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•• -- ••• Cuma maçında 
eyhaıı porla tlına idman 

vurdu 2 2 heraI.,er.- kalmı§tlr. 

l Yazı ı içerde J ı 

= i 

o AYI 3126 

ukurovad8 c iki ğUndii'I- .. h8v&aıar= &çık gidiYOr 
on seçimin anlamı .. 

abri gdl 
• la\ t"Çtoıi işlrri yurdumuz· 

8 ııblu Lir ha)rıtuı enlikleri do· 
u~du, f'çimde ilk adım li&)ılın 
ttıu l aıılmaya batlamasıodarı , 

6 
terlerin ooarlauıp maballelert" , 

Ylerf' 111lmı ıodan bert yurdumu· 
d 0 her yerinde gösle görülen ve 

uyulau bir ka oıımı, bir eevio'ıi 
•ardır. 

it \c .. h:iuci rçicı seçiwiue bış-
bılab ayın oudurdünden beri dt. 

=~~·· kaza ve koylerimizde hepi· 

ld
111 ltıvançlındarao bir deprenme 

o u. 
Bu kıyoaıwı, bu deprenmf" bot 

b~ •1111 ıı deAildir \e yı her bınJi 
~r propıtında dan da do&mu§ sayıl

•lllıhdır. 

Adını ve daha geoit aolamile 
Ütün Çulı:ıırovahlerao günlerce re) 
lldalı:lan batın1 kotm111 n uyğur· 
tun f'D ilrride gelen rt>y hık· 
~oı kullaom1eı bepimiıin lnvançla 
kıUnü lı:ahartaa Jf!ridir, 

d edea kabarma ın ki ı daha dun 
~necek kıder yakın lıir geçmi te 1 

:•r çolı: bılı:len elinden alanmış bu 
Üyllk uluı, artık cumbuıiyeıte bu 

ee U.ıüa beklı:ını ermit ve bele onu 
Jerinde Ye uluııl amacı uygun olı· 
talı: kullaamlf&lr . 

BiıJ bu eeçimde lı:afılarımıadao 
•hnmes , ıöraılerle kı11alıtdık . 

Arbdqlerdan göslerimlsin gö
t~ınediği lı:ıvınçh 1 övünçlü buluouı 
•olıımalın duyduk . 

ırda J•pılıu seçimde ü ı üı e 
tlflalamı olarak yüz yurJdışdau dok· 
-.O ıltıeıuıa rey bakkrnı kullanma· 
d'a ıöaterdiıi i1tek ; Çukurovalıların 
Ygurlulı: o1u11dı, bugbn uygur taı11· 
:ltmıı bau uluılan bclar ilenlemiı 

0 dutunu goAter~a en açık bir l<MI· 
dür. 

1 
Evet §ardaki Lu iyi ve büyulı: 

:~ ıtnh IOb ; uygurluguu , ııva al 
ö Runlutun ve uhıul amacıu e siz 

r;0etidir . ardı böyle biten t'Çİ· 
:•a 1 Y81mur ve bir çok zorluklann 
• 

01dutu köy 'e kazalarımızdı dı 
b!~• seçimde ıouı erece•inden hiç 
ırı · · "' 

8 lllııın ku§kuıu ) okdur. Çüolı:ü : 
,,~" koylti , kt>ntli ayni } oldı , 
" •u •meç ıçiu kotırn lıir copluluk 

t •1rlıkdar . 

ae Oç dorı •> UDl't: yıpalıu beledi) e 

11111~•ude rcyioiu yüzde yctmıı al· 
ar, ~~· Ye ımdi yhzde doban ıllı ıuı 
talı •nan bir uluıuo uygurlukdu , 
lr, Q1aJ Ve ıya al f'rgiolikdeki vordığı 

rt~ çok buyuk ve e siıı:dır. 
0 ,

0 
it urau buıuu a('Un ulusları tur 

~A dıye ılabilirlf"r. 
"• d dıuahların Hylav e1iiwi11tle 
ik,' 

1&1 bu eı ia oud111 belh lHı§h 
elan•:~~ çıkarmak serrkdir. Bunlar· 
ltalJ arı ; uluıuuıuzun rey hakkını 

ıeonaıdıki olgunJuj:tudur . 
ılu ~ÖıUmüıUo önünde canlaoıo 

ocı 1811111 da ulueal Lılumdım da· 
'"'rl•lı:d1r • 

)ol «ı;:•kü_: Türk yurdunu kurtırmı 
1 ~ 

1 '· rlk bi tetebbu u,, bu· gü· 
dıoıda dotan ve bugünkü cum· 

UflJetiD1111 kurlll "Aııtiilı: ün ar· 
1••adı Ad " IDıhlar ; kopmıs , dagıl· 

11 •.t • erimez bir ,;elik ıoplulutu bu· 
llu~uudı duruyor . 

---------·------------Bergamada -·-Bilgi adamların• 
koıaybk göattıriliyor . 

BERGAMA : 18 - (A.A.) 
rıınıı dirim e\ i bir aya ka-

ar çıtı altına alıuauk 'e!gele· 
ele yıl mukemmd bir hale ko 
d caktır · Sey,alılara ve ilim 
•ınlaııaa burada ıüolerce ka· 
:~ tct~ikat yapılmak imkinı 
••lınıı olıcakter . 

Bergama müzesi 
Uı; G Ml: : 18 - (A.A ) 

lilbımaaın yeuı muıesı büyük 
r öıen e 'H•if ve tınıim edil·I 
tkttdir . ~ 

Dünkü umumi meclis 
Dün Vali T. H. Baysal'ın başkanlığında 
toplanıp bir çok meseleleri görüştü 

l mumi Mediı diiu aat 14 
te Tevfüc l:l.di Baysal ıo 
baıkaulıg•ntla ıoplındı 'e ışıgı 
dı anla11ttıgımız w~ rleleri ku· 
nuıuak toplantı ıaa on ve,di 

Geçenkl zabıtm inü okuna· 
rık ooaylındı . Huıuamedeki 
evrakıu tetkikıne geçildi . 

1ecliıia ille açılııı milaa ebe· 
tHe çekilen Y)gı \ e §Okran duy
gu1uı ltl yazılarına . Reisi Cum 
hurumuz Atatürkdea, Medis Hei
si Kazım Öz Alptan Başbakan. 
lımet lnönün lı-ıı a ının tel yızı. 
lı ceuplar okundu , 

Kazalarıu ihtiyaç mazbata· 
ları okunarak encUmenlere ve 
rıldi . 

i""eke su )Ollarına yudım 

edılmeıi için ıbhıye M&dllrJü
ğünün tezkereıi okunarak biitçe 
encümenine gönderildi . 

O maniye ismini değiıtirrne 
i baklcındıki encümen kararı 
okunarak dahiliye eııciimeoine 
\ erıldi . 

rızi 'e raisi li\'İU '1 emm uz , 
ilıı.ioci Te§rin 'e bina \ergisi için 
de Temmuz • birinci Te rin , ve 
ikinci Kinun talcsit h•ı1arı olo
r1k kabul edildi . 

Geçen yıl yapılmaıı ODl)Ja· 

ııan Mub11ebei Hu uıiye binasınıu 
Hükumet lwnığınıa tamamlao
ıtıımış olırı :kısmında yapılma a
nı ve daimi encümen , af 11 \ e 
Mubasbei Hu u iyeye tahıi edıl· 
mit \C diğer odalarlı mürac--aat 
brosuoda da , iaşaat , tadilat 
rn tamirat yıpılması onaylandı . 

mumi Meclis önümüzdeki 'ılı 
günll saıt ondörtte yine topla
nıp milzakerelerine devam ede· 
cektir . 

Türk gençliğinden beklenen 
Türk tayyare cemiyeti, yeni'' Türk 
kuşu,, kurumundan dolayı TiJrk 

gençliğinden ne iatiyor? 
~---------·--------~ 1'ayyurc Cemiyeti kaduı er

/, el\ Turk ge11çllğlni hmıracılğu 
altıiırmak iç/11 ıimdlllk ya/mı 
A11karada olmak uzere bir 
( Turk Kuşu) kurumu aç
nuıllf. 

Bu /,adur yukse/\ ulus<Jl 
bir amaç guden im ldırum 

katları allwdu uye yaulmula· 
rt iç/11 Turk gençliğine ıu /)e· 
yanrıame ile hitap clmekledlr . 

