



Firtik : 2 

Avrupa çevresinde savaş 
bulutlan var mı ? 

lnglliz muharrirlerinden Con 1 Lehistan , Almanlardan , Ok-
lKoduel Ansır mecmuasma şu ranyalalardan vesair milletlerden 
makaleyi yazıyor : müreklu·b olan 10 milyon kişilık 

Bu makale gelecek büyük bir ekaHiyeti, bir savaı olurda 
savaşa dairdir ve bu savaş, bu· zararlı görülür kuşkusu ile sınırla-
günkti büyük devletler, bilhas11 rınm uzak yerlerine taııdı . 
İngitere , 1914 yılı cinayeti tek- Barııı sever ve orta Avrupımın 
rarlanacak olursa bundan bugün· en fazla demokrat bir devleti olan 
kil devlet başlarını mcsul tuta- Çekoslavakya , etrafta dolaşan 
caklarıoı, kendilerine hiç acımı· savaş duyum ları yüzünden mec· 
yacsklarını açıktan açığa söyle buri askerlik müddetini 1(1 aydan 
miyecek olurlarsa muhakkak pat· iki yıla çıkarmıı ve sınırı üzerinde 
lak verec-tktir • tehlikeli olabilecek yerleri muh-

Bu makaleyi gazete sahibinin kemleıtirmiştir . 

1

- 1 Y epılacak birçok ışlerine pa-
"Snvaşa yarın değil, hul!ÜD ha· 3 b 1 k l R 

1 k k . ra u amıyan yo su omaoy• , zar anma gere tır .,, . . 
parlamentosuoda kralın ordu ıçın 

Moaolini f l b . d'l ğ' . • . az a ta ıısat ı e ını yerıoc ge· 
·--------------------1:>.----:: 

Türk Sözfi 

Plevne muhasarası 

Bir Bulgar - Jtomen 
münakaşası • 

Plcvnenin eukutu yaldönümü 
münasehetile Bulgaıistıoda ya
pılmış olan şenlıklerde bu mu
hasaraya iştirak eden Romen kt 
taatmın mP.\•zuu bab~edilmemesi 
Romen ve Bulgar matbuatı ara · 
sında müoaka~ıyı inucib olmuş· 
tur . 

Bu meyanda Bulgıristında 
tarih nasıl y.zılır başlığı ile L'IN· 
DEPENDANCE ROU~IAINE 
gazeteei neşrettiği makalede,Bul 
gar gazetelerinde bu muharebeye 
dair verilen tafsilAtta yalnız Rus 
lardın bahsedilerek Romen or. 
clusurıun iştirakinin ıükfüle ge
çiıtirildigioi işaret ederek hunun 
bir kasd eseri olub olmadığını 

Ticaretodası 

Yeni idare heyetini seçti. 

Ticaret Odaları mzamnamesinin 
61 inci .Maddesi gerekliğiyle Ticaret 
Odası üyeleri arasında Başkanlık dı· 
\'anı seçimi yapıldı . Geçen yıl bu 
divana eeçilmi§ olanlar iuifakla hu 
yıl için de seçildiler. Adları agağıda 
yazılmıştır : 

1 Birinci Baıkanlığa izzet , ikinci 
Başkaohğa Basri Arsoy , Birinci 
Başkan vekilliğine Fazlı Aksoy , 
İkinci Ba§kan vekilliğine Hazım 
Savcı, Hesalıat müfetti§liğioe Turan 
Güvenç , Muamelat müfetti§li~ine 
Arif Cemal Akıncı, Koogra Üyeli
ğine Nuh Naci , Kongra Üyeliğine 
Salih Hamza oğlu . 

Yeni heyete uğurlu işler gör
melerini dileriz . 

daveti üzerine büyük bir mcsu
liyet alaralc, fakat bugünkü Av
rupa sıyasa aathınıa altında neler 
olup bittiğini anlatmak ve ort•da 
barış erkeklerio, kadınların ve ço 

tirmittir. 
Bir çok felaketler görmüı 

olan Avusturya yeniden nızilerin 

bir bfebbüş yıparak iktidar 
mevkiin~ gelmelerini ve neticede 
Alman)• ile birleşmtği bekliyor. 
Böyle bir hadise vukua gelirse, 
bunun manası eavıı demek ola
caktır. Zira ne halya, ne de Yu· 
goslavya kendi sınırlarında bu 
birleşik devlet bayrağının dalga
laomaaann tahammül göıtermiye· 
cek1erdir. 

' 

kendi keodıne sorduktan sonra 
diyor ki: 

Soy adı 

Belediye Doktoru Cemil, ıoy 
adı olarak "Alsan,, ı almıştır • 

cukların 11adetini tebdid eden teh· 
likeyi göıteımek maksadile ya· 
zıyorum • 

Sizi korkudan titretmek, sizi 
sarsmak için bu iti yapmadığı
ma emin olabilirainiz . Bu yazıyı 

bir takım ıbakikatleri aöy lemenio 
tım çağı o1duğa için söylüyo
rum. 

Avrupanıa bir baııııdan öte· 
ki başına kadar ıüren bir seya · 
hatten yeni dönmüş bulunu)o· 
rum • Saltıktan Karadenize ka 
dar olan yerlerde bir çok kadtn 
Jar , bir çok erkekler- bunların 
arasına, tabii , diplomatlarda da
hildir - gördüm ki hep 1935 yı· 
hnın bir feliket yılı olacağını söy
lüyorlardı . , 

Bundan az zaman evvel hü
kumetler , bu gerginliğin 1935 
den evvel hiç bir patlak vermi 
yeceğioe inanıyorlardı . 

F akal Almaoyanın kısa bir za
man içinde ve hızlı hızlı silah
lanması bu kanaati de~iştirmiıtir. 
Onun içio şimdi "bu yıl bitmeden 
bir şeyler olacak ,, deniliyor. 

Önümüzdeki Haziran ayında 
Almanya o kadar silahlanmıı 
bulunacak ki askerlik bakımındın 
bn kuvvet, 1914 dnkinden fazla 
olacaktır • 

Bu, Hitler savaş istiyor de· 
mek değildir • Almanya devlet 
baıkanının barış hususundaki di· 
leği samımı olduğuna ioaomı 

yorum . Fakat bu, başka devlet· 
ıerin Almanya intikam almak İ· 
çio hazırlanıyor ve savaşacak yol
lu bir korku içinde bulunmasına 
mani olamaz • 

Bütün Avrupanın üzerinde bir 
korku dolaşıyor • Bir ülkeden Ö· 

teki ülkr-ye trçen ekspreslerde 

"Yarın ölmekdcnze, bugün kork· 
mak daha iyidir .,, 

Vinston Çurçil 

seyahat edeo yolcular her zamaP 
kinden iZ ve ıınırlanla muayene 
memurları Ye muhafızlar her za 
mankinden fazladır . 

liir memlekette ordunun, hat
ta memleket sanayiinin kuvve· 
tine dair bir sr.rgu sorunuz, fie. 
men tevkif olunmasnnıı bile mu 
hakkllk, şilpbe altında kalırsı
nız. 

