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•• -- •• Umumi mEfclls 1 
Üııiimüzdtki •}·ludn ıaylav 

Bt·c;imi gibi umumi meclıs seçi 

ı..::.rle yenile~c<'ck . 
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Mersinde günlük ihracatımız artıyor 
Dilek ve istek 1 

-- 1 Konyılı sporcu kardtııleriınizi j 
Y•rın ar d k d ımız a onuklamaklı kıuoçj 
uyacaaız . 

d 
İki yıldanberi ktodiltriyle bu· 1 

ra a b' k ır ıç gtz maç yıparak yakın· 
dın 1 ı lı •oıııı~ımız hu arkadaılarla 

ayramrla g~ne karıılatırkto bürün 1 
nınudumuz ve diltj!imiz onlardau 1 
çolr. Yükselr. hir oyun ıekniki göre · 
reı. el ... ikl · · · · , rımızı gıdermek olmalıdır. 
Çulr.urov 1 ~poreuları komıu ve dılıı 
uıaı. v·ı· 1 • 

lr. 
1 ayer er ıporculariyle raıııı · j 

111
• tan k y 
1 

ve arıılaımaktan, yalınız ve 
1 ıııız höyle aeığlı lıir birim bekler. 1 
i dfürk porculujtu, aıte dütünce· 

1 
11 •ıı uzak hilyük bir toplıılıık· 

lr.~r · liu topluluğun her kolu , iite-
1 ~~lları tanıemlıyan bir güvenç Ü· 

~••dır ve bu böyle olunca ben, bir 
v oııya ıporculuj!:u, bir Çukurova 
J tya İıuıir vtyahudda Eliziz ıporcu· 
u~u ... diye ayrı ayrı benlik gildtıı 
;r~ *yrı tek amaçlara koı•n bir 

1 
ıırlı: ıporculuğu dej!il; l(ÜClii, top· 

u • kayna~mıı ve dilzenli bir Tiirk 
'P•ırculugu tanırım . 

Falan tıkım falan maçtı üıtiln 
f•lıııiı ; falın yerin falan takımı , 
~:arı ytrin falan ıılr.ımına yenilmiı ... 

Kı ıl •özlerden de yalnız ve yalnız 
oyu.o ve topluluk ı.-kniki, oyuu gör-

1 RılAü , oyan ve topluluk terbiyeıi ve 
t~ •on ıöz özü olarak dı Tiirk ıporcu· 
Uğunnn •lan ceoıilmenliei v.., üı· 
liinlüğU anlatılmalı •. Ben ıporcula· 
rııııızda da lıunu görmek iıterim . 

1 te bn kadır uzun bı§lanı:ıçtan 
0 nra , Çukurova ıporcularının; çar· 

lj 1 §acalı.lırı Konya ıporrularını naaıl 
c 1"Ygulırla kar ılamak durumunda 
" acalr.I 1 d •rını ın atını ol um unıyo-
tunı '" 

•rınıı ;:tltc k tolan " Kooyı 
gen..ıer b' ı· . . • • ır ıgı., nın olgun ve güçlü 

""''rtıi . , •• •1. fı V•rdır: Geç~n yıl mıntıka birin· 
1 ılr.lerind~ şak gençler birlijtini 

!•ntr•k K . k z onva §aıııpıyonhı~unu a-
•rııııı tır l' k 1 l' ı· .. 

l . . · •t• genç rr ıır ığı ıır 
Jt1.11n 1 
l•ir •y 13n poru An tal yada ytnrrı 

takımdı 

I' k~İmdi btn öyle ııınuyorum ki , 
1;~ 1 

urovanıo parlak giinrşli götii al· 
~ok 8 

.'. ~ıüy_ük Türk sporcıılıığun?n 
lı.u guçlu Konya &por kolu ilr, Çu-

•ovanın ,.. b · ı· · · l 11 ı yı.,.z euız ı yığıl ıpor 

lı u •rı ındı yapılacak urunç ve 
v • .,,. v .. k k"l 

liiı. ~ •rıcı arııla ruıdan por ıı · 
,.

11 
llnuo bütün inceliklerini , bütün 

ı-.;~ t•kınlıklarını gö•terıntk gibi 
•ev ' 1 ~ kazanç do~acak ve poru 
k, 11•

11 Çukurovalılar , iki kardeo tı· 
1111 il I" 1 ' ııu ük 'yarı•ıııda trmiz vt "Y•al lıir ı. ' ' _ • • . .. 

"•'·I 1. 'aYnaşuıa bıtıruını gore· 
• f'rf ır () . 

v
101

YI• ••t, haydi bakayım <.:ukııro 
llııt..J 11 Y•ğız d•likaıılıları!. •iıdrn , ko 

•rırııza 1 1 .. \ • .. " t o ?Iaıııanızı dılıyorıım. 
••rıa :· oylo ı r lıaydi bakayım 
~izıl )ıylııııo aklırnizli ı iğiılı ri ! 

rıı de ( • k • 
'"•ııi·. . . • ,u ıırvalılara yenılme· 

zı 1Atıyorun1 
() .. 

rıi,. na ı;orr çrlidüztn vrriıı krndi-... 
Naci A/werdi 

--------·----~~ iz mirde 
l<:ıd 

ın namzetleri çoğalmış 
P, lZMJıt : 2 ( A.A) - C. H. 

rkııı VT 
ıliirrl" 1 ayet kongra~t ayın on 

Uode toplanacaktır 
. !%.\Ut : 2 ( A.A ) _:_ Sayla' 1'Çııo· 1 ıli, 1 ıızırlıklırı ilerilemekte • 

lıa,~; IJ. F • ahiye idare heyeti 
ı.,:. •nları \e üyeleri fırka mer· 

•tnrlc A · D • b k 11,; vnı oğın ın a~ an · 
~ 1 alt ı - k ik · . ID( a toplanarak seçıiece 
ıııc 1 • 1 . Ilı rnunte ııbler fırk yokla • 

ı.;~ı Yapılmıştır . Toplantıda Be
ılı tye l11§kını Dokıor Belı~et Uz 

VaıcJı S 'l k ·k' . ~ 1~1ıu, · • e~ı ece ı ıo!'ı muıı -
lu lrr Dra ında kadınlar da bu 
ııuyordu • 

f)(ı Yazıları ll ylar çoğaldığı için 
- 70 kadın ikin!'İ münttlıih 

~llec·eği aola ımı ktadır . 

Mersinde ihracat çalışması 
--.. ······---

Mersin limanında 14 vapur dışarıya 

gönderilen malları yükleyor 

Mersin limanında llırac malları blriknıışlır 

Menin limanında hararetli 

bir ihracıt çılışmaaı görlilüyor. 

İa~eleler ve depolar tıklım tıklım 

ihracat mallıriyle dolu olduğu 
halde bir taraftan da Anadolu 

içinden vıgonlarla mal gelmekle 

ve durak yerinde depo edilmek 
tedir. 

Yalnız bir antrepo olmadığı 

için havalar bozulup yağmurlar 
ba§ltdıktin ıoııra bir çok mal • 

lar da avarya olmaktadır. Vapur
lara her gün binlerce ton mı) 
yü ki eniyor . 

lki gün önce limanda 14 va. 
pur birleşmiştir . Şimdiye kadar 
l\~ersio limanında görülmemiş 
hır hararetle yapıldığını rö,ıe • 
rir . 

Vapurları fazlı bekletmemek 
için Liman şirketinin bütün ve ı 
iti rece gündüz çalışıyor . 

- YeniMerein -

Yılbaşı dolayısile 

Atatürk ile Romanya Kıralı ve 
Yugoslavya kıral naibi arasında 

kutlama tel yazıları 
A 'IKAHA : 2 ( A.A ) - Yıl 

başı münasebetiyle Romanya kı· 

ralı Karo( ve Yugoslavya kıralı 
naibi Prens Panl tarafındın Reiıi 

Cumhur Atatürk'e grlı::n tel yuı
lara Ata türkün verdiği cevaplar 
aıağıdadır : 

Tıirkiye Cıınılııır Reisi Kemdi 
Alalıirk' e 

Arılwrcı 

llaşmelu Kıral hıızrctleri na. 
mıoa zatı devletlerinden yeni ıene 

münaeebetile en ımimi tebrik• 
lrri ıloöt Türkiyeoin ıefalıile , 

onun reisinin saadeti hakkındaki 
eo iyi terueonilcri kabul buyur • 
mnnızı ricı ederim • 

M. Paul 

Atatürk 
1 :ııe ... 

Dış işler bakanını 
onayladı 

Ankara : 2 (A.A)- diln ak 
şam Çankaya kö.künde İran Ha

riciye Veziri Kiizımi Hanı kabul 
etmiıler ve uzun müddet yan· 

lumda alıkoyarak görüşmü~lcr
dir . Bu görll§mede ılı~ işleri ba 
kını Hüştü Aree il• İıan Büyük 
Elçisi Sadık hao da hazır bulun
muşlardır . 

Ankara : 2 (A.A,) - İran 
dı~arıi i§leri Veziıi Kiizımi Hın 

hugün (iği• yemeğini Ankara 
Paluta hu. usi olarak yemi•tir . 

Bıı akıam İran Büyük Eıçiliii 
tarafından erefin• hir :ı:'yafet 
wrilecektir . 