« Tork çocu~ ları, 
lıite itite kulaklarınız dol 

muıtur ki, uı;maaını bilmı)en, 
göklere yükselmiyı:n nluıl1ra ) a 
rıa yııımak hakkı \erilmiyecck 
lir . K•oatlınamıyaa ıençlik yı 
ğınl lflDıD, kHtıllarıa tırnakları· 
na takılmı koglardan biç bir ıy· 
ralağı kalmıyacaktır . BOtün yer
)' üz&J, baı ıl bani, oluk almadan 
uçucu y•tittlrmete utra maktı -
dır . halyada bir genç on yedi 
yaııaa baıtımı uçuculuk ögren
m~ge borçludur Almıoyada 
( 40,000 ) genç motörsüz uçak 
brö\e i almııtır . Sovyet Hu&)&· 
da pliuör uçuşuna devam edca 
tılebeaiıı ytklınu 25,000 ni •§ 

mııtır . B111ka uluslarao çalııma· 
lırı da buolardaa aj8ğı değildir . 

TUrk ıeuci de acun ülkele
rinin çocuklarandan geri kala 
mu . Türk reaci de, Tiirk spor· 
ı'usu Ja uçmayı öirentcektir . 

l'ayyare Cemiyeti, imdılik 
yalnız Aakuadı, bir ( Tük Ku 
şu ) kurumu ıı;mıflır . ( Türk 
Kuıu ) size motör üz uçaklar la 
01111 dolaşacağını, para~iltlerle 

tittiler hukuk talebesi, lise, yük· 
1ek muallim okullarının eoo ı
uıftarındakiler hiç ~klemedtn 
( Türk Kutu ) na yazıJmalıdır 
lar . Uçu!l sporu, batkı spor )arla 
ölçülmiyecek kedar tıtlı, eğlen· 
etli ve faydılıdır . Bu spor ize 
rinde çalıfıp bröve alacalı genç· 
ler, kollarını altıo bilezik tak· 
mıt dtgeıi gdndeu ıüae artan 
uçu<>ulnk sanatını kavramıı ola· 
caklardır . 

Türk geaçleri , yarınki dölün 
yeti rôklerdedir . yarın , u~m· 
ım MJmiytn bir l..imse ürüme 

sini bilmi) en brr adam kadar 
1..avıllh ve gilhioç kılacıktır. Uçak 
kullanma ıoı beceremiyeu koJJa 
rıo gücü biç bir İ§e yaramıya . 
cı~tır . 

( Türk Ku~u ) ıizi bekliyor . 
Kauıtlarıaıu altına koıunuz . 
Orada motôr üz uç.uculuğu , pa
rafOtcDluğü , biç para harcama -
dan , 6ğrenec·ek 'e lıtürk top· 
rıklarına akışu· ideal hır t&rk 
renri olacakaınız . )) 

~--------··---------~ OZENLEA: 

Kantar parası 

•· Hanlarda kapı pcırası "'"' 
maz ,, diye bir bcfl>diye yasağı 
var . Bu 'yasa/, . bir levlıa ile 
lrcr Jıan111 kapııwda herkesin 
gozune çarpacak yerde aS1/tdır 
da .. 

Fa/,at bir okur11m11·dc111 d1111 
uldıfJımız bir meklubda her lıan· 

Yurddakış 

Orta vt' doğu Anadolusuna 
kar yağıyor -Ankara 19 ( A.A ) - Ziraat 

veklleti meteoloji enetitüıübden 
verilen malümatı göre aon 24 sa
at içinde bava , doju Anado:· 
luıu ve kuadeniz kıyaları ve orta 
Anıdolunun timaJ kıımmdı yu 
i'th dıier yerlerde kıpalı geç 
miı\ir . 

Yağlılar orta Anadolusu ile 
lloj'u Aoadolusuada kar kır.de· 
diz kıyılarında yatmur ıeklındedir. 
Ea çolc yajış 22 milimetre olauk 
Rizede ölçülmUtliir . , Orta Ana· 
Jolunuo timal kısmiyle doğu Aaa· 
dolusu icarla ör tülüdür 

Karın kılınlıtı Sarıkamııta 73, 
Kautı 15 . Siv11ta 30 , Çorum
da 22 , KHtamoauda 19, Erzu· 
rumda 18 santimetredir. 

Diter yerlerde kuın kılmlı 
tı S ili 15 ıantimetre ar11ındadır. 
Bu gece en düttlk suhuaetler ~ 81· 

fmn klt1Uda Karata 17 , Afyonda 
lS , Erzurumda 9 , Bursada 6 , 
Aakaradı 4 , derEcedir . 

En yilkıek ıubuaetler sıfırın 
Dıtüude 17 derecr ol1rak Adına
dı knydedilmittir . 

Edirnede 
göçkenlera yapllan 

yardımlar 
l:UİR E : 18 (A.A.) kııın 

haısmı~ olmı11na r•~men göç 
men akınının arka11 kesil· 
mi§tir . ~Atirue yoluyle relenle· 
rin muameleleri buz.da bir kıç 
ı&u içinde bitirılip yerlettirile 
cekleri yerlere gönderilmekte· 
dirler . Burada kaldıkları müd 
detçe Kara ağaç mi ıfır ~vindc 
barmdırılan göçemeulere Hilali 
abmer cemiyeti Edırne şubesi 
tarafından odun ekmelıı. ve çama 
§ır dagıtılmı tır . 

~imdiye kader geleo ıöçmen· 
le, Trakyauın muhtelif yerl1rin· 
de keadilerine ıyrılaa evlere yer· 
lr ,.oıiş buluauyorlRr . Hililiah 
mor eemiyeti umumı merkezi 
kendilerine yemeklik ve tohum 
luk Luğdıylıı çamaşır datumıı 
'e ıt) akkabıeı olmıyanlua ayak
kabı alınmak üzere de ilri biu 
lira yollamııtır . Trakya umumi 
Müfettiti lbrıbim Tali O•göreo 
iıkia mıntakılannı dola§8ralr 
i'ıtiyaçları }t:rioçe ıeıklk etmek 
te 'e kabına bıkma~t.•lır . 

~im<lıye kadar gelen göçmen. 
terde bulıttc'ı ha talık ıörülmc· 
miştir . 

KUltUr bakanı 
Edirnede 

•••••• 
EDIH E : 18 ( A.J M1arif 

\ekili bidio Özmeu buakpm 
tkizbuçuktı falirnt}e gelmi~ \e 

l(araagaç dur•ğınJa Trakyı 
umumi Müf eltİ§i ıli 'e tliğer 
zeut tarafinrlıa ku ılaomııtır . 

Büyük İngiliz --gökten err. natıl ınilecetioi öğ· 
r~tecektir . 18 yaıına bı an ve 
35 yaııoı ışmamıı olan kadın, 
erkek biıtürı gençler ( Türk Ku 
~u ) na üye olıbılirler . Ôraek
İerıne g6 e yıpaC1kla11 planörler 
le uçahilecekleıe pıra mukafau 
da vuilecektır 

da Jıer alıcıdan ve her sultcıdan 
vıztr mztr beıcr kuruş lwpı pa 
rt1sı olwmakla oldll!J" ya11a yu 
/,ılu l lldirlllyor . Ama bu ,beıer 
kuruımı adı ıtmdl "kapı para11

11 

deyıl ·• /,cwlar ı>arası ,, olmuı .. 

KrevözörU lstanbuldan 
geçti 

BütOo Türk çoculd11ı. bele 
kadın, cıkek üaivculteliler, ene-

/Jtle<liyt• yasa/,/ar11111ı yerine 
gelirilıp gcttrılmcdlfjlnl Mm '""' 
lıraca/\ iıt bi: bu ıikdyel J\ar
ııswdcı 01111 • y11k11m1111e çcı51ır1· 
rız . 

İSJ A 8 1 : 19 - (A .) 
1ngiliz donanma ıoıo Deveol8yr 
kıav116rl Bu abah 8 30 da Ka· 
radeaiztlen Alıd•aize ıitmek Ü&e· 

re l.tıobuldıa geçmittlr . 

Sar , Almanların 
olduktan sonra .. 

Alman !daresini istemiyen yirmi bin 
k!şinin hali ne olacak ? .. 

CE EVHE . 19 'A.A > 

Hau Muhabirinden : 

'ar mültecilerinin istikballeri 
ile u,.;raımak için ( eoevrt.de bu
laman SOi) ıli t Jider maka brıuu 
biri tiyaıı endikalar müme ıili 
Hoff man il<' beraber Cenevre 
deki hütün nluılar ıazctecilt.rini 
toplıouş Sat'in Almnnyıya geç· 
wesini ietemi) tnleıin koruama
ıının mühim bir mcule olduğu· 
nu öylemiıtir · 

Maka Brauu seçim nf"tic·c in
de 20,()(XI kitinin hicret etme i 
lizım ıeldiiiai Ü) liyerek gaze· 
tecilerin 'aro ıiJip 'aziyeti gfü~· 
leriyle gôrm~lerini ric.•n etmiştir . 