Casuslar artmaktadır . Hiç bir za
man tevkifhanede muhakemelerini 
bekliyen casusların sayısı bugün· 
kü kadar fazia olmamıştır . 

Bir lagiliz takımınan İtalyan 
takımı ile oyun oynamasından 

" Durum o kadar gergindir ki umul· 
mayan bir hadisenin çıkaracağı bir 
kıvılcım genel bir infilak olabilir . 

Doktor Benes 

bile uluslarası bir takım dediko· 
dular çıkmııtır. Son ikinci tcı
rinde Hayburi'de oynanan bu 
maç üzerine Yugoslu·ya gazetesi 
Vreme demişti ki : 

" Eğer İngilizler istemiş olsa · 
lardı, İtalyanlar, yeni bir kaportt· 
to'non ıstırabını çekeceklerdi. ,, 
( Kıporetto 1917 seneıi birinci 
teşrinde ltalyanların Avasturyalı· 
lıra mağlub olarak 200 bin esir 
verdikleri bir mubartbe mevkii
dir • ) 

ltatyan gazeteleri buna kar· 
şılık neıriyatta bulundular. Mese
la Jurnal İtali dedi ki : 11 Kapo
retto'yu ağzına almak kimsenin 
hakkı değildir. Bugün biz, susma· 
yı muvafık buluyoruz. Fakat Sırb 
gazeteleri bu ıükiita yanlış ma
nalar vermemelidirler. 

ltalya, Yugosfavyada olup bi
ten biç bir şeyi gözünden kaçır· 

mamakta ve her ıeyi ülçüp biç· 
mektedir. Bütün bunların günü 
geldiği zaman hesabı görülecek· 
tir. ,, 

Almanya ne alemde ? bu ulus 
iÜn geçtikçe Verıay muabedesi
ain bunu meneden maddesine 
meydan okurcasına silah kuvve· 
tioi arttırJJJaktadır. Şimdiki halde 
Avrupanıo en kuvvetlisi olan Al
man tayypre filosu pek yakında 

1 acunun en kuvvetlisi olacaktır. 
Almanya, bugü1> bir çok uvaş 

malzemesi biriktirmekle uğraıı
yor. 

... Bugün 1914 tekinden daha 
fazla aavaı şayiaları ortada dola · 
ııyor. Eıki hikayemi diyecekıi· 
niz? hunlardan herkesin bıkmıtı 
olduğunu söyleyebilirsiniz. F•
kat 1914 yılında da vazivet böyle 
idi. Öyle olduğu halde bir savaı 
çıkmasına mani olmadı. 

Bütün bu felaketlerin önüne 
geçmek için savaı çıkaranları 

Fransa , tarihin biç bir çağın· " Bir tabur piyadenin yürü-
da görülmemiş derecede müıtah· yü§Ü her hanğı lıir parlamentoda · 
kem bir bale koyduğu ıınm arka· söylenecek en mahirane nutuklar· 
smda korkudan titremektedir • dan daha değerlidir. " 

General Göring 
Tepeden tırnağa kadar ıilihlao. ':"-------------

mıı olan ltılya , son bir irarle ile kuvvetli bir cezaya çarptumak 
sekiz yaıındaki küçUk faıistlere gerektır. 

1 

bile askerlik öğretilmesini karar- ... Ne mukaddeı muahedeler, / 
laıtırmıştır . ne de uluılar kurumu Avrupıaın l 

.. Halbuki hakikat hışka tür· 
lüdür ve bunu tesbit eden vesi
kalar da mevcuttur . Osman Pa· 
şama müdaf aasm1 eumiyen Çar 
Alekeandr Romanya Prensi Şarla 
derhal yardıma ıitab etmesi için 
ricakir bir mektub yazmış ve 
eııaaen Osman paşa kıhrıcmı prens 
Şar'la teslim etmiştir. Tarih bun
ları ~aydetmiştir . 

Bugün Bulgarlar bunu gerek 
gazetelerde , gerek resmi nutuk· 
lırda sükutle geçiştirmek istiyor· 
larsa bu hal taıihi detişm .. z . 
fekat ancak şayanı teessüf bir 
haleti ruhiyeyi gösterir . 

Sofya"da çıkan Mir gazetesi 
buna verdiği kar§ılakta hadisenin 
Romen muhitinde iyice aolagala. 
mamıı olduğunu yapı\an şenlık • 
!erin Sent Nikola kilisesin yü • 
züncü yıldönümünü Ptevne ala . 
ycnın zafeıi ile birlikte Plevne 
ıehrinin Türk boyunduruğundan 
kurtulu§uouo kutlulanmasmdan 
ibaret olduğu şeklinde tevil ede· 
rek diyor ki : 

Bulgar larıo kati yen iyiliği 

unutur inıanlır olmadığını söyli
yor Ye PJevne muharebrsine Ro. 
menlerin İ§tirakini hiç kimsenin 
unutmadığını tabarüz ettirdikten 
ıonra diyor ki : 

Kafası'lı taşla yarmış 

Tahsil memurlarından Meh· 
med ile Ali oğlu Süleyman ara· 

1 ıında bir çocuk yüzünden Çlkan 
kavga sırasında Süleyman, tabıil
dar Mehmedin kafasına bir tış 
vurmuı ve Mehmedin kafısuu 
hafifce yaralamıştır . 

Taıı vuran Süleyman Ue Meh· 
med hakkındı soruıturmalar baı
limiştır . 

Bıçak kama taşıyanlar 

Hasan oğlu Rifat iltı Ahmed 
oğlu Ali adlarındaki kimseler 
ceblerinde kama ttıııdakları için 
yakalanmışlar, •ellerinden bıçak· 
1arı alınarak kendileri de yasaya 
çarptuılmışlardır • 

Hırsızhk 

Muıtafa oğlu Süleyman •dın· 
da birisi gtceleyio gizlice İbrahim 
kızı Münirenin oturduğu eve gir 
mit ve iki çocuk caketi ile bir 
büyük adam paltosu aşırmıı , 
kaçarken görülmü§ ve tutulmuı· 
tur . 