Yugoslavya Kırallığı Sıılla • 
ııal naibi Pııııl Prens hazrelle • 
rlne. 

Belgrad 
Zatı fıhimelerinin ha§ met lô 

Kıra! hazrctleri namına yeoi yıl 

münaeebeıile bana rllndcrmek 
lutfuodıı bulunmıı, oldukları dos 

tane tebriklerdrn fevkalade mü· 
tahas~iı olduğum halde sizden 

rn •emimi tebriklerimi ve baş • 
metlfı Kııal lıazıetlerinio ve :ı:atı 

fabimelerinin .ahsi saadetlerioe 
doeı ve a•il Yugoslav milletinin 
azamd u refahı hakkıudaki le· 
menoilerimi kabul buyurmanızı 
rica ederim . 

KemAI Atatürk 

1'ıirliiye Reisi Cum/ııırıı 
Alalıırk'e 

Aııkarcı 

ZJtı devlerinden 1935 yılı 
müna.•hetile gertk ıalı ıoıı , ge· 
rek memleketiniz i\'in bi~ıetmek 
le olduğum en samimi temenni· 
Itri kabul hnyu•marıızı rica erle· 
riıu . 

Karo! 
. Roıııaııyıı Kıralı Huşıııellti 
/li/ııcl Karııl llazrellerlııe 

Bı1kreş 

Yeni ~eoe miioasehetılc zatı 

lıaşmt'tanelerinin günderıni~ ol • 
dııkları tel yazısıot çok biiyiik 
bir m"mnuniyetlc aldım . Zatı 

haşrnetanelerinden en hararetli 
te clckürltrİmi ve ~ıbsi udetle 

rile , ılo. t Romanyanın •aadcti 
hakkındaki ıemrnnilcrimi kalıul 
lıııyurmanızı rka ederim . 

Kemi! AtetOrk 

Atatürk ' Japonların tuttuğu yol 
Al'iKARA : 2 ( A.A ) - Hi • 

yHeti Cumhur Genel KAtipliğin-: A b/ d b • ü/ h f • 1 
den: ra ar an ır ema eye ı Japon-

Reisi Cumhur Atatürk, yeni / • l " d' • k k f 
yılı kutlayanlara ttşekkür ve en arı ıs am ınıne so aca mış. 
iyi dileklerinin Anadolu Ajan ·------
sınca iletilmesini emir buyur 
muşlardır . 

Umumi Meclis 
Seçimide dı>. yenilenecek 

Kadınlarımızın da i~tirakini 
temin edebilmek için umumi 
meclis ıtçimlerinin de yenilen • 
mt8i lııkkındaki kanun resmi 
Gazete'de çıkmış ve İçeri işler 
Bakanlığı kanunu vilayetlne bil 
dirilmi§tir . 

Umumi Mecli~ ~eçimlcrine 
saylav seçiminden bir kaç gün 
ıonra başlanacaktır · 

Y. Yalgın 
Değerli arkadaşımız Müze 
Müdürlüğüne tayin edıldi 

Tekaüde çıkarılım Halilin ye· 
riue tüze Miidiirliiğüoe , üç ay
danbeıi vrkilet etmekte olan 
Y. Yalgın, bu kez uil olarak ~lü
ze Müdürlüğüne tayin edilmi§· 
tir. Yalgından güney yurdun bıl· 
kar işlerinde ıçılarık yeni bu 
lumlar ve bunların uasında " Et
nografya ,. itlerinin düz nini 
ve kurumunu l beklerken yeni 
yumuşunu kutlarız . 

iflastan kurtuldu 
Sitroen kurumu 

işe başlıyor 
Pariaten bildirildiiiuc göre 

Sitroen otomobil ıirketini tufi • 
yeye memur ohu M. •· Pikiti • 
mali kurum lır ve şirketin ala • 
caklılarlı görü~tüktcn sonra fab· 
rikanın tekrar iıe bıılayacığını 
gazeteciler« ıöylemiıtır . 

l\I.ıli kurumlar , ıirkete para 
cihetinden yardım edecekl.rine 
•öz verdiklerinden fabrika bıı 
glinlcrde işe batlıyacak ve bütün 
ı marlameları kabul edilectktir. 

Fabrikada eskisi gibi 50 hin 
iıd çılıııcaktır . 

lrakın nufusu 

İrık"ta yapılan aufus yazımı 
bitmit ve lrok'ta mevcut nııfusııo 
•1 milyon 193 lıioe ulaştığı anla· 
şılmıştır . 

922 ıle lrak'ııı ııufusu :~ mil· 
yonu geçmemekte idi • Buna gö 
re 12 yıldı İralt'ırı nufııeu hir 
buçuk milyon aı tmııtır . 

İrak muallimleri 

Kahiredeki Ezher medresesinde okuyan
lara Japon dili öğretilmesi onaylandı 

Kalı/re' dcıı toplu bir gürı'inılş 
Bıı yazının altındı biri Ka- hiiyle daha ayakta iken de bun. 

!ıireden , üteki Şamdan alınma lar lstınbuldao ğcne lıöyle 
iki cluyum var . Aralı ellleriude • din tllemuı ,, iıttdilerdi . 
bizce güliiu\' aayılalıilecek bu Bütün hunları göz önü e geti· 
özentilere aöre Japonlar , İılaru rcrek otıızheı, kırk yıl kadar önce 
dinine girmek u;ıu arablar· başlanan hu kuruntudan sonra 

dan bir bilgin beydi i~temişler · bu günedek Japonların bir dür· 
Bu heyet Japonyayı gidecek; lü kendilerine uygun lıir din 
okuyarak, üfürArek ve oradaki lmlıımayışlarını lıiz ancak lııytk 
ıı;ıivurruklnrı , göz açıp yumuea- altımlan güler ve geçeriz .... 
ya kadar geçecek vakıtta sanki Japonlar bugünün en korkunç 
b ı~tın başa miielüman edec~k· imperyali t lıir devletidir . İşi. 
nıi~ ! .. Kütü iş değıl bu . Tan n• relen toprakları lıir düzenle 
rı , tuıtuklarını kolaylaşlır· prnçe ine grçirmek içiıı sakın 
ııo .. lıu hir oyun olma ın tiıye biz kuş· 

Japonların bugün~ü dioleıi kulanıyoruz , ama giirüyoıuz ki 
hoıa gitm•yehılir . Piyasatlan Arablar bundan umuda düıüyor. 
ı~trıe yarar bir din seçmek le tar . 

iHeyebilirlcr ; gövdeye uyğıııı • e yapalım , alayımız umud 
bir rulın alır gibi ! .. Bütün a<'unurıda yaşıyoruz Vnr ın 
bunlara hıydi ;olabilir diyclını ; diişRünler ! ... 
Yalnız anlayamadığımız yer u ~am - .Japonlar Hicaz Hli 
dur ; knmetine miirat·aat ederek ken 

Japonların içinden bir kac; di!eıinc İslam diniui telkin ed«'-
kı~iııin İ lam clinine girnıeıııl•, u·k irşadatda bulunmak üzere 
bu günkü Arab ıcucıınuıı iiko· bir ('lema heyetinin Japonyaya 
nomi , siyısa , kültür : Bo giiııderilmesiııi istemiılenlir . Bu 
kımlarıııdan kazıncr ne ola('ftk· müracaat üzerine 'cdfdc hir 
tır ki b·• ite hu kadar kulak bir toplantı yapılmış ve Ülcma· 
kahartıyoılar ? Hem, Japonların dan hır h~}etin Japonyaya gön· 
hu ıa arlamaları yrni de drğildir ılcrilmeıi etrafında koaıı ulmu,-
Osnıanlı İmparatorluğu §Ö} le tur . 

Şamda atılan dayaklar 
Bir gazete ıssı ile bir Vezir 

bellisiz adamlar elile döğüldüler 

Halebden T rabulusa 4 saatta otomotris 
gidiş gelişi başladı 

Türkiyeyi ziyaret 
edeceklermiş 

Bığılatdan bildirildiğine göre, 
İrak ınuallimlerind~ıı hir guruh 
Tilrk mrkıeplerinde kendi mcs· 
leklt:rine ait tttkikntta huluıı · 

Şam kapılı " Elkalıı ., (,a. 
J:cte•inio alıihi hay Nrt'lb Rdse 

1 bir kaç giin öner Jlıımada lıir 
taruz olmıı§ ve iki ki:i tara 
fınrlııu dö"ulmiiştür . 

t" L' 

haberdar olan \'üzcrı Ba kanı 
Bay TaC'ecldin kcııılilerini ninde 
ziyaret ederek tc·cs iif \ e ıee!
siirlcıiııi lıildirmışler ve müıear· 
rızıo şicldrtlc ııranılma~ı ic;in 
emir vermiılcrclir . 

mağa l,;aıar vermişlcıdir . 1 
hak hükümeti, muallimlerin 

bu karnrlarını mtmnuoiyctle kar· 
şılamış ve gideceklerin yol pa • 
ralarının yarısını vermtğe karar 1 
nrmiıtir . 

Muallimlere Bağrlat üniver · 
site8inden hir kısım talr.beltr dr 
i tirık edecektir . 

Adliye Vekili hay \ta r,yyıı 
lıi ilı· birlikte lıal}an haHanc~i
ne gitmekte olan :\laorif Veziri 
ne de elindeki 8opa ile saldıran 
bir p;eoç , Veziri hışındnn ha 
fif yaraladıktan sonra k•lnbalık 
are~ındıı kaybrılmu tur . 

