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ı~tifadeli bir film 
gösteriliyor •. 

Yarın saat 18,30 da Halke· 
viude, Tayyare hUcumlRnndn 
kullanılacak zelıi' it gazlardan ko· 
runmak yollarını anlatan istifa· 
deli Lir film gösterilecektir. 

Bütün Halkevliler hu fılmi 

görmiyc davet ediliyor. Parasız
dır . 

Bu fılm bugün askerlerimize 
gösterilecektir. 

~~------.. -·-------~~-
Rize kadınları da 
çarşafları atacak 

Hize : 27 (A.A) - son top
lantısını yapan belediye meclisi 
azalarının verecekleri t•krir üze
rine Rize kadınlarının peçelerini 
ve saklanma yerine kullandıkla· 
rı şemsiyeleri kıldırmalarma ve 
çrşafları da bir sene içinde man
toya çevirmderiııe alkışlar ara 
sında ittifakla karar verdi ve hu 

karar §ehirde sevinçle karıılandı . 

--

lngi iz nazırının 
Moskova seyahatı 

Con Simon 

Londrn: 21 (AA) - "Havas,, 
ajansı mubabirinden : 

Bir İngiliz nazırının Moskova
yı ziyareti hakkındaki İngiliz -
Ru müzaknelerinin ancak Con 
Simooun Berlin seyahatinden 
avdetinde bir neticeye iktiran e
deceği bildirilmektedir. Londra 
hükumeti alman devlet adamla. 
randan alıoacak malumattan son
ra mevcut vaziyetin l\Ioskova se· 
yıhatı için müsait olup olmadığı
nı kararlaştıracaktır. 

diğer taraftım Con Simoono 
gelecek hafta Bcrline hareket ve 
'lraya Martto 6 sına doğru muva
salet edecegi temin edilmektedir. 

Paris : 27 ( AA ) - " Eko dö 
Pcriııin ,, Londra muhabiri ya
rın gayri siyasi konferans vermek 
üzere Paristc bulunacak olan Con 
Simonuo, gelecek haftnzarf ında 
Ber line gideceğini zannetmekte· 
dir. Con Simon Berlini ziyaretin· 
den İngiliz - Alman görüşmele· 
ri neticesinde kabineyi haberdar 
etmek üzere Londraya dönecek· 
tir· 

Diğer taraftan Eden de Mos 
kovaya giderek Con Simoaun vü-
rudundan evvel ihzari görü~me
lerde bulunacaktır. 

Bugünkü toplantısında İngiliz 
kabinesi Sovyetlerin Moskovaya 
davetlerine verilecek kartıhkla 

meşğul olacaktır. 

•• 1 Çarşaf ve peçe 1 
] 6 farttan yani Kurb:ın bay· 

ramınııı biriaci gününden itibaren 

yasaktır . 

Adapazarında 

Meyve ve ekim durumu 

Adapazarı 27 ( A A) - Sa 
hanca meyve ağaçlarına arız olan 
Juseron İpooomst Karparsa Kon 
sil Okse bastalıklarınıa izalesi 
için ağaçlar Kuliforniya bulama· 
ci1Ie badana edilmektedir . Ekio 
vaziyeti çok iyidir . Ekin geçen 
yıla göre yüzde elli fazladır . 
Çifçi hava HZİ}etinden memnun · 
dur . Domuz mücadelesi devam 
dadır . Şimdiye kadar 500 domuz 
vorulmuşlur . 

içinde aykırı sözier 
bulunan piyesler 
Ankara : 27 (A.A) - Dahi · 

liye Vekaleti matbuat umum mü 
dürlüğündeo bildirilmiştir : 

Matbuat umum müdüılüğün 
ce gözden geçirilerek oynan· 
ması siyasal ve soysal sebebler· 
den dolayı münasib görülmiyen 
piyesler hakkında İstanbul gaze 
telerinde çıkan lıabcrlerio yanlış 
olduğu görülmektedir . ıTitekim 
Namık Kemalin vatan piyesleıin· 
den l Padişahım çok yaşa , Os-
manlılar J gibi ulusal Kültüıe uy
mıyan kelimeler çıkarıldıktan 
sonra oynantlmasına müsaade ve· 
rilmiştir . 

İngiliz askerleri Sar'da 
iyi davranmış,ar 
l.ondra : 27 (A.A) - Cenev· 

rede ulus kurumu umumi katib
liğinc Sar hükumeti komisyonu 
reisi Kooks imza sile bir mek tuh 
tevdi edilmiıti.r . Konks bu mek
tubundı Sardaki uluslar arası kı 
talırın nümune olarak bir şe 
kilde ve tam birdisipliale hare
ket ettiğini bu kıtalarla ahali ara· 
srnd• hiç bir vak'a zuhur etme
diğini ve başkumandaolıkla ulus· 
lar arası muhtelif kıtalar kuman· 
danları arasında her türlü sena· 
ya layık elbirliği ahengi hüküm 
snrdüğllnü yazmaktadır . 

Parie: 27 (A. A.) - "Havas,, 
ajansı bildiriyor: 

Türkiye büyük elçisi Suacl; 
Paris üniversitesi tarafından teı· 
kil edilen ve 1935 yılı içinde 
Türkiye islabatı ~e Türk dıli ve 
Türk hayaatı bakkıoda konferans· 
lar v~recek ola :ı Türk tetkik mer
kezinin oçılma <'elsesine başkan
lık etmiştir. 

Üniversite rektörü Şarleti tara· 
fıadan karşılanan Suad; Atatür· 
küo bütün sahalarda meydana 
getirdiii eseri sitayişle izah ve 
Fransız - Türk dostluğunu tesit 
eylemiştir. 

Şarleti Türkiye tececldüd ha
rekdini gözden ğeçirmi~tir. 

Nihayet doğu dilldri mekte· 
binde Türk clili profesöründen 
17 inci asırdanberi Türk dili 
tetkikatından bahsetmiştir, 

Hindistan 
Tem&I yasasına 

itirazlar 
Bom bay : 27 (A.A) - Prens· 

ler kamarastnm mühim erkinın
da11 biri " Heuter ,, ajansı mu· 
habirioo İngiltere hükiimetiuia 
temel yasası taslağına karşı 
precslerin itiraz hukukundan iba· 
ret olduğunu izah etmiştir . 

Ezcümle Hiudistan V alii 
umumisine t( mel yasası ahkamı. 
nı itila müddet tecil etmek hak
kını veren nokta itirazı mucib 
olmaktadır . 

Zira bu taktirde Hind dev· 
lctleri tabiatile Valii umuminin 
hükmü altına gireceklerdir ki 
bu devletler böyle bir ihtimali 
kabul edememektedirler . Prens. 
ler temel yasası ahkamı tecil 
edildiği taktirde Hindistan fede
rasyonuna tevdi ettikleri salibi· 
yetlerin kcadilerine iadesini is· 
tiyorlar.-

Diğer tareftan hal1bazırda 

teklif edilen şekilde Hindistan 
nazırı ile umumi valinin otorite
sini de kabul etmeğe mütemayil 

d"ğildirler . . 