Konuk bulunduklar. 
evde hırsızhk etmişler 

Ramenleria 1878 de Bulgar Mebmed oğlu Halil il~ .ırka· 
\'atanının kurtulması için ,yaptığı da§ı Şeyh Musa adlarında ıkı arka
kahramanlıkludan dolayı Bulgar· daş konuk olarak girdikleri bir 
lar Romenlere , sonradan vatanı· evden yedi lira değerinde bir pal· 
mıza karıı gösterilen emelleri biç to çaldıkları anlaşılarak tutulmuş· 
nazarı dikkate almadan , daima lar ve yasa muamelui göı müş 
medyunu şükran bulunmaktadır· lerdir · 
lar. Biz Romen komıularımızı ba- Yorğan harsızı 
zı sinsi hareketlerinden dolayı 
beğenmeyebiliriz . 

Fakat bu vaktile yaptıkları iyi· 
likleri ıınufmaklığımıza bir sebeb 
teıkil etmez . Tarihe biç bir şeyi 
değiştirmez . Asırlar geçer , hırs 
lrr yavaşlar ve hakikat kalır. Biz 
eminiz ki istikbalde bubarb btıra· 
Jarı yadcdildiği zaman Romanya-

~lılar bır daha unutulmıyıcaklar -
dır . 1878 de yaptığı büyüklükler 
için Romen ordusuna ıükran bor
cumuz vardır. Fakat hu kahrımın· 
hkları takibeden hadscleride da· 
ima tee11ürle yadediyoriz. Bu mü 
easif hadiselcrinhıtırasıoı ancak -
her iki [taraftan yapllacak yeni -
kabıemanca ve asılaoc hareketler 
unutturabilecektir • 

başına gelecek bir felaketi savuı · 
turamaz. Eğer diplomatlar, açık 

sözlü. bakikatı görür ve söyler 
kimseler olsalardı, 14 yıl ıilren 

müzakerelerden sonra, ulusları 

kendi hallerine kea<li kendilerini 
kurumuna bırakarlardı. 

Eğer bir savaş meydana çıka· 
cak olursa bu, insanların yaradı· 
lışlanndıki kusurlardan Heri gel 
miyecck, iş başındakilerin ihtira· 
sından ve egoizminden <loğıcak
tar. 

Hüuyin oğlu Hakkı adındı 
birisi Yusuf oğlu Süleymanın evi· 
oegirerek eline geçen bir yorğanı 
çalarak kaçmıı , dün kömür pa · 
zarında Hakkı yorianı satarken 
yakalanarak polise verilm;ştir • 

Kumar 
Süleyman oğlu Narettin ile 

arkada,ları olan Ali oğlu Hüseyin 
Mehmet ~lu Mehmet , Selim oğ· 
lu Ali adındaki adımlar bakkal 
dükkinuıda kumar oynarlarken 
tutulmuılarrur . 

Bir dttg~rlendiı me 

Hükumet doktoru Hamit Ada 
na Hapisevinin sağlakiişleriyle çok 
candan alakadar olduğundan sağ 
lık bakanlığınca taltif edilmiştir . 

Kuş gübreleri harice 
çıkarılmıyacak 

Çifliklcrde ve diğer her hangi 
bir kuşların , kömes hayvanları 
nın bulunduğu yerlerdeki kuı 
gübrelerinin barice çılıarılm111 
yasak edilmiştir . 

Esrar cigarası içmiş 
.Mehmed oğlu Kazım adında 

biı isi cigarasının içine urar lco · 
yarak içtiği için tutulmu~tur . 

Portakallarımız 

Değerli bir al:cısını elden 
kaçırdı. 

HD'U 

Moskova ticaret mümessilimiz 
Mümtaz, İktisad Vekaletince yapılan 
davet üzerine Moskovadan gelmİ§· 
tir. Rusların bize gönderdikleri mal· 
lara mukabil yün ve hayvan satıo 

alacakları aola§ılmıştır . Bu itibarla 
Rusyaya ehemmiyetli miktarda por· 
takat ihrac edilmesine ihtimal ve· 
riJmiyor. 

Gelen malumata göre , Rusyada 
portakal ve limon istihlaki azaltıl
mıştır . Bunun için ııkı tedbirler 
alınmı~tır. Çünkü bunlar lüks mad· 
delerden sayılıyor ve ancak altın , 
gümü~ gibi değerli maddelerle ec
nebi dövizlerin mukabilinde satıl· 
masaon izin veriliyor. Böylece limon 
ve portakal müşterileri daha ziyade 
hariçten döviz getirtebilenlere mün· 
hasır kalmı§tır. Bu vaziyet portakal 
ve limon sarfiyatını çok azaltmıştır. 

Bakır piyasası 

Günden giine yükseliyor 

Fransa hükümetinin ucuz para 
politikası tasavvurları cihan ma
deniyit ' piyasasına bllyilk tesir 
yapmıştır . Fransa hükumetinin 
yeni potitikası altıa grubuna tabi 
memleketlerin çoktan beklediği 
ıalab ve refahın atdetine alamet 
telikki edilerek Fransa hesabına 
büyük miky11ta taleb yapılmııtır. 
Londra piyasasında mevcut 6,800 
ton bakır derhal satıldığı halde 
talebin arkası kuilmemiştir . Pe · 
şia salııta fiat ton bııına 3 şilin 
9 pens artarak 28 sterlin 14 şilin 
4 de bir penı olmu§tur . Alivre 
fiıt ton başına 11 eilin 4 de bir 
perıs yükıelmiştir Bir hafta ev
veline nisbette fiıt 1 l tilin 3 pens 
artmıştır . Amerikanın bayii va 
kıttınberi bakır piyasasına yaptı

ğı dampingden nihayet vazgeçmiş 
olması bakır piyasasına ayrıca gll· 
ıel teıir yapmııtır . 

Ulus 16 yaşında 

Anluuada çıkan " Ulus ,, ar 
ludaıımız on altı yaıına girmi§tir. 
Arkadaşımızı kutlar ve devrim 
uğrundaki özlü savaıının daha 
uzuD yıllar ıürmesibi dileriz . 

---~----------·-------------
Memurlarımıza 
düşen yüküm 

- Birinci firtikten artan -

karamam , tapu memuru gelsin 
görsün ve senin i~iui bitirsin ,, 
diyor . Tapu memuru •: benim 
ne üstüme gerek mahkemeye gi· 
dip dosyadan ıuhsat tezkiresini 
görmek .. Getir tezkireyi , al ko: 
çamnı ,, karıılığıoı veriyor . 