özleriai bitirirken t.hk Braun 
seçimin !ulb muıhedelerinde dü· 
şüniUdüğü gibi ltir olarak yapıl
madıtım hir dalıft trkrnr etmiş 
ti . 

CEı h \ HE : l 9 ( A . A ) -
Uluslar clerneii konseyi hususi 
celse lıali11de toplanmış ve 'ar 
ıkalli) etlerinin korunma ı ile ok· 
tona me eluıni \e Polouyada 
içki atmak 'eıikalarıuın geri 
alioma ı itini g6rütmüttür . 

Polonya mümc ili \ ar O\ a· 
dan al<hgı ıuıhimat lizerinc bu 
müzakerelerde huhıumamııtır . 
Çiinkü Polonya hOluımttİ Polon· 
yaya akılliyetler muabedeeiain 
tatbikini •rtık lmnımamaktadır . 

Cenevre dün rıdyoda bir 
söylevde Eden demiıti ki : 

iyaumızıo vrupaya kartı 
biricik iıteği komşularımııda açı~ 
do tluk ba~lannın enidca ku. 
rulmaeıoı ve hunlerın yürümesi· 
ai görmektir . 

'ar seçimiudeo balıeedcn ~~ 
dea df!mİftir ki : 

Bu mueleniu hallinin yeni 
bır devir açacıgıoı ümid etmek 
mıollkıız bir i olmaz . Avrupa 

1 om muztarip oldutu emniyıtıiz-

lik kay~uıunu ıidermek içİD ~e· 
JeceK ıçin, harı için baılıca un 
ur olan bü) ük inamı duy~uıu 
yaratmıtı çılı mal.yız . 

Sar komıteeini iioledikteo 
oura Eden demittir ki :, 

Gazetelerde okuduguma gore 
bir kaç ki§iye İ) 11a dü~üncele
rinden dolayı arda göz daiı ve· 
rilmiı . lmaularıa bu yold• ver 
dikleri ıöze inanmaie bakkımııg 
\ardır. 

B~lt;HAU·19 (A.A) 
Bii) ük britanyanın ı keri maeraf 
lnrmın artmaımn Telmih, Eden 

"ille. Clıamberlain dün söz 
artumda demiştir ki : 

Eğer biz umumi emniyetin 
islikrazına gerçekten yardım et 
mtk iııiyorAak her tiirlü ihtima 
le karşı ete<·ek klfltr ilihlıa 
nn§ olıııılı ız C\ ille Chımber 
lain bundun fia('f' lngiltereni Sar 
mc t>Jesıle on hadiseler kartı 

sımlaki \aziyetinin ulu lar arı 
sında (;rıwl Sar i i ağlam •• 
Üıf"kli ıeult'meller \i tüne kur 

mak için h11n~i istikameote doi 
ru gitmek lbım g~ldiğioi fOI 
ıerir olduğunu ıc;ylemittir . 

( ~ f. n F : 19 (AA. 
Ho) ter mu hı birim.len : 

l lusl11 ,ıernegi kon eyi Sar 
tlaıı uluslar km' derinin l 2-39 
le !;Ckilmeıine karar vermiıtir 
ltalyan km vetleri lilk olarak çı 
lcilec·elılerdir r 

Cen~vre : 19 (AA) - Hava 
muhabirinden : 

Uluslar araaı gazeteleri Von 
Papeoi Sn eçiminin muhtemel 
ıki Itri iizerıne yapmıt ~lduju 
ıö) len ilen bey anıtı ele almak.
tadır . Beyao•t Avuıturyanıa 
i tiklllme kartı zanıyol hareke 
tin bıberciıi iibi tutuluyor • 
vuıturyı murıhhaaları ile tem11t 

Geri•i UçUncU firtikte 

Seçim ve kadınlarımız; 

1'urk ulusu ulkesinde amklamr seçimi, 
r;o111umdeki sarsılmaya11 i mwc11u11 luzıla . 
JJudwıumu: lrer yomlemd<· yırdi gu .. el biçime 
Y11k.ııell1l11 alamnda uro11 ulan kızıla . . 

1'ur/\ kadım ortak oldu ulusıuıwı l1l11c.: 
Siyasamn yukıimumi laAdı çelik dişim· ; 
1'oplanlılar Turk kııumı söylevllc ur.ılır, 
Oylcıraruıdmı do!1r11luğu11 erdemliği ıt1çılır ... 

ller al<wda çoltımayı benimseyen /,ızumı, 
One çıAau engtlltrl eritiyor luz1 1mz : 
Kurultaya seçilecek uyelere mutluluk, 
Dllu ikerı uerllece/\ kulaklara muıtululi 

1'url\ /\adwı /\urultayw lwrsıısıltıc çıkmca, 
Scıl« ri11i11 yalğısım bulll11 acu11 duyacak ; 
l'ltrmcığwm lımurlle sozlrriul açılcca, 
JJ11yacf1klcır lmrem•rek sı1tıesl11e uyacak . . 

1'ıırk kadwı kurull<lyuı kursusıwe bakrnca, 
Umw ımrul ba/\ııları yo1111llere al\uıca ; 
Atcıturk e cılğaı olur hulutl llfllfl suvaıda, 
Trırk ulusu kutluluğu lrnz0111mıtır bu ya da .... 

Z. Anlarsal 



Firtilc : 2 Türk Sözü 

Liyd Georgeun ( AR SA VALA~I ). Cuma günkü 
ayaktopu Y,,, 

~~--------·---------~~ 
"Mr· Liyd George , biç bir ı 

ıiyasi fıı kaya meuıub olmıyan 
hür ve miistakıl bir vatandaş gi
bi , yeni seneden itibaren ulnsal 
kalkınma içın uğraşmRğa başlı 
yacekhr • 

İugi iz milli baokasıoın ulusal 
bır ıurette müıakebe l&.1zuaıunu 

İIP.ri ata11 Liyd Georgeun proğ 
ramıudaki ı aı ola şudur ; "Bir 
ıey yapmak gf'raktir 1,, 

Bu proğram , Cburtta Mr. 
Liyd Geo•gP ile bazı yüksek ik 
tisatçılar aıaıında y11pılan konuş 

malaıda hazırlanmıştır . 

Mr. Lıyd Georgeun p'Anı ö
nümüzdeki lıi.ounuaaoide bıtlkı 
ilan edilrcektir . Bu münasebet· 
le Mr. Liyd George bazı pıo
pagırıda ısplantıları yapacaktır . 

Mr. Liyd George yeni bir ti· 
yasi fırka kurmak niyetinde de
ğıldir . Maamafih biç bir fırka 
ya mensub olmıyan müntebiple
rio , bu milli kr;lkınma progra 
mının tatbiki için kendine iltihak 
edecekleri ümidindedir . M. Ro-

osveltin yaphğı tecrübe Mr. Liyd 
Georgru f~vkalade tesir altında 
buakmışhr . Kendisi hala tered 
düt ba1idde bulunan lıalkrn gay
retli bir programa iltıhak ede
cekleri kanaatındadır . 

Mr. Liyd 'George diyor ki : 
Programın hatlaca noktası 

İngiliz milli babkasınıo milli 
bir şekilde kontrolu olup ha ted
biri ulusal kalkırımanın başlıca 

şartı addederim. İngiliz bankası 
hakiki bir milli banka olmalı
dır , Yoksa lcapah ve hususi bir 
müeJSeae değıl 1.. 

1\1. Montago Mormenın Mali
yeciler dünyasının iradesini ifadf' 
ettiği zamanında bulunmak bü
yüle bir yanlışlıktır . 

Londra bankacılık aleminde 
onun fıkirlerine tamamen zıt fi
kirler taııyanlar vardır • Fakat 
M11liye mabedinde ıerb,.ıçe ıöz 

söyle'l'lek kolay bir ş - y tfr· ğildir. 

Maamefih ileride yapılacak 
olan intibabatm maliye sistemi-

Monte Kar/oda 

Kumar mas!lsında ölen 
ad:ım •• -

mizde tam bir değişiklik mey· 
dana getireceğimden eminim . 

Bazı rivayetlere göre Sir S· 
teffor : 

"- Liyd George V arl Mark 
söz söylüyor!,, demiştir . 