Bay Hil. nü Brazi yarasını ltal
yan hastan~ıinde ~ardırdıktan 

ıonra evine gltmiı ve meseleden \ 

.'laaıif \' tziıi ile Elkalıs a
hilıi ara•ırıdı ötcdenbcri mrv 
rııt olan gerginligin lıu miies if 
hadiseye eelıeb olduğu zanne· 
dilmektedir . 

Trabıılu - anı , il uma 'e 
h'mdidi dı-ınir yolu idare i ta 
rnfımlnıı llalcb ile Tralııılııs ara-

- l.ıi/f en firtl!ıl revlr/ıı/z -
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Hindistan işlerinin 
aldığı son biçim 

-JJırnloi. sayıdan arlan -

Hıodistan işlerimizde de aym 
yanlışı mı tekrarlıyacağ•z ? Geç· 
ıoiştrki cömertlik hatalarımızdan 
b:ç bir ş~y öğrenemiyecekmi 

yiz ? He rbalde dün Hindistanın 
ter kkisi lehinde l\ir. Balduvio 
ile beraber el &<aldıranlar, bu 
hareke ti rinden do1ayı biç bir 
z mao redamet etmiyecektir. 

'* • 

* "Die hards,, yani muni mü 
telıassıb konservatörlerin gaze
tesi olan Daily Mail konserva
törlcrin içtimaında raporn mu- 1 

lıalefet edeıı azaların hareketlerini 
vaınoperverane bir gayret olarak 
takdiı ettikten sonra diyo·r ki: 

Dün qucens Halide hükumet 
liderleri .. konservatörler paıtiıi 
konseyi azalarına hissiyat ve he 
yc:canlarını yatıştıncı bir şurup 

içirmiş oldular . Çok tatlı vaid
lerle temin edilen tasvib kararı , 
Avam kamarası tarafından fıliya 
sahasıoa geçildiği znınnn , Hio 
<listanı derin bir çıkmaza düşü 
recektir . 

[ 

Dünkü müme sillere DC soy 
lenmiş olursa olsun, lıiikümetic 

projesi ergcç Büyük Britanyayı 

Hindistendan vaz2eçmekle o vasi 
memleketi ) eni baştan fetetmek 
şıklarından birini St!çmek mecbu.1 
riyeti karşısında bırakacaktı . 

* ... 
lngiliz işçi fırkasının bu hu

sustaki görüşü , raporun gerek 
liği kadar lıberal ve ileri görüş
lü olmadığıdır . Öyle ki, İngil
tereoin eu sol fırkası ile Hiııdis 
tının ea sağ fırkası olan Koıığ 
ress , görüşte birbirlerine yak· 
laşmaktodır . 

• * 
* llombay Chrouiele gauttsi 

İogilterede konservatörler par
tisınin içtimaında ıapor bakkın

dn verilen karardan bahseder· 
ken diyor ki : 

Konsdryatöriler partic::i kon
seyinin müşterek encümenin ra· 
porunu tasvib etmesi Hindistan 
da ue hayret ne de memnuniyet 
uyandıımıştır . Yalnız şu nokta 
vardır : Karrnnu esasi mest' lele 
rinde ' hilbossa Hindi tan işlerin 
rr.aksi}•oııer görüşlerile meşhur 
olan bu parti içinde biiyük bir 
ckseıiyetin kabul eımesi için bu 
raporun son derece reaksiyoaer 
olması lazım geliyr . 

"Beyaz ldtab,, veşredildiği 

zaman konservatörler gördüler 
ld Hinrlistaaa oz da olsa, kıy · 
metli bir imtiyaz veriliyor. Bu
nun üzerine Mr. Glııucbillıu tem 
:sil ettiği taraf biç bir hakiki 
ıslahata yanaşmazken Sir Samu- ı 
t l Hoarcniıı tem l ettiği diğer 

ında işletmeye açıla11 otomol· 
ris St"ferleri , tDumarı.;el tarafın
dan açılmış ve ilk katar kendi· 

taraf ortaya sürdükleri "gararli· 
lcr,, vaıutasile sol el ile verdik· 
ferini sağ el ile geri almak si
yasasını tuttular . 

İste hu suretle Churcbliciler ta-.. 
rafıcdan « Bcyu. kitah ,. a uydur-
nı bir muhalefet ve Balduvinci
ler tarafından da Hindistan refor
munun yalancı kahramanlar ıek 
linde uzun bir oyun ba~ladı . 

Bu oyunun oeticrsi şu olılu . 
Mü~terek encümen " Beyaz kitab,, 
daki garantineyle bir sürü garanti 
daha ılivc etti . Bittabi bu tedbir 
konservatörler pıutisi iç.tima1oda 
bulunrrn müm~Hillerin büyük 4ir 

ekseriyetini tatmin etti. Gördük· 
leri bu değişiklıkleri nazarı itiba 
ra alan bu ekseriyrt , hiç bir le· 

reddüt göstermeden raporu tasvip 

etti . 
lamafib garantiler hikayesi 

henüz hitmiş olfluğu kararı yalnız 
miişterck parlemaoter encümenin 
raporundaki genel prensipleri tas· 
vib ediyor . Mutaassıh konseva· 
türlerin talebi üzerine hükumetin 
daha bir çok gar an tiler ilave et
mesi de inıkaoflız değildir . 

İçtimada mutaass·p konscı~a 
törlere raporun esas itibariyle , 
kendi arzu ettikleri şekilden haş 
kn bir şey olmadığı temio edildi, 
ve aııcak Luouu üzerine , garan
tiler hakkıu<la soo sözlerin söy
lenmemiş olduğunu bildikleıi için 
raporun genel prensiplerini kabul 
ettiler . Mr. Balduvin ile Sir Ouı 
ten :Chombt-rlaio nutuklarında 

bu fırsatı reddederlerse Hindis
tanı ebediyen ellerinden kaçıra · 

caklarını söylediler . Bugünkü 
Hindistauı tanıyan hiç Lir kimse 
bu ihtırlerın mauasıbı inkar ede· 
roez. 

Fakat Mr. Balduvin bile. uıun 
zamandanberi kendileriodeo esir
genen ulusal haklar hakkında 
Hindistan hissiyatını bilmez . 

Mr. Balduvirı belki de zannc· 
diyor ki bugünlerde Hindistana 
verileı·ek bir lokma , lngiliz mık. 
ıa dlerına büyük yardım edecek. 
tir . Fakat Hindistanda bulunan 
İngilizler kolaylıkla görtbilirler 
ki , Hiu<listanm Britanya İmpara· 

torluğu içinde kalması ihtimali gün· I 
den güne azalmaktadu . Eğer 
llritauya hükumeti Mabatma Gan 
di ve Kcıngrrss partisiyle derhal 
karışmazsa . onlna bizzat Sir Aus 
len Chamberlen'in sözlerini hatır
latmak mrcburiyetinde kalacağız : 
" soara im işlrrio idaresioi eli
nizden kaçıracaksınız ve Lıugüu 

elden kaçan bir fırsRt bir dnha ge· 
ri dönmez . ,, 

M.M. U. 
- Bitti -

3 
Türle Sözü 

İran- Irak 

Sınır anlaşma
mathklara 

-·-
Ankara : 2 (AA) .;_ İran bü· 

yük elçlliğiııden gönderilmittir. 
Tüı kiye gazetelerinden bazı

larını İran ile Irak hududu ihti· 

lafı hakkında bu günlerde neşret· 
tikleri baberlerdeu mezkur ga-

zetelerin bu husustıki malümıt 
larının nakıs olduğu anlaşıldiğm-

dan bir ıuitefebhümc mahal kal 
mamak üzere aıağıdaki izahatın 

verilmesine lüzum görtildü . şlSy· 
le ki : 

İran devleti ile lrak devleti 
aıusmda şimdiye kadar bir ıinır 

battı tayini kararnamesi aktedil. 

memiştir . Irak lıükümeti 1913 

tarihli protokola ve 1914 taıi . 
biode yapılan tahdidi hududa iı

tinad ederek iki devlet ara11Dda 
hududuo tayin edilmiş olduğunu 
iddia ediyor . 

Halbuki İran devleti mezkur 
pıolokoJu ıe~mi mahiyette ta· 

nıdığı gibi sabık Osmanlı dev· 
leti ve Türkiye Cumhuriyeti hü-

kumeti dahi o protokole resmiyet 
vermemişlerdir . 

Kinunuı1ani 1932 tarihinden 
lraıı devleti ile Türkiye Cumhu
riyeti arasında aktedilmiş olan 
kararname ile iki memleket ara 
sındaki hududu tayin edilmişti . 
İran devleti Irak ile İran ara 
sında ycoi bir budud kararoa· 
meıi akdine }, azı bulunduğunu 

Irak hükumetine bir çok defalar 
bildirmiştir . Lakin teeHüf olu
nur ki Irak hükumeti hep kendi 
uoktai nuarında israr etmit ve 
bu defada hu budud meselesinin 
halli busu:;uou milletler . cemi
yetine havale etmr-ğe lüzum gör· 
mütlür. 

İran devleti de bu hususa mu 
vafakat eimİf olmakla , millet 
ler cemiyetinin g,,lecek celsede 
bu ihtilafa bir nihayet verectği 
üruid olunur . 