Ac.lımcağız bu git gel arasın· 

da elinde avcundı ne kalmıısa 
onları dı hucayarık hu işin ar· 
kasında uğra§ıyor . Çocuklıram 
aç susuz bırakarak kalkıp bura 
ya geliyor .. Uğraııyor , uğraşı 

yor fakat arabın dediği gibi: 

- Kellim kellim layenfa ... 
Bir yurddaıı bu kadar üzüntü· 

ye koymak , haydi bizim bürok
rae sistemimize göre bir memur 
için mesuliyetli bir yol olmaöın; 
f!'kat aceba , yurtdışın i~ini ka· 
nun çerçevesi içinde kolay 
latmamak günah <leğilmi ? 

Vali Baysal'ın , Defterdar Ha. 
lirin , Tapu Müdürü Emin "ia bu 
işi alıp baıarmalan içirı buyruk
ları altındaki memurlarını sıkış· 

hracaklırını umuyoruz . 
Yurdda§ı Cumhuriyet rejimine 

ısındırmak, onun gözü önüoe geç 
mi§ kötü idarelerle Cumhuriyet 
devri arasındaki far .kı yapmak 

·için bu , çok geiekli bir yüküm· 
: dür çünkü .. 

tı. 

nıy 

larl 
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Alrpm ıllara bürünmDş bir l 

elin iÜzelliğilc yaylı yolunun - . . . .. . • 
!eJJidete ) bığlarına misafir et· · - Nasıl gelir miıiu ? .. 
•ttl · Asmalar ıltın gibi ıılkım Ayni dilberler sekisinde, sa· 
lkım duruyordu • Bir kıpı ka- · bilde bir deniz kızı gibi duruyor
ndı · Ay ışıgı krem rengi bir du. Biraz daha huyıuılı§ıD tliz
dakor dalguı gibi kaldırımları giir kalça ıudan •tığı uzauan 
ıkıdı • Yolun bir ncundın öbür 51çl1rını birbirine karıştırıyor , 
una kad., uzınan kır.şıksız ay- } üzüuU gözünü kıpatı •ordu. 