11 
... Bu sözler kendisine 

söylendiği zaman Mr. Liyd Ge· 
orge demiştir ki : 

Ben şüphesıı sosyalizmden 
koı kRn bir adam d•ğilim . Fa
kat sosyalizmi UHDÇ vcrıci bir 
AlmAnnön tıılekki edecPğimi 

bunu Robert Ovvem gibi bır İn 
gilizdeo niçin almayayım ? Ben 
Robert Ovvemin İosaniyetkAraoe 
düşüncelerine ioantrım . Bunun 
e~erleriain tekrar basaluıamış ol-
masıua pşarım • 

Önümüzde açılan büyük faa
liyet ıalıasıoı gördüğüm zaman 
haytet ettim . Mütemmim inti
haplarda müıtenkifleriıı adadi 
büyüktür . İotıbap kutusu başına 
gitmek zahmetini göstermiyen 
bu müntehipleri sefer her etmek 
iıterim . 

Programım bir sol cenab 
hükumeti için yapılacak bir çok 
işleri muhtevi bulunmaktadır . 
Bu proğramda böyle bir hükü
meti b,.ş sene meıgul edebilecek 
noktalar vardır . Bunlar yapılma
sı gl!rek olan işlerdir . İfçi fır 
kası iie islemekten ueden çekine
yim ? 

Ben gür ve müıtakilim , biç 
bir- siyasi fırkay- mensup edeği· 
lim , iılemek isteyen herkesle iş 
birliği yapmağa buırım . Mem
leket lafazanlıklardan ve fırkıcı
lıklardan yorgundur . işçilere iş 
temin edemiyeo , işçileri gıdaıt ve 
elbisesiz bırakan bugünlcü siıtem 
tam manasile f ennidir . Haya
ttmın ıon yıllarını bu vaziyetin 
tadiline hasredeceğim .Bana yır
dım etmek isliyen herkesi dost 
addederim , netekim ben de on 
lıınn dostuyum . ., 

l..ıiyd Geo•geun busuıi dok
torları kebdısinio sıhhi ah\'alin
den tamamen memnundurlar . 

' 

Deyll Heralt 

Sokakta yatan 
zenginler! 

Ay tutuldu 
Takvimlerin daha önceden 

bildirdiğine göre dün akıam 
ay tutulmuş ve saatlarca siirmU§ 
tür . 

Eskiden böyle sy tutulunca 
teneke çalmak , silah ııkmak , 
minarelerde sela vermek gibi 
bir sürü man111zlıklar yapılırdı. 
Dün, halkımızın bu gök hadise
sini 11e11izce gjdüşleri ve bilgi · 
sızlik, gerilik anlatan manaaız

Jıklara kalkıımamala11 da bize 
anlattı ki, umumi bilgi terbiye· 
mizde düne baka çok ilerleyiş 

vır .. 

Yumuşunu iyi ya
pan okutanlar 

Seyhan vilayeti içipde 933-
934 ders yılında yumuılarını 
iyi y•pın ve takdir edilen on 
yedi okutanın ıdlannı aş"ya 
yazıyoruz : 

5 ıon kinun baş okutem 
.Mürşide , okutaolarından Vehibe; 
Gazi P•şa okulu baş okutanı 
Sedad, okutanlırındao Zthra, 
Kemal; İstiklal okulu okutanla· 
rıodıa Hüsnü ; Cumburiyen. okulu 
okutaolarıodan Gülsüm, Ülker: 
Kozan Gazi paşa okulu okutan 
larındao H. İbrahim ; Adananın 
Yörük kö)ü okutanı Şükrü, o· 
kutanlaundan Orhan ; Tuzla na
hiyesi "lkutanı Nadi, Sıimbeyl~ni~ 
Akpınar okutanı Lutfi ; Kadırlı 
Maarif memuru Tahsin Nihad , 
Dörtyol Maarif memuru Turan, 
Bozaoh okutanı İsmail Hakkı , 
İnkilab okulu okutanlarıadın Ek· 
rem ... 

SükOti, Ankaraya gitti 

Zerbank mensucat fabr1k111 
müdürü SükQıi, fabrika i,leri ü 
zerint: görüımek üzere dün An
karaya gitmi,tir. 

Gelenler 

Musa Bidil ·öldü .. 

Cuma günU bize acı veren 
bir duyumla knrşıla§tık : A\•ukıt 
Musa Bidil ölmüş ... 

Musa Bibil Adanauın çocu· 
ğu idi . Bundan yirm•beş yıl ön 
ee Adana idadi ini bitirerek İs -
tanbul Darülfünunun hukuk f ı· 
kültesiue girmiş ve orayı bitir· 
mişti , Gerek umumi seferberlik · 
te ve gtrekse istiklal sava~ında 
ihtiyat ~abiti olarak çahşao Mu· 
sa Bidil , Adana kurtulu~undan 
ıonra burada Avukatlığa başla· 

mış ve ölünceye kadar bu yolda 
yörllmüıtü . Kendiıilc aramızda 
ulusal ve siyasal düşünce ayrılı-
ğı olın bu arkada§ID dahı ge~ç 
denecek bir çığda kara topraga 
gömülmesinden dolayı duyduğu-

mıız acıyı şu sahrlarla anlatmağa 
çalıımıktan gene de geri durama
dık. 

l\lusa Bidilin ölüsü : Avukat
lar , Adliyeciler ve eş doıtları· 
nınıo omuzunda götürülerek gö
mülmüştür · 

Ölünün dostlarına ve horan
tasına başlarınız ~ağ olıun der
ken kendisine de tanrını rahme· 
tini dileriz . 

Soy adı alanlar 

, S han idman Yurdu 2 - ey 
Şarımazda bir kıç gündenbe

ri devam eden yağmurdan ötüril 
Cuma günü bu oyunun olmayıca 
ğı. kestiriliyordu. Halbuki oyun 
günü bav• çok güzeldi . 

Bu oyun İdman Yuı·dı. lle 
Seyhanıpor arasında yapılacaktı. 

Oyun çağından çok önçe se
yirciler alını doldurmuştu. Her 
çığki nesaeler yapıldıldan ıonr• 
saat 15,10 da bay Faruğun orta· 
erliği ile oyuna baılandı. 

ilk sürOıü idman Yurdu yaptı. 
Bu sürüı Seyhan orta yardımcı· 
lırı lırafındın 1reriye çevrildi. 

Bundan sonra scybanıpor sü
rüşü ele aldı ve Yurd kalesine 
kadar indi. Seyhanlıların bu c
niıleri Yurd k,Jesini eyice tehli
keye bıraktı; Yurdlular bir türlü 
kııtle önünden topu uzıklaşhra
mıyo, lırdı. 

Bir aralık Yurdlular sürüş du· 
rumuna geçtiler. Bunların da bu 
sürüşleri Seyhan kaleıini harpa· 
Jadı. Bundao sonra oyun her iki 
tarafın gidiş gelişi ile davam el· 
miş sede bir ıoouc elde edileme 
di. 

Bu sırada Seybanlalarıo sol
dan inişleri gözüküyordu; bu iniı· 
!eri Yurd kalesine kadu day•n-

Muallim arkdailardaa Celal dı. Sol ıurücü topu ortaya attı, 
Sahir, ıoy adı olarak " Muter " lopu yere indirmeden ıağ iç sü-
sözünü almışhr. rücü 20 inci dakikada kafası ile 

Brşkauunsani okulaaı baı ajlara taktı .. 
okutanı Mürtide OJker : Akyel, 

l Top ortada: Beşkanuosani okulası okutan a-
rından Şükrü : Kılınç Aslan, Yurdlular ummadıkları sa}ı 

karıısında büsbütüu sinirlenmiş Be§ktıounsaoi okulası okutanla· k 
rından Fuad : Ekeba~, Beşkinun· ve ıaşırmıflardı. Ala~ ço çamur-

lu ne Yurdlular ve ne de ::!eylıau· sani okulası okutanlarmdan V eh· 
lılar kendi oyunlarım oynayamı-bi : Timur, Be~kanunsani oku L S 
yorlardı. Bununla bera er ey-

lısı okutanlanndan Rüstem : Te· bınlılar Yurda karşı daha güzel 
mel, Beşkanunsaui okulası oku oynayorlardı. Fakat iki takım dı 
lanlaTından Ahmed .A : Tekin d 

1 sert oyun oyaa ı ar. Alp, Beşkanunsani okulası oku -
llu sıralardı Yurtluların sol-tanlarıodan Muazzez : Yönlü, dan üst iiste bir kaç ak1nlar1 

Beıkauunsıni okulası okutanla· y d 
Seyhını iyice saşırttı ; ur un rından Ayşe : Çamurdan sol sürücll•fi Kadir ytni yetiş 

İstanbul Toros Gençler bir- Evkaf memurlarınan soy a<llıu: mesine ve al;ının çamurlu ol· 
liği idare heyetinden v~ 'l~ıb fa- Miidür Nihat '' Kutlug " ' l\1a - masıoa göre, kendi kendine buJ. 
kültesi talebesinden Fıkrı Alşan raf memuru Sabit " Erdiç ,, ı Va · duğu ince ve güzel oyunu kim 
ve yine Tıb fakültesi talebuiu- ridat memuru Hilseyirı « Tükel » ' ıenin gözünden kaçırmıyordu . 