Iranda dil değişimi? 

İranlılara ne denecek 

Ankara : 2 (AA) - Avr11pa 
lisanlarının bir çoklar ıoda şim
diye kadar Persa' persao, per· 
siao, perscr kelimeleri İran ve 
İnnlı kelimeleri yerine kulla
nılmakta idi . 

Bu kerrc İran devi.eti taıi
h~ coğrafyaya ve elnoğrafyaya 

ıit bazı delillere istinaden tekel 
lümde 1 ran ve Jraniyan d enil· 
diği ğibi ecnebi liiaolarda dahi 
perse ve persan yerine İran ve 
İraniyan kelimelerinin istimaline 

karar vermiş ve hu kararınını 
İrandaki ccnebt sefarellerine ve 
yabaacı memleketlerde bulunan 
kendi memurlaırna tebliğ etmif 

ve g• lecek 20 mart 1936 taıi 
binden itibar~n mükalemclerde 

!etini alarak Trabulu~tan Halebe 
yollanmıştır . 

Avusturya 
Başbakanının endişesi 

1 Viyana: 2 (AA) - Avusturya: 

y&:ı::ılar<lıı ve gazetelerde ve İran 
dan bahseden bütüı1 kitablarda 
risalelerde ve haritalarda daima 
Iran v~ İranlı yahut lranıyan 
kelimelerinia kuilanılacağıo1 bil
dirmiştir . 

Bu katar· dört saato Tıahu

hıstan Half'he ulaşmış ve Du 
marnel (iğle yemeğioi Halebde 
yediktP-n oora ayni katerla Trn
hulusa dönmüşler ve ekşam'ıt 
Bcyruda ulaşmışlardır . 

Halk tarafından büyük bir 
rağbet görecıoği şüphesiz olan 
otomotris ~efederi hu suretle 
işe haşlamı)'tır . 

Bl"yrut - yılbaşıuı takibede. 
cek giiolerdc Bcyrutda Yüce 
Komsar Dunıaroelin başkaohğı 
aJtıoda toplaoh yapılacaktır . 

Manda oltıudaki mtmleket 
lerdc hulunau hütüu delkeletio 
iştirak edece.Sıi bu ıniilıiuı top· 
lantıda 1935 yılı içinde udye 
\ c Liibrırmda yapılması t sarla-
nan biiyiik ikti..,adi projeler üze 
rinde son "e kst'i kararlar ve 

rilecektir . 

beş bakanı Şusniğ Avusturya 
milletine beyannamesinde dı 
yor ki : 

Bizi en ziyade düşündüren 
ülkenin ökonomi noktasından 

eyile§mesidir . Hükumet içerde 

soysal ve siya~ı:ıl barı~ istiyor . 
Ancak 1933 denbeıi güttüğü· 

miiz açık s!yasadan bir parmak 
hile ayrılmıyacağıı . Eski muha
ril>ledu mümessilleri buna karşı 
şiddetle protesto etmektedir· 
ler . 

Laval Romaya gidiyor 
P ıris : 3 (AA) - H euter mu 

babirioden : 
Lavalı o bu a~ şam v~ya ynrın 

Ronıaya gitmesi oldukça' muh
t meldir . Bunun için dakikadan 
dakikııya bir karar alınmc:ı~ı bek
lenmektedir . 

1934 yılının 
En mi"ıhim hadisesi neymiş? 

Moskova 3 ( A.A) - İzvezti · 
ya gazetesi 1934 yılında Sovyet 
Rusyanın çok verimli çılı~maları 
nın plaoçosunu yaJ'lıktan sonra 

uluslararası münuebctlere dair 
diyor ki: uluslararası münasebet
lerin 1934 len mühim hadisesi 
Sovyet Rusya nüfuzunun Ievkala
<le artmasıdır . Sovyt-t Ruıyanııı 
devamlı vr. azimli barışın sıyasası 
So\ y~t Roı:ıyayı barışıp kuvvetlen· 
dirilmt si istinat zaruri bir amil 
yapmııtır • 

1 -- sız::::_ 

Domuz avlarken l 
Arkadaşını vurmuş 

Kozanın Kıbr11hlar köyünden 
Ali oğlu Mehmet adında birisi ya· 
nında arkadaşı Yuıuf oğlu Mustafa ı 
ile birlikte ormana domuz avlama
ya gitmişler . ikisi de ayrı ayrı do· ı 
muı bekleyib dururken Mehmet ı 
gördüğü bir domutu vurmak için 
ateş etmi§ fakat kurıun domuza 
drğmiyerek biraz ötede ayoı ffo

muza nişan dıp bekliyen arkadaşı 
Mustafaya dt>ğmiştir . 

Kurşun Mustafanın sol kalça 
sındao git ip sağ kalçasından çık 
mış . Ne yapacağını bilmiyer. Mus· 
tafa köylül .. ti çağırıp olanı biteni 
anlatmışsa da \eti şen köylüler ya

ralıyı hemen bir sedye yapib has
tahaneye götürmek üıere yola çık
tıkları bir sırada yaralı kurşunu 
yediğinden bir buçuk saat ıonra 
ölmüştür. 

Köy ihtiyar lht-yeti ve suçlu 
Mustafa sorguya çekilerek Cum 
huriyet müddei umumiliğine veril
miştir . 

Furunda kumar 
Evvelki gün gece be§ altı kiıi 

Hiiseyinin furununa loplanıb Hü
•~yinle beraber Mehmet , Abdul 
lab oğlu Mrhmet Ahmet, Müslüm, 
M•hmet Emin, Kadir adlarındaki 
adamlar yazımı , turamı oyununu 
bir kumar biçimine sokarak oy· 
nadıklarından yakalanmışlardır . 

Yasdığına diktiği altun
ları çahnmış 

Bedia kızı Zeyneb bir kaç altun 
lirasını yitirmemek için yasdığının 
içine dikmiş fakat tanıdıkların· 
dan Ali ve karı11na bu y1tplığını 
ıöylemiı . Sonra yasdığının için
de bulunan kırmızı liraları çalın 

mış . Yapalan araştırmalar da bu 
nu alaoın Ali ve karı11 Dön~ ol
duğa anlışılmıştrr . 

Tayinler 
Memlckd hastanesi bat hem· 

ıireliğioe Antalya memleket has· 
tanesi baıheroşireliğin :J e hu lunao 
Hatice ve Adana sıtma ens · 
titüsU asistanlığına İstanbul uoı 
verıitesi kimya ıubesindtn me· 
ıuo Bediı tayin edilmiştir. 

Taha Ay'ın iki eseri 
Arkadaıımız , genç yazıcılar

dan Taha Ay , birisi ," 5 Son ki 
nun Adaua Mersin kurtuluşu ,. , 
diğeri " Türk kadın şairleri,, adla 
iki değerli bitiğiui baıtırmıştır. 

Bunlardan birincisi bütün A· 
danahları ve Mersin , Tarsuılulan 
çok yıkından alakaclar eden ulu
sı; 1 bir eserdir · 

Diğcrı ise şimdiye kadar kale· 
me alınmamış bir mevzu olan "ka· 
d ıo şair 1 erimiz,, , uzun araştırm.I\ 

lar bitiminde oıtaya çıl.an yeni 
bir eserdir . 

okuyucularımızın , bH ikiıioi 
de okumalarırıı dileriz . 

Adana Maarif 
• 

Cemiyetinden : 

Maarif Cemiyeti e~ya piyan 
gosu isabet listesi gelm:ştir . 
bl!et alanların köprü başındaki 
muayenehaneme müracaat et· 
rut- leri 

Başkan 

Doktor Abdullalı /Jemirl'l 

Soyadı 

Çok değerli doktorlarımızdan 
muzaffer SBbit , soy adı olarak , 
cLokmanıo sözunU almışdar. 

Bozanlı baı okutaoı Ekrem 
soyadı olarak ( Kakız ) oğlunun 

adını da ( 1'cmel ) koymuştur • 

§Maliye varidat mümeyyizi İsat 
( Peker ) ıoy adını almithr • 

Teftiş Heyeti dün yine 
toplandı. ---Saylav seçimine bakacak Tef 

tiş Heydi toplantılarına devam 
tdıyor . Heyet dün tekrar top
laomı§ Vilayet makamından go· 
len ,.e ikinci seçim nishetini 

dörtyllzde bir olarak gösteren 
tezkere üzr.rine seçim dairt leri 
ve nufusları yeniden tedlcik edi-

lerc·k önce 306 iken hu defa 
146 , köylerden de evvelce 160 
iken bu defa 71 ki ceman 
217 ikinci seçimi teıbit etmiştir. 

Bundan başka köylerde se-

çime bakacak memur ve katib 
lere verilecek Ccret konuşulmuş 
ve karara bağlaomı§tır . 

Acı bir ölüm 

Ç1oarlı mektebi baş okutana 
Fikri'nin annesi Hatice , 3/1;935 
Perş•mbe akşamı göılerini hayata 
kapayarak ailrsini derin bir acı 
içerisinde bırakmııtır . 

Cenazesi bir çok SC\'dık!eri 
omnz~nda aile mezarlığına gömül
müştür . Yaslı aileye sonstız sağ· 
tıklar ve uzun y•ıamalar diieriz . 

Yurdda 
-

Yağmur, soğuk ve kar 
boyuna deva •1 ediyor. 