1~1 yUk ele ökçeli bir kadın ha· 
~~~.~kıp geçti . Uıun bir bekci 

utu gölgenin ptşioclen bir 
go ıertnıdı şukıleyarak uZ1k· 

l§h. 

. Ays,ı bir b1zla dilberler seki-
•ıne tırmınd .. . . b .. 1 . 

ı . \rJ sıya goz eu 
ır11ıaga dıldı .. daldı .. 
. . Dört f ıllık bir ıevgiııin ıerhe· 
lak emen •adaklar bir rüya gibi 
~6Y1 ulu gözlerinden şipir şipir dö· 

Uyordu. 

* 
B' * * te . ır ıeceydi .• Ayın , ~Ayaelia 

, Dıo~ • Y•Pr•kların Ayselia teni· 
1 

'_ lımoal•rm cici Ayaelin tcniae 
::

1
ou) bailadığı bir geceydi . Ay 

Çok yıkıcı bir güzeldi • Saçla 
tı aırma sa ki b' . 'b' çı ı ır avıze gı ı ya· 
nıyordu . 

•~ Hafif bir rüzgar bitkin yaprak· .. , .... " -
opuşuyor , uzun entarisini" 

eteğini durgun bir ıuyun ürperİfİ 
gib' • 1 htrlyor , km§lırıyordu .. 
t B•ygıa bir yosun kokuıu dört 
tıtafı yayılıyor , ırmık bu meb· 
•hlı recede gümüt bir ıerit gibi 
0ıanıyorda •. 
. Dilberler aekiıine bir ölü ıeı 

11tli~i çölcmüıtli . Üç beı Hne 
t\vel tııl11ına çılgın lsabkabılar 
laç~lın dilberler yurdu cici Ay
•elıo kimusiıliğiae için için ağlı
Yordu . Tepeden iniş aşı§ı bir 
f Gire aörünüyordu . Gölge bir 
d~Yıl • bı) al bir İnsan ıekline gir-

ı . 

• • • 
Ayıel hala konuımuyordu . 

İpekli eotarisile 11çlarından ba~ 
ka biç bir luafı oynamıyordu . 
Bir lahza durdu. Gözlerini e1r1rh 
bir manuradan kopardı. Yavıı 
y1V1s ttler: toplandı. Üatüne ha · 
fif bir ütüme geldi. 

İbtıyar : 
- Ben gidiyorum . 
- Nereye 1 .. 
- Asmılar yurduna . 
- Orası çok mu gOzel ? .. 
-Çok. 
- Çok mu temiz? 
- Sizin kadar .. 
- Beni orada sakın kimse 

görm.:ain. 

- Hiç bir kimse 

Kayalara tutuna tutuna lt pe
ye tırmandılar. Ayrn batı ıııkları 
ı.la aamı dıll.rına dölc:üldU. Üze· 
ıi yeşil dallarla örtülü bir yoldan 
sonra bığlar görüadli ... Yüı1cri 

hir asma kokusu okıadı. Koyu 
yıpraklar arHındı yer yer ışıklar 
titrek puıltılula sönmeye bıı · 
lıdı . 

Gecenin ıükunetini ıerin bir 
rüzgar titreyiıile lur11hran ıon 
gramıfon hnası : 

"Dizlerine kapansam 
Kana kana ağlasam. 
O gtizel saçlarım , 

Yağış ve soğuklar 
-Orta ,.e doğu Anadohısunda 

şiddetli kış var . 
EHZUUU f : 13 - (AA.) 

havalar birdenbire soğumuş ve 
aıgari ulıuoet gece 27 ye düş

müıtür . 
Kastamonu : 13 - (A A.) 

şiddetli soğuklar bini liıfiflcmiş 
\'e sıfırdan aşağı 20 ye kadar 
inen suhuneı 16 ya kadar yük
selmiştir . Kazalardan gelebilen 
malfiınatı göre soğuktan bir ki· 
şi ölmüştür . Kapınau ilk mek 
tebler açılmıştır . Kardan kapa
nan İnebolu , Çankırı ve Anka
ra yollarınm açılması içia 1afıa 
tarafından ameleler çalıştml
maktadır . 

Çınkın : 13 - (A.A·) şiddet
li soğuklar devam etmekte \'e 
sıfırdın aşağı 22 ye kadar in 
mektedir . 

arki Kaıahisar: 13 - (A.A.) 
kazamızda 25 civarlardı 30 san· 
tim ku vardır . Aynı onuncu 
gecesi sıfırdan a§ağı 19 , 11 in
ci gece'i 18 , ve im gece 17 , 
ye ınmi~tir . Alınan habere gö
re buraya yakın Alucra kazasın. 
da ıoğuk dabı çok fazlıdır . 

~ Aysel ; ık 11çlı bir ihtiyarlı 
d arfı kırşıya idi. İhtiyar bir lahza 

Ben ç<Jzıip ben bağlaıam.,, 

Ankara : - (A . . ) 12 1-1934 
de Türkiyede hava V1Ziycti ekim 
bakanlığı meteoroloji enstitü Un· 
den alının malfimıta göre Ron 
24 saat içinde yurtda ha\ a Trak. 
ya alanında yağışlı diğer alanlar
da açık geçmi tir , Yağışlar yağ· 
mur şeklindedir . • }:o çok yığış 
üç milimetre . ol1rak Edirncde 
olmu tur . Diğer yerlerde yığış 
2 milimetre etrafındadır . Bü
tün alanlarda gece \'e gündüz 
subunetleri 3 derece etrafında 
olmak üzer~ yükselmiştir . En 
düıük gece subunetleri sıfırın 
ıltındı Karsta 26 , Erüurumda 
24 ivasta 20 Ankıradı 12 de· 
recedir . .En büyük gündüz su
hunl"tindc ııfırın üıtpnde 18 de· 
rece olarak Adınadı kaydcdil
miştır . Ortı Anıdolunun batı 
kısmaudan mıda yerleri doğu 
Anadolusu temımile kırla ör
tüllldür . 

Utdu • Budakh deinetiue hafif 
~· dı d d Y•• ı · Dıha enel hazırlı· dt· uıua çım aizılıkının Uzerinb; 1 cıgırayı bir kibrit kı\ ılcımı 
u;,:lc~.a · Korkunç fakat ilahi bir 

Y•tle dudılıJarıD1 oynatll . 

S - Güıel kız ! Sen ~kimıiu ?. 
ea neria ?. • - .. . . . "' 

- Mtlekmiıin ? .. Perimiıin?. . . . 
~e - S&yle ... Cici yavru .. Ben 

ID 1111 ' • ''nd 1 ıevıyorum .. Hem de 
l<i '.0 korkuyorum. S6yle nesin .. 

ınıın ? .. 

lar ; hen ınginin aldatıcı sar1y· 
Çan ~.dar riyıkir sabnelerdeu lca· 
teyd 

1
' kızım .. Şu dakikada her 

di11ı en Ddret ediyorum . Kea· 
olıt:ku Y•lun ve samimi arkadaş 
1' 

1 
k ID~btıblı ırm•ğı buldum , 

11 f ıo bır denizin vtf111z dılia 
t •ı tutuldum . Mehtab kadar 
eınıı 18 d .. 

çı,lc f n •rını hayat çok kirli , 
; denecek kıd•r kirli .. 

,, ~te ben bundan kaçtım. Aa· 

.. ~~· habı~ı, kudeşltrimi her 
ke . 1 ebedıyea terk ettim. Her
lcı •ın uyuduğu sıöz kıpıklarının 
lerr•n~ığı, alın çiıgilerinde, inci
lın~ eUıl~ bin bir rllyanıa cın· 
bir 

1~1 bır ındı evimize, içimi 
•• ~ya? gibi tiksindiren evimi 
da e •dıyen 'edı ettim bir dıba 

UQID ' emele Uıere ayrıldım. 
ol - Nerede kalıcıluıaız .. ne 
•cıluınız ? .. 

- Ben mi? .. 

&thıb· ıBe~ dığ kızı olae1jım . 
Opl (j • pıpıtyı, kır menelrıeleri 
1 

'Y•c•tım ... bualaıı demet 
:ı:c•tım . llıj k1zlarını ek
eb lcırşıhtı satacafım. Giceleri 

