
1881 , Ba,yuganı 
FERİT GÜVEN ---

18 ikinci kanun 1935 
CUMA 

•• -- •• Adanahlar; 
(;l"c_:t>n ht>lf'dıve sı>c_:iminde sıyaeal 

ve soysal ol~unln~unu göstermişdi . 
Saylav eçimindt· hu olgunlukda da- , 
ha çok vıik eltliğini anlouı . 

S KURUŞ ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON İKİNCi YIL - SAYI 3125 

Adana; yUzde dok&an· aliisından faZıa 
rey kullandı . Bununla övünebiliriz .. 
ikinci müntehib seçimi bitti Sar plebisifisinden sonra 

danalı/ar, sağnak halindeki yağmura rağmen saylav 
Çimine yüzde 85 den artık bir nisbetle ortak oldular 

Versay muahedesi mucebince Al· 
malar Sare asker gönderemiyecek 

~--------··--------~ 
C. H. Fırkası namzedleri ittifakla kazandı SAHHR UK : 16 (A.A) - Fe· 

uer alıyı anlatılamıyacak kadar 
zevk ve beyec•n içinde geçmiı
tir . Saat 18 de nihayeti ıelmi
yen bir alay şehir sokaklarından 
geçmeye bıtlamıttJr . Alaya i§ 
tirak edenlerin, tertip ~denler ta· 
rafından evciden tıbmin edilen 
200,000 adedioio f ulaaiyle ge~· 
titini söylemek mubaliğılı olmı
) aeıktır . Çünkü alayın nihayeti 
~elmek için üç ı;ıaat heidemek 
lazım gelmiştir . Önleriade ga
malı salibleri vr. ellerinde istıli· 

koya işaret eden madenler Jmlu· 
nan adımlar1 hamil arabaların 

hrdınd•ıı ğelen bUcum kıtıları 
1evinç ve alkışlar arasında geli 

yorltrdı . Muzikalar Alman aaıi 
milli mJr§ile karışık sar şarkıla· 
rı çaltyorlardı . 

~arımızda , dün de ikinci 
0.~ehib eçimi ; benzeri çok 
1°rülen , göiüs kabartıcı bir 
~•ımu giirUnü§ü içinde deY1m 

ve b'tt" 1 ı .. 
.. B~r gün evvt>I kullauıJan 
uı ıki bia reyden on<lokuz bin 

ar rey'in 11ndıklar1 atılmış 
duğu tahmin ediliyordu : 

Dün , yani ; ıf'çimia ikinçi 
no ' hıya birinci günden da 

ço1c Y•gmurlu 'c çamurlu 
lbasuıı rafmea Lirinci eçim 

ilade11 farkeJz bir fa. li) eti o 
dık batl.rındalri mınzarası: 

d•naı. Türk ;çocuklarının hak
olarak kıvaamtsına drgen bir 
ide idi .. 

Sıadıkların hepai din ak
kapanmıı ve yıpılan sayım 

unda Cumhuriyet Halk Fır
nın mütehib sani namzetleri 
hepsinin kazandıkları anla 

tnııtır . · 

İlci gle ıUr~o ikinci münte· 
L ıeçimiode , Adana içinde 
PJJi ~ otuıüç bin küsur reydea 
ret olan birinci müntehible· 
YDıde aeksınbeşindeo fazlı

ıo reylerini kullınm•ş oklukla· 
•nlaıılmııı.r . Hakiki rakam 
1 Pızu günkü nushıda neşre 
ttiiı .. 

Bundan dört yrl önce yapı· 
b intihablurda , kutlaoılan 

Kurduğu yüksek rejimin el
ra/mda bıilıin Tıir/\ milletini bir 
çelik parçası halinde toplıyan 

yıice önder 

Atatürk 
reylerin yüzde yirmi , yirmibe 
§İDİ bulmak büyük muvaffak\· 
yet sayılırken . ıerek birkaç ay 

önce yapılın Belediye intihabın
da , gerek son günlerdr yapılıa 

aylav ikinci mütehib seçiminde 
Adanalı Türk çocuklaraoıa yüzde 
seksenbr§ten fulasının reylerini 
kullınmak derecesinde göster 

Saylav seçimi karşısında 
Fırka başkanımız bir muharririmize 

duygu ve bilgilerini güler yüzle anlattı 
Fırlcırnıııa Seybaneli baı"••ı 
llürıy saylavı Bay Örge Evren'e 
•ktaın aaat on yedide giden 

1 lbubırririmiz, Bay Örge EY 
l her Yakıt olduğundaa daha 

'e:61Uıl& masası başında gör 
r. 

~ulaarririmizi srören fırka baı 
.' dk aöz oluık ıöyle demiı . 
•• 
i - ~imdı bcaabıaı hemen bi · 

111 rıkımlına iri\ aaç verici 
~llU almaaıy<lım şu anda ıizia 

1 rUıeaaezdim . Fakat hemen 
er vereyim ki Adınalılar ikin · 

lbGntehib ıeçiminde olgunlu· 
'• milli laakimiyet oaurunua 
' güı•l kıvrayııının ve kuUa-
,._I bir 6raeiini yaratmıt bulu 

or ar . 

ıeyleriai vermitlcrdir . Uıkkatc 
değer lıd, kullanılan ıeyler yüzde 
dokıan altıdar . 

Hu miktar bülüa dünyanın 

soyaaUıiını tınıdıgı \ e tıptıjr, 
bütün uluılıt1a kullaoıbildikleri 
reylere üıtüodür . Vıliyetimiz 
içinde diğer kazaluda da buna 
yıkın bir netice alacagımııı mu 
bekkak aayıyoruz. Adıoa merktı 
kazasının köyler intıbab nahiye
lerinde iki gUndUr ardı ahnıp, 
ırHt ke1ilmiyeo sürekli yağ· 
mur ların ahınd. pımuk gibi ıs
lanın. dize kıdar bıtın çamur 

dikleri siyaeal Ye Roy11I olguu· 
Jule : Türk Milletinin büyük yı 
ratıcı ve yaşatı<·ısı Atatürlcün , e 

ıı. onun büyük kurumunun , bilgi
)i sevk 'e idare sisteminin , bü
tün düoya uızertnda hıyret ve 
taktir uyandıran, büyük bir ese
ridir . 

Tiirk Milleti : her güu daha 
ı;ok olğunlaşan 'e her gün daha 
çok 'erımli \ e feyizli bir amaca 

doğru ) iikseltn , 'büyü barı kah 
idarenin içinde , her gün daha 
•:ok ) iiksef ,cek . dıha çok balıt 
lı 'e rıurlu olaçıktır .. 

Adanalı Türk ç..ocukları ; 
bundan bir sene önce yapılan 
Almınya Reisi Cumhur intiha· 
hındı 1 Jnıau bılkıoın kull•n· 
<lığı reyleıin yüzde seksanbeti 
geçm,meaine kuşı , Türk bü
yük ulu l. urultayı Saylav seçi
minde hu niıbet~ üstön rey kul
lanmış olduklarının . biitürı 
dünya nazarındaki değerini ve 
teıiriai herkesten iyi bilirJer ... 

Bizim bu seçimde lcullındı 
i•mız r.,y adedi : Türk Milleti
nin ve Türk Devletinin oabir 
yıl içiad11 nasıl bir kurum ya
rattılclarıaı , en büyük doğruluk· 
lı dış budunlara ve yad uluıla 
ra gösterecek çok pırlak bir 
ı;ıoysıl 'akııdır ... 

Mısır kredi tahvilleri 
Kebire : 16 (AA) - Mısır 

kredi fonsiye yüıde üç faizli ye 
ikramiyeli tıbYillerin 15-1- 1935 
tarihli ketidesinde atideki numa
ralar kızanmışlardn . 

1885 tarihli tahvillerden 469 
302 numaralı tahYil 50,000 frank 
1903 tarihli tahYillerden 460,302 
numaralı tahvil 50,000 frank 1911 
lıribli tahvillerden 9.J, lbü nu· 
maralı t•lıvil 100,000 frank . 

Tr ahum hakkında bir 
konferans 

Siird 16 (A A) - Doktor Na
şid tıtfından halkevinde trabum 
b11tılığı lııkkındı bir konferans 
verilmiştir. 

Güneş bıtar baımaz şehir par· 
lak bir surette ziyaya boğuldu 

hemen biitiin evlerin önUnde Hit
lerio bir metre boyunda bir fo
toğrafı asılmıştır . 