Amerika birleşik devletlcria- elen Nedim Köymeo §&r1mızı Esas katibi Ahmet " Yiğen ,, , Yurtlular ytdikleri golun lesi· 
deki milyonlarca işsiz arasında aömeotr münaacbeiile gelmişler- KiitiL Mustafa « KayHlp » , Ka· rile bir t6rlü oyuıılarıoı düzel· 

Yılhaeında Rol et masasında bir çok insanlar vardır ki bunlar, dir . sadar Hüsamettin « Andıç " ' temiyorlardı . 
uzun mü~dct kaybetıikteo son· eekid•n dolar milyoneri idiler · Nişanlanma Tahsildar Mahmut « Keakin » Birinci partinin oeticeoine 
ra zararını çıkaran ve evv•lce kay· Şimdi bunlar • hayır cemiy•tl.oi ıoy adlarını almıılardır . pek az bir 21man kaldığında 
belliğioin yarısı kadar kazanan nin ya.dımiyle Y•ıamakto, yemek Pamukçu Htııo6 km Hediye Yordun sağ yard•mcıoı Kenııl 
bir oyuncu ' ölüv.rmiıtır. Bu alabilm.k içib dızikoluna girmek· ile telgraf bat ,!ebesi ı_nemurl~ Kolunu yaralamış topu ıürüı yaparken Scyhını• 
.damın bı·r logı·ıiz oldug"u analt- te ve raıtgde f'le geçirebildikleri rından Bahrinin evvelkı glln m orta yardımcıQf Ahmed remzinin 

" 
d h b b 1 Zıraa t mensucat fahr ikasi i~ci-y

or • yata lar a ' ya ut • çe sırı a· fllDlaomeları yapılmııtı • K•mala kasdi bir çarpışı ' Ke-
rrnda yatmaktadırlar . terinden Mabmed oğlu Mab - .. l . Bu edam 

en ıon olarak elinde Dilkka" nların 0·· zerinde soy L' b d d malin yeniden sınır eomeııne Gündüzlerin ise bir zaman at mud Ahm~d oğlu r..ıyyu 1 ın a ld Od Ab d R kalan 1000 frangı 58 numaraya 1 h l d l k w • ı ıehep o u . a me cm· sırtıode yahut otomobil içinde adı d~ğişen e" a ar an bir aokadııi • avga eımıı er ve ziyc mukabele elli . llu iı iki koymuıı ve başını kolunun fizeri· · d·kı · ki rda eçir ek · l k 1ahmut E)·yubun kolunu lııfifcc 
ne kou:rak tallini beklemegw e baı- geçır ı erı par a g m - vergı a ınmıyaca oyuncuaraıında olurken orta er 

, tedioler • yaralamışdır • ikiıiıle Jutularak her ikiıini de alandan drıarı çı· lımıııır. Fırıldık durduktan son· Nevyork'un h•§inci ·caddesinin Diikkiınlarııı üzerindeki levha· sOr•§turma yapılmıı ve Mahmud, kardı . 

ra Krupiye : köıesinde elli yaılarında kıdar lara 100 çağlarda soy adı dı ya yHays çerpılmışdır · Bir az ıonra dı Lirioci par · 
- Yırmi s,.kiz 1 diye bağır- görünen bir adam gazete satar. zılmağı başlandığt için bu levha · S k k 

mış ve 470 İogiıiz lirasım bu ada- Bu adam bundan beş , altı yıl ön- lardan damga resmi alınmağa baş 0 8 ta linin Littiiini orta erin düdüğü 
ma doğru itmiştir · ce 300 lngiliz liraıı kıymetinde laumıAtı . Bnnuu önüne geçmek söyledi · 

Fakat bu parayı kuanan ada- lıi,.e ıenedlerine ve tahvilitı ıa· için ..:aliye bakanlığından viliiyete Gürültü" etmek y:ısaktır İkioci parti bışladi · ~riııc; 
1 k · · hib bulunuyordu . 1 d h Iev F . d partide birbirleri le atışa o cma mın , kazandoğr parayı ama ıçın gelen bir emir e soy a ı yazı · Tarsan Ali ile dansöz erı e ve Ahmed Remziyi ortıer alan 

hiç bir hareketi göıfilmemittir. O zam.a Şikagoda büyük bir halırdad reaim alıamosı yasak eyice sarhoş olarak umumi cıde- dı ••yircilere karşı birbirlerini 
Ou!para ,28 oumaradı kalmıı , refah içinde Y•ı•mağa gitmôşti • edilmiştir· de boşkalarınıo rahatını bozacak öpüşlür.rek barıştırdı · 
role! gene dönmüı ' gene bu no Şimdi ise bir gazele satıcı!I çocuk Gizli nüfuzların kaydı kutedo bağırıp çağırarak gez· Yurdlular bu partide hiç ol · Ad d kadar , haftada 10 ~dolar kazao-
mara kazanmııtır · am • gene Jiklerindon haklarırrda yası mu· mızen h•raberlik sayısını kazın d l rı d makta bunu , bunu kazandığını 

1 
l · · 

bir kımıl •oma görü uyor u • Gizli nülua arın yazı maaı ıçın amelesi yapıldı. mak için için getiyi daha kuv da ıüluetmektedir · k ·ı· tten ög" ren. 
Vaziyette bir fevkalidelik yapılan anuouo vı aye · vetlendirerak süı licü Muzafferi b Çocukluğuııda Macaristından l · b 1 ngı o••ze)tme olduğunu hisseden krupiye , e· b diğimize göre ıa~ıran aş 8 · U arkaya almışlardı . BugUn Yurd-Amerikaya hicret eden ve ir d 1 k a ve 

men hademelere iıaret ederek d cına ka ar uıatı masına 81 ' • lular evvelki oyonlarıaı aöstere· müddet sonra Şikagoda buğ ay e 

bu oyuncu ile alakadar olmaları · kıralı olan ve FJoridada yıııyan j .... ri""'l~miş~t~ir~. ~~~~~=~=~ 17 ikinci kanun 935 tarihli miyorlardı . Yakmda Çukuro-
nı istemiştir . Adamı yoklıyanfar, - ~ nüahımızın ıfördüocü fıtiğiodeL.i vaoıo iyi bir sol sürücüsü olan ölmüı olduğunu aolamıglardır • Riıard Şvalb ' bir sene kadar ev 1 ouııu bulmuştur. Artık tekrar bir mahasebei husuaiyeye ait ilfindı Kadirin oyuolırı gözden kaçını 

vel elinde , avcunda ntsi var , ııc- 1 k H b be b' "d 
Memurlar , hu adamın kazan. b · · servete kavuşmağı arzu etmeme sıra numarası 15 le 38 l\t. yazıla· yordu • ununla en r ır mu -si yoksa kay etmıştır . C 

mış oldug" u 940 logiliz lirasını , ı tedir . cagw 1 ytrde 28 yaulmtştır, 25 sıra detdenberi ayığı sakat olan ı -Bu vaziyetten sonra bu adam d k'I' k d akr·balarına vermek üzere alıkoy- ı Züğiirtlük Ametika 1 1 ıseye numaıasanda 230 yazdacaği ytr<le bid Ener şimdiye , ı ar oyna-.. işi dindarlığa vurmuş ve vfüz o d 1 .. .. r mu•lardır . · ı k l bir çok adımlar kazan 1rmıştır · 23 yazılmış olduğundan düzel drğt oyun arın en guzt" ını oy· • muştur . Keadi sözline ha ı ırsa uadı , 

- ULUS~~~b~u~ad=a=m~·~fi~m~d-i---bu_z_u_r_v_e~sü~k-ü_·~·~~~~~~~~~u-L_u_s~~~t-ir-iz~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.... 



int kıtalarının 
Septe bogazı •. 
SinJ.<apore Maleccı boru .. ı 

kimdir. 