tık ~ab!ı ırmıja koıacığım Ar· 

Bu latlı ninni ile bıi halkı 
derin bir uykuya dalmııtı ... 

• • * 
Ayııı gece Kurltepe köyünlln 

biricik yıldızı Benli Keıibın ba · 
basının, nııanlııınıı vermemekte 
ki israrı ve niıanhsının köy kızlı
rından baıka birisiyle aiklbl•n · 
m111 yüzünden kendini Çakıdı 
atmııtı. 

Çakıd ıu dakikada korkunç 
bir yılın aihi kayıyordu. O, §İm· 
di bir kıtilden baıka bir ıey de· 
kildi. Benli Kczibanın perişan 
ıaçltrı bazen ıahilde bir ığıç 
dalma takılıyor, baz.en de dalğı· 

)um birbirini kıskanan lıücüm 

lerine uiray1rık bir tuıftan di
ker taraf• atılıp duruyordu .. 

* "' • 
l Adana ) şır yava yavıı 

ayıklanıyordu . Aiti saat evvel 
ciçi Ayselin veda ettiği ovaya 
altın 11rııı bir ıtık ıUzUlüyor, tül 
cibialikteo geçiyor , karyolıdı 
kimıetiı karyolada bir ölü gibi 
uzllnıyordu. 

Herkes kılkmı;lı • Ev bılkı 
Ayselin odııına dolmuıtu. Kılb
lerde bir heyecan, gözlerdeo ina· 
nılmaz bir ıibir vardı .. Nerede 1 •• 
Nereye gitmit ?!.. N11ıl gitmiı? .. 
Hizmetçi kız mütemıdiyen teb 
ditli sorgulara çtkiliyordu. Bü
tün komıulır ıra1tır 1ldı. Alcıam 
o!du. Ayıeldeu bir iz bulunmadı. 
ikinci gOndü ... Koridora birik 
mişlerdi. Avu1catlu ıileıi iç sız 
latan bir kederle bış bışa)dı. 
Baba, ınne, oğul hep i ıonıuı bir 
iıtir11p içindeydi ... 

- Bitmedi -

1 h cnını mebtal.ı annem, ırmak 

•b•nı oı.cak. Kaçakçılar 

Bulgeristanda Sayım 
işleri 

Sofyı : 13 <AA) - 31 İlk 
kanunda llulgaristanda genel nü 
fuı 11yım1 yapılmı~lır . 1930 da 
yıpılmı ı liıım gelen 11yım öko 
nomi ıebeblerden ötürü gecikti· 
rildiği için bu sayım 1926 lıi 

riaci kinundın l.ıeıi yıpılan ilk 
sayımdır . 1atbuıt sayımın tam 
bir intiıam ve inzibat içinde yı 
pılpıiını ve balkın gösterdiği te 
haluku kıydetmektedir . 

Sardan uluslar derna
fiine gelen tel yazllar1 

Cenevre : 13 (AA) - Havas 
ır ıtutuko larıf tarı önderleri· 

nia telgnflı yaptıkları mürae1· 
ot dün •kıım ulu lır deroeğine 
gP.hııiş ve ulu lır 1ra11 mulır
Jifinde hararetli tefsiııta yol ıç· 
mııtır • 

Yahudi düşmanhfiı 

Berlin : 13 ( A) - İç bakı 
uı Frik in Amerikan gazeteleri· 
ne yıptığı beyanat Alm11ı Y ı· 
lıudilerinde tiddetli heyecan u· 
yıudırmişlır . Çünkli Frik ni 

1 
menaub olmıyaolarm UçllçacU 

AV Aj 
Kastamonuda 

Ulusa ders verilecek 

KASTAl\f 0 1U : 13 ( A.A )
Halke,inde Valinin başkanlığı 
tındı muallimlerin okumuşları 

'e memurların , İ§lirakiyle bi 
toplantı yapılarak evin maddi du 
rumu ve bunun doğurduğu net 
celer ve mıddi durumun noksan 
lığını gidermek için ılınacak ted 
Mrler dDeünülmü§tUr . Buncla 
baıka Kastamonu halkının ali 
kılarını cclbedecek bfr ıekild 
o~onomik Tarih ve Edebiyat şu 
he1erinin ayda bir kaç defa kon 
ferauslar verilmesi i i etrafınd 

al· 
n 
r 
. . 
ı-

. 

. 
n 

e 
. 
. 

a 
konutulmuştur . 

Kütahiyede saylav 
seçimi baş iyor 

.... 
KÜTAHYA: 13 ( A.A) 

p C. H. Fırkısı ikinci müntebi 
yok1ımasını bu ayın ondördünd 
yapacak ve seçim 22 sinde başlı 

e 
. 

yacaktır. 

İzmirde devrim konfe -
ransları. 

İzmir : 12 ( A. A. ) - luee . 
n vinde zengin bir tekilde hazırlana 

iokıliilJ koof eranslanoa bugün d 
devam edılmişıir . Klihür müfetti 
!erinden Asım ismet tarafından in 
kılab umdeei etrafında verilen b 
konferans büyük alfıka ile dinlen 

e 
§• 
. 

ir 

mİ§tİr. 

Kadın tayyarec • 1 

a· Jlonlulu : 12 ( A. A. ) - K 
dıh ınyyareci Auıelia Earhardt saa 
3,112 d wlıcener }'ielddeo Kalifo 
niyaya doğru uçmuııur . Tayyare 
yalnız batın• 3,875 kilometre uç1r 
Oakland da karaya inmek niyetin 
dedir. aat 5,15 de tayyar~den alın 
bir ıel izde se)abatin iyi bir sureı 

1 

r· 
i 

•" . 
ao 

gt'çti~i bildirilmektedir . 

Bulgar okutanları 
kooperatifi 

te 

i Sofya : : 13 (AA) -: Aded 
25 bine balii olın ve şimdiye 
kadar ayırır bir çok kurumlua 
dığılmıı bulun11ı Bulgar muıl 
lım ~e profeaörlcri geniı bir ko 
opcratif birlik kurumlarıdır bir 

. 

. 

-lik bal~n ofyıda bir kongr~ ak 
detmiıtir . 

Makedonya miliyetpervı·r -
leri dağıtıldı 

ı Sof ya : 13 (AA) - İç hıkaa 
Makedonya gençlik ve ıntiı cm 
temıylilatı miliyetperver kurum· 

it 

lırını dığılmııtır . 

Jl 111111naımmıımıını1ilitııuıı111 na JU'\ 
bu gece nöbetçi 

Eczane 
Venicami dvarmdu 
Afiyet czauesi<lir -

Seyhan muhasebei husus~e lebe
slnden : 

521 Model 6 silindirli Fint mar
knlı Vill\yet hizmet otomobili mu
hammen bedeli olnn (600) altı yüz 
lira üzerinden açık artırma ile ıııt -
lığa rıkarılmıştır . 

Tcılip olanların % 7 1/2 pey ak 
çalarile birlikte 935 senesi son 
kllnunun 31 inci perşembe günü 
soot 10 ela V;Jdyet daimi encüme
nine vo otomobili goroıık ietiyen · 
lerio de har gun dairemize miıra-

-

Cı ;-- St11i burada herkes görür. h . .d 
) ~ eo,~ek bir luyı p .. rç111 bile vatan aını ir 

0 
• lleıim kıııw 0Jur110 HDi \'----·----------· 

Rayı devlctiııin knti te,kilit ka· 
ııununda medeni balclarını kay 
bederek ecnebi tellkki'edilecek· 

~ 
lcnatbrı ılAn olunur. 4931 C: ~ 

1 leriai bildirmiıtir. -- 1~17-22-28 

.Firdk ! 3' 
~ ........................ iiliiİİllİıı .. .. 

Asri slllemada • 

13 Kanunusani pHarteai akoamıudao itibaren 

Mevsimin en güzel fil im1'ri o den 

Glark Gable - Jan Harlaw 
Tarafından temsil edilen 