Polis Hitlu ıl~ylıtarı lıülüu 

mulıalrfet mt.rkezlerini boşalt 
mak için tedbirler ittihaz etmiş
di . uıu~ı., arası polisi tarafın
dan alınan teli birleı sayeıindt> 

hiçbir hacJise olmamıştar . 
Havas Ajaıııı Heyiam men 

sublırınıo hozgunluk acııı duy
duklarını ve kendilerini emniyet· 

Geri•i ikinci firtikte 

Yurdumuzda telefon işleri 
Pos ti\, telgraf ve telef on 

memurları için neler düıünülüyor? 
1 Jus arkadııımızın bir yazı

cısı Ankerıdı , posta , talgrıf 

\e telefon itleri üzerine söz söy
lemete sılibiyetli birisile konu· 
tarak şu aşağıdaki malumatı al
mıştır : 

Posta , Telgraf Genel Mü· 
dürlOğünüa , Ortı Anadoluıu 'nuu 
bazı valiliklerinde telefon yolla. 

rı yıı,malc üzere ,bağlı olduğu 
Baymdırbk Haka•hğındın emir 
aldığını bili} oruı, Genel mü
dürlU~il bu iti bışarmak için 
gereken çalışmalua baılamıt bu
lunmaktadır . Bu valilikler Ada 
na , Mersin ve Sımıun'dur . 
Hundaa bıgkı . illcyaz ortaluına 

Geri•i UçUnoU flrtikt• 

Suriyede inkılab hareketi 
başlıyor! 

---------------------Yüce komiserin mebusan meclisini 
fevkalade toplantıya çağırarak yeni 
Cumhurreisi seçtireceği söyleniyor -------. ------
Şamdan bildirilditine göre 1 vasi mıhiyette görenler de vardır. 

Reısicumbur Mehmet Ali Abidin'in Son srBnlerde Suriyede çıkan ıiya-
h11hlıfı günden ıüne korkunç si dedi kodular umumi efkarı le 
bir mahiyet almaktadır . Şaman mımen bulandırmııtır . 
meıbur ve tanınmış doktorları Fransızlarla , ltalyaDJarıu an-
taraf ındaıı muayene Ye tedavi edi I.şmaıı .Suriyede ayrı ayr1 teftir· 
len. Mehmet Ali Abit biç bir ~im· J teri davet etmekttdir • 
ıeyı yaoına kallul etmemelctedır · Sar btvıaııada yapıl,.n Plebi-

Reısi<'umhurun bu b11talıtını ıi· ıit'in Almaalar lehinde tecelli et

Kar, Yağmur devam ediyor 
meıi burada yaşayan ve istıklil 
iıtelclerini ber ıaman ortaya ko
yanl•rı yeniden umullara düıUr 
müştür. 

. Adauaaıo bölUndüg"'ü on 
ınfb 1 ab ıuhuinden Mıdık , 
•pı ' Ulucımi , Kocavezir , 

Ju ovanın içinde 111llarla yürü 
yerele yıyı, ıth 11ndık batma 
ko§utın ve tifÜ§eD Çukuro\ a 
Tork çoculdarıaı bütün dünya 

at.. yeridir . 
Dedi mubarrırimizia da-

ha baıka bir haber vermez· 
miıiaiz ıüaline karşı. 

Y d d 1 d F ran1tzl1rın uiradıkları bu si
U r um uzun doğusun a ve şima in e )llİ hnimet Suriyede yeni bAdise 

soğukların şiddeti kesilmedı, cenub ve bah ~:1:;~~:!;~:.::;~an• çıkmHın• 
t f b 1 • kf d "' "' Ant ık\ •da çıkaa•' Yebi lftio •. 

·~~ğ , lıti~lil , Kurut16prü , 
urkocıtı saadiklarıaın rey 

•lırı aayılmııtır . Diğer 6ç 
•b tubesiade kullaoılacık bi· 
lllUat•bib reylerinin tutarı t ~~n yirmi dokuzdur . Bu ka· 
•rınci mllnlehibden on do 

:ıa ildylr altmıı bir müatebib 
'Allanmıı Ye Ulu Önderimiz '.. ._ llr~ua blyük kurumu olın 
•11aıı ••aazetlerinı ittifakla 

" - Ne kadar Sl"vinecek 
bıbcr veraem o kadar aç göılülülc 
edrcek~in .,, 

o ... mitli . 
Gerçek bu döı t sene eneline 

gör., umulmuyan haberi alın a
damın d•ha ocler beklemrie hale 
lu olmu ki gözümüz doyıuo? 

Oeyerelc mulınıirimiz mem
auoiyttle ayrılmııtar • 

ara ına o mı ar a yagmur yagıyor . arkadaıım.ız Şamdan ıld•i• mılô 
Evvelki gün alcpm üzeri bat 

lıyan yatmur • dün de !.iç dur· 

madan devam etmiştir . Bu yağ
murun: hütün ÇukurovayadOştü
ğü gelen haberlerden anlaşılmış· 
tır . 

Ha98oıu bulanık Ye bulutlu 
olm• ı \e fa ıla ile yığmurun de· 

'am etmesi tehrin umumi haya· 

tındı bir durgunluk h1&d etmit· mıh f67lece kaydetmektedir : 

tir . • • * 
Hava vaziyetinden aDlıyanla 

rın s<iylediklerine bıkılıraa bu 
kış metsiminde dahı birçok yağ• 
murlu günler görmek m1lmkün 
olacaktır . Toprağın ku~v•tini 
artırma bakımından bu yağmur 
lar çok f •ydıhdır . Y aln.z , ha 

- Gerisi OqOnoO flrtlkte -

Relıi Cumburuo laastılıkJarı 
devam etmıktedir . Doktorlar1n 
16zünt röre, Meıarelya doktor 
ların mflrakebHiade uzun mUd· 
det dirleomeie muJıtıçhr . 

Bu vaziyet karıııında Riya· 
- Gerlıt ikinci flrtlkde -

-

T r aş .. -·-Y akıu tanıdıklarımdan bir Bayan. 
diin bana hir mektuL göndermişti • 
Trışı uzamış erk~klere pek sinirlr.
Df'n bu Bayon • ml'ktuhunda şöyle 
diyordu : 

" ... l\araılou . !i!&lvar v~ uç 
t'lt>kli l"ntari , f"rkt kll'r için artık 
tarih~ korııın "~ ııu·ak Ptoo~r•fya 
miizt>lt>riode ) i"r tutan birtr kılık 
oldu . Şimdi bt"r yanda pantıloolu 
<~akl'lli , kt>llç kulak ) f'riude Bıylar 

dolaşıyor . Hiç kii§ilm etmiyorum ki 
tt·z vakıtıe çar er ve peçf' mosıuralı
~· dı kuradon vı• ~ah arın yınanı 
gıimiilN•ek .. Bılıhıı hunlur beğeni· 

lrt•tk 't" inm uil •t• ı k 'eniliklerdir • 
Ant ak luıkıyorımı do; kt>ndine çeki 
eliize·n 'ı rıueıtı· ii enıni} en bazı Bay· 
lamı trıı iı:irıe lırr ıwtlı>nse aldm§ 
rııııt- işlt>ri kRroumula 1'İnirlf'nmek· 
lı>n krndimi ulamı) orum . 

Uiitiirıiin lıir ;?t'Z ; lf'rtemiz , pı• 
rıl pırıl ilıiilil lıir cllliııe .. Pırıl pırıl 
yakalık H' krıt\ aı .• Pırıl pml bıiyatı· 
ıiıılt• ıurnrınıı" lıir 111u; .. Pırıl pırıl 
lıO) ulı lıir İL'kttl'pİn .. Fakat bUtün 
lıunlnrın ııraıııntlıı hir haftalık traıla 

kııır kılır fırçaıo,mış hir suraı! Ööööö •• 
A klmııt ıı,elllikı · ı· iı;inı iirpt"riyor ! 

11 ıt) di !'lll lıildiğimiz dualı mu· 
alı çı 'ı ılıııı ıkıl ol a ıw i:se.. Am-
ma hıı mubnrı·kh r ıi it> de~ deği .. 
Sırf trnhrllik 'f' afff•dersinis 
ırf c;evrelf'rim hiı,,:e ayarcaaına sil• 

rüp gıden hir say~ı ızhk .. 
" olur ım Ha) Kosküç ; ıu an· 

lıulığım ~R){!;I ız Ba)lara ı1ivri kalemin• 
lı• i~n .. li lıir ırnı> koııftrım ı venıen 
de~ sulıahlorı ) ııınkıarı kalkınca illı: 

i;: olarak ıraş olnıaı!a ahşmalırmı 
öıtiltlt'llf'fl ! 

Hem kuzum köekiic;çüilim , val
lahi şaka J ... il lıu sözlerim .. hıni 
~öyle ıra ı uzamış Bay görmezmi· 
') ıoı , l anrı ııe•ni iııandırsm , nf'rdf'y· 
ı- iı;imr üAiirıu gt•liyor .. Sonra hu 

ıraş i~i lıahalı \ e yorıı<'ıı bir it de 
olmasa gerek.. " ola<·ak ı.anki ; alt• 
1111, p1ralık yerli hir bıçak ve üç bet 
dakikalık bir uAraımadır bu .. 

Saygılar Bny Kö11gfü; • ,. 