Bir kayak yar şında ölüm 

Varşova : 27 ( AA ) - Zako. 
panedan bildiriliyor : 

Kayak şampiyonluk müsaba
kalarında Lovsowun Sokol klübü 
azasından Tokaz bir iniş esnaıın · 
da feci surette düşmüş ve basta
ned e ölmüştür. 16 senedeaheri 
yapılmakta olan lehiıtan şampi· 
yonluk müsabakalarında ilk defa 
böyle ölümle neticelenen bir ka
za olmuıtur. 
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geçirmiş ve bu arada ış tedarıkı \ 
İktiHd bakanı ve Reıc .., ana· ile bam madde temini arasındaki 1 Du" n muvakkat kabul heyeti-s h ht Breslav .;:ı&b •• • • • 1 
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rıltısı üzer~n~ v'da Konser bunları zamanı ı e.aoy emell .. Abide komisyonu tara n an 
§embe giınu B~~s~a ·kıisadiya· 1 

mühimdir. İılerıo arıuya go~e teşkil edilen ve su i§leri müdürü 
d Sılızıya 1 
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1 . : · Crkçeye ti yoktur . Başarılaca ış ço zor vakkat kabul heyeti um urıye 
· ba•lıca yeı erının u ı alanına dikilecek olao Atatürk vın • • a azıyoruz . dur . 

çevirimini aşa gıy y . N HL.kum etin ' sabra ve her şev heykeli ile knide üzerinde tetki. 
"Son iki yıl içinde yanı 88 katını yapmış ve h Hırladığı ra 

yonal Sosyalistler iş başıolda _ge poru abide komisyonuna vermiş 
'd b ri neler ba§arı ıgını 

çeh en e . d es tir . 
kavrayabilmek içıo urumun k Abide komisyonu dün öğle-
kiden ne olduğunu hatırlama den sonra vilayette vali Tevfık 
icab eder. Hadi Bayıa['ıa başkaolığıada top· 

Birçok istihsal gözelerini yok lanmış ve bu rapor üzerinde mü. 
edea harbı kaybettirdikten ~o:~a zakerede bulunmuştur · 
doğan zorluklar içinden çı a ı -

ele lçio iki çare kalıyordu ..• 
~unlardan biri - yazık ki harb· 
dan sonraki bükô.metler tarafın· 
dan tatbik oluomıyan - Büyük 
Fridricb siyasası idi. Büyk Frid. 
ricb ga)bolan şeyleri kendi kuv. 
vetiyle taliifi etmek için çalıı
mııtı. 

Markismus i e öteki yoldan 
gidiyordu . , Yani durumu ken 
di gidişine bırakmak ve iti kola
yına bağlamak cihetini üetün tu· 

tuyordu · 
Böyle bir siyasa t.kib içio la-

ma~len vasıtaluın tabiatile dı· 
zı 6 • b 
şardan tedarik olunması ıca e 
diyordu . Almanyaoın ödeme ka 
biliyeti ha::kında itimadsı~lıkla· 
rın artması ve Almanya sıyasa
aını güvenmemezlik •. 1931_ de baş
lıyan krize sebebiyet verdı · Eko 
nomi Paniki ,Brünning'iıı fe.ıa bir 
hatıra bırakan Daflation aiyasa
eını intaç etti . 

İhracat fazlamız hiç bir za
man bu valut olduğu kadar art 
mamıştı . Fakat neticesi nr. ol
muştu ? Ücretlerin azal~ası, '.§· 
ıizlerin altı milyona ınmesı , 
sonra mabvolmuı bir ziraat ve 
ezilmiş bir ekonomi ··•· 

Bu ııiy11a tabii olarak sökme· 
di • Nasyonal soıyali~llerin ikti 
dar mevkiine gelmeıi üzerine bil· 
yük dejiıiklikler doğdu · 

Bundan sonra Dr. Scbacbt 
Almaoyanın harici borcları , bam 
madde tedariki ve iş bulma teşeb
büılerinin finansımanını gözden 

Dr. Şalıt 

deo evvel ökonominin beraberce 
çalı~masına ihtiyacı vardır . 

Harici ticarette mevcut zor
lukların tabii bir n~ticeıi olarak 
Alman ökonomisinin tekrar iyi
leşmesi için eo esaslı vasıta olın 
yeni plan doğmuştur . Bu p~an 
pek aade bir formülle ıöylece ızab 
olunabilit : 

Artık bedelini ödeyemiyece
ğiıniı. derec~de satıcı almamak 
ve mümkün olabildiği lradır fazla 
sı:.l~ak . 

Yalnız bedeli öt!enebilecek olan 
malların memleket ı girebilmesini 
temin için idhnllltı istisnasız olarak 
mürakabe eden malum " Kontrol 
dn:releri ,, ihdas olunmuş , bütün 
bu sistemde fuzlıı ldzım olanın da
ha az [dzım olana tercih edilmesi 
esas tutulmuştur. 

Führer ( önder ) Hitler, bir öko 
noıniden kahil olduğundan yukarı 
fayda çıkarılamıyoceğı kanaati ile 
bir intizum n itiınad siy8sadı tıı

kib etmektedir. Sıkıntılı bir zam~n 
yaşadığımızı ve herbdon ~vvelki 
günleri tekrar görebilmek için 10 
sone refah ve rJhott~n vazgeçme
miz lllzımg~lıliğini bilmııliyiz. Ço
cuklarımıza so&lam ve mesut bir 
ati bırakmak i~tiyorsak kendimiz 
oz ile kanaat etmeli ve bu şahsi 
feragat altında elele çalışmalıyız. 

Habeşistan ve İtalya ------· 
- Birinci firllklen arlan -

düşen efkarı umumiyeyi b: teb· 
liğ tatmin etmiştir . 

DiğeT taraftan yüce müdafı 
komitesinin eon tebliğinde İtal
yar.ın bir harb vukuunda ke;ıdi 
kendine yetecek vaziyette bulun 
duğu ha~kındaki teminat büyük 
bir in~iıilıı mucib olmuştur · 

Yarı resmi megafil İtalyanın 
Brinner geçidi . civarında tahsi· 
det yıpmakta olduğu hakkıoda· 
ki riveyetleri tekzib etmekle be· 
raber İtalyanın hududa yakın 
merkezlerdo garnizonlar bulun
durmak hakkını malik olduğu 
nu da ilave ediyor · 

Düo neşredilen resmi tebliğ· 
de halıbaı.ırda Avrupada bir ilı
titllt vukııu melhuz bulunmad.ı
ğı ifade ediliyorsa da bu teblığ 
. d'ki nizamı bozmak nihaye 
şım ı . d' b. 'h 
tinde olanlara kar§ı cıd ı . ır ı . 
tar mahiyetindedir ve Faşıst hü
kumetinin icabında müdahaleye 

. bulundug" unu açıkca azmııtmış 

österm ektedir · . 
g F . na fırkası Napolıde avına 

t halt edı(ecektir . Burada her 
~ b. çok gönüllü kaydolun. 

guo ır d .. 
d Haber alın ığıııa gore makta ır. L 

t 1 yapan eon· Avusturya pos asıo 

ard aviııci vapuru Vintimilla 
vapuru ile M< ~ina lımınında lıa
fifce çarpıştığından ve havanın 
da fenılığındın dolayı harekat 
edememiştir · 

Stoklılm : 27 (A.A) - Ha· 
betistanda bulunan lsvıç talim 
heyetire mensub zabitlere lıükii· 

mellui tarafından izin verilenlerden 
gayri hiç b~r vazife alma.mak em· 
ri verilwiştır . Bu keyfıyct İı
veçli zabitlerin Habeşistan ile 
İtalyarı müstemlekeleri arasıoda· 
ki bitaraf mıı.takanııı tayin ame
liyesine işıiralı: etmekte olıluk· 
larına d.ir yabancı gızrtclcrde 
çıkan baberlt:re kargılık mahiye
tindedir . 