Sintapore hir tılum büyDk 
lıüçiik adaler He tabii bir sU· 

lt• müdaf .. edilmektedir. Bu 
tıya ıirmek için yüzlerC'e nok-
Y. konulmtış İfHetler rebbef· 

ve de lal et etmelctedırler. .Hü · 
bu yollardan geçerken ne lca· 

• •e ıaevıi ve ae de kar.kol gi
billrıiniı. Bir tek rop bile gö
lm•ı. Her tey 1111idir. 
lık ıorüıte Siaı•pore bir tu· 

m telıri sanılır; Ctneue<l< n 
ha ••kin 'e dıbı ıulbpr.rver· 

Bu tehir saraylar ve parklar 
e doludur; bütOn yollıra aafılt 
r. 

Bununla b~ralter Siagapore, 
Yük Britanyaaıa Hiarlietaadaki 
•ükemmel üaelibabriaidir vtı 

iıt luta&eııaın bir Sepi• IJovuı 
Y1lır. Uıak ıırktan relen, uzak 
rb gidea ve orla Aı1adan ı• 

Orta Aıyaya ıiden v•purlır 
'•d.e ıeçmektedirler. B61llk 
itabya imperatorlutu All11 de 
...... INııleyırak CebeUlttaralc, 
ltı , S&vı11, Kızıl deaiı, Aden, 

••i•, Hiadiıtao ve Seylan'• kı· 
dıyaoer. 
Bir Hu enıl Sire Stamford 

•ff lea, Johore ııltaoat.nclan bu 
•t•da otu bia dolar ile bir adı 
hn alm11tır. O taril.tea itiba· 
• yüz milyorlarca ıterlin sarfe 
ihniı ve l.ltl• Slaııpore lsıt111, 
aJeı1a 1•• adau siW, ~iik 
•İt•nJ• .. himaye ıiatemine flr· 
iştir. Sinppore, •akeri bir mlı· 
bkem mevki olmakla beraber, 
tiıad ve servet bakımından da 
Üıeffılı ve mesut bir haldedir. 

Si•ı•porua haiz buluoduiu 
f•vvuk buadan ibaretlir. 
Sinıapore hüyllk bir a1lceri 
ülbabridir ve büyük bir tfc:e 

•t IDerlceıidir. Bu intanın eaaı 
rvıtini lrauçuk tqkil eder . 
cunun kauçuk ibtiyıcıaarı yüıde 
0k11nı Malezya yarım adasında 
• Felemeak Hiadiıtıamda ye · 

•ektedir. Bu mıntakaaıa Udi· 
i rutubetli olduıu içia bu mab 
1• çok uypu ıelir. 

1935 ten 1025 e dakar kıuçuk 
•~olt11i oa iki miıliae k•dar 
rt11a111.,. 

. Sınııporı bu mahıulüu mü 
lb bir paıarıdır. Bu lutıda ka 
Uktan m11da kalaydı bulunur. 
c~nun laalay ihtiyacının dörtte 
rı lau &cıtada elde edilir. 

Hiad çinin piriaci, bo liman 
111 

bOUin cihana tevıi edilir. 
J•po•ya, Melacca yarım ada· 

ndı, Siyam kıtasıada bir kanal 
cıtı elJlenmektedir. Bu pro 
kavvedıa file çıluua, Smı• · 
rua kıymeti blıbltiln dBıecek· 

r. 

Bu bıberia dotıu olup olma 
•iıuı ıltride gönct:iiı. 

Kurrıyera de/la Sera-

Miliıaoda açılacak 
st:tn' at sergisi 

li Hıber aldı&ıwıza gore 1936 dr. 1 
•
11
od• hır: modern mımırı ve 

Yı111 1 . 1 k •aıı ıra lf'r~un •çt ıcı vr 111 
fürk Moatkirları dı ittirik 

ectluar . 

liu it uzeriudel K uhür Ü•kao · 
•tnıaa Vcralen mılumat , ~briuıiı 
•el 11 •nıclar akıdtmiri , tezyinıl 
rnıoı bavılc edil mittir . 
Guaeı 11aadır•akadf' mi i ll'YZ • 

111~ kı mındı i~di bir progrıuı 
bu edilmektf! ve billba11a •• in · 
bıanıı ı inde ıuyinı eaoAclar 

tleyitioi I01h rt'cek ,, ttmıili bir 
r Köndermek dii UoOlmtktl"dir · 

Kaçakçılar 
Vatan hainidir 

Sar Almanların 
olduktan sonra 

- Birlnoi firtik.ılın artan -

( 'J'tirk 

(SON SAVA) 
Luloıuan mıbalil bu gibi h•ber· ' Marsllya süikasti 
lerin eHseıı ve siyı t mümessil 
sıfıtile uyiuıı olmıdığıaa 1&10111t 

ları olduklaııoı söylcmcktcdır 
ler . 

Kirof katilleri 

E11sen fıılkıu rlueıi) eıiue 
Jıyarı an ve tema men bi r leıik o 

lan Avuıturya kaLinesioiu uıuh 
ttlif beyanatlırıoı hatırlamak ka 
fidir . 

Von Papeııin pelı n siya ı 
olaıı bu be) ıı uah ) BpWlf olm ll
ıını lemenni cıaı .. k Jiııcndır 

Homa: 19 (AA) - Haus mrı· ı 
lubiriud c- ıı 

ltaly1n ııazctcJeriue ııörl" , Su 
aeçimin•lcn ,.onra Lavalın yaptı· 
tJ 16ylev A lmıuyaoın Jı lflİ 
rik edcblleceti tım \'C ıeui~ bı r 
Avrupa işti ı aki matııııuı mOm
kln lulmıktadır . Fakat o trtriki 
meaai istekleri Alman iazetele 
ıiniD , Al.....,. lnıdudl.rraıa 
yeniden tetkilıioe ipret 'erir gı · 
bi ıalun<lıldarı uziyetle karıı 
lıttırdıyor . 

Sır ıtçimi Veuıay muıbe· 
deaioiu hıtLil&iuc: n .bildir. Mua· 
hedeleıin yeaidru tetkikine de 
iil , Sar Almanya taraf ıodao 
luul Lir mrttle oltrak A•uı· 
ltırya - ltalyı , Fııeaı ve fe· 
ıilteıe larafmdaa 'e laıiltere· 
nin taıdil& etliği RomaJa yapılaa 
t 'raa ıı. hılyaa ınlaımalınnı 
uygna olarak uluılar uHı bir 
me11le olarak ılrülmektedir . 

Cenevre : 19 (AA)- Sar bak
kıoda d&a laaııl olaa aaiqma· 
lana eHılarıaı <hir §U müttm 
mim malOmat verili1or . 

Uluılar kurumu konıeyi tara · 
f ıncJıd kaydı geçirılea Roma aa · 
laımalan bu muelclerin en ehem
miyetli lsumuu preDalh itibariyle 
e&aae• halletmit buluau1oıdu . 
ba cillet olarak madea ocaldarıaın 
1a•İden aatın ah•maları için Al
m-ny• tarafıadaa F ranıaya 6Je. 
orc~lr paranıa miktarı te1l>it olun 
a1111tur · 

Bu para evvelemirde 1arda 
miUedıvıl akçhİU detl§metiyle 
elde edilecek Franı•ı frankl•riyle 
faıl111 dı beş sene micldetle bu 
sene bir miktar lrimür •ermek 
ıuntiyle ödenecektir . 

Bundan başka Alman hlbu· 
meli S1rdı muhtehf ielere yatırıl 
mıı ıermıyelerdea dolayı Fraııaız 
buıui sermıyedarlarına karı• 
borçlu bu1uamadıtı•ı kıbul et· 
mittir . Ancak bu borçları• t•· 
hakkulcu ticari muvaaene huıl 
ol.cık faılalıia 16re icra tdile 
cektir .• Ha•uD için oldukca pnit 
mikyasta tlctri müukereJere lü · 

Uluslar ko••se~ inde Mac:ır 
muhtarası ele ahndı . 
CI•, EVR~ : 19 - (AA.) 

Eden teklifı iizeriue uluslar der
ne~i konseyi Mar ilya Wt' ele i 
hakkaodUl Ma<·ar mubıin ını 
ele almnga karar \'~rıııi§li · Bu 
'c ılsa balckmda söz söyleme~ 
istiyen b1Z1 aı.alu benuı hazır· 
lanmış :detillerdir . Me elcuin 
ıeıkiki kooaeyia gelec·ek toplan· 
t ı na lmıkılnırıhr . 

rua\ utlukdaki akalli) el letiu 
lıiwa} rei lııkkmda H. l.\1ad ~ riğa · 
nıu t klifi üıcrioe Lalıe} dıiıui 
divınına müracaat ederek rna· 
'utluk tezinin 19'21 bey•nahna 
uygua olamıdıgıuı sormağa ka 
rar .ermittir . Konfley bu ~bıb 
toplaaacalıtır . 