• • 
aiııl traılı lit) lar ; yukarıdaki 

dilf'Ai µ;ilrdünUz ')e ~. Artık hundan 
ııonra ıraılarınıza ı)r.roli nlaraksroıı, 

Ü) lf" l!allapalı ruça gihi suratla ge• 
ıuiyf'{'f'ksiniz.. Yok ı karışmam alim• 
allah • çe\ rt>oizdt>ki Bayanların <ililr• 
ıu iind.-11 , ize karoı Luruo lnvm • 
larrndau , dudak lnilnişlrrindeo kur· 
tulaıuauınız orıra .. 

Hem hu kt- kin dılek, oyle : 
A kardf' • benim kör ola ı 

ıtkalım ı,;ok f'rt • hf'r bıçak bu ~ür 
ormanda itlemh or.. ~oora, yüzümün 
dtrisi de inadına yumıak olduğu içıa 
ııı.,ıe gUn aşırı troto mum oluyorum, 
ııe yapı) ım ! 

'\ ıhnrl da : 
... inan ki ırat için vıktt im· 

lunııyorum da ... 
(;ilıi martavalları bir ma&eret 

ulıırak dinliyN·ı-~e heozemiyor. Öyle 
ise f'V uzun traılı, sakallı bebekltr; 
timdi hrni dinleyin : 

Hu nc1an onra f'\ inİ7.İn ekme&in· 
dl"n Hn<•f' suratınızın lıraıını · düşü• 
ıırc.-ksiniı vr kf'ndinizi buna ahıtı· 
rae11kB1111z ! \' ok11, bak söyliiyorum; 
varın, Bayan Sayla\ lıırdın birisi çı· 
kar vr iki 11trrlık lıir lt>kliflt', rab
hım ı>sirguin, hepinizin canına 
okur ha ... A)a~ınızı denk alın ! 
Baksonız'a ePıki çamlar hardak ve 
tski kazaklar kılıLık oluyor ! Ne 
yapartıımz aman sana uymuyona, sea 
zamana uyacaksın ! 

Bu sözlerim, ııra lı gezweıe 
11lı1km Bı larıo kula~rnda küpr. kaJ. 
aın ! 

Koskılç 



Fıırtlk : 2 

Bir Alman gözile 

Türkiye 
Y•zan : Alm~n istihbarat bUrosu lstanbul daimi muhabiri 

VV. E. Breli 

Geç~n yıl Aokarada bir pa- ğu bellidir . Bundan b•şka ve 
rola ortaya etılmııtır ki bu söz daha çok bir dikkat ile Türkiyet 
Türk siyasasınao tek manalı bir Tralcya aleybirıe çevrilmiş olan 
ifadesidir ; "İçf'rde ve dişarda Bulgar revizyon politikasını bir 
barış:,. Bu sözün gcrçr kten An· çarpışmaya sebebiyet verebılecek 
kara hükumetinin proğramıu mabıyette görmektedır • İşte .. hii-
t.-şkil f'lt ğ nı Kt'malist Türkıye tün bu ihtimaller heseba katılarak 
lehine kabul etmek ger,.ktir . son zamanlarda Türkiye . memle· 

" İç.- rıde barış!,, h11kkıoda, ketin müdcıfaa işl<"rlni tamamla-
Tüıkiyeı ın u%ıın yıllıtrdaoberi iç makta istical göstcrme~tedir. Bu-
siyasada h ıç bir güçlükle kar- nur f., be.aber Tür kiye 1935 bub-
şılaşmamış mt-ıut hır durumda ran yılında bir taarruZR uğramak· 
huıunduğunu ıöylemrk kifayet tım korl&madığı gibi kl'ndiıioin de 
eder . İkı kııanın eşiği( de bu· b t- r berıgi bir taarruz lcasdı yok· 
lucıan doguaun bu otorite- sahıbi tor : ancak c: kuvVt tli silahlar ile 
devletinde ıek bir siyasal tıı ka temin edılmiş barış ,, sözü Türki 
vardır ' Bu farka Cumhuriyet y .. de on yıldanberi her bir siya-
halk fırlcıısıdır • Fırkının lidni, ıal faaliyetın ilk ve tSSI temeli 18· 

devlet reiıi Kemal Atatürk yılmaktadır . 
dilr . Türkiye faal ve cevval barici-

Bu fırkn Ankara parl"mea- ye bakan1 Tevfık Rü~til ArH va-
tosunda hemen tam bir ekseri· 11tası ile siya'!al yoldan paktlar ve 
yeti haizdir . Bu suretle Türki muahedelere tasavvur edilebilen 
ye Cumhuriyeti müteaddid fır- her türlü barış teminatlarının is-
kaların polıtikaları karıısında on tibsaline gayret etm~ktedir . Fa-
larıu arzularını hesaba katmak kat biç bir valnt bunlarla iktifa 
meçburiyeıinde kalmaktızın uzun edilmiyor . Sovyet Ru!yadaki nll· 
bir istikbale şamil emniyetli munesine göre btş yıllık ökono· 
bir iç ,iyaaa takib ve tatbik e mik planın müdafaa programı 
dehılecek durumdadır . ve dP-misyolları inşaatı ile birlikte 

Tü• k ye Cumhuriyeti dıı ıi· tatbik edilmesi gösteriyor ki Tür -
yasasına , müdafaa siyasasına kiy~ içinher şeyden evvel gelen 
aid b"defleıt ıle kültürel ve Ö· en mühim iş keodi emniyetidir . 
l<oııomik hedtfl• rin ayni emniyet- Türkiye ayoı zamanda yabancı 
le tayin etmiştir . Soa on senenin memlekttlere karşı geniş ve fazla 
verimine bakılınca bu hedaflere mikyasta ıeahbüdata girişmekten 
ulaşıldığı anlaşılır • çekinmekte ve bugün her güçlüğü 

kendi baıına karşılayabilecek bir 
1935 yılı Türkiyeye siyasal vaziyette bulunmaktadır • 

hayatın bütün alanlRrıoda bir ta 
Türkiye cumhuriyetinin 1935 

\um yeni muvaffakiyetler kazan· 
yılına biç bir gailesiz ve endiıeıiz 

dırmıştır . Ayni yıl içinde An 
kara yakınıarkın bir siyasa mey- girmediğini ' parlementoyu vakıt-
danı idi ve bir çok ıiyasal zi sız ilga etmek ve yeni ıeçim yap . • 
yaretlere saboe olmuştu . Bu zi· mak karari göıteriyor · Bu {bek· 
yaretlt·rden İran ş .. hıoın pek çok lenmiyen kararın sebepleri iç sİ· 

yas11ya ait olmayıp Başvekil ls-
ebemmiyrtli olan zitaretir YuaanS t 

met nöoünlln sözlerine göre hu· harbiye naur1 geoerel Kondilisin 1 · ,. ·b t ILt · nun ıebeplerioi Avrupadaki fger· 
zıyare ı ve 111 aye ı K rşrın son • . . 
l d B ık n ·1 la·f d vl tl · gın vazıyetle aramak gercktır . 
arın a a 11 ı ı ı e e erı . 

. 1 . . işte Avrupanan bu gergin durumu 
barıc•ye oıızır erının zıyaretlerı 

k d .. M ı·· ld .. 6 Türkiyeye milletın v .. k&letini ye· 
zı re eger . a um o ugu z- • 
re bu son ziyarette Balkan pak- niliyerek öoümllzdekı dört ıeııe 
t kd d h• ain zorluklarını daha kuvvetli bir 
ınıo e ın eo ır seoe sonra . • 

hk b. k ı ı · ı· tarıd• kartılıyabılmek içm mü· mu em ır şt- ı verı mış ır • • . 

B ti b .. B lk k cehbez olmak vaıifeıını yüklemit· u sure e ugun e an pa . 
t "1 b. B Ik .1 l"'f . tir . Yenı parlementoda genç oes 
ını aag am ır a an ı ı a ı o· • 

1 k k d t k K .. ilk lin 1 c~phe mubarıplerinin ve mu-ara ay e me ve onu uç ı • l . 
't.lif ·ı .. · l t k k tahessıs 1e.ımse erın daha kuvvetli 
ı ı ı e muıavı u ma gere • l 
t. B • kt . 1 • • ve çok o arak temsil edıl teli 
ır . u yenı pa 118 emının b ki k . 

ehemmiyetini değerinden fazla e f'Dmt- ledır · Seçim yaıı yük-
göıtermek istemeksizin ıöylrmek seltilmiıtir · Şimdi kadınlar da 
icab eder ki bilhassa Maliye ci ırçmek ve seçilmek hakkını haiz· 

. dirler . Başkaca yeni parlf'mento 
nayetınden sonra ve bu cınayet . . 1935 1 d ak .k 
yüzünden Tuna havzasında ve '~'.n .. yı ın a " . on?mı ve 
h ... y k kt b l l kulturel alanda mublm ışler vnr-
atıa a ırışar a aıı o an ve 
b · d 1 d.) k dır . Bu yıldönlimü Türklüğifo 

aa a zıyıı c ııa e e ı me t~n u- k··ı .. ..k . 1 d 
b 

u tur ve o ·ooomı a anın a tev0 • 
zak ulunan endış,..lerdrn sonra l ıy n r 1·ı1· '-ı ... ı" •t b" k . . uı o e yeo rı: ,.., oe aı ır ço 
bu ıusl'"mı daha fazla dılc~atle mObim tedbhlerin alındığı bir yı -
göz ô ünde bulundurmak lazım 1 d.. .. ..d" n· k f 1 