Pıris : 27 (A.A) - Son İtal· 
ya llabeşistan hadiseleıind~~ ~n · 
ce bitaraf bir mıntıka teaısı fık· 
rıoi beyan etmiş olan ~hariciye 
nazırı Lava[ dün Ilabe§ elçisini 
kabul etmıştir . İtalya ile IIabe
şistan arasındaki müzakerelerin 
mü~kiliita uğramaması İtalya bü 
kumetiuin bu müzakereltri doğ 
rudan doğruya yapmak isteme 
sine mukabil H•brşi~tanın bir 
hakeme müracaat etmeyi iste 
melerinden ileri gelmektedir · 

İkinci devre 
Lik maçlarına bugün 

başlanıyor 

İkinci devre lik maçlarına bu. 
gün farımız.da ve Meısinde başla-
nıyor. 

Şarımıı. stııdyumunda Toroı· 
spor -Adanaspor ve Mersinde de 
Mersin İJman yurdu - Adanı 
idman yurdu karşılaşacaklardır. 

Bugün 
Kır koşusu var 

Çukurova mıotakası Atletizm 
heyetinin tertibetıiği kır koşuau 

bugün yıpılıcaktır . · Mıntakaya 
bağlı allı kulübden üçü koşu!ı 
ittirak edecek ve Torostan sekız, 
Adana İdman yurdundan iki, Me~
sin ldmo yurdundan iki koşucu 
girec~ktir . 

Koşuya tam onda halkevi bi· 
nuı önünden başlanacak , koşu 

yine balkevi önünde bilecektir . 

Yağmur yağmakta 
devam ediyor 

İki gündenberi dinmiş olan 
yağmur dün öğleye doğru tekrar 
bol mikdarda ve bardaktan boşa· 
oırcasına yağmağa . baılamış ve 
husule gelen küçük göl ve dere· 
lerdeo bir taraftan diğer tarafa 
geçmek için çok müşkilat çekil· 
miştir. 

Yağmur şarımızın her larefına 
ayni şiddet ve milı:darda yağmış
tır. Seyhan ırmağı yüksekliğini 
muhafaza ediyor. 

Ekmek fiyatları 

!Jütün !urunlarda birinci nevi 
ekmeklerin kilosu 7,5 kuruştan 
satıldığı halde müteahhit! Ahmed 
furununtla çıkardığı ayni cins ek
mekleri 6,5 kuruştan sattırmakta 
dır . 

Bir doğum 

Seyhan emniyet müdürlüğü mer
keı polis meınurlarındon ve sabık 
mntboamız rnürettiplerindoa Ah
met! Sezicinin bir erkek çocuğu 
dünyaya gelmiştir. Yavruya uzun 
ömürler diler ana ve babasını 
tebrik ederiz. 

Kumar oynarlarken 
yakalandılar 

Mııstıfa, Osman ve Selabad 
din adhııoda üç kişi boş bir ar
S1da kumar oynarlarken yaka · 
lanmışlardır. 

Pantalonunu çaldırmış 

Sait oğlu Mebmct adında bi 
ıisi Çukur kahvede bir çiviye u 
mış olduğu kullıuılmıt pantalo. 
ounun çalındığını şil.ayet dm•si 
üzerine tahkikata başlanmıştır. 

Himayei etf al Eski eserler 1 .. nıan a 

Cemiyeti dün ticaret 
odas nda senelik 
kongresini yaptı 

Salı günü büyüklerin sundaj 
işlerine b"şlanıyor 

İran,Müs u t tski" 

medeniye ~;Pılı,dı. 
L ııııp saı.ı 

__ .. ...-_ • 1•dı1ı t' 
t Jerı . ıij' ıca 

Memleketin gaıe. tirJiği01 10 lllode 

Himayei Etfal Cemiyeti Ada 
oa şubesi senelik koogresioi dün 
sııet on yedi buçukla Tic.ret 
odasındft yapmıştır · İdare beye 
ti r~isi İzzet ekser;yet hasıl oldu 
ğnnu ve rıizamııame muc~bi.n~e 
muvakkat bir lıirinci ve bır ıkın · 

ci re:s ile bir katibin seçilmesi 
lazımgelec•ğini söyledi . 

İşari reyle yapılan seçimde 
birinci ıeisliğe Kimyager Muıta· 
fı Rif.t , ikinci reisliğe Avukat 
Abdurrahman Ali , katipliğe 
Borsa eocii meoi umumi katibi 
Süleyman ıeçildiler. . . 

Bundan soora idare heyetmın 
bir senelik raporu olr.unmuş ve 
heyeti umumiye tarafından itti· 
fakla kabul edilmiştir. 

Rapoıun k11 bulüııü müteakib 
bir senelik bfilceuin müzakeresi
ne geçildi . 

Büdçtnin umumi varidat ve 
masraf tutarı 4150 lira idi. 

Varidat kısmı birer birer 
okunmuş ve kabul edilmiştir. 

Yalnız varidat kısmına azala· 
rın senelik: tubhüd mikdarı pelı. 
az rılduğunu ve azı adedinin ÇO· 

ğatılması, temenisinde bulundu. 
Masr.ıf kısmının da müzakeresi 
esnasında Belediyeye aid bulunan 
Borsa karıısıoclıki oyun yerinin 
cemiyt te terk edildiği ve bunun 
için de hademe ve memura ve
rilm~k üzere 300 lira tabsis11t 
konulmuştu. Bu mesele epeyce 
hararetli münakaşııları mucib ol· 
muş ve neticede buruının 'alın· 
mamasına ve buoun içİQ konulmuş 
oları üçyüz liranın bakım evinde 
bıkılan çocuklara tahsis edilen 
1700 liraya eklenmesi muvafık 
gkrillmllş ve bu suretle büdçenin 
lıeyetiumumiyesi ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Dörtyol, Koznn ve Erzinin büt
çeleri de birer b:rer tetkik etlilmiş 
ve ittıfokla kabul edilmiştir. 

Tastik edilen bütçelerin vari 
dat ve mıısralları şudur : 

Dörtyolun varidat ve masraf 
yekunu 596 lirn 43 kuruş, Eı zioin 
71 lira 18 kuruş, Kozanın 101 lira 
48 kuruştur. 

Biitçelerin tastikından sonra 
heyeti morkeziye üyeliklerinin 
s~çi!mesine geçilmiş ve aşağıda 
adları yazılı elanlar seçilmişlerdir. 

Umumi meclis üyelerinden 
Şemıa Rıza , Llimia Koçak , 23 
Nisan mektebi başmuallimi Mü
nevver , Rdia Kaoi . Gazi mek
tebi muallimlerinden Seçmeer , 
memleket hastahanesi baş hekimi 
Şefik , göz doktoru Abdullah , 
doktor S1lim , eczacı Ziya Abdi, 
tüccardan İzzet Koçak , avukat 

H•lil Naci, diş t.bibi Zöhra Şevket, 
fabrikator İbrahim , ford acante -
si müdürü Arif Cemal ve tüccar· 
dan İıınail Hakkı . 