Ankara : 2 (A.A.) Ziraat Ve 
kil eti meteoroloji enistitüsünden 
ılınan malUmata gfüc Oı ta Ana· 
dolu ile Cenub Acadoluda ve 
Karadeniz kıy_.ılarıncla Rize Gire· 
son da hava yağışlı ve diğer yer
ler<le yağışsız ve fakat kapalı 

geçmiştir . 
Yağış Orta Anado!uda iki 

gündenberi devam etmekte oıan 
kar yağışının toprak üzerindeki 

kalınlığı Çorumda 22 , - Yozgat 
da 30 An\cara çerçeveıiude Kır 
şehir ve Kaetıımonu da 7 , -
Konyada 5 - santimetreyi bul 
muştur . En düşük suhunet 
Küt&bya Afyonda sıfırıo altında 
5 , - Ediroe ve Kastamonu da 

ve Eskişehirde 5 , - Ank .. rn 
Benelıir Yozgat dn :~ santignt· 
dır . Yurtda en yüksek. sıcaklık 

sıfırın üstün do olmak üzeı c 
Döı tyolda : 9 - Adttoada 17 
santigratdır . 

Hitlerin 
Alman milletine yılbaşın

daki sözleri 

Munih 3 ( A A ) - Hitler 
nasyonalist fırkasına nt"şrettiği 
yılbaşı beyannamesinde diyor ki : 

Bundan 12 ay t-vvel 1934 se
ne~i için yeni raybın yıkılacağı 

söyleniyordu . Halbuki Almanya 
ve Alman milleti ulusal diriliğin 

blllün bölümlerinde eskiden fazla 

r , kuvvetlenmiştir . 

Yurddaş 
--

Ülkeni korum~1k iç' n ze
ka•, sadaka "·e fi treni tay-
yare ceflıiyt·tine ver • 

1 
Geçen ypz fırka içinde temiz· 

lik yapılmıştır . Bugün her zaman· 
dan ziyade ulus iradesi sıyasasıoa 
1&dıkım . 1935 yılı içinde ulusun 
ve raybJu büyük tcosik rsrrine 
devam edrceğiz . 

Hitler Alman mi1 1eıine barış 

ve sarın dönmesini diliyerrk söz- , _ ..... ..,..,_. 
ı lerioi bitirmittir • 
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1 y 1 p A M U K ve K O Z A 
!\folun:.: :_:.lı C 1 N S 1 F.~n Ka•ilo Fiy~: çok 

Haytanın Güllü bacısı Kel 

.tirdk : !J 

;-......,..,,. - .J Kfınuou ani perşembe okşa mm dan iıiharen • "' 
- Dliııkıi sayıdan arlan 

= 
Satılan l\f ikdar 

Ana ve baba , biricik ogullı· 
rınııı bu yitiğiııd< n artığıyla üziin· 
tü içiodeydiler . Arada köylüler 
ba§larıoı birikip yaslarını söndür· 

nıiye çalııırlardr . Bir güo geoe 
Eiifçenin 1ııı~ın" köylü karılar bi
rikoıitlerdi . Hüıeyio için iyi yola 
oranlar ediyorlar, Elifçeyi avutmı· 
ya çılışı}orlardı . Bu sırada Güllü 
bacı O<'akta aş pişiriyordu . İçle 
tinden birisi onu göstererek : 

- Kızcağızın da yoluou bağ 
lad, . Belki bir i:stiyeni bulunurdu. 

Bunu İfideo Güllü b&cı Elıfçe
dcn daha çok kızdı Elıfçe : 

- Yolunu da b ğhyan kim 
nıiş , İstediğine gitsin .. Aab oğ 
lunı ıağ olaych, neçe Güllü bacı 
lır bulurdum. Biricik yavrum kel 
liaytanm kızını kalmadı dedi ·· 

b cı içi ı biı §tylrr mi işitmiıti . 
O, gittıkçe güç alın ~üllü b.a~ı 
ışkı uzun süren sauş içıude yılıp 
gitmiımiydi? Yoksa batkı bir kt-. 
lığamı sUrUomüştU ? .. Bunlara Hb 
ıeyin de dürüst karıılık bul•mı. 
yordu. Onun bildiği bir §"Y va:sa 

0 da yurt ıçinde yağıyla boiaz 
boğaza vuruşurken Güllü bacıyı 
çoktan uoutmuıtu . Gerçi yurd 
sevgisiyle Güllü barı sevgisi ayıt 
sızdır . Fakat Hüıeyin o çag bu 
nu düşünememiı , o yakıcı korda 
kabuk h ğlamı§tı ... 

Güllü bacı bu durumu aradan 
geçen üç buçuk yılıo ay~ılığnıı yor. 
du .. O gene bir gün bırdcn pal 
leyıverir diyordu · Hüsey~ni y~nıo
dan nyırmıyao dayısı , Ehfçcyı de 
bir yan çekerek : 

_ Kız çocuğa sö}lescııe sa 

bah bayr•ğı da ttikiltc k . Hüse· 
seyio : 

_ Hayra yorarım ne bayrağı 
bu da demişti ... Anası : 

_ Emiotyle evleniyorsun. Bız 
bu İ§ içio auıjıı . Senin yolunu 
bt"klerdik . Hüseyi dayısma ba
karak başım yere eğmiı : 

_Bilmem nasıl olacak? Bense 

K. S. K. S. 'd'ı " V dik in •imdiye kadar yap· Kopımah panıak 45,00 Methur " Traderhorun " mucı an ,, 

;_ I İ'iyosa parlaı;tı ,, tığı filimlerin en gUzel ve en neyecan 1 -Piya a ıemizi .. 
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Tarzan 
'ffl**ti• • ... _ 

Baştan başa dehşet ... heyecan ... harika ··· 

Arslcınlarln müthiş boğu molar ... Vnhşil rlo her nn mücadele ... 

Filme ilaveten : 

En yeni Dünya havadisi 
Fiyatlarda zam yoktur . 

Cuma günü iki matine ikide, dörtte 

Pek yakında: Emden korsan kro-.... vazoru • 
4907 

İane I 
İane Il 
Ekepre 
Klevlanı 

YAPA<'iJ 

l-~B~e)~·n~z~-----------1------------.ı------------I·---------------------. Siyah _ 

ç t G 1 1' 
Ek pre 
June 
Yerli "Yemlik,, ---~----) 

"Tôhurnlıık., 
ı._.=··~_:.:::~~----l:H u n u n A T 

---;;-
Bu g da y Kıbrı 2,57,5 

l-.::..::.~ .. ~....,Y~c~rTili--------ı-=2~,56~,~25.:_ __ 
1 
__________ , 

,, Mı•nıane 

Arpa 

Yulaf 
Delice 

Ku }l'mi 
Kt>ıeo tohumu 
Bakla 
Si sam 

UN 
•••• Salil'l'Ef endi 
··:·:__...--__ _.,!!_ ___________ , _________ , _____________ ~~ .. 

-~~ - k 
.o ~ --!))~ii~z~ı~rm:.::.:,a-?.:''--------------,-----
~ ı.c Si mit ,, ------;-------------·-

Güllü bacı bu sözler karşısında 
0c:atın ba§ıoda dona kalmıştı · 
Ba§ını )'ere düşürmemek için avuç 
ları arısına almıştı . Bu kurundı 
HOıeyinle geçen dirimleri gözü
nün Önünde cınlaoıvermiıti · 
O bu C\de bu durumda durmazdı 
•nıma Hüseyin baj'zına duruyor· 
du . HUseyinin giderkeo ıöılerini 
hahrlndı ve öyle kıldı •. 

* ••• 
biraz dabı beklemek oiyetinde- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 
)im , Bu arada durumumuzu yo 

o S ••o Cumtmriyet . 
==ia -

> -:---~·~·----------------·1----------ı~-----------~ ~& 1_~)~ii~z~k~ır~rı~ıa_:.:''---------------ı--------. Bir gün kt-nt yolundan dolu 
dizgin hir atlının gcli)Or olduğu 
g6rlildü ?. Bu gelen Hüsryinin 
day•aı Gök eleydi • Keııtten Hü · 
ıeyiadea uj'urlu savaylı dönmüı 
lil . Büseyinin evinde sevinçle ka 
rışık Bir çığlık kopm11§tu .. Güllü 
bııcı ıevincioden ba)'ılmıştı .. 

- Amanın kAr~ılamıya gidek. 
Nnlı kuzum rıerde kaldı . Telaş 
içinde bunu eöyJıyen Elifçe karde 
tinin ıltına nıioderi seriyor, öte
de bir köıede yeni ayıkao Güllü 
bıcı Taarının bu günü de \ armıt 
dı)or , göz ) aşları dökü) ordu .. 

Gök deyle Alı kebyanın arası 
Yedi e~iz )lldarıbcri bir tarla )Ü 

Z.Ür.drn İyi gitmiyordu . Gök efe 
bu savnyı bir fırsat bilip barışmak 
iıtemitli . Bu sevinç nruında Ali 
l<ebya da onu bağıılımıştı . Gök 
cf e : 

• - 'J ınrıma çok ıükür bnou 
hız.c gösterdi . Çocuk gelsin he· 
llıeocik lunışma şöleniyle birlik 
le bayrnğırıı da dikelim . .Emine-, 
hibiıinio oğlunun yolunu çok göz 
lcdj diyordu .. 