ın ooumu ur . ıo ıye et eri 
geliyor · nin yasak edLlmf'li eskimit Tiirk 

Her Jle kadar Türkiy harbın musikiıinio ve köylerde kullanı-
ıonuodanbai Aıyadakı sıyasal len çok renkli ve karmakarışık 
misiyonuumna dönmüş bulunu- prk ktyAfctlerinin kaldırılması ve 
yorsa da boğazlarda bekçı)ık r l· oibayet soyadı kaauou bu tedbir· 
IOoli haiz olması ve siyasi coğ ler aresıodedır . 
Jafya bakımından Balkanların - Daha on sene evvel imklnsız 
velevki küçük bir kısmının ol Şf"yln olau hu ltedbirlerin şimdi 
ıun - Hbiplerindea buluuma'1 ar1z11ız tatbik edilebilmesi , reji. 
itibarile Balkanlardaki ve hatti min yerleımiş olduğuna d~lilet 
Orta -Avrup8claki iokiıaf ile eder · 
aılnca alakadardır . Türkiye başkalara tarafından 

Dollfus öldürüldükten sonra mUmaoaat edildiği müddetçe t 

İtalyat Avustnrya arasında asker 1935 yılının da kendisi için sulh-
kıtaları tabşid ettiği valut. bu ptrverane bir inkişaf yolunda içe· 
hareketin Avrapanı ken.rıada bu· ride ve dııarıda muvaffakıvetler 
lunan Türkiy<"deki aksi bilhassa kazandsrıcı bir yıl olmasına çalı-
gürültülü olmuştu . şacaktır ------İtalyanın Afrika ve Asyada . Kaynak çıkfl 
yayılmak ihtiyacında olduiuna da
ir Musoıiniııin malum ıöylevio

denberi Türkiyer.io ltalyayı lcen 
disi için bir tehlike kaynağı ola 1 

rak aörmeğe mütemayil bulunda-

Balilcesir Halkevi tarafından 
ayda bir kerre çıkarılmakta olan 
kültü r mtcmuasının 22 inci Sd

yısı deit;rli yazılarla ~ıkmııtır . 

Türle Sözü 

Bahçede ( ŞAR SAVALARI) 

Yirmi kilo sirkeyi 
aşırırken 

A•ab Mahmud adında biriıi 
bir gece ansızın Bedıi oğlu Rah
m~nin ahırına ğirmi~ ve oıada 
bulunan yirmi kiloluk içi ıirke 
dolu bir şişeyi çalmak pşebbü· 
ıünde bulunmuıtur . Fakat gö • 
rüldOgUndeo. ıikayet olunmuş ve 
Arab Mabmu:lun bu iıi yapıp 

yapmadığı hakkındı araştırma

lara başlanmıstır . 

Köylü kadınların da iştirakiy 
le görUlmemiş bir seçim 

yapıldı . 

Kulağını kesmiş 

Evvelki gün Salih oğlu Ali 
adında birisi, kavga ettiği Os· 
mao oğlu Osmanıo kulağını çakı 
bıçağı ile beş günde eyi olacak 
kertede yaralamış ve yakalana 
rak polise teslim edılmiştir . 

Barda bardak , şişe 
kavgası 

Yıldız barında evvelki gece 
Ahmed oğlu Saffet , Abdulkerim 
oğlu Mahmud adındaki kimseler 
sarlıoı olıuak birhirleıine bafifden 
başlıyao bir aolaşmamazlıkla bar
dak t eandalya atmağa .başlamıı· 
lardır . Kavganın çoğalmasi fi 
zerine barın düzeni de bozul· 
muş olduğundan suçlular yasaya 
çarptırılm11lardır . 

Yatak odasına kadar gir~n 
bir hırsız 

Prezefoli'fabrikası sahibi An
tuvanın evine kim !olduğu belli 
olmıyan bir kolu uzrın girmiş ve 
evde serbestçe dolııarak bir ceb 
ve bir masa saati aıırdıktan soara 
küçük kıtada bir de tabanca çal
mış • 

Antuvao tilciyet etmiş , araş· 
tırmalar• , soruıturmal~r.a bıglan · 
maştu. 

İzin .. 

Adana eıtma milcadeleıinde 
~itip Ferid'e bir ay izin verilmiı- J 

tır • 1 
Tayin ı 

Adana meml,.ket baıtabınes! 
bemşireliğine Diyarbeklr mem· 
leker hastahanesi hemşir,.Jerindcn 
L~man tayin edilmiıtir . 

Soy adı 
= 

~l'en:I Bayan C,.mile ve kar
de~i Karaisalı nüfus kitibi Bay 
Ali o~lu .Felhit kizı Nadide (Yü 
ceıoy) soy ıdını almıılardır • 
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Çocuk bakımı 
Hakkında öğütler 

Çocuk Pelr~eme kurumu ( Hi · 
rnayeıetfal ) annelere çocuklarının 
bakılması usullerini gösl ren .. ğilt 
ler haıırlamı~tır: . Bu dğütler süt 
çıgıadeki bebeklere birinci ay
dan bııtayıp 12 inci aya kadar 
ne şekilde bakılacaiuıı bildirir . 
İsteyenlere her ay için bir öğUt 
parasız olarak gönderılir • Aa 
karada çot:uk esirgeme kurumu 
başkenlıgına bir m rktupla çocu· 
ğun kaç aylık olduğunu ve bir de 
adres bıldirmek kafidir . 

Kurum ; çocukların terbiye 
ve hastalıkları hakkında sorulacak 
silallere de parasız olarak cevıb 
verir • 

Zeytin rekoltesi 

Bahçeden bildiriliyor : 

Saylav ''çmek Utere bahçe 
kat:asında Belediye hey'et tefti- , 
şeıi tarafındın tefrik edilen se
kiz mıntıka f.ntllıap şube!İne 
k6ylerden kadın ve etkek toplu 
olarak intihap yerlerine koşarak 
C. H. F. sı tarafından gösterilen 
ikinci müntehip mımzctlerinc se
ve seve reylerini vermiılerdir . 
Bu durumda bir seçim şimdiye 
kadar Bahçe kaıaısında hiç Lir 
in!ibapta görülmemiııir . 

~--------···-----------
Soyadı 

Talimatnamenin son şekil 
bildirildi 

Soy adı taHlbatiıamesi en son 
şeklile dOn vilayete gelmittir . 
Talimatname soy adı mıntakasını 
üçe ayırmaktadır : Köyler , kesa· 
balar , şehirler . 

Bir çok nüfus daireleri bulu· 
nan her oiifus dairesi ayrı bir ıoy 
adı mıntakael ayrılmaktadır . Bun
dan dolayı her nahiye bir soy adı 
mıntakasıdır . Şehir dışı köyler de 
birer soy adı mıtakasıdır ~ 

Öoce ba§ka birisi tarafından 
alınm1ş bulunan bir soy adınl tak
makta ısrar eden kimse ( Ak , 
Gök , Büyük küçük , Artık t Yet· 
kin ) gibi biri sıfat veya < men ; 
men , li, a t çe ) gibi Türkçe bir 
ek yeya (er t alp t ~tekin t ata· 
man ) gibi önüne veya sonuna bir 
isim koyarak buuda bir değişiklik 
1aparlar . 

Alınan isimler , nüfus ve be· 
lediyelerc~ berkesin göreceği bir 
yere asılır . 

Bartin'de 
Okunan gazeteler 

Bartinde çıkan "Barlinu fiı·
kada ımız alt ay lince iie bugü
nü ; orada okunan gazete ve 
mecmuaları aşağıdaki sayılarla 
gösteriyor : 

6 Ay Öııce Buğü~ 

Cumhuriyet 12 :iO 
Son Posta 30 30 
Akşam 5 8 
Zamau 6 4 
Yedigün 32 40 
Hafua ~O 20 
BllyUk ğıızetc O 15 
Ansiklopedi 36 1 
Akbaba 8 8 
Yen iAdam 8 2 
Milli et ~ c• 
Vakıt 4 o 
Köroğlu 35 O 
Karagöz Ş n 
Sioıf muahımi ıs 15 
Çocuk sesi 10 15 
Afacan 8 15 
:Mektebli 15 10 
Ç•lışkan Ço. O 20 
Foto Süreyya 15 15 

Bunl., dışında bır kaç abone 
vardır • 

Sivas - Erzurum 

iç borçlanma tahvilleri 
Ankara 16 ( A. A. ) yüzde 7 

gelirli Sivas· Eı zurum demir yolu 
istiluazıoıo hu def• ihnic olunan 
iki milyon liralık ilk tertibi iştirak 
için tayin edilmiş olan aiti gün 
içinde tmamen satılmak suretilc 
dün akşam muvaffakiyetle neti 

Yuoaoiştanıo bu yıl zeytin ya· 
ğı miktarı 85 milyon kiloyu bula 
cağı umuluyor . 