Yeni heyeti merkeziye azala -
rını muveffaluyetler dileriz . 

Nikah mer asimi 

Kız lisui İngilizce muallimi 
Ali Daimin kız kardeşi Belkiı Fu· 
ıdla tahakkuk memur muavini 
Adilin nikahları dün belediye sa
lonunda bir çok güzide davetlile
rin huzur larile yapılmıştır. 

Kutlar ve sonuna kadar bir a· 
rada yaşamalarını dileriz. 

Rakı geçirmek j;;temiş 

Hasan oğlu Ahmet adında bi. 
risi iki şişe rakıyı genel evlrre 
geçiı oıek istnken yakalaomış ve 
rakı ş;şderi elinden alınmııtır. 

Eski eserlH mutabassısı Ame· 
rikalılar tarafından vilayetimizle 
Tarausun bazı yerlerindeki bü· 

yüklerde geçen sene araştırmalu 
yapılmış ve bir kaç ay evvel bu 
işler muvakk.;ten bırakılmıştı. Bu 

mutabassıslar tekrar şarımıza dön· 
müş olub önümüzdeki salı günün 

den itibaren evvelce tesbit ettik 
leıi büyüklarde suodaj işine baş· 
lıyacaklardır . 

Bu @undaj işlerine na:ı:arel et· 
mek üzere müze müdürü Y ıılmao 
yalgın maarif vekaleti tarafından 
komiser tayin edilmiştir • 

Kont Dömartel --
Dünkü ekspresle şarımızdıın 

geçerek lstanbula gitti 

Suriye ve Lübnanın ıiyui • 
mali v~ iktisadi vaziyetleri hakkın• 
da görüşmek ve liizımgelen tali

matı almak ü:ı:ere Parise gitmek· 
te olan Fransanın Lübnan ve Su

riye fevkalade komiseri Kont Dö 
martel ve maiyetleri dünkü cks· 
preıle Halebden tarımızı gelmiş 

ve oıı beş dakika sonra aynı eks 
presle İstanbula gitmişlerdir · 

Soyadı 

Çılçilerimizden Mustafa oğlu Hak
kı soyadı olarak Akdeğirmen al· 
mıştır . 

Teşekkür ediliyor 

Mektebimiz talebesinden Be
bice'nin muztarib olduğu ıpan<li

ıitini teşhis ve ameliyat edip bir 
haftada sıhhatli olarak mektebine 
iade edeo ve yine mektebimiz ta· 
lebesinden Fazilet'i de apandisit 

ten mütevellit mevzii pertonitten 
ameliyat ederek hayatını kurtaran 
memleket hastahanesinin mubte · 

rem sıhbi h•yetine ve bilbaPH bu 
am:liyatları yapan kıymetli ope
ratorumuz Nuri'ye gazeteniı dela· 

!etiyle mekteb namıııa alenen ıük
ran ve saygılarımı ırz~d· rim . 

Kız lisesi müdür Ü 

Enver Demir 

----~--.--

Başbakanımızın 
bir yazısı 

- Birinci firllkden arlan-

kendini her kayıttan azade sanır· 
aa her tarafta birbirine emoi· 
yetsizlik başlar . Türkiye on 

seneden fazla komşulariyle anlaş· 
mak için ve eski düşmanlıkları 
zihinlerde yerımek için çalışıyor. 
Elde ettiğimi:ı: neticeler çok müı
bet ve çok mübimdir. Hatta bi· 
zim politikamızda birbirleriyle 

düşman olduklarını zanneden di· 
ğer bazı milletleri teşvik edecek 
güzel örnekler vardır. 

Türkiye kendi emııiyeti için 
çok hassastır. Bu endişesini mad· 
di tedbiılerin yarında bilhassa 
kendi eyi niyetini göstermek su· 
retile eyi niyetlerin sempatisini 

toplarn•kla tatmin etmeye çalışı· 

. . değıŞ )· ''n d" k ( Pars ) ismını ( !r~P İıtif QI ü 
bundan sonra yalnız r ~ •de et 

ozıy0 • 1101 t, koJ•y kullanılacağını Y . · ıJe r ~ıf ola • 
Gazetelerden hırı ileri ~,. tak tel 

hususta Türkiyeıl.e~·iyeJı ; . Ilı l<ırkb 
.. kü Tur"' . Jıı • ''tlder 1 olduğunu çun .. 111ıerı •t•ıııı 'd 

mahdut eşhasın ısı ·ıı ' P•rak ıde'· 
ğini söylüyor. 'kreJ11'1." Ilı g 

ı zı o •la,1.d Bu haber böy ~ ıeseleO', )l k ı " 
kilde sahih <lcğilılır.~t. btlPJ8'.~ a 8110• 

d vle ı ) i" •eıvet( 
şudur ki Iran e. ( lraP ~~ dG

1
Q B~r 

bu kAlimeyi yanı biltıiP fil, ~ . · Qrı 
len ı· • •lıfo,11 · harici dille yapı 

1 
JeriP' 0 lı bi 1Y 

k•V0 6 (JJO I t ''"d' ratındıı ve mu ~ .. oıl8 .1 a .. 1 
duııY ...tlll' ~ 8e11d· nacaktır.Bütün leketin '.'~rısıl bir 1 

diye tanılan ıneın ( rııJ l •eııııa 
Ja ·oe 0d,, rici muhaberııtın 'b' ,e yı A.. sa 

adını kullandığı g~ \aıı1s ~) ~~l•ntiııd 
terenin ( Büyük ~1;0 ( f't .ı~ 2"" k•Paıı 

·b' Bu vu ıl)l' V\J tııil kullandığı gı ı. " slıi oı ( Yo 
le anılan büyük v~j:i b0 . da, Fh~hQ~ 
biç bir zaman 1teıı .rııı~ı~: ~ ka it f, 

il ıırıı• tı'i · . 1fıaı0, Ears ) adım ku a ~ ~· •ı,· 
b kısıııı . fi b ı Vere11 lranın ceou 'doııber1 1 ı· tıı k 

Şiraz bavalisi eskı yoo f k 'Qdi 
d'l anılır . Jır· ('llıd,ıı b 

( Fars ) ıı '. e) yapınışler o (.11. •L~ı 
onu ( Persıs derlıe 

11
, tı111 ket 

bütün İrandan balıbs~ -
10

j lı0 de,: \'e 
[. ıa ır ı "'tk · yani Ariler e ı r' ~Qll ı 

!ardır. de olıltlJ ı~ ki aıı,~ 
.. lor ,,,. t. tdiJeL

1
· Şimdi bugun ( M1 ı IJ~ <ı 

'kodulora yol oçao bU 101sd•0 k,:~~~a 
kabileleri ikiye ayr~ııeri# · Çiıeı· 1 ç 
Hiotlistan ile lra!l ~ o' 1 rııın · 
yordu . ( ,_rfs ııı' d,, •hi§ 

Kurunu vustada ) olfll ~ le .Çıkar" 
. . ( lra0 ı•' ~ ':' bay-limesi değışıp ı.· ıran Jtl' . "il., 