Sinop Tiearet Odasmm 
toplantı ı 

lıparta 19 ( A ) - Ticaret 
Od111 yeni idare heyeti buıün 
935 yıbna ait topı.•tı11nı ) akmış 
tır . Ticaret Odasında Uk olan bu 
toplantıda Odanın 934 yılına ait 
J.ual> ve mHm~latanı fÖSlert.o 
rapor ol&unmuı ve kabul edilerek 
Odanın 93S yılı blitçtti ve yeni 

yıl çalıı .. Iarı haklnDda bazı mü· 
bim konuımalar olmu:. tur . 

Memleketia öl&oaomi ihtiyaç· 
ları veaıir baıı iıler koDUfUlarak 
bunlar üzeriade söz birliii edilruiı 
ve toplantıya ıon verilmiştir . 

Sinobta 
zararh hayvanlar 
öldOrülü~ or • 

t OB : 19 - (A.A.) zararlı 
hayvanlır1D ölclürül•eıine esas 
la bir proğram içinde deHm 
, dilmektedir . Muhtelif kollard• 
tertibedileu eürelc avlarından iyi 
neticeler ılınmıktadır . Viliyet 
Ziraat Müdür6 köylerde tertibat 
tıkibetmektedir . 

Giresond• ikincı 
mUntehib seçimi 
GİHESO : 19 - (A.A.) 

Cumhuriyet Halk 1',ırka ı 'ıliyet 
kaza ve nahiye heyetleri yap · 
trkları toplaDtada '•} I" seçi 
mi ıkinci müntebileri içm 
icabeden yoklamayı yaparak 
milatebibieri te bit etmiı ve bu 
günden itilJaren viliyete bağlı 
bütün köy ve kanlarda ikinci 
müntehib Nçımi btı:lamıştır . 

• 

Ve ihtilalcılara veril~n ct•za 
MO KOVA : 19 ( A.A ) -

Hutter ajansı muhabirinden : 
Ziaoviyef lıameaeff ve mu · 

kıhil ibtılil ile Kirofun öldllrül • 
wesi iılerioe k•htmıktao mız · 
nun ouyedi kitinin su-;ları tabak· 
kuk etmişdir • Zino,iyeff on kı· 
ru~df be ene , 6tekiler de 
muhtelif ~ıj>!~ cezılar11ıa çarp • 
tırılmıtlıJtlır . _ 

JO. KO\ A : 19 ( A.A ) -
Tes aj,.uıuıın bir tebliğine göre 
ili uıalıktml' l\fo kou mukabil 
ihtilal merkezi measublarmı malı 
kemesini bitirerek bu merkezin 
hükumete lıır~ı çıhımış oldutu· 
nu te bit etmekle beraber faali
}•tiniu bir cina)et derece iae 
\ardı{ıı görmU§tir . Malı"eme 
Moılcnva merkezinin kurucusu ve 
tD fıal idareci i olmıkla Ziao\İ 
fefı on a)nİ werkcziu faal azas ı 
olmaldıria ıeı tik kuklin sakofü 
yine OD , e merkezJo faaliyetin 
de deıc•· e derece methıldır im· 
hmıo arof "dokiuof hakaef 
goıeoiu \ e carkofu sekiz, f ede 
rof, gezberı ge11eu taıafıof pe
rimof •Diıef , e faivilovici alta ve 
kam,nef haskirorf ve provoyu 
bet yıl hapye mahkum etmiı ve 
bunların biitün ııh i ma.ll~rınıu 
mBaadere ine karar 'ermı tar · 

Diğer taraftan i~eri işl~ri ko· 
miteTliğinin buıuıi komısyonu 
Zinof viet mukabil ihtilal merke
zinin faaliyetiyle ılilcadar olm~k 
üure 19 kitiyi kamplarda 4 ılı 
5 yıl ara anda me' lcuf buluadur· 
maya ve 29 kişiyide iki ilibe 
yıl arasınd• mubt.el~f reyleıe sfir· 
pıeğe kırar \'ermı§tır . 

Litvinof Klzımf i•• 
konu,tu 

CE EVRE : 19 - ( .A.) 
Litvinof dış i~lrri bık•nı O Be 
şirhaa Kizımi ile görütmüıtOr · 

Teşekukr 
<.~öz Loheğimiz avukat Muıu.ın ı.n 

ölumündcn t.lolnyi cenoıe rne raıı

rnine iştirak etl ı n vo acilorımızo or ... 
tak olub beyanı tuıiyet et'?~k .uı." 
re gelen zevata ayrı, ayrı ıatloı zı
ynret otnıek kobı l olamayacağın -
lloıı mu lo lıcr gazd~niz Y&dİlae i le 
te ekluirlı'rinıiz i takdim ederir. 

4944 
KorJeıji luıinbabası kordeşi 
8olih Emin Mı sut 
KarJuş i Kain lıiraderi 
l lcuu ı ıl Dr. :;alim 

zum vardır · F O T O 
F ran a ile Almanya ara11nda 

ÖMOnomik milnıaebet r.-rin uJuıl•r l 
kurumunun ko•troluadan hariç 
bulundata mütterrlcen lcabal olun -

1 muıtur. j 
Uluılır kur...mu bilikis mazi 

nin tıefi)eıiue veya yeni rtjımin 
kuıulm1Staa alt bütlo diter me 
selelerin bılli Ue muvazzaf ola 
caktır . 

Her iki bDklimel .lonseyin 
lıararlarJnlTI mecburi mıbiyetta 
olaı ·ağını ıimJide• kıLul elmitler 
nihayet Sar mıntakaaıaan Vera•} 
muahede inin tf!tabrk ab11ına 
da•il bulu•an 1ıyri Hkeri bale 
ifraıı dıitr RrD aruiıi için Je 
olduiu sibi AlmıD)B tırafmdan 
lı•bul rdilmittir . 

~--------·--------~ Yollar açlldı 

1NOB : 18 - ( .A.) ge~o 
lcrde yağau lcartlaa kapMDll~ 
olan Sioob ooyabat yoluadılı.i 
Diranaz me,kii açtuıl•ış u· 
miıaıluılıt baılam,.nr · 

--

COŞKUN 

Agfa,,, filmlerinin her çeıidi, 

Dıwyaca meılwr ( G I<' ) filtnlerinitı en lu 
:(•si bulunur . Fiyatlar, diğer bulıln markalarda11 ucuz 
dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, V~.$ika resimleri, agran 
dismanlar. 

Talebeden len:Udll.ı la· 

rlft• Ue ılcreı alınu. 

c•o 
1010 COljKUN : 

Yat Cami Ci'lln 

17 Kiauousaoi perıeuılıe ıkşamıudau itibarf"u 

Reraz perde üzerinde timdir• kedar gördüOOnOz fllimlerin 
en his ve en müeHiri 

Adoplhe D' ennery nin 
Eaerleriudeo iktihali 

Mourige Tourneurin 
Vücuda gelinliği 

Harikulida eser 

iki Yetime 
Ayrıca : gayet eğlenceli Miki Mavuz 

4940 

Adana Borsası Muameleleri 
P A M U K 'e K O Z A 

Kilo 1''iyııı 

En ız En çok 
K s K S 

YAPA(;J ---
j i 

HUBUBAT 

- ., 
Doz lurm• ,. ,;..;.._. __ 
Al• " 

Sıfllan Mikdar 

AUo 

Liverpul Telgrafları 
19 / J I 1935 

Kambiyo 'e Para 
lı Hınka andın ahnmıııır. 

Pene 

Vıdcli 6 

V11deli 6 
7 
5 

l2 

Bu aktam 

Alsaray sinemasında 
Billur sesli yıldız 

Marta Egarhn 
lewıil ellİ#ı 

Adalar çiçeği 
Oünya C611Cı8 ll llavay Olf&larınl}Q Ç6 Vr İlmİ§ (evkulôJo Oğ)eııc•olİ operet 
Guzel seatlı Marta ~ge'i'tm har çok şarkıları lhay aunlarınm tabii gu 
zellikleri it;inJe'yaıanmı bir aık macernıı . 