1 
celenmiştir. 

Yuuaoiıtanıo zeytinyağı isıih· 
salatı J 10,000 ton tutmasına mu 
kabil İspanya 250,000 ton , İtalya 
200,000 ton , Türkiye 30r000 , Af· 
rika 880,000 ton mal elde edece- 1 
ği tahmin ediliyor . 

Karahisar 16 f A.A) - Kazı
mıza gönderilmiş olan Sivıs · Er
zurum tren yolu tahvillerinin sa 
tışı içiu bugüo halkeviu<le Mr 
toplantı y•pılmı:. ve gelen tahvil 
ler tcmam~n satılmıştır. 

Sar plebisitisinden 
sonra 

- Birinci firtikten artan -

sizlik içinde bulunduklarını ya· 
zıyor . Hitler aleyhtarı katollk · 
lerln önderi Horman bayatıodın 
korkarak sar İngiliz polis mildü
' ünt mura(·aatla bimıycRin! rit a 
e mişÜr. 

Ohür tarafdan 15 Fransız 
ailtsi nazı tebdidleri karışında 

evlerini terkederek madenlere ~ı · 
ğınmıalardır • Dün ak§am mnlıa 
lifler, uluslar derneğine ··e ulus
lar arast kurumlarına müracaat 
ederek şartla asayiş mesuliyetiuin 
henüz kuruma ait olduğunun ie
tiyecekJeri sÖy leniyor<lu . 

BOUNES AİRES : 16 ( A.A } 
- Hukiimet Sarin Almanyaya 
tlönmes · müba~ehetiylc Alman
ların bayrak çekmesine izin ver
miştir. 

SARBRUk: iu ( A.A ) -
Sosyalist ve komuaist gazeteleri 
dünden beri neşriyatı tatil et 
mişlir . 

LYO ~ : 16 ( A . A) - Sar 
göçmenlerine ait işlere bakan nn· 
zırlar komiAyoouoa ba~kaolık e· 
den B. lieriot reyiam o titesinln 
ortaya atacağa meselelerin her 
keste-o önce uluslar kurumuna 
söyleyeceğini ve makamlarının 

samimi yardımlarıua her halde 
mazhar olacığıot söylemiştir 

CENEVRE : 16 ( A.A ) - Sar 
üçler komitesi düokü taplantıSın· 
da reyiam netice~inin tatblkin~ 
ani Sar hıvzasıoın Almanyaya 

ilhakına dair bugün uluslar ku
rumu konseyine vereceği raporun 
metnioi kar~.1.la§lırmı1t1r . Büyiik 
devletlerin mümessilleri ve bu 
arada Lıaval bu müoas~bctle lıer 
halde beyınattı buluna aktır , 

SAHBHUK : 16 ( A.A) -
ilavas Ajansl mubabiıinden : 
Reyiam komisyonu İogiliz asker· 
lerinin muhafazası altında bulu· 
nan rey puılalarım hamilen dün 
buradan Cenevreye hareket et
mi tir • Bu ane kadar ötede he 
tide tjek böyük ehemmiyeti haiz 
olmayan bazı hadiseler vuku bul 
muştur . Ezcümle Alman cephe· 
si ü~"!eri nosyal demokrat IUrka 
meıkezirıi ku~atmı~lar \'e iÇcriyc 
girmeye ie§elıbüs etmişlerdir . 
Hukumet çarpıımalara mani ol· 
mak iı.:io burasını kıpıtwıştır . 

PARİS : 16 ( A.A) - ista· 
tuko Parhdn Sarbruk muhabiri 
Sarin Lir Çok !' etleriııde l1'ransız .,. 
)arın nuilcr tarafından telıc.lit e 
dildiklerini ve hükğmet komis 
Jbnlınıı mllrat aat int ·tuıiyetio · 
ele kaldıklannı bildiriyor . Evle
rhıden kotuları is ki i m kteb 
binasına ı,ığınmışlardır . 

LONDRA : 16 ( A.A ) - Sar· 
re plebisiti münasehetilc manc
b~eter puardian yaııı or keli!:Dc· 
nın tam manasiylc IJU intihab 
serbest bir int\hab olmu~tur . 
Almanya aleyhinde rey vermiş 

olan kimselere akibetiııe olacağı 
hakkımla cndi~eye <lüşcn bu ga
zete uluslar kurumu konseyinin 
onlara mudaraa etmesi l~ım gc
l< t!eğini ilave etmektedir . 

CE ~EVRE : 16 ( A . A ) -
Hoyter Ajansının selihiyeltar 
mıhafıldeo istihbarına göre ulus · 
lar kurumu konseyinin içtimaı 
tehir cdilmiıtir . Çünkü .Fransa 
lıüktlmdi Sarre arazisinin asker· 
likten tecridi meselesini ileri sür 
müştür . Versay muahcde:ıam .. 
sinin 42 - 'İ4 üncü maddtleriae 
nazaran Hen nrhrinin sol sahi · 
linde bulunan hütiin Alman ara· 
zisi askerlikten tecı id edilme~ 
ve orada asker ikame edilmemek 
icab etmektedir . 

Bundan başka liransızlar as
kerlikteıı tecrit i:.ine sevkülceyş 
demir yollarının ve demir y<>lları 
istasyonlarında mevcut oluh a~
keri trenlerin tahmil ve tabliye- 1 

Suriyede i 
harekeli 
~ 

- Birine• fırti ~ 
ıet Cumhur 

111 j,lt '11 
ortaya çi\cOlll ~ ~~ 
çok dedi kodu 
h . say lendltı::. 
komiser rnııdd~ ._ı 

ctıııJP 
mebusan oıe ~ 
toplantıya ç~ 

) • 1 
Cumhur heıı 

edecektir' 
1 ft•• =""' 

İ)iğer tart v~ j 
Donuba . k~da~Jl• ., 
bunun ıçın 11d .. l': 
nın ancak f r:ie~ 
sonra yapıla ı ~ Jı 
mektedir. oıi~ı d• 

'

. re 11 fj 
ra mrc ıs ·dif' 

• • .tJu t• ıı.l .Jlllllllr•nı 
mı§tır . . . ilitie• 
açılma ışılt 
mektedir · , ıoO 

Getıei (U1110 iti 
() .. azdeki b~ 

oum 1 bJf 
yede siyası 

kak gibidir ·. bit 
DomartehD -' 

ırelec:IF 
dır Şama • tal 

zabı 
Şam~ d 

!etinin pölı•' '•• ll ~, ıod 
diye çavuş ar 
lanların poli• ,.-,P 
l.(mda vüıer• oa• 
ladığı kararo• • 

•• .s koro 
Uıere yutı;; 

rilmigtir · ıco' 
Bu kırıt• dff' 
1. • a ı,eıe 

le!\ ı;ODf kll , 
kilat yapılacS 



Cornelius Gurliff 

Türk mimarisine büyük yardımları 
dokunan büyük Alman miman 

11 İUrk taribi tetkik cemiyeti 
eılıur Alman fiİimi Coroelius 
u~litt 'i 1 llkkanun 1935 de 85 
cı dog· um gu' ü ü ıa·· .. " n n n yı onumu 
Y•tndığ1 gü·ıdc f&bri azalığıoı 
y~ tmi tir. Bu suretle 'ürki· 

• uk aıima ti bıJgı· 'sine msal
ı b' ır urette hizmet etmiş olan 
araıtıncı bilginin hatırasını Ü· 

rôn ile d . 90? • a ehnış oluyor, onun 
de basılmJj olan 11lstanh1JI 

•aııHlsi,ı adındık · b i ik ve de 
*r •~an es ıini kim tennnu. bu 
eri ile Gurlitt, şebriıniz.io sayi· 
ı abfd J · i Oô . erın ve bunlar ı aurıdı 

camı ve 40 kıliseyi 205 tablo 
leriude "e 224 · ·ı ij .. il ' reaım ı e num 
u ~ nrliı buluıiyor. Bu bilgin 

0 111 ha ka Edirne ve fzoikde· 
' rnehani halkında da bugüne kı-
•r daha i · · .. d • 1 i yısı \ucu ı gehri me-
: 01?0 iki eııer çıkarma tır. (*) 
t ~ııleybd n evvel bu ı ylere 
ı./lrıler noksandı. Fossti, al -

' rg, !Edh m p,ı n, Förcblıei 
er \'e t • , . l ·ı · rzygovıkı nın e r crı . 
>ı birkıç eaerden arfiaaıar cdi· 

cc bıkim nltınların Haliçte kıi· 
Pl1

1 ilahtı r aın mim riai sanat 
r u' • ' 
I 1 1!:1n kırmakarışık bir yığ'ııı 
•od kalmıştı, Bu )'ı •ının m na 
~' la oıfioi bize ancak bu bü 

•uıtıncı bilginin tınıim 
•1ci eli g6sternıiıtir. BüyOk bir 
1111 ve iman ile mumaileyh 0 vı· 
t lele bııını olarak Türklln mi· 
•tideki kabıliyet ve haşarıcıh· 
111 ilan eımiştir ve demiştir ki 
1nl.ımudi bina ıııa bıkrnca 

/r•o olmamak kabil dr 1ildir. 
tik yıldnıı fozla Lir müddet u u

latı soura oobC§İUci 1111 so
nda ._. I' 

eaıu 'oma sauatıoı tekrar 

I
Ya tdeo ltılyayı takdir \C teb

ed' 1YOruz Hılbu ki aynı ıa· 
•uda ho nziçiııde le Lu kabıl 
Dıt eseri . •. d l . . ~ erı vucu a ge mııh. 
kı't bunlara - Aya ofyanm 

~dtlfr di c - ebettımiyct \ c· 
lbı)or • 'b l . •lb . ve ılı ar cdı mıyordu . 