Hüseyin İzmir Lığlarıodan bir 
hitilc yollu)or , hir iki güuedek 
Yolunıu bek1eyin diyordu . Elif çc 
kırda§ına : 

d - Zati bende öyle oranlıyor 
um dc1niı ve Ali Kebya da ıüküt· 
la biıJık oJmuştu • 

Eıniue Gök ef cnin kızlarının 
k a ~.Uçükü ve co çiliydi . Hü c; in 
Gç~kk<'n dayılarına gittiğinde 

~lblntyi görür biç btğenmezdi . 
Enıiı:ıe k< ndi keudioi beğenen se 

"~~aiı bir kızdı . Hüseyioio asker 
~ili Ç~ğıuda Emioeuın kurtların 

afıl ıl bir çığ dağda dolaştığını 
~Ö)lenıi~lerdi . Fakat Gök efenin 

0
•ku uyJa bu 51 , 0 }ayılamamış lı . 

} Kent )olunda büyük bir kala 
l)alık Hüıeyini kar ıladı . Karşı 
'Y•oler nasında Güllü bıcı da 
"Grdı • Güllü bacı öyle onnlıyor· 
du ~j : 

luoa ko)duktao ıonra bu işi yıp 
mak iıt rdim . Hüseyin savaştan 
biraz parayla dönmüıtü · Köyde 
bir dükkan açmak i tiyordu. Pa· 
raıını işletip iyice bir C\ Y3 JJlırdık· 

tın sonra evlenecek ı alacağı kız 

da ol11 olsa Cüllü bacı olacaktı · 
Şu anadek Emineyi aklından ge
çirmemişti .. Gök efe yiğenindco 
bıç ummadığı bu karıılıktan ötürü 
başını ba§ka yöne çevirmiş , bur· 
nuou kaşımıya başlamıştı . Anası : 

_ S 0 Güllü bacıyı alwak h;. 
tiyoraun amma ben de analık hak
kımı helıil etmem . Sonra beo o 
kel Haytaqıo kızına gelin diye· 
mem dıyordu . Sonra da bu koouş
mıya babası da kırıımııtı . Tümü
aü de HUseyine ıykuı yön almış 
Jardı . Hüscyiaı bu durum karıı
ıında berisini ötesini düşünme 
deo: 

_ Stn bilmem siı. ot yaparsa· 
oız yapın dryivermiıti .. Bundan 
onra Hüseyin Güllü bacıya ffÖ· 

S L•ı • rüomem k için oda çellı mıı 
oracıkta öylece kalını ... 

İşte çalınan düğiin -~~zıl~ar 
k .. üuiin Hüse) ininin dugunuv· oy 1 .. 
tlü • Bu dügün yıllarca yo goz 
leınedcn yorulan bir çift kara 
gözii oluk eden düğündü ... B,u 
d .. v" Kızıllar kö}ÜDÜO. Kd ugun .. 
Hayt ~ınıo kimses z çoc-uğu Gul 
lübacı ın arı yüreğinde yer edtn 
Hü eyinin temiz ışkıoı ona er 
diren düğündü · . 

İşte köyün arkasındakı tepe 
e tırmanıp diiğün alayını SC) re 

)d 1 Güllbacı bütün bunları 
a an 'd' . 

k fasından bir sinema şerı ı gı 

b~ gelip geçirdi . Kö) c . d~lu 
dizgin giren atlılar, sankı K J. 
b } tanın Güllübacısıntn yıllarca 

Ha.. yinlııc aşkını sakladığı arı 
use . . 1 d 1 

• v. • riyne)'İp gırıyor ar ı . yüregını T • 

1
. K 

Bu "ğır yük altında ın ~ye~ ı-
zıllar köyünün toy çocuguv. 

- Ah ııo olurdu ~u baırımı 

d l . tc vürejimi çıkaruı birisi (' ıp , .. . . .. .. 
1 O \:tiregvi Huıeyırıın ODU O Si \e J 

. crıe . O yürekle tışıdı nı serı ' .... 

Almanya 
Şimali Afrika ile yün ticare

tin girişiyor 
Prcforiı 3 ( AA ) - Alman 

hükumeti ile şiııınl Afrikası arnsm 
da yün için hir aıılaşma imzalan
dığı resmen bildiriliyor . Alman 
yn 30 / 5- taıibine kadar şimali 
Afrikadarı 2,400,000 logiliz lira· 
sını gcçm k üzere mal alabilmesi 
için Almno itbelatcılaıına lazım 
gelen kolaylığı gösterecektir: 

Tahmin edildiğine göre ştmal 
Afrikası itbıJiitçıları da aynı meb · 
liğ miktarında 'e 30/9- tarihine 
kadar Alınan mamulitı alacaklar· 
dır . Alman bankalaıinda şimali 
Afrikalı Uç ticaret bankası namı
na hususi kumbiyo besabları ıçı
lacaklır . 

Alman malı olmak için f'lde 
edil,.ıı knml)I} o şimali Afrıka ban 
kalarmm emrine \erilecek ve oto 
matik eekıldc: Almanyadın alına 
cak yün muvazenesi için kullanı· 
Iacaktır . Resmi bir teblığe göre 
bu sadece lı.anıhiyooun takası için 
bir İııuımeledir . 

Her zamanki ticari muameleyi 
alakadar dmektedir Mnlııı mal 
ile dcğiştirılmesi için , hir nnloş· 
ma h kkındaki SB\ alarıo > nnlış 
olduğu söylenmektedir 
Baldvinin lngiliz genç-

lerine verdiği öğüd 

Loudra: 2 (A.A) - Bald..in hı 
giliz geuçleıine hitnbtıı rıeşıetlıgi 
bir beyan name gelecek nt'silleri 
ulusal ananeleri mulııf azaya davet 
ederek diyor ki : 

Kuvetin büriyetleri ezdigi dev· 
let 90 yalistligin red teşebbüsleri· 
ııin orıadan kaldırdığı militarist· 
liğin sulhu çiğnediği ıntmleketlrr 
var . Bu misaller karşısında genç
lik demol..ratlığı himaye etmeli 
ve her türlü tahakküme karşı fer· 
din hiirriyet lcrioi ve istik lalini 
müdafaa eyJemeliıJir • 

Muğla da 
-·-Fırka kongralan 

l\f GLA : 2 ( A.A ) - Cum· 
lıurıyet Halk Fırka ı \ilayct kon· 
gra 1 \iliiyete bağlı kazalerdao 
gelen 35 muralıassm İ§tİrakıle 
uluse\ i salonunda açılmıştır. lda 
re heyetinin iki seoclik raporu 
okunmuş ve oJduğu gibi onay -
lanmıştır . 

Eucümenlere ayrılarak derhal 
çalışmaya b8şlamışlaıdı~. K_o~. 
granıu açılması <lolayısıle buyuk 
öodn Atatiirk'e Fırka başkanı 

İsmet loöoii'ne \e Genel katib 
Jt Pekere saygı 'e sevgi tel ya 
zıları ) ollaomıştır · 

01 AH : 2 ( A.A ) - K•dırı 
lar Fıı kaya üye olmak için her 
gUn ıııiiracaat etmt'!ktedirler . 

Ama~yada yağmur .. 
AMA ·y : 2 ( A.A ) - Cıce 

ynrı ı bnı;lıyaıı kar durmadan 
yağmıştu . • 

Ulusa gösterilen bır 
büyük adam ölüsü 
L ndra 2 ( A A ) - Kardinal 

Bouroenin ceııaze merasimi bu 
a yrn 4 iind e V ı si uister kilisesinde 
yapılacaktır . Baş Piskopos Her
fortuyr vilayetinde Yare cıvarın· 
dn gömülecektir . Mütevsffanın 
tabutu kilisede hılkı iki gün sıra 
t şbir olunacaktır . Kardif l>af 
pi koposu ccııazeuin kıldırıldıA-ı 
gün Ve ıminsterde bir ayin icrıt 
cdecckiir . 

Çocuk esirgeme kuru
munun telkağatlar1 

I - Bildığim l:lü eyiuıe önce 
Jthinı yauma aeyirdir diyordu · 
O,,bladığı gibi çıkmadı . Hüseyin 
bUyülclerioin elini öptükten sorıra 
Guııu bıcıya da bir göz ışmırı 
Yapnıııtı . 

ğı a k gılli Hü.te) inın onunde 
. . titrıye cın verse ? ... tıtnye f . ,..----------------, 

Oruçta 

Çocuk esirgemt kurııımı ıarafın· 

dan lıaz1rlnııa11 " 1 lik " ıelırik ıel• 
rıaf kuarları ureıi hu u iyede \ iyn· 

nada lıa ıırıl ıu ·~ çok zarif 'e ii lü
püı . Bu kuatlar lı.-.r tf'lgraf merke· 
ziude bulunur . Tebrik ıelgrafuıız~n 
hu iı"hi kuoıla mulıaıabınıza verıl· 
me ini i l<'r eniz , arzunuzu telgraf 
memuruna Ö}lc)İniz. Telgraf iicre· 
ıinden lıa ka v rect·giniz 15 kuru~ 
mnk adınızı lemin ı der , lfo ureılc 

hom çocuk e irgeıııc kurumıınıı.n 
bakmokıa olıluğu kim a iz ve fakır 
ya\ nıların lıııkımına yardım ' hem 
de ıelğrafııuzı çc-ktiğ!ııiz zaıa karşı 
da fazla sa A• gösrermiş olur unuz. 1 

Kızıllar kö)iinde gök e rnm 
Emine iniu düğünii olurkeo, Kel 
Hayatuuın kim esiz kızı : saoa 
kim bnkaçakh da öyle dolup bo
şıhyordurı? .. 