Aşk kelepçeleri 
Filim : Metro Ooldvin Mayar 

Ayrıca : En yeni diinya havadisi 
Gelecek 

v 

iki program - pençe -
Mevsimin en rtıUeHlr filmi 

Bugün gündüz jki buçukta umilma tenzildtlı " Halk ,, matinesi.4928 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

C I N S t 
_ Kilo Fiyatı 

Satılan Mikdar En az En çok 
K. s. K. s. Klla 

I= 
lrıpımafi pamuk ---

, ___ 
--- - ı-- -~ ~· ~ 

PiyaH parla~ı ,, 
iyasa temizi ,, 

iane 1 
iane II 
}:ks~rf'S 
Klevlant 

YAPA~I 
:nelaa 

1 1 Si vah . 

ÇttlT 
.Eks~rt'S 
iane 
Yerli "Yemlik., - "1'o'humluk., ,. 

HUBUBAT -
Bu~«l•l Kıl>ruı 2,57,5 

•• Yerli ~,56.25 .. Mtnt•ne 
Arpa 
lı'asulya 
Yulal 
Delice ~~ 

Ku§ lt!mi -
Keten tohumu 
ilakla 
Slaam 

UN - S•lih Efendi ... -
.!: D " 
~~ ljua 1[1rm• ,. 

~t 
Simit ,. 

~ 
--.;n ~umlinriz:et ... -

C'I 
H 

DUa kırma .. -""' 
All• -.. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

13 I l I 1935 lı Bıoklımdan ılıomııur. 
Sonum Pene - ır. SA 

Vadeli 6 90 Liret 10 Ti 
'V11deli () 87 Rııımark 50 57 
Huır 7 ıır Fraol[ .. Fr•nııız., 8 ~ 

Sterlin .. Inrilis., t>I8 
Hint bHır 5 61 z; 

12 
Dolar ••Imerikan" 12.5 Ti 

Nevyork 57 Fr1nl[ .. lıviçrf',, 

Alsa ray 
1 

sıneması 

Bu ak,am 

Beklediğiniz biiyak giin geldi 
. 

Hn güzel proğromlarındıın :birisini taktim 'eder .. 

Gizli muharebe~ 
' 

MUmeHlllerl : 

~Olga Çekova 
1 

Jan Mura ) 

' 

İki Cl8ll8 gurubunun birbirinin a kından i tif ade Cederek heyecınh ,• 
mücadeleleri , a k, entrika, hamiyet , hiyınet : 

11Ave ~ 
Dünya havadisleri ~ 

4817 ~ 



Firtlk 4 

Palastinde 
olup bitenler 
- Birici firtikten art•n -

tifalında dört renkli büyük Arab 
bayrağının yanında büyük Türk 
bayrağı görülmektedir . İki ha 
rem şerifin üçüncüsünün , mu
harek mescit •kıanın bulundu 
ğu İsa bin Meryemin mehdi 
olan Ye daha başka Lir çok mu. 
kaddes mübnnini ihtiva eden Fi
listin Arab mtmleketlerini Ya· 
budilerle ( milli vatan ) yapma
ğa çalışın , Almanların gazbe
dip kuğduğu Yabudilera kuca· 
ğını açan müstemlilcecilerden 
şikayet ediyor . Ne olur, bir gün 
bizim sırtımızdaki bu istismar 
kabus zail olsa ! Ne olur , ya
kında bu memleketin göklerin· 
den müstemlikeı:ilerin kara bu· 
!utlara dağılıp gitse ! Amin ya
reb amin ... 

Ahdülhamidin büyük oğlu Se· 
lim - bu gün Lübnanda Cunyede 
mukimdir . - Filistin bükume -
tine , Filistin toprağında babasın 
dan miras kalan emlak için davı 
ikame etti ki bu meyanda Filis
tin gölü imtiyazi da vardır . Os -
mania prensleri hu mesele için 
Cunyede b\r içtima aktettiler . 

• * * 
Filistinin her tarafında bele • 

diye iotibabları yapıldığını bili -
yorıunuz . intibah hareketleri 
hararetli olmuştu . Hususile nam 
zetlerin rekabetinden dolayı -
Filistin merkezi olan - Kudllste 
daha şiddetli idi . Filistinde be -
lediye: reisi Rağıb Eloeşa§ibiye 
doktor Hasan kaldı galebe çaldı. 
Bu netice Uze,ine Rağıh ve arka· 
daşlnrı olan bazı belediye azası 

bu intibahta kazaoamadıkların -
dan dolayı intihabın bir takım 
sebebler zikrile hükumetten fes · 
hini talebettilvr. Hükumet de bu 
davayı kab ... I ederek önümüzdeki 
hafta bir karar verecrğini söy • 
ledi . 

Bunun üzerine hllkumetin 
belediye işlerini idare için bir 
ingiliz memur istihdam edile -
ccği şıyi oldu . Bu memurun 
adına belediye katibi manasına 
Tavn Klark diyecekler . Bu me
mur , sene batında Filistiodeki 
vazifesini derubde etmek üzere ' 

(filrk Sözü) 

On iki yıllık Türksözü basım evi 

Bu günedek yaptığı basım işlerile güney Anadolunun 
her yöresinde büyük bir ün 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 

yaydığı gibı 

her yanından gelen duyumları okurlarına 

Dofiduğu günden beri büyük devrimimiz uğruna inançla, bafihhkla, 
anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştlr . 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yapılır 

Tnrksözünün yıllık abunası on iki , 6 aylığı altı ve Aylığı da bir liradır. 

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

Pamuk iş limited çırçır \ 
f."brikası r'ıüdürlüğünden : 1 

Müşterilerimize ait olup el'an 
fabrikamız<la mevcut ciğitlerin kız· 
mak tehlikesi bulunduğundan üc 
gün zarfında çiğitlerini kaldırma -
larını saygı değer müşterilerizden 
dileriz . Koldırımadıklorı takdirde 
fabrikamızın bu hususta hiç bir 
mesuliyet kabul etmiyeceğini ilAn 
eyleriz . (4922) 2--6 

D. Muzaffer Lokman 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

Berlirı Üniversitesi ikinci Oalıili Seriryatından mezun. 

Doğruluk fabrikası yanında 4826 

iki hafta evvel Hindistan dan ha· ----------- 29 
re ket etmiştir . Kalağztıde fabrikasından 

' 
Evvelce illin edildiği vechile 

' Mebus intihabı heyeti t 
riyasetinden: . 1, 

, Yurttaş : ikinci müntahib seçim•. b::ı11 
yini atabilmek için bu illnı dık. -" 
İkinci kAnunun 16 mcı çarşJımba günü sabahle~P 

itibaren ikinci münt~hip seçimine başlanacnk ;~ seÇ~oi 
J 7 sine kadar sürecektir . Her mahalle ahalisını P re kek rf 
dığın yeri aşağıda gösterilmiştir . Bütün kadı~ ve e~ el~.111 
sahip yurttaşların rey vermek üzere seçim yerıne ge_ ~ IJelP". 

Teftiş heyeti reıtı rfktl 
Turhan B~ow .. -·,tı -.. 

. • ıııo 
Karşı yaka, Cumhuriyet, Seyhan mahallesının 