1 u lu bu e eri ·r kökü derin· 
etd "' 

11 
• c ve ı unnn tubu i1 bcs 

lllı~ bir zeminden doğan bir 
•uıı · R b Yctıu nıissnnce'ından baş· 

ır fty d ildi. J• ski ıele ait 
~Vvurlar driyatık denizinin 
.. : tar hndı vnki olduğu gibi 
ret ' Zntlık, ayni iıtikliJ, aynı 

11,, kve ce ret v ayaı nurırka 
udretlc tekrar kabul \e tat 

Lık edili)ordu • · Kubbe \e kc 
hlıor sanstıuı 'l ürklcr Bizanslılar 
d o almışlar, fakat bununla çok 
hüyUk mcbarerl oynar gibi u -
tnhklar göslermı lf'rdir. Bu an t 
ve meharctle ~ınan en bü) ük ü · 
tattır. Sio oın bütün eserleri, bu· 
) ük bo lukl r üz rıode kuhbe \ e 
kewtr ioşanııoa uıuıullık bülliıı 

imk~ul rı!l t lbiknıa temin etm'ş 
1 olan kıymetli tecrubelcr muhiy 

y tindedir Şekillerin lisnn ve ifo· 
drıi teferruatta ıemnıııı le ulu
aldı 

Gurbitt, Sakıooyadn Nı eh 
vilı d bir iban11arn rcssıuıııııın 

oğlu olaııık doğmuştur . Ana ı 
ııağı Saksön ada huçük sanAt 

oahibi bir babıutn kızı idi. Gur
bilt'i'l yaratıcılığı ha)tellcre de
ger bir farzaa " ;.:~ tunflı ., ol 
muştur. limari taribind Muma
ıleybiıı kıU'i nıabı)elte )" rarlık 
ve yaratıcılık gl>steımtdiği pek 
d ııbnİar tnriİır 

Bir çbk araılırma ve nıeyda 
nı çıkaı ma i .. ve faaliyetleri ra 
sındn iman " Brockl1aukuost, u 
(**) m ydana çıkaran da o olmuş· 
tur. MumaiJe) h daima özleri ve 
ya ı1ıuı ile bid lerin b k mı ve 
vıit um imatf ve korunnı ı iıle
rlode hakiki anaı e yarattcılık 
ruh ve fikri için önderlik etmiı 
tir. liu gün sözleri geçeb ve önde 
olan mimari araştırıcılarrn bir çb· 
ğu o Dresdch de Professör iken 
yeti tirdiği talebeleridir. ilk ko 
ruluşu yıllarında ' Almao mek
tebler cemiyeti ,, için yıptığı de. 
ğerli hizmetler dalayısi le mu
mailey c abanl'ı memleketler· 
deki Almanlık cemiyeti 11 nio en 
yaıh fahri azuıdır. Oou burada· 
ki çalıımılau arasında tanıy•n 
mahdut bir kaç ki i ile onun eıe· 
ri sa) esinde 1 ürk mimari sanat . 
nı aolıyın bir çok kişı hu ihtiyar 
araştırıcı bilğini bu ıcfli güoün· 
de beyrau lal.la ı lamlıyacaklar 'e 
kendisi için d hn uzun yıllar fikri 
'e IJcclcni kudret '~ mukavemet 
lcmcooi cd ceklerdir. 

M. S. 

( ) Oıi nlali d.ı rcfm 1 u. fi 
(• ) l 9 uncu a r İl H u 11 ı n· 

• t ı rlo~ıır n \t 18 ıud n ır orı la· 
rrııa kodar \uupad hukuın uren 
miwan tarzı. 

M. V. ,JJ. 

urdumuzda telef on işleri 
~-----. 4MRO!!ll __ _ 

- lJ/rinci firllklen arlan -

11 
hııdı en ~ok konuşmakta 

ukarn - 1 tanhul yolunun 
: ~ok konu rnn yapılmaııı 'e 

ıl tnı <le 'eıl riuiıı de u uz
nıı1 .. 
y 1 ıçıo g r keıı • rn tırmı· 

1 olHluıaktn hr . Hu ara 111'· 
(l ' 8

1 
orn ~ olarak lsıırıhul'ıı 

I jlr uuplifik tor konulup 
1 ıklı on alır ki iııiıı Mrden 
Utına mı il •n ürebiliriz · Bu 
U · dakik lık konu oumın ele 

ı olın 1ıı: •- ı · 
1 .. 1 

il ttUıuşun da maı 
rı nı · • 

sı ıcın careler aranmak· 

ltt:di B . . 
1 r . u in le mrmo uhaı 
itil • ;o 

1. gıc uda npıl• a •ı 11lımiıı 
1)or ç · uoku Alm U) a o tı 
c lene] r muallak mc cleleri 

hnck fıkıirı<lcdıı . 

Birkaç \ kitıeubcıi :bazı ga 
zcteler<le goılll<Jiı •u uzeıc po ta 
\ e telgraf idare i mcmurlarıııdan 
hızılarının do 'll ' llliklerinc 
goııdcril ekleri h betinin dog
rıı olup olmndıgı rgu una kar· 

ı arkad şımız u l'C\ nbı almı 

tır : 
Oıta nodolu hatı vali· 

liklcriııde d •u vnlıliklerhıe me· 
mur guudcrllmc i dii,.iioüluıü 
1 iir . 

Arkudaşımız , po l \e t ·l· 
gtaf nnmurlarıom terfi edilme i 
etrafındaki orgulırınn dn ~u 
knrşılığı ıluııştır: Genel 1üdur 
Jllk 193 .. 192 > biUçc iui anık in· 
uınğı b• lamı tır . Bu i~ apıla. 
duıurkcn rn muıların terfii de 
gözd ıı uzak huhınduıulmamık 
tadır . nkarada bir artırma ve 
ynrdıııı ndı~ı kurmık için bir 
oızamuame kaleme aımarak De' -
1 l . 'ıir kas un gömlerılmek üze
re hulmımuttur . Bu Di1..anıu · 
meye göre lJUgün elde bulunan 
30 bin lira kndar ernıR)C}İ tür· 

( 1'ürkSözti) 

(SON SAVA) 

Yurdda intibah 
llodrum 17 ( A A ) - lkiu i 

müot hib seçimi bitti. Reyler fır 
ka namı tleriue verilmiştir. S çı 
mc lndınlar dab fazla iştirak et. 
mişlerdır 

Mıığlı 17 ( ) •>·l v e 
çimi ıçin ikinci müotebib ıııtılıa
bıııa vilaydio her yerinde baı 

lanmııtıı . Her tHaftan satı 
dılslara halk kııı akan giderek 
rtylerioı vermiştir. R~yl r ı ma 
men le lif dilmi tir. 

Dtoiıli 17 ( A A ) - 'j opla 
n ıı Cumhuriyet Halk Fırk sı 
kongre ine knz lnrdao geolcn mü 
ıııessiJlcr içioclc lıcş taııe de ka· 
dın üye \ rdı. Söı alan kadın ü 
yeıerderı ha) arı SübeyJa Türk ka· 
dımoa verilen sıynsal haktan ö 
Hiıü duydukları vinci nnlattık 
tan oorn C. B. f. sı önderi bü· 
ük atatürk , Ba bakan Jımet io 

linline, Rtct-b Pektre bağlılıklaruıı 
'C derin muhabbetlerini bilrtir

mfştir. 