. Gerçekten Hü eyin çok değit· 
111

§1i .. En e i kalıolaşmı§ , biraz 
~ rtıerltırniı , o çocukluk L:ıhğı 
ı.uıu. bUtüoe yo~ olmuıt•: Ağ~r Kacakcılar 
•tlı ı söz söylerken keıulıoe bır • • 

~'.c'.nı mmiıe baıtnmııtı. Acebı Vatan hainidir 
•çın Gulu ncıya kı rşı hö> le so- ı __ _.:,.::;.:_ ________ _ 

A'Ak danaamışh? Y okH Güllü 1 

Kurun bildiren -Bugün giincş 6.52 dn doğacak, 
(;ğle cznnı 11,55 de , ikindi 11, 
28 de, akşam 16 12 tr, ) at ı 18,33 
de okunacak. Fın ak l, 57 olaf'ak 

ır r uıaA ıtı I dı ı O ı 

~-Paranı !--~I 

1 
Boş yere hnrcama ve har
cıyacııksan yerli mah al 1 

Alfa --4----:~~~--;;-'.':':"'---
J.,iverpul Telgrafları Kambiyo ve Pnra 

3 / l / 1935 l Banka rndan ehnm1ştır. 
K. ~ntını i--------ı~6:-ı:8;;:7;-ı ... iret 

Vadeli Hıyşmark 
Vüdeli 6 88 ~·rank"F'ran ız,, __;I'..:la~z~ı r:.:_ ___________ , _--::;7--l•2v2>1 Stf'rl in .. lnıd 1 iz.._,., ..------ı 

Pene 

Hint Jınzır 5 52 Dolar ••Amerikan,, 
------------- -1-.2,...--

177 ,Frank "hv.--=i~r-eıiıiı"--------Ne\• ork -

FOTO 

---

COŞKUN 

Agf a,,, filmlerinin her çeşidi 

/Jtinyaca mcşlıur ( A G Ji' A ) filmlerirılrı eıı ta
zesi bulwwr. Fiyatlar, diğer /mitin markalardan ucuz 
dur. 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye foto?raflan, v~sika resimleri, agran 
dismanlar. 

-----------------
Tal bederz te11:ildUı ta· 

rlf r ile ucrct altı r • 

a•o 
J<OTO COŞKU 

Yo~ Cu · Cıvon 

ww 

sinemasında Alsa ray 
Beklediğiniz büyük gün geldi 

Bugün 
. . d 't'I eren irnılİ) e kadar mısli goruhucmi~ Sn ıı durı ıııııtıne ın en ı 1 ' • 

\'O dehşet filon : 

Ölüm adası 

. 
insan avcıları 

u · ı.izlcrco mü~torinin no zoman bnşloyacağını sorduğu Bnşlnyor. nor gun Y 

hüyiik Cıliın için lnzla rekloma ihtiyaç yok · 

Hakiki Tarzan 
Olan bu filim kendi kendini reklam edecektir 

ilave 

En son Dünya haberleri 
4912 



f'irtik 4 

Futbol 

Heyeti başkanlığından \ 

4/1/935 Cmo günü yopılacak 1 
lik maçları . ikinci tnkımlar : 
saut 1 O da torosspor - adonasdor 
(oyun eri : mahmul) 

birinci takımlar : 
1 saat 13 do mersin - adannflpor 
oyun eri : necati sepici 
2 · saet 15 de adana idman yurdu 
tarsus oyun eri : (aruk 

Muhasebei hususiye 
lebesinden 

Cinsi : foarif kahvehanesi ve 
araa!ı 

Mevkii : istasyon caddesi 
1730 M. Murabbaı 

Kıymeti muhammenesi : 
Lira 
550 Hane 
250 Arsa 

Hududu : 
Şarkan tarik , Garben istasyon 

caddesi Cenuben Zekeriya ve ıü

rekdsı, Şimolen mektebe teberru 
cdilnn nrsa : 

Ceyhnn kazasında Muhasebei 
Hususiyoye ait olup yukarda cinsi, 
mevkıi ve cvsn(ı sairesi yazılı 

mahallin mülkiyeti sçık ar -
tırma \'C peşin pnra ile sııtlığa çı
karılmıştır. Talip ol::ınlerın yevmi 
ihale olan 17-1 - 935 tarihine 

müsadif perşembe günü ırnet onda 
yüzde yedi buçuk pey akçeltıriylo 

lıirJikte lfocünıcni VılAyete, şeraiti 
onlomok fsttıyenlerin ht!r gün mii
düriyetimize müracaatları ildn olu-
nur. 4892 2-7 

Orman müdürlüğün· 
den: 

v<let 
ıt7 

15 
353 
542 

5 
25 
50 

117 
4 

Kilo Cinsi 
00 Çam kereste 

• Topak 
,, Mertek 
,, Baskı 

678 
60 

12200 

,, Saban oku 
,, Salma 
,, Tahta 
» Dilme 
,, Çatal 

Mahlut kömür 
Çam >> 

» ve mahlut odun 

1258 12938 Yekun 
iki mozat varoknsında Johil 

ve yukarıda yezılı 12 kalem Em
vnli mazbuta açık artırma ile 
17-12-934 r. itibaren 21 gün 
müddetle 6 - 1 - 935 T. pazar 
giınü snot 14 de kadar satılığa 

çıkorılmıştır . Emvali görmek ve 
ılıale şeraitini ıınlıımak isteyen· 
lcrin Adnno Orman muaınel"t 
memurhığunıı müracaat eyleme
leri ve taliplerin s.on ihale günü 
Adono hükumet konoğında Or
man idaresine toplanacak satış 

komisyonuna gelmeleri il An olu
nur . 4887 27-30-3-6 . 

Sayhan ziraat müdürlülünden 
Ziraat müdürlüğü için müM

kasa ıle Göılaşı, Kükürt, Arap sa
bunu ve çiğit yoğ satın ohnocak
tır. İhale 17 ikinci klinun 935 per
Ş'!mbe günü saat dokuzda vilayet 
encümeninde yapılacaktır . Talip 
olmak ve şortları anlamak iste
yenler her gün iş saatlerinde Zı. 

reat müdürlüğiine müracaat et· 

ıinler.4873 23 - 31-8- 15 

('flrk Söaü) 
-

Adana Ziraat Bankasından : 

Dosya No. 
10-320 

)) 

., 

" 
1 J-203 

,, 

.. 
" 

" 

" 

" 

" 
,, 
,, 

78,82-12 

.. 

13-79 

14-81 

,. 

15- 80 

" 

" 
16-301 

Jt 

" 
" 

,. 

Borçlunun iıim 
ve adresleri 

Mansur zade Yu~uf o. Sait 
• . ' " 

" " " 
" , ' .,, 

Güneşli mahallesinden 
Mansur zade Süleyman 
oğlu Haydar 

" ,, 

" " ,, 

,. ,, ti 

,, il n 

" ,, il 

,, 
" 

" JI " 

" " " 
Çınarlı mahalleıinden 

Hacı lbrahim kttrııı 
Behice 

" " " 

" Jt 

" " 
,, 

Akarcalı hafız Haean 
Çınarlı mahallesinden 

Çınarlı Ma. Akarcalı 

Hacı lbrahim oğlu 
Abdüsselam 

Cinai 
Tarla 
,, 

il 

ti 

Tarla 

,, 
" 

Bsğ 

Tarla 

,, 
Bağ 

Tarlat 

.. 
" 

" 

. " 

" 
,. 

,, 

" 

Kayalıbağ Ma. Akarcalı 
Hacı lbrahim o. Hacı Ali 

Torla 

" it " 

,, ,, 
" 

Yol geçen ka ryeıindtn 
Hacı Mehmet ığu zade 
tustafa 

,, ,, 
,, ,, 

" 
,. ,. 

" " •• 

" 

" 
Tarla 

" 

" 

" 
17-19 Karaabmetli Filik Mehme~ ağa ,. 

IJ " " " 
,, 

Muhammen 
kıymeti 

beher Dö. Tapu senedinin 
Dönümü l.ıira Köyü Sıra No. Tarihi 

10 10 
35 15 

32,2 
127 

41 

52 
28 

11,2 

13 

12,2 

12 

12 
7 

4l0 

200 

100 

21 

230 

320 

210 

10 
10 

7 

7 
6 

20 

8 

8 

20 

8 
8 

6 

7 

7 

5 

7 

6 

5 

Adana - Cennet 224 Temmuz-327 
Develik 877 Şubat-323 

incirlik 
locirlik 
KAfirkran 

incirlik 

Atiknofia 
incirlik 

Develik 

V urayicesir 

Duvelik 

Aliknafia 

" ,, 
Akarca 

" 

Zıpkıcı 

Akarca 

Akarca 

Akarca 

.. 