Kurunu cedidede \080ıP •el ta~ hpıı 
( Horun Reşid ) zB ıııeıııl~· Ço ' 6hr 

1100 yıldan beri bu ., 'i cukları .,,. Lı' 8eb adile tanınmıştır- ıeıefl ı' 'l•tr e 
(Sebri Tureııl. go defi' ı •oıır a eh, 

T .. kıye . di h ~a, 
ııettiği gibi ur11· tiroı''JI da uçQk 
is iml~rini deı;'.f de ol .~~ ı 
garb meleketierıP dı alı'\,, •hıi~sııd, 

. b. ıoY8 90 ı• y L u herke sın ır do . - r lqQt d 
. . B ounla 1 ı' lıh ' tem•ştır. u ıeke .ı b &il ttr 

ki Türkiye ın~!ll ı92Z ·,ı;f 'lıı 1 

değiştir menıiş~ır ·JJl 8 oi1e)(1iı1 :~fet:1e~~ 
kadar (DevletıoS bllgOO ·'tııiı 
nınan memlekete ,1 ~Gıde\22 
deniyor. Jal'o 

1 
Olduğ 

Bunları batı~ ı;ı' ~~Qllı,• u 
d -·1dır. . k' t• . " fllruşluk egı bır ,,;ı· d;!ı kaı 

Bir (ad) dd;-'yecelı'~ir ıaiai g~ 
ne mi çıkar .. ıii de ~~ ~ ly; ail 
(Müslüman) ~oı nıil}oJ ~I~'. ı,~'ll'i bir 
Dünyada üçyuz. rıcl: 1 

1 
J• b tdeıı 

vaıdır. Buohr '~ l>•ıııı,'1,0~ ,~11 ~Le, il d g ·rı bır. • d· mişi e var, ~ııde ..!J' ,1 
1llı. 

Müstrmlekelerı ıyall ~- 1 ~ d~ğı. · 
ao İt• 111' 'ç l' ıç 

lüman buluo J"ıllpo ,.,el· " ol,. 
. • [JliİS 11 ' ııl J <Ilı } 

ıinden bırı tııı;şıı_ ı;,lrj )i~·ı 1\ ar 
ki bata e ·bJ ı ı eıd deme e b. ııırı 1,o 1 ttç- e 

Sicilya fel 
1 

s9Y1 ~ı"~ ~r,;rınek 
"k esdrlerden ) P."' f • •ı, 

yu d'!>el .. IJI~ •ele 
Müvenih ( !"

1 
, Mas!ıl .,~el ı.' tık 11 bi 

• ceddüdü ve ilınt r d~ıll''., 11 ı~ ı11 kıtı 
1 niyctiııe borçltıdu ( 1ı• 1l ) ' ~'lı ttketli 

bügüo Arsbla~~o aııl•r~O ~,? '•kllds~t 
tindeki l\füslu!ll ,.ıe 11 •oı 'r'k P 

d "' l'.lle. . . ıı 1 ı,~I 
olub olma •ıs 1 

0 ı1 '~I •rd 
• Je ~ d ııııa luyor . iyeııo ob'ıı r ikıa ~ a 

İran nıedeo b f~ 1 J l'rl bi, 1
11 •oıı 

· 1 A.r• ı. e f ~'o etmış o an barb'rl• ,~ıı~' /•ıı,d 'P 
Avrupanın .. n o ı,ıj ı . 

d, bugııv 1cıı . u ı~ le 
girmesey 1 ıac• 'f~· 'd, en 
niyetinin es.,ı ı~eri 1ıııi:~ ~ld~~~- 2 

İsJaDl ınitle "'ıJI I''' '••ı tao 
ıniyet o~ ·ı d ı~,11 

yada eheDl 6iY.İllı ;ı 11 ı 'v•ııı, 

1 
lamış!ardır . . ıw'"' ı'er' '•ıt l .h 

1 
müoese a f]eıır ~çle 11 

( ııı,~ .. t,11 
b t tısıse~ g1 t dıx.· 

L ili • 
1 • 

0·~ Q\ u 
yor. 1 t f lic,' ttleı 

Uluslar cemiyeti mühim bir ı fJ ' ~ d teth 
.. d. B .. · · d • 'r para "e · 'ııı" ·~ mueıseıe ır. u muessısenın og- ş f g. · Uİrk 

1 ru ve haklı bir yolda kuvvetli ve 1 harca~ ~111 rııc( 1e c~; 
ameli tesirli yüksek bir vtrlık Boş yere yerlı ı,, kı 
haline çıkmasına çalışalım. E'ldi· cıyacuksan 
~cleriıı ve dertlerin çoğu hafif'.er.,, 



Beyaz kadın ticareti 
Yazarı : 

Fraıısadaki düşmüı küçük kızlara 
,·ardım dernelJi başkanı 

t k A. dö Sentkurua 
tap 1 s i ktırıınJa d . . . I 1 lrd1, d h r • esır tıcaretı Başka bir refer de , gene eyi 
~ llııp saııı;a~ tooraları zenciler aileden olup lıir adam tarafından 
,lılııı ti .ır• başlan:ldı . Beuaz iki küçük çöcuğuula beraber ter· 

ıı . C•retı . h I I 

ııo llıod ıse u türlü alışve· kedilen bir genç kız Beni ziyaret 

~~1düşku:r1~!:klidir. B ıkaları- etti . Londrada bir iş bulmaia ça 
1 •de ti gundcn, sefaletinden lışmış olan bu kız derin bir atfa· 

tQ k · ınek b olay ' azı· kims~Jcrce !ete düşerek Fransaya dönmüş', 
Olar k Para k 

• telaklı:' •zonma vasıtası Kartiye Latene yerleşerek çocuk-
.!(ırkb, 1 edilıııektedir • larını geçindirmek içın fubşı baş· 

~t~tlcJeı1: ~ıldan beri bu gibi lamıştı , Tahsili eyi idi . Ona has-

ptııııı idueıalakıdar olduğum için tabakıcılık öğrcıtıirı:rek bir baeta-
••ak erle s k • Ilı defrils . uç orta lıgı ya haneye yerletlirdim . Bu iki mi· 

'- •la•ında ~ bıle onların müsa sal de iyi tahsil görmüş kızların 
~ala 11 ıatif d d 1•ıı- f a e e erek baş- imkiı.o bulunca ötekilere ı.;öre d•-
•etv 1 ubuş 
dG et er k Y•ptırıp büyük ha kolay kalkınabileceklcrini gös 
"'IQ • Buııd•ıanan adamlar gör- !erir • 
l\alir an ot l k bi OrııjY•d uz yı adar önce Dern~ğimizde yaptığım tctkik-
a: ''ndik, ~ kadın ticareti yapan lere göre ' umumiyetle yerleımiş 
b· 8'11dilt

1 
e llleşgul olmuştum , bir düşünce hilafına olarak, t •erıııay~ı~ 38 ınilyon dolarlık işıizlik grne kızların düşüncele 

Oda ·•t Va d S F . "-. ıı eavu r ı, an ransıs. rinde büyük bir rol oynamamak· 
k 'htıtiııd l•ıı ba§ka bir sendika tadır . Çalıımasını bilen bir kadın 
• k e Yerle · · . 20Q •Paııd • ıııııştı . Bu sendı· kolay kolay fuhuş yapmıyor. Kaza 

11tııi!y0n 1f1 zaman sermayesi en yapsa bile hemen uslantyor 
da ubu1 ııe~~nktı · ve imkan bulunca igine avdet edi 
ka 11 bir f•hi ır? Teorik bakım_ yor . 
•i:•1 •ın• çı:e '.P•ra mukabilinde Uluslararası kadın ticaretine 
ht 1 Ve,,11 k ~n ılk erkeğe kendi- gelince , bundan otuz yıl öuce 
k, 11 

k,lldj b: 111 demektir. Fakat cenub Amerikasına satılan kızla· 
k,~dııı bu t ••~ıı:ııa , hukuki ha rın yüzde yetmi~ beşi orta Avru 
ttııı ul ttıııek~rıhn doğru olduğunu 

1 
padan toplanan yabudi kızları idi. 

de tk Vey
1 

e beraber, lüks elde Kızların ebeveynine para verilerek 
kuı'ıtıı'k İçin lllı.~ui bir iıhği gi kendilerine iş bulunacağı vadiyle 
ki ~~•n ber ~~cııdunu para gibi bunlar uzak illkelere götürüluyor-
hue llebilec ~~dının fahişe t.Iak· du . Y ıbut dn bu i~i yapan adam 
k,:unıa he,:f1 düıüoıcesindııyim . !ar kızlarla yalancı bir nikah yap-
Çi, 11

1 .ııı Çer~ er, ıneaeleyi yalnız tırıveriyorlardı . Başk ı başkı yer. 
t ıııı .eve içi d ·· d l d ' d F' . n e goz en ge- er e on gene kızla evleomış a am· 

d,0 •bi§eler· lar olduğunu biliyorum. Kocaları 
1 tıka ın ço. . . f k . . eıi r Ve b • gıı ııçı sını ın bunlarıjyola çı ararak kendılerı 
S011

11 
biitiik b~nda babaların, anne· sonra geleceklerini söylüyorlar , 

tak Y,•ııtı~1111 1 r ?1es~liyeti vardır. 1 kızlar Amerıkaya varınca kendi
toc:kuhriııd 12 ıstatıstiklerd~, yüz !erini kocadan baıka bir ıeyin 
~İQ 1arın 111 ~.~ 1 tııııo bet vakada beldedi~lııi anlıyorlardı . Ha · 
ff•tr'ebeb ol~Şınelerine ebevey- hamlar ve çok kuvvetli yahudi 
•oııt' eh,,eyn·Uklarını gördük • birlikleri bu ticaretle çarpışmak 
di b ldaıı der l ~arafıııdan satılıp ta olduklırıııdan şimdi bu türlü 
d, • 11Çuk Ya• ııe~lınizc getirilen ye-

1 
iılere rastlanmamaktadır . 

••atı • 1 ııda h · k -lh(~ •dıııı • B ır ız çocu~una Gene kökleşmiş bir kınaatın 
Ytbut d duyg

08011 
u acıklı ha!ı ya akıine olarak beyaz kadın ticareti 

lıha·l • ebev ~ıı nokaanlıgına, daba ziyade işlerin eyi gittiği yıl -
f 1 'ti' eynıo kl 'lkı ırıııek ' çocu arını larda yapılır . Netekim Uluslar 
ltfettıııııdaıı g" ve terbiye etmek Derneğine verdiğim raporda son 
~İtııi tıleJidir ~.ster dikleri ıhmııle yıllardaki ökonomik durumun' kö· 
• le • ır Yıl i . d d 
ınıd Reti,i! çın e erne· tülüğü dolayıaiyle beyaz kadın ti· 
•i oı: 12 ıiııiıı enk genç kızlardan carethin azaldığını ispat eltim . 
oı ıı~u 0 tıl §ehad t ~u 111 nu .. e name Savaşın da ahlak dü§üklüğüne 
i• 'k ' Yuıde 14 li ü b' 
~i·~i katı Yaııııık bi!rn ~. ~ ıç çok te•iri olmuştur . Kocası cep· 
aıoj göl\ıııın da b' edıgını ve bede olan ve geçinmek için tar· 

b lyi au ?dük . ıraz yazı bil- lada veya fabrikada çalışmak mec· 

1
1
: 0ai bir eden ıılupıa d" k h buriyetinde kalan kadın çocukla-
~ ,, aeb b uşere er· d . d · b b "tıı k e YÜıünd f h' rı a eyıce naxaret e ememıı , u 

k~;aLe, b'.~1•• Pek azd~rn ; ışe·l ihmal de bugünkü ablak düşkün-
~1}iııı V0 Yle birka,.t · . unun a lüğünü doğurmnştur 
"u• · aıi ." anesıne ust . . ... 

~'ç ~~ İçiıı Yetlerı karakteristik B~ hallerın o~uoe. geçmek 
n •oı •o 1 bunlar hakkınd b' için bır çok şeylen !adıl etmek 

)İfl111\lar/ 'lllek isterim • ır ve genclıği daha iyi korumak ge-
ı erd aıı b b • . 

ttçi eıı 01 ' 1 a11 zengin sana- rektır . 
o,,

1 
'tııek ii aıı bir tınesi , yazı Fran11daki hürriyeti şahsiye •t• ıere nı . • k d . 1 d • . . t'le ıııa11 ... ttıgi ~~birde ınunu olayısıy e , eroegımız 

~•hı~ hi, ıa~~ra Yepmak üzer; gibi küçiik yaştaki fahiteleri ua 
r~ t~t kılı be ıtle tanışmıştı . Bu landırmağa uğrsşan kurumlar bü-
~'lıııd ~eıu. §:;n çıkardıktan son yük güçlüklerle karşılaşmaktadır· 
1ı~,,suı Lit h ~ıcağız bedbaht ve lar. Bu gibilerin, ebeveynleıinin 
'~k,ıQI~ Pa,j a de ebeveynini hı· yonma dönmemeleri gerek iken , 
b "' • d se geld' B ~lıııı r a do) 1 • irkaç gün bir çek analar , bıbnlır çocukla 
~1 1 an a 0 ttıkd · d ı H lb k' b·~ta 11 l llıikt au ve yanında rını gerı almakta ır ar . a u ı 
b1' k, '0ıııa arda Parayı harca· böyle kızların üç dört günde uı 
~ 111,d 0 '1>e)e ' 0~nıuıııı bir bahçede !anmaları imkansızdır . Kendile 
1dı 0 k · Onun ~rarak ağlamağa rini terbiye etmek , onlara bir iş 

~~'•ı~ endiaiıı 11 haliai ııören bir öğretmek gerektir . Çok defalar 
~aı ' "" e acıy k l k 1 
1 

dı~1 .. oıordü ara kızcağızı ebeveynlerine iade ııdi en ız ar 
~'•lı~ 1 an •onrı ' Orada üç gün batta baxao onların mü11adesiyle 

1 
~v,ııı tı k~dın 'b'kızla kendisine yeniden fuhşa avdet imkanını bul-

·'•tıtı'd·b'§lıdıl ır Muıik Hol'e maktadır . 
•ı~ iği ır, l<ız ır. · tle • i · caıs ız orada F uhşuu önüue geçm~k için , 
~·~İıj t.•ıı 1ttı .YıSıııe~ki ıabibi bir ka:lıııları veya erkeklerin gelene, 
'~ tıı u evışt 1 A ı· • "' 1 nııtıııa'- . . 1 er. cıklı ğidene takılması suç addedilerek 
ıc, "t tr • "' ıetıyc ~ r~th e,.. haı· . n genç kız şiddetle cezalandırılmalıdır . Kı 
'ıtı n· '"'lerd ını •ıılattı . Onu lavuzlar , umumi ev sabibleri ve g. Irk en b' · 

~ btle 
1
•ç ay so ırıne yerleştir kadınlara fuhuş yaptırarak onlarıu 

'"ıt e, e nra d t 
~ tıı k tıerek b" .~ anıştığı kazanciyle geçinenler için de ay· 

UrtlJldu Us'>utün düş aı ıurette hareket olunmalıdJr . 
Hatta dabı ileri giderek diyece-

< TürkSözülO 

(SON SAVA) 
Avusturya 

Dışarı işler bakanının 

sözleri 

Londra 28 ( A.A ) - Avus
t1Jrya hariciye nazırı Berger Wal 
deneg " Malin , mubabirioe §u 
beyanatta bulunmuştur : 

Biz buralara ricacı olarak gel
medik . Orta Avrupaoın ,iyasal 
i~tikrarını , bir Tuna audlaşması 
vuıtasiyle temin etmeyi ve yine 
orta Avrupanın ökonomik kalkın
masını görüştük . Biz yalnız öko- 1 
nomik istibdadın değil siyasal İs· 
tibdadıa da düşmanlarıyız . Lon· 
dra hükumetine vaziyetimizi daha 
iyi ifbam etmiş olduk . 

Londra 27 ( AA ) - Avustur· 
ya baş vekili ile hariciye nazırı 

dün saat 16,30 da hareket etmiş
lerdir . 

Bir vapurun akibeti 

Londra: 28 (A. A) - Şwan
seadan Bostana gitmekte olan 
lngiliz baııdırah 3250 tonluk bla
irgowrie vapurunun akibeti halt. 
kında büyük bir endişe hissedıl
mektedir. 

Dün imdad işareti vermiş 
olan bu vapurun tayin ettiği ma
halde bu sabah birçok vapurlar 
dolaşı:nıısa da hiç bir ize tesadüf 
edılmemiştir. 

Blairgowrie vapuru içinde 
26 kişi vardı. Son dııdikada bü
tün ilmidlerin mahvolduğu ve 
araştırmalara da nihayet verildiği 
bildirilmektedir. 

35 saıtlık bir gecikme ile bu 
sabah cebelitarika gelmiı olan 
Serbol vapuru müthiş ıurette 
kobarmış bir denizle mücadele 
etmiştir. 

Mürettebatin anlattığına ğöre 

dalgalar gibi yükseltmekte idi. 
Serbol vapuru seyahatı esnasın 
da 14 defı imdad işareti almış, 

yolu üzerinde Finistere burııu 
civarında brtan bir İtalyan vapu· 
runa ve terkedilmiş bir başka 
vapura tesadüf etmiştir. 

B i: Doçentin konferansı 

Bertin : 28 ( A. A. ) - Paris 
üniversitesi hukuk fakültesi do
çenti Donnedien de Vabr~s Alman 
hukuk akademisinin umumi İçti· 
maında hukuku beşere karşı izah 
edilen cürüm!Lrin Uluslar arası 
tecziyesi hakkında taıo muvaffu · 
kıyetli bir konferans vermiş ve bil
h1tssa Korsaalık , kalpazanlık, be· 
yaz ırka mensub insanların satışı 

gibi cürümlerle uğraşııcak Uluslar 
Rrası bir mahkemenin ihllasını tek
lif etmiştir. 

Bu koııforansta Alman hariciye 
bakanı , I~ ve Ziraat bakanları , 
Fransanın Berlin sefıri, ecnebi se
faretler erkAnı ve bir çok şnbsi
yetler hazır bulunmuştur. 

İncil ekuJan dinsiz 

Panama kanalının 
icar parası 

Panama: 28 (A. A.) - Pana· 
ma Cumhuriyeti kanalın üç'ay· 
tık icar bedeli olarak birleşik 
Amerika hükumetleri tarafından 
gönderilmiş olan 250,000 dolar· 
lık çeki Vaşingtoııa iade etmiştir. 

Panama hükumeti, kıymeti 

düşkün bir parı ile te:liyeyi ka 
huldea imtina etmekte ve kanal 
icar mukavelesinde tediyatın;at
tınla yapılacağının tasrih edilmiş 
olduğunu ileri sürmektedir.! 

Panama hükümeti ayni za
manda yaptığı tebliğatta tediyat 
altınla olmadığı takdirde bugün 
birl~şik Amerika hükumetlerinin 
elinde bulunan 16,000,000 dolar
lık istikraz eshamı fai7 !erinin 
tediyuioi talık edec~ğini bildir
mektedir. 

Leh erkanı harbiye reısı 

Rigada. 

l'tiga : 28 ( A. A. ) - Lehistan 
umumi erkanı harbiye reisi gene 
ral Goosiorcvski yüksek rütbeli 
üç zabitle birlikto buraya gelmiş 
ve istasyonda Ldonya erkAnı har
biye reisi general llartmanis , Le
histan elçisi ve elçilik erkanı tara
fından karşılanmıştır. General har
biye bakdnıoı ziyaret edecek ve 
reisicumhur Kuiesis tarafından ka· 
bul edilecektir . 

Çin - Japon münasebatı 

Tokyo : 28 ( A. A. ) -Hirots; 
Diyet meclisinde beyanatta bulu
narak Çin- Japon münasebetleri· 
nin ıçıktan eçığa daha iyi bir va
ziyet aldığını söylemiştir. 

Nazır Çin hükO.metinin LAhaye 
divanındaki murahhası olup geçen 
hafta da Tokyoda bulunan Ouvang 
Choung Hoi ile yaptığı mükalııme
lerden bahsederek mumaileyhin 
Çin ile Japonya arasındaki dostluk 
bağlarını müsavat drıl.sı üzerine ve 
barış sever diplomasi usulleri ile 
daha sıkı lıir hale konması için 
yaptığı teklifi samimiyetle tssvib 
ettiğini söylemiştir. Hirota şunları 
itil.ve etmiştir : 

- Joponyo; Çin hükumetinden Ja · 
ponya oleyhinJeki tahrikdta niha 
yet vermesini ve Japonya aleyhin· 
deki vaziyetini daha açıkça izhar 
etmesini istemiştir. 

Japon siyasi müşahidlerinin fi
kirlerine göre bugün gösterilen 
teyakkuza rağmen barış do ha ta 
mamen temin edilmiş değildir. 

Tokyo : 28 ( A. A. ) - Hariciye 
bakanı namtnıı söz söyliyen bir 
zat Japonyanın Çini Uluslar kuru
oıunu terketınesi ve güya bir Asya 
blokuna iltihak eylemesi için iknaa 
çalıştığı hakkında ecnebi memle
ketlerde dolaşan şayiaları gülüne 
olarak tııvsif etmiştir. 

Açık denizlerde kazalar 
oluyor . 