Uelecek pro~r am 

Madam Batırflay 
Silvia Sidn y 

1 



Firtik 4 (1'0rk S3d) 

Seyhan defterdarlığından • • 
Karyesi 
Kızıltahta 

Yalmanlı 

» 
Yalınızca 

Keraenbıya 

Bo hce kariye si 

Cır ık 

Sirkenli 
)) 

" ,, 
)) 

» 
» 
J,) 

Hüseyin Hacalı 
.Mürsel oğlu 
Çotlu 

Jonaplı 

Zıpkıcı 
Kireç ocağı 

Şahin ağa 

Hüseyin Hacılı 

Herekli 

Yenice 

ElJAk 

Akkapı 
Miais 
Pekmez büyüğü 

Cinsi 
Tarla 

" 
• 

Bağ ve kısmen tarla 

farla hozİH ite müş-
terek 

Tarlanı nısfı 

Tarla 
» 
» 
• 
» 
)) 

» 

" » 
Tarla nehir 

Tarla 

Tarla 

Tarla 
Tarla 

» 

terki 

Tarlanın 4 de bir 
hi11esi . 
Tarla 

» 

• 

Bahçe 
Tarlı 

• 
Y o paçlı KAfir Kıram • 

mevkii 
Sarı huğlar Ayvaz • 
oğlu çiftlıği 

" 'l'arla içinde iki oda 

Dönüm 
100 

700 

70 
989 
155 

1172 

1400 

50 
180 
·200 

50 
80 
50 
80 
60 

334-15 
60.-10 
600 

825 

50 
225 

348 

115 

300 

39 

15 

30 
40 
70 
35 

87 evlek 2 

22 

Metruki ve hududu Şağili 
Şarkan tarik garben şif şi · 
malen tarik cenuben şif, 

Şih Seyit vereıeleri 
mına tapusuı. 

Aarap oğlu Keprik. Sarı 

HaCl l\leto zade Osman h. 
Pamukçu zade Hüsnü ef. 
İmam zade Ahmet of. 

Sarkiz. Kaspar kızı Sarat 
han Parsum 

Aacı Seyit efendi vere
seleri namına mahtumu 
Tahir efendi. 

Kirkpr Bizdikyan veresesi Cırıktan Abdullah oğlu 
Halil ve rifakası 

Hanna hatundan metrO.k 

Çolak Ahmetten mahlul 

Cer eğlu lbrim 
Tat oğlu Karaber 

Hazine hissesi 

Çifçi başı Vanieten 

Meyrem kızı Aygül 

Torun Ahmet 
Köylü oğlu lımail 

» » Halil 
Kara Mehmet oğlu Haıun 
Musa ağa 
Topal Ali 
Hüseyin çavuş 
\iuıtafa 

Yolgf'cen muhterı Mustafa 
Mığtut ağa 

Memik ağa kılıçlı Ali ağa 
İsa ağa . 
Ahmet oğlu Halil , Osman 
oğlu Mehmet , Ali oğlu 
Durnıuı Süleyman oğlu 
Mulla Mehmet, Hacı Fakı 
Mustafa , Mulla Mustafa 
kızı Elif" lbrahim oğlu İs· 
mail, Hacı Kadir oğlu Os-
man Halil oğlu Mehmet 
Müştereki Veli ağa 
Kürt Halil ağa ve Han 
Kurhu mahallesinden Şeyh 
Ahmet vereseleri Mehmet 
ve Abidin . 
Şahin ağa karyesinden 

Mehmet Emin vo Ahdulkadir 
HiHedarı lsmail efendi 

Herekliden Hacı Bekir oğlu 
Mehmet ve rif akası. 
Tülekli karyesinden Arap 
Hüseyin oğlu Mehmet ve 
biraderi İbrahim. 
Çiçekli karyesinden Mustafa 
oğlu Ali ağa 
Tak tak Yusuf 
Hacı Gani zade lbrahim 
Hacı Bekir mahdumu Ali bey 
Kartu Mahmut 

Zencirli Boğ' ıle ba~ yeri 45 evlek 3 Dıukci Kıkor Kiritci Ro
pen ve Ermeni Hamal 
lstanbullu Vagim vtrese· 
lerind..,n metrftk 

,, Tarla 50 

Daniıment Tarla 
lnı aplı 

" 

J38 
3980 

Simikyan Artin ağa 
Ahidio paşa varf1eeleri 

J) 
" 

" • 
J) • 

Hacı Hüseyinli 7 Odayı havi 1 bap 
çif lık Jaını 

Bebeli M~vkii Tarla 
malttz 

" » » 
• " • 
,, • )) 

,, Ak göl 
" ,, Persek )) 

' Kara göl • ,, Ak göl • 

20 J) 

300 • 
30 • 

250 

100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

)) 

)) 
• 
• 
» 

Hamamcı İbrahim vereseleri 

Muhtar Ahmet 

Ali oğlu Mhmet 
Fatma 

Verdinin oğlu 
Böyiik Bilal 
Hamit ve Hasan . )) 

Süleyman 

Hazineye ait yokar da cins ve mikdan Ye şağilleri yazılı çinik damile tarlaların icarı iki aene müddetle 
ve 31-1-935 tarihine musadil perşembe günü öAleden sonr saat 14 de ihale edilmek üzere on beş gün 
müddetle açık artırmağa çıkarıldığından talıplerin yüzde 7,5 teminat akçalurile bhlikle Milli Emldk idare-
resine muracaa\ları il4nlolunur .. 4943 20-24~27 -30 

Bakteryoloğ 

Doktor RUştU 

Muayenehanesini Doktor Süleyman Sırrı Beyin eski muayenehaneeint

açmıştır. Bugün sabah 8- 12 öğleden sonra 2-6 kadar hasta )arını 

kabul ve tt.d!lVİ eder • 4945 1-J O 

Pamuk iş limited çırçır 
fabrikası l'lüdürlüğünden : 

Müşterilerimize ait olup el'an 
fabrikamızda mevcut çiğitlerio kız· 
mak tehlıkesi bulunduğundın üç 
gün zarfında çiğitlerini kaldırma -
larını saygı değer müşterilerizden 
dileriz . KolJırımadıkları takdirde 
her türliı z:ırar vo ziyon<l ıı n fahri. 
kamızın hiç bir mesuliyet kabul 
etmiyeceğini ilan eyleriz . 

(4922) 6--6 

• 
On iki yıllık Türksözü basım e\ll 

Bu günedek yaptığı basım işlerile güney Anod 
her yöresinde büyük bir ün kazanmıştır _____ ... 

Türksözü basım evi , her çeşit harfi •1' 
ince , en özenli ve en temiz basım işleri 
şaracak bir kurumdu • 

• • * 

Türksözü gazetesi 
Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel Y 

ve ülkemizin her yanından gelen duyumları ok 
yaydığı gibı 
DoQduğu günden beri büyük devrimimiz uğruna inan91'' 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştır · 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla y•f 
. . li 

Turksözilniln yıllık abunası on iki , 6 ayhğı altı ve Aylığı da b•r 

Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılınca 
miz her gün erkenden ayaklarına kadar göfl 

~ -, ;r' 

BU SU EV5Af iHBARifLE~ ! ,l /DüNYANIN EN iYiEH 

VEENHAfif 5ULARINDAN BiRi iDiR. RESMİ vEGAYRi AE
5 liLLERDE BU SUYUN MiSLi AZ BiR SU DLDU6U ANLA .. 

iJ9TEVENLERE ÇDK KOL/.\YLIK GÖ/'TE:RiLiFI · 

Muhasebei hususiye · lebesinden : 

Muhammen 
kıymeti 

• 

Lira Cinsi 

Mevkii Dönüm 

3500 Budçe Ç•y kenarında 1 O . 
1500 Değirmen » 1 

Hudu<lu 

Ş. ve Ş. çay , G. hal'i' 
C. değirmen 

Ş. C. çay , Ş. köprü , 
G. eski Anan• yolu . 

Ko1.anda köprü başında kain idarci lıususiycye ait meyve ve por· 
takal bahçesiyle değirmenin mülkiyeti açık artırma suretiyle müza· 
yedeye konulduğuodao şeaaiti görDp anlamak ve pey sürmek için 
mubasebei hususiye müdüri}·ctine vey• Kozan kaymakamlağina mü · 
ı·acaat eylemeleri fe ihale güaü olıo 24 kiouousani 935 per~wLe 

iÜUÜ pey akçalariyle saat 9 a kadar Eoclimeoi vilaycl veya Kozan 
kaymakamhğmda hazır bulunmaları ilau olunur . 

4914 S-10- 15-20 