216 ·remmuz-327 
880 Şuhat-323 

45 Nİ!!'ln-926 

52 Niean-926 
70 Eylftl-340 

55 Nisan - 926 

57 Nisan-926 

50 Niean-926 

43 Nisan-926 

4 l Ni1an-926 
39 Niaan-926 

87 Şubat-332 

75 Şubat-338 

97 Şubat-338 

78 Şubat-338 

80 Şubat-338 

109 Nisan-928 

110 Nisan-928 

149 7 Akarca 83 Şubat-338 

371 

294 

200 

166 

67 

125 

167 

419 

6 

5 

18 

20 

20 

20 

22 

16 

15 

" 

" 
Hüseyiohacıh 

Hüıeyinhı.cı h 

Buğeh 

Yolgeçen 

Yeniköy 

•• 

84 Şubat-- 338 

15-' Nisan - 341 

77 Temmuz- 339 

338 Klnunu ev .-325 

339 ti 325 

13 Eylfıl-327 

144 Teırini ov.-928 

108 Mart-340 

72 Ağustos- 927 

Emvali gayri menkulenin Hudud haıırıll 
Şn: ~Iahmut. Ga: Zekiye, Şi . Bedri . Ce: Barndf. ee:,,,. 
Şa. ası ~lehmet oğ•ılları, Ga : tarik, Şi: Mahmul' 

O. Mehmet. at8~ 
Şa : İbrahim Halil, Şi: Ali vereseleri, Ce: Fatma veMe~ 
Ga:Garip, Şi: Ceyldni vereseleri , Şa: l\lahmut.O. i· 

Şo:Sahibi senet iken tılyevm Molla Hasan,Ga:Mehmet,Ş · 

H"sefİ• Şa: Molla Mehmet, Ga: yol, Şi: Süleyman : Ce: 0 
141.., ~ Şa: Avni pa§a vereseleri, Ga: Kara Süleyman O. verl"lıı 

Şi : Avni paşa veresesi. Ce: Kara Süleyman O. ~a~~!d•~ 
Şa: Muhlis, Ga: sahibi senet1 Şi: sahibi senedtn ; ~-~ 

Ce.sahibi senedin ksrdaşı Şaban(Tapuda tarla kayıt ~ibİ ,,,
Şo: Kısmen Şabnn ve kısmen SAhibi senet, ga: 88 

ce: keza . 
Şa ve ga: Şahan, Şi: sahibi senet, Ce: Şahım 

Şa ve ga: sahibi senet, Şi: kısmen Yahya ve kıııneD fi 
Şaban ( Halen bağ ) . eabil9f 

Şa:Saltibi senet ve biraderi Şaban,ga: Şaban, Şı:fı r.1-_:I 
Şa: sahibi senet, ga: Meryem, Şi: Kı.rtum Musta a ' , 

Ce: Çorağa giden yol, Şi : Hasan evlatları, ga ve t': 

,.~ 
Şa: Kara İbrahim , Hasan, Yusuf, ga: Musa KAhY' ;t'!S.~ 

Şi: Keçeli oğlu molla Ahmet, Ce: tariki~m (tarlanı~~ 
Ahmet arasında Mümünlü köyün<len Moola ourrn°t ı,elJi 
derleri tarafından ziraat edilmekte olup ziraatları se 
dına müstenit olup olmadı~ı malQm değildir ) Şİ· 

Şa: ilacı Ali, ga: Akarcalı Hacı lbrahim evlatları' 
deli Mehmet voreıeleri t ~~ 

Şe: Çiftliğe giden yol, Ga: tarik, şi ve ce: Mehille ; 

Şa: Kürkçüler tarlası, ga: Sahibi senet hafız Ha••
11 

' 

hisaeıine isabet eden tarla , ce Misisin eski yolu. .,e& 
Şo: kürkçüler ve Behice , ga: Behice hissesine 188 

iil, Ce:Hasan 
Şa: Behice hissesine isabet eden tarla, ga: Zıpkıcı 

ce: bağ ve taşlık ve Çoreğe ~itlen yol . >.~ 
ıa:Mehmet Nuri hi:.ısesine isohct eden tarla , ga· . J1 

Akarca deresine giden yol , Co: Misisin eski .Yolu . ti:~. 
ıu: Zıpkıcı ve Abdülhadi yolu. ga: Akıırca dere~~ 

11 
~ 

hissesine isabet eden tarla, Ce: Akarca deresine gı ~ rlı 
şo: sahibi senet, go: taşhk ,şi: Çorağa giden yoı,ce· 

şe: yol, ga: şif, şi: l lacı Siıloymın, ce: NimetuJlab 

şa : lımail, ga: Hayriye, şi: torikihas , ce: tarikiAOI. t' 
1 rneıl. 

şa: Mahmut ve Mustafa, ve müşterekleri, ga: 8 of, 

şa: Recai bey, g11: Is mail . şi : Hüseyin llacıhY010' 
1 ,41~ 

şa:tnrikiAm,ga:l lilıni,şi:Mehnıet vereıeleri ve Hac '1'I 
şa: Yeni köyden Ya&11verene giden yol, şi: Abidi~dl,& it 

Süleyman 

metlid"n Yassıverene giden yol, ce: sahibi senet rt{e 
Hurye hanım f"' 

§a:I e hanım, ga: karııahnıetliden Yassı yereoe 1 
hibi ıenet, ce: kuronşadan Cırığa giden yol 'dİ1l b'1 

97 18 Karaahmetli 109 TPA i i ev.-340 F ı· L 1 ı · Ab1 /J " ., ,, ,. •• yr n ıa : atma, ga: A ıyc, ey n ve Sü eyman, şı: 
ce: Süleyman ve tıırikihns 

tılıl' 
1 - Yukr rıda y.zılı tarl•lar 2280 no icra Ye iflaı ve 1697 numaralı ziraat bankası k•nunuoa tewfilcan bir buçuk •Y müddetle ve açık artırma suretiyle s• ~ 
2 - Artırma 5 - 1 - 935 cumarteıi aiinli baılayarak 20-2-93S çarıamba aünü saat 14-16 da birinci ibıtui yapılacakhr. . 

1
;;sd' ~ 

3 - Tayiu edilen zamanlardı ıayri '?c~knl llç defa b~i'ınldıkta~ ıoora en çolc artıran~ ~ir~~ci ibaleıi yapılır .. Ancık artırma bed~li ~ubımm~~ kıym.•~'"b.,ıor w~ 
ni bulmaz .. 2280 no. kanunun 1 •e 2 ınct fıkralan ahkamı mucibınce Hhş btt ıene tecd eclılır . Artırma bedel& muhammen kıymetın yuzde yetmış beşını d• b'" 
en çok arhraoa birinci ihal~ıi y:1pıld.ıkt~n. sonra ~orç(uya on bet gü~lük bir. ih~~~name ı~nd~r~lerek borçlarını ödemeye davet edilir . işbu on beş gün hit•111

'
0 

_6' 
ödemezıe üç gün zarfında ıbaleı katıyt1t ıcra edılme" ilıere doıya ıcu balumlıame tevdı edılır . b••~ 

4 - Artırmaya i~tirak edenler yukarıda yazıla muhamae• kıymetin yüzde yedi buçuğu oiıbetiade nakdi peyia veya milli bir bıukanın lctninat mektubunu:ı 
edilmeai liıımd.r . . . . . A • • • • ar 0111~~ fi 

5 - Gösterilen günl~rde artırm1ya ıştııak edenler artırma ıırtaımeııoı okumuı ve ltizuoılu malumat almış ve bunları tamamen kabul ctmıt ad ve ıtıb k t•kP'"~ 
6 _ Gayri menkul kendiıiae ibale edilen kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı verm~He ibale kararı fesb olunarak kendisinden evvel e'l _yllkİ:i ;b'I' 

ırzetmiı olduğu bedelle almağa razı olur11 onl razı olmaz veya bulunmana hemen onbeı gün müddetle artırmaya çılurılıp en çok artırana ihılt edilır · 
fark ve geçen ıünler için yüzde btştea be11b edilecek faiz ve diğer zararlar ayrıca nükul eden ş•bııtan tahıil olunur . 

7 - Fazla melümat almak iatiyenleıin dosya aumaral.riyle ziraat bankaaına müracaat etmeleri ilin olunur . 

Kiralık ev 1 

Yomk 24 fabrikası yakınında 1 
elektrikli , tatlı sulu beş odalı bir 

ev kiralıktır. Kirası u~uz ve tak 

sitled ir. lı han kasında Oğuza mü -

racaot. 4908 1-3 

d' ııuııu.ıuuıuıııımımnuııma tıımııııııır.aılllıtllllllı"Jllıııı11111111ıııııııw:ır .. \ 
bu gece nöbetçi 8 

Eczane 

' 

Postane ch'armda 
Yeniecz•ne czauesidir 
--•ı•ın•- -•=•ı•ı-

D. Muzaffer Sabit 
Dahiti hastalıklar mütehassısı 
Berlh ÜniversitP.si ikinci Dahili Seriryatından mezun. 

Doğruluk fabrikası yanında 
23 

4826 

Bayramlık şeker 
3U Çeıit kAğıth ve kdğıtsız lstanbul ~ekeriuin kilosu 60 kurugtur. 

İzmirin tanınmış Ali Galib lokumlal'ını ve şekerlerini ve her Çf'fid çi

koletalnrını Belediyenin altmdaki bakkaliye dükkAnı da bulabilirsiniz 

2-4 4902 