huriyet fııbrikasındaki sandığa : . . uıo""' 
Ulucami, Kayalı bağ mahallesinia müntehıblerı 

sindeki sandığa : ...... 
Türkocağı, Mestan zade mahalJesinin müntehiblerı 

miindeki sandığa : . '{ıti 
T~peboğ , Karasoku mahallesinin müntehiblerı ... wl 

sandıga : . . iiJltBIJlllP.° 
Hüriyet, Alidede , 8arı yakub mahallcsının ııı 

medresesindeki sandığa : . . soc.,,,Ji. 
KocavPzi r, Sucuzode mahalJesinin müutehıplerı 

ğındaki sandığa : . Arık 
Kuruköprü, Hanedan maliallesinin müntehiplerı 

deki sandığa : . .. 8 
Döşeme, lstiklAl mahallesinin müntehiplerı Döşeııı 

daki sandığa: 111' 
Çınarlı, Kurtuluş, Cemalpaşa, Köprülü, Reşat be! 

tehipleri Çınarlı Farka ocağındaki sandığa : . )tirt• 
Akkapı, Mirzaçelebi mahallesinin mtintehiplerı 

ocağındaki sandığa : et 
Mıdık, mahallesinin müntehipleri Hamid ağanın 

reyJorini atacaklardır • J-3 

FOTO 
COŞKU 

. . --

Talebeden tenzildllı ta· 
rlf e ile ücret alınır • 

o•a 
.FOTO COŞKUN : 

Yağ Cami Civan Filiıtindeki Yahudilere gelin
ce onların hrka liderleri toplanıp 
bir ( meclisi has ) akdettiler . Ve 
Kudüs bel~diye nisliğinin Yahu 
dilere verilmesini hükumetten is· 
tediler • işte böyle Y •hudiler ber 
şeyde ( baı ) almak emelindedir . 
Eskiden beri Arab Müslümınlar 
elinde olan belediye reisliğine de 
göz diktiler • Bütün bunlar lngiliz 
mandaaıaıo semereleridir ki Ya
hudiler böyle yüksek~ mühim va
zifeleri istemek cüretindc bulunu· 
yorlar . Daha bakalım neler gö· 
rüb neler iıideceğiz 1 

~brikamızda çiğidi olanların üçg~ ~~~~~~~-~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zarfında çiğitlerini kaldırmalarını 

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

* • • 
Ankaradan Kudllse Türkiye 

Cumhuriyetinin yeoi konsolosu 
Ahmet Ömer geldi . Kendisi TOr· 
kiye hariciye vekaleti memurların 
dandır. Sabık konıolos Talat Ka 
ya yerine vazifeyi teslim alcl°ı . 
Talat bey de Tristeye yeni vazife
si başına gitti . Yeni konıoloı 
Ahmet Ömer hilHımet dairuinde 
İoa-iliz Ali komiıerrile mülaki 
oldu. 

• • • 
Grçen hafta Yafa limanında 

reca ederiz . kaldırmadıkları tak -
dirde vukun gelecek her türlü zarar 
ve ziyandan fabrikamızın bir güna 
mes'uliy~t kabul etmeyeceğini ilAn 
ederiz . (4929) 

YİTİK YOKLAl\IA KAGIDI 
Senelik Kantar ve Gülek yok 

lama kiğadını yitirdim . Yenitıini 
alacağımdan hükmü kalmadığmı 
ilin eyl~rim . (4932) 

Yeni buğday pazarıotJa 64 
o.lu mağazada Zahireci 

KADRl 

Kiralık ev 
Bebekli kilisa civarında Askeri 

hava Rasat istasyonu karşı sıra

sında h·:ş odalı, kullanışlı vo tnth 
su tulumbası bulunan hir ev kira
lıktır. Tutmak isteyenlerin Siptil
lide Kokinnki fabrikası muhasibi 
Uay Nihata mbracaotları.4925 

13-15-17 

iki gemi müsademe etti. Biri Türk demir üstllnde idi . Yahudi ıemiıi 
gemisi ( Niton) öteki Yahudi ge· dııardan geldi ve giç tarafından 
miıi ( Dore ) dir · Y ıfa liman re· şiddetle çarptı diyorlar . Niton 
iıi bu hadise hık kında tahkikata 1 gemiıi elan y af 1 limanında de
giriıti · Çarpııma ıebebleri , bu 1 mirlidir • Yahudi gemiıi mali ke· 
gemiler limanda demir üstünde 1 f alet verdik den sonra Portaaide 
iken eten §iddetli fırtınalar olduğu gitmiıtir • 

aöyleaiyor . Hasar azdır . Bir ta· j 
lumı dı Tllrkiye ( Niton ı gemiti 

Hüsnıi 

Akka 

Hilaliahmeır civarında Selanik bankası 

karşısında • .. 

Diş tabibi Yusuf Hüsnü 

Hir o·üddellenberi yattığı hastaltktan kurtulmuş 

ve hastaları kabule başlamıştır . 

* * "' 
Teşhislerimde yanılmamak ve hustalarımı müziç ve uzun süren teda-

vilerden korumnk mnksadile muayenehaneme bir rontken cihazıoı ildve 
etmiştim. llastalorımdan şimdiye kadar rontken masrafı namı tahtında 
bir para alınmamıştır ve alınmaz.4927 2-10 

Adana memleket has •. 
tanesi BaştabipliOinden 

• 

Seyhan ziraat müdürlüğünden 

Ziraat müdürlüğü için münn
kasa ile Göztaşı, Kükürt, Arap sa· 
bunu ve çiğit yoğ satın alınacak

tır. ihale 17 ikinci kAnun 935 per
şembe günü saat dokuzda vilAyet 
encümenindo yapılacaktır . Talip 
olmak ve şartları anlamak iste
yenler her giin iş saatlerinJe Zl · 
rant müdürlüğüne müracaat ct-

Adana memleket hnstanesiode 
yapılması muktazi 1984 ira 43 
kuruş bedeli keşifli tamirat açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
935 senesi ikinci kAnununun 31 
inci perşembe günü saat 9 da. Vi
ldyet encümcnindo yopılocaktır . 
Taliplerin şartname ve keşifname
yi görmek üzere her gün hastane 
idaresine ve ihale günü do vilAyet 
encümenine müracaatları . 4930 sinlor.4873 23 - 31-5 - 15 1 
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Muhasebei hususiye 

Mu bam men 
kıymeti 

Lira 

3500 

Cinsi 

Budçe 

Mevkii OönUD1 

Çay kenarında t O ~·:Pı c. el cl1 
1500 Değirmen » 
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Ko<anda köprü bııında kiin idarei buıuıit•1 ~ 
takat bahçesiyle değirmenin mülkiyeti açık artı"' J"'~~ 
yedeye konulduğandan şeaaiti görllp anla1111k tı•Y111'9'f 
muhaaebei hususiye müdüriyetine veyi Koıao utl"i -_,, 
rhcaat eylemeleri ye ihale gUoü olao 24 ki00~ jli1'' 
günü pey akçalariyle saat 9 a kadar Eucüoır.01 ,•. 
kaymakamhi1Dda hazır Lu1unmıları ilao olo0
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