Londrıı: 28 ( A.A. )-Blaiowrie 
vapuru turafıadan gönderilen son 
telsiz vapuru , devrilmekte olduğu-

Firtik : 3 
-

Asri sinemada 
28 Şubat perşembe günü Akşamından itibaren 

Canlandıran büyllk tarih sahifeleri 

~BAYATI ISA~ 
Büyük tarih- Büyük haile 

Hazreti İsanın doğuşu, çocukluğu ve gencliği, Peygamberliğinin tep

şiri doğ üzerindeki vazıı, hastaları, amAları, cüzzamları şifayab edişi 

Yahudilerin Hazreti İsaya hücumu, çnrmıha gerilmesi bu esnada vukua 

gelen gök gürlemeleri, tufanlar , hareketi arzlar, yerlerin yarılması , 

Hazreti !sanın çarmıktan göğe çekilmesi, gökten inen emirler . 

ilaveten : 

F oks Jurnal-En yeni dünya havadisi 
Cuma günü iki matine ikide , dörtte 

Birinci matinede ikinci matinede 

Bata Bayatı ısa 
Fiyaılarda zam yoktur . Bileılerin evvelden tedariki 

5061 

--------------------------------------, 
Arabanıza, otomobilinize, las· 

tik fabrikanıza lastik kayış alırken 

tıir defa da G o o d y e a r ıastiği aımayı unut-

mayıo. Göreceksiniz ki bir sene zarfında ödediğiniz lastik masrafı hem 

azalmış hem de makinanız daha rahat çalışmıştır. 

Goodyear 

lastikleri en sağlam, en uzun ömürlü ve sizo en yarayışlı lastik oldu-

ğunu tecrübenizde gösterecektfr. 7-20 

3 Adanada Selinilt Bankası sırasında 

Muharrem Hilmi 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Metro Goldvin Mayer filimlerinin şaheseri 

KeDI ve keman 
Mümessilleri : Ramonouvaro ]ancı l\lakdonald 

Filmini taktim ediyor. Terzanın yarattıl!ı büyük zevki ancak 

Kedi keman 
Gibi bir \'ok kısımları renkli ve en büyük yıldızların yaptığı bir filim 

devanı ettirebilir 

ilave • • Dünya havadisleri 

Gelecek proğram • • Niçin öldürdüm 
Perşembe günü 2,30 da Cuma günü 2 de ve 4 de matine vıırdır 

Flemington 28 ( A.A. )-Tev
kifi esnasında dinsiz olduğnau 
söyliyen Hauptman hu tgün bir 
protestodan papazını kabul ede
rek Alman incilini okumağa baş· 
lamıştır . Hauptman papaza öl 
mektcn korkmadığını söylemiştir. 

nu bildiriyordu.Gasgonya körfezi ile -------·--------------------
Vigo orasında seyreden vapurlar· 

ğim ki , fuhuş ortadan kalkma· 
ılıkça beyaz kadın ticaretinin de 
önüne geçilemiyecektir . Çünkü 
bunların ikisi de biribirine bağ
lıdır. Bütün uluslarda yapılan talı· 
kikat, sözleıimin doğruluğunu is
bat etmiştir . 

Diğer taraftaıı da soysal bakım· 
dan tedbirler alınmalı, tahsil müd· 
detini on dört yışına kadar uzat
malı , çocukların okula muotaza · 
marı devamlarına ııezaret etmeli 
ve mesl~k ; okullariyle gençliği 
koruma kurumları açmalıdır 

- Lö Mua -

dan 15 İmdad işa•eti gönderildiği 
Lizbondan bildirilmektedir. 

1940 Olimpiyadı 

Oslo 28 (A. A.) - 1940 oJim. 
piyadlarınıo Joponya ve Fenlan
diya'da yapılması için bu mem
leketler tarafından büyük gay· 
retler ıarfedilmesine rağmen bu 
olimpiyadların İtalyada cereyanı 
ihtimali çok kuvvetlidir. Komite 
Cuma gününü karar verecektir. 

Londrada altın fiyatı 

Londra : 28 ( A. A. ) - Altın 
fiyatı bugün 143 şilin ve 11 ,5 pe
niye' yükselmiştir . Bu:_liyat yine 
bir yükselme rekorudur. 

İngiltere bankasının nö· 
betçisi öldürüldü • 

Londra : 28 ( A. A ) - logil 
tere bankasının nöbetçi neferi bu 
sabah başından kurşunla ölmüş 
olark bulunmuştur . Alllkodarlor 
bu hususta tafsilllt vermekten çe· 
kiniyorlar . 8Alki bir asırdanberi 
devam e<l•'n bir ananeye göre ln
giltare bankası asker tarafından 
muhafozıı edilmektedir. 
Çorçilin sözleri reddedildi 

Londra : 28 ( A. A.) - Avam ! 
kamarıısı Churchillin hükO.metin 

1 

llindistan politikası aleyhindeki 
teklifini 89 reye karşı 283 reyle 
reddetmiştir . 

Yugoslavyada seçim ---
- Birinci firllkderı arlan -

Fakat modern ulusal hayat ve 
i~tikbal daha geniş ilham vıı ha
reketleri istilzam etmektedir. 
Teşkilatları bozulmuş ve mınta
kacı olan eski siyasal hamlede 
bir araya getirmek istiyoJuz. 

Başbakan Yevtiç ve onun 
başkanlığında bulunan ulusal lis 
tenin namzedleri iftirakcı fede
ralist ve yahut fesadcı temayül· 
lere kat'i s•ırete rlüşmandırlar. 
Bu yolda sc.nuaa kadar se
bat edeceğiz. Hükumet mesai 

-Lıılf erı sahlfeyijçeu rlrılz:-



l<'irlik 4 (Türk :Sözü) 
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Seyhan defterdarlığından: 

1 
Mahalle veya 

Karyesi 
Karaenbiya mevkii 

Yılanlı mezraası 

" " 

• )) 

)) 
)) 

" " 

)) )) 

H.zır llyas 
mahallesi 

Yılanlı mezraası 

)) • 

" • 

)) • 

Cinsi 
Bağ 

Bağ 

)) 

)) 

)) 

" 

Bağ yeri 

Arsa 

Tarla 

" 

,, 

Zürra 
evlek 

3 

Arşın 

150 

150 

1200 

50 

50 

Arşın 

260 

Dönüm 
12 

12 

12 

12 

Miktarı 

Dönüm 

5 

5 

4 

1 

2 

2 

9 

Beher arşını 
150 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Kuruş 

Beher dönüm 
10 Lira 

10 Lira 

Beher dönüm 
15 Lira 

" .. 
15 

15 

15 

IO 

Beher dönümü 
3 Lira 

3 

3 

3 

Sahibi 
Hududu evveli 
Şarkan Artin lr.ı:ı:ı ve Zakir zev · (Maliye hazinesi) 

cesi llamdi baba bağı garben Ra-
mazan oğlu Bekir bnğı şimalen 
Koca Vezir mahallesinden lbrahim 
oğlu Ahmed bağı ve kısmen Hü-
seyin kızı Ayşe veresesi bağı ce-
nuben yol ile çevrili. 

Şarkan Haykuhi oğlu garben 
tarikiAm şimalen giidük Ağop kız 
!arı Turfanda Cenuben