Bu vesiJe ıle yurdun bu Lüyuk 
adamlarnıo tel yazılarıyle sayğı. 
laranı yollama a karar \erildi . 
Koıı re işlerini bidrmiştir. 

ntcb 17 ( .A } - Şehrimiz 
• e köylerinde ikinci müot l1ib se 
çimine beşlanmı tır. ikinci müıı· 
tebib adcdı kadın erkek 312 dir, 

İran - Irak 

Sınır karış•klığı iç;n Lit
vinofun fikirleri • 

'KO : 17 ( A.A ı 
Irak lran ihtilafıııı muzakere rt· 
mekte oları uluJar kurumu kon· 
eyinin cel e inde Lil\ inof şu 

b yanntta lmhıomu~lur . 
Tctkıkiniz arzcclilmi.. ul u .. 

me el nin sa ını tahlil etmeden 
e\\ el şu ciheti o lem ek i terim 
ki iki tarafın ulu lır kurumu 
koıı C) ine tc\ dı edilrni olan , c· 
ikılarlo iki tar f mümes illeri 
tarafından bur adı ) apılan be) n 
nadır dn birçok defolnr Husyn
nındn e ki o mnnlı imparatorlu
ğu ile Iranın aralnrrndaki hudut 
lıırm tahdidine ait olar k a\ctet
mi., oldukları itılafl ra işrirak et· 
mi~ ol<luguodırı .bnlısedilmiıolir . 

fih aki g rck 184i tarihli hr· 
zurum itılafnow ·ıiodt 'c gerek 
1913 tarihli 1st nbul pıotokolun· 
dn 1 ürkiY.e İran, lngihereııio 
imzaları )•Uınn o z man.li ear 
hk llu ) a büktimeti müme il 
lerinio de imzası 'ardır . 

Bu \17.İ)el c ki Hus huku· 
mcti tnrafındın itıilı. z edilmiş 
olan tedbiri r her ne ı lursa ol
un ovyet hükumetinin Lu ha· 

reketi icra n aip olmu olrm 
menafi \ c siya et ile hiçbir ol ika ı 
olmadı~ını b ann bC"oi uı chur 
etm ktcdir . 

u hılcle lıllkumetin Jrak ile 
İran arı ındnki ,ilıtılafm ıu , e a 
bu şe •ilde. halledilme i ile Jıi 
bır alUka ı \oktur. lu lar ku 
aunm kon e inin dı 'er nza ıoındn 
benimle ı ni 'fıkirde olduldarıuı 
iimid etnıekt oldu~um halde 
<leıimkı lıiikuıııetim bu ılıtil ıfııı 
iki trırafı da memnun decek bir 

ekilde \C ousfct dair inde hal 
ledilmeıi 1 alakadardır . Taki 
br r iki taraf ıral:ırında m vt: ud 
olan do tane munaacbetl ri 'e 
İ)İ komşulugu idame H ınulıa 
f ıza et ini r . 

= 
hı ardı mi., 'e maı ke in tile 
rile ı;ogaltmak , nknrı cı. hu 
luııau b~kur memurları ucuzc 
barındırıp do) uracak hir pnn i 
yon açın k , bu ilk adım İ) i o 
mı l r \ err ek olur a heıız rleri· 1 
ni urdun bı Jı:a anlarında 
lı au posta \.C tclırrıf m~ıııurl 1 
rı i ·ıo d lcurmak kahil olaı ak· 
caktır . 

Kar ve yağmur 
devam ediyor 
Birici firtikten artan 

\ um Mnleobil'e oğu) nrak ve 
dona ~f!,irmesindeıı kurtulmak · 
tadır . 

Bu ıl memleketimizin hir 
çok ycrlcriud a~mnr clı 'er 
yıllara n zaran fezla )Bgmakta· 
dıı . 

Son yirmi dört aat i~iode 
\uadolunun imal ve doğu ta 
raflarında nrndeniz kı) ıların· 
da ha\'a kapalı geçmi,.lir . Dı 

ger yerlerde i r bol miktarda 
y ğmur nğunştır . Eo çok yag 
mnr nlaıı yer f u 'laclır . tugla
ya 40 , Jıruire 30 , 1 bartaya 20 
metre )Clğmur dii mii tür , 

nadoluııun doguıundı \ 
imnlinda uhunel ıfırdıo oşn '•· 

dır . d mlurucu o 1uklar biitUu 
iddetile dt.\am etmektedir • Ba 

zı yerler kar çok )Bgrlıgındnn 
) ollar kapaıımı lır . 

uadolu BJIU IIJID Hrdi 11 

,!llCtroroloJi tel yazı ını a~ığıyR 

s - ( ,A.) Zi 
ruat Vclfil ti meteoroloji enı::ti~ 
tü Undrn ılıuon maliimnto gorC 

on 24 - saat içinde yurdun 
Jaluız ı~~ alanında ccauh do· 

u u ıle kdeniz kıyılarmıu n· 
alyıı çerçe\C ı ı:ı~ı~lı gcçmiıtir. 

Dığer eıJ rde beş günden 
beri de~am ed n )Ogı; e ilmi · 
tir . F knı gök ) üzii Do 'U Au 
dolu ıı il Koradcııiz kıyılarınnı 
H ize 'c l't a bzon çe1 çevc i hrn i 
lıııulmıık üzere kc if lınlutlu 'e 
kapalı gcçmi tir . En f nln ) •· 

iuğlada 11 \C ntnl aılı :~ 

milimetre ölçülınuşlur 

·r rnkya 'e Ege nlanlarıııtlA 
uhuııcl d re c i hıı ün c\' ele 

nazaran d re e etrafında yiik 
elmı ıir . Orta nndoluda ge c 

sulınn ti erimle hir ) ük eli:. ol 
mamılda h ·ınber ~iiudüz uhu 
ncılcıinde 3 d rece etrafında hir 

ükscli kaydcılılıııi.,tir . 
I• o diışük nbuoet ıfırın al· 

U do olmak iiıere Kıu ta 26 , 1 

Erzurumrla 16 , ('oıuuuln ]5 , 
Kı lamochıda 12 , il. Uckir 'c 

l\ e ta Q , fafot adı 6 . nka· 
rnda fi aotigrattır . 

Lu yukirk ulıuoet Adanadı 
16 , lımird 15 istaııbul çer 
~eve ind · 13 dere· clır . 

hıı;la : Jh - ( \.A) her lı· 
rafta 1Urülcn iddtıli kı a rag· 
ıneıı buradn havalar nı]eta son 
l1ahuı nııılırmıkt dır . Bütiiu 
vil:t) ete dii,. ıı iircklı agmur1ar 
kufi der ced~ olup zirai tlıti a· 
n _ t?min twektı·dir • Vilayeti. 
mızm en elik ynğmur ihti) acı 
hıoyüz milimetredir . Btıcriinc ka 
1 • e 

l ar ı yagau ya~nıur miktarı 

ı milimetreyi a mı .. tır . 

Fra sız lngiliz 
Konuşmalrı 

Londr 17 ( ) - Royter a 
jan ındao : 

Londrodıı aknıda Cl.'reyan c 
dec •k Fran •~ - 1ogili:ı mükfile 
mtlcrınd ıı mnk ad \ rupauın 
vaıi>eli uzc riııde fikir teati et 

m ktır. nu mük1ilcwelcr i tişırı 
mahiyrlle olacaktır. Ve hemen 
müspet netic ler vermesi memul 

d ğıldir dcmr-ktır ki biç &dmsey 
kar ı iki tenflı bir herek t ıe 
ebbüsii oJınayıcaktır. 

Bu görü m ·I rin go) e i dabo 
ziyndc bir Avrupa l§İ bıldığin~ 

genış e aslar hazırlamaktadır. Bu 
ıratlı başka m mlelcetl~ıin nı 

zır nuktalırı da h aba kıtılal'ak· 

tır v bn ıl olıcak her b1Pgi bır 
aolnşmaya Alman anıaıda girm~ı 
memul dur. 

Jiirdk 

Asri sinemada 
17 K nunu nııi per Puıhe k nııııııdnn iıibnreıı 

Beyaz perde Uzerinde şimdiye k dar gördüöünUz fılimlerın 
en his ve en mUessiri 

Adoplhe D' ennery nin 
erlcriudcrı ikıibn 

Mourige Tourneurin 
Vucuda g tirdıği 

Harikulade eser 

iki Yetime 
Aynca : gayet eğlenceli Miki Mavuz 

Cuma günü iki matın ıkide , dörtt 

\ Oırinoi mntinedo lkinci mntin J 

3 

ıAşk kelepçeleri iki Yetime 
4940 

c r 

Adana Borsası Muameleleri 

t ·aııl rı likd r 

Aıl 

Alsa ray • 
sıneması 

IG ikinci kanun ("nrşnmhn ok amındon itihnr n 

Olibber yddızı Klodet Kolber 
Ve Rikardo Kortez 

J rofuı lıuı J ı ıu ıl edil u 

Bar şarkıcısı 
l"veten en yeni dUnya havadisleri 

(ıelecok proğı anı 

Adalar çiçeği 
Müjde? 

akıud.ı 1udaııı Baııı fln 
Marta Egart 

Perşembe 2,3 de matine 
<.:um gumi 2 r.Jim 



Ftrtlk 4 (Ttlrk Söztl) 

IWuhasebei hususiye müdürlüğünden : 
Müzayede 

kaimesi Em ilkin Muhammen bedeli Topu senedi 
S. No: Mahallesi Mevkii Cinsi Miktarı Lira K. Numara ·rarihi MülAhazat 

Tema mı 
Hududu ~ 

Cephesi, tarikiAmJ yemini, Hacı Manok, yeıarı, M 3 lcadiye Kalağzade F .civarı Hane Tahtani bir bap kerpiç hane 114 
M 2 arsa üıerinde 

110 349 K. evvel 929 
arkası , tarikiAm . . 

6 Çukurmeeçit Kayalı bağ Hurmalı med
resesi 

9 odalı 311 m. 250 149-75 1.Teorin 934 )) Şarkan, Sakine H. evi ile hafız l\1urtaza ef. evıb 
Rasih bey evi fü, kısmen berber Ahmet el. tJvi, gar 

8°' 
7 Tepe bağ Şihzade sokağı Hane arsası 

10 Eski Hau1am Hacı Veyıel ef. Arsa 
m'ktebi civarı 

28 m 2 arsa 

1342 arıın 

J 1 Karaıoku Orta bt:deatan Bir bap dükkAn le bedeetana girecek kapı ya-
nında dolap 

ıs )) )) )) ,, )) • ,, • )) 

40 225 Şubat 340 

500 218 Şubat 340 

100 49 T. Sani 330 

100 48 )) )) 

)) 

)) 

)) 

ef. evi, Cenuhen , yol . . Sel 
Cephesi, tarikiAm, yemini, Kürt Mustafa zevceıı 

sarı tarikillm, arkası, Emine hatun arsası. reld 
Şimalen, Yusuf ve pamukçu Mistili ve berber ~ Ji1 

Şarkan, tarik Cenuben, Emi}le vereselori, garben ' 
1 

vereseleri . ~ 

21 Yemeniciler Dükk4n arsaeı Üzeri açık ve üo divarı mevcut 40 358 K. evvel 929 ,, 

Cephesi, bedestanın orta kapusuna ait dükkAD~IJIOll
destan yesar , Çarşuyu kebir, arkası, Kalıpçı yan ~1 

Cephesi, bedestanın orta kapısına ait dükkAD ' &ala 
kebir yesan, kArgir bedestan , arkası, pamukçu ~Ulf. y 

Cephesi, tarikifim, yemini, pamukçu Z. Hüseyın 8 

Milliyeye ait dükkG.n, arkası, Oturakçı dükkAm. ~ carşıısı 12 m 2 arsa 
22 Babı Tıtrsuı Zıraat Barkası Hane 414 m 2 arsa üzerinde etraf du- 700 150 _ 86 T. Sani 934 .. Gün doğusu, demirci Simon veresesi Nazaret "" k~.,& 

Hi~er oğlu Avadis iken elyevm CelAI ef. ve kısmen. Apo 
Bedir ef. hanesi. Batısı, Musn oğlu Mehmet hanesi, ti. 
kıblesi, bakkal Ahmet ef. ve kısmen Hasan ef. hane 

varları tuğla kapı ve pencere-
leri harap cenup kısmında tah-
tani dört oda şimal kısmında 

tabtani 1 oda ve bir höyük sa-
lon 4 hell ve bir ıu kuyuıu. 

23 Paıa Nabi Battalağa ıokağı Arsa 336 arşın 

24 ,, » • )) • 

26 Ak kapı Ada Sokağı )) (661) arşın 

27 Y ~meniciler Birbap dükkAnın l -3 hiHesi 12 arşın üzerinde 
çarı ısı 

o 60 213 Şubat 3.W 

o 60 214 )) )) 

IO 231 • " 

100 77 Eyltll 932 

Beher arşını 

)) ,, r.-

Tema mı 

~arkan, ilacı Molla ~lehmet iken elyevm Sülhi •~ 
hanesi, garben, tarik, Şimalen, Remzi er. hanesi, GeD 
dan Z. vereseleri . 

'k'hll ~arkan, Kara imamlar veresesi, garLen , tarı 1 

Tevfik of. Şimalen,tarikiAm,Cenuben çakmek\'I usta 

" ŞarikiAm,A.rsuzlu Ahmet,Camcı oğlu Süloyman ve 

Yemini, Bizdikyan Takohi, yesarı, tarikiftm, eepbflİt 
kası, Rum kilisesi vakfı , 

Cins, mevki ve hudutlarile evsafı aaireleri yokarda yazılı 12 parça EmlAkin mülkiyetine temdiden tayin ve iJAn olunnn vakıtta da istekli \~ıkmadığmJ.an pazarlıkla satılacağı cihetle talip olanların yuıdi 
larile her gün idaremize müracaatları illn olunur. 4941 

FOTO 
COŞKUN 

1 
Adanı sulh Mahkemesinden. 

Adananın Bakır Sındı mahalle
sinden İsmail kızı ve ölü Haydar 
karısı Şerifenin ayni mahallede 

Agf a,,, filmlerinin her çeşidi , 

mukim Mehmet oğlu köşker lsmail 
ile müşaan mutasarrıf hulunduk:
ları Adananın Bakır Sındı mahal
lesinde kain şarkan Dıhlan zade 
k1:ırimesi Ümmü Gülsüm , garbon 
umumi yol, şimalen Yusuf vere· 
sesi, cenuben çırak İsmail evlerile 
mahdut evin taksimi kabil olma-

Dünyaca meşhur ( A G F A ) filmlerinin ell la· 
zesl bulunur. Fiyatlar. diğer bütün markalardan ucuz 
dur. dığından şuyuun izalesi suretile 

satılarak bedelin mebiin beyinle· 
rinde taksimine dair sadir olup 
kesbi katiyet eden 5-12 - 934 
tarih ve 532/l027 numaralı karar 
üzerine mezkQr hane açık artırma 

Amatör _işleri an kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları. vesika resimleri, agran 
dismanlar. suretile 17- 1 - 935 tarihinden 

itibaren bir ay_ın sonu olan 18 -

----

Talebeden tenzlldtlı ta· 
rlfe Ue ücrel alına. 

a•a 
t'OTO COŞKUN : 

Y ag Cami Civan 
' - - ---- --

- -- - - - - -- --

Muhasebei hususiye lebesinden : 

Muhımmea 
kıymeti 

Lira Cinai 

Mevkii Dön Um 

3500 Bvdçe Çıy keaarıada 1 O 

ısoo Detirmen >> • 1 

Hududu 

Ş. ve Ş. çay, G. bark 
C. dettrmea 

Ş. C. çay , Ş. köprü , 
G. eski Anana yolu . 

Kotanda köprü bııında kiin idarei huıuıiyeye ait meyve ve por
takal bahçesiyle değirmenin mülkiyeti açık artırma ıuretiyle müza
yedeye koaulduğuodaa ıeaaiti gCSrDp anlamak ve pey sürmek için 
mahaıebei husuıiye müdüriyetine vey• Kozan kaymıkamhğına mü
racaat eylemeleri Ye ibıle fDDil olıa 24 kiauaUl8nİ 935 perşembe 

fÜDÜ pey akçalariyle aaat 9 a kadar Eacilmeni vilayet veya Kozın 
kaymakamlajaada buu bulunmaları Uin olaaur . 

4914 5-10-15-20 

n 2-935 pazartesi günü saat 13- 15 
de AJana belediya müzayede salo
nunda birinci artırması yapılaca

ğın<lan ücreti tellaliya alıcıya ait 
olmak üzere istekli olanların yüzdEt 
yedi buçuğu P'Y okcalarile bir
likte belediye tell11lı Hanefi çavuşa 
müracaat etmeleri lüzumu ildn 
olunur.4943 

Bir yitik 
JJUn yedı kırk tireDile Mereioden 

gelirken bir dolinı Kalem yitirdım 
bulubda Adreseme getirene beş 
lira nrecegiml vaad eylerim . 

Gilodo fabrikasında 
NESiB 

Adana memleket has· 
tanesi Baştabiplifiinden 

Adana memleket hastanesinde 
yapılması mukbzi 1984 ira 43 
kuruş bedeli keşifli tamirat açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
935 amesi ikinci kAnuounun 31 
inci perşembe günü saat 9 da Vi-
lllyet encümeninde yapılacaktır . 
Taliplerin şartname ve keşifname
yi görmek üzere her güo hastane 
idaresine ve ihale günü de vilAyet 
encümenine müracaatları . 4930 
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On iki yıllık Türksözü basım e 

Bu günedek yaptığı basım işlerile güney An" 
her yöresinde biiyiik bir iJn kazanm•I' 

~---------··----~-----

Tür ks özü basım evi , her çeşit harfi 
ince , en özenli ve en temiz basım işle 
şaracak bir kurumdu • 

• • • 
Türksözü 

Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel ~ 
ve ülkemizin her yanından gelen duyumlan ° 
yaydığı gibı. 
Dofiduğu günden bari büyük devrimimiz uğruna in•11ç

1
'' 

anlayış ye kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştır • 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla 11 

bit f 
Türksözüniln yıllık abunası on iki , 6 ayhğı altı ve Ayhğı da 

Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılıtıCa 
miz her giJn erkenden ayaklarına kadar g6fl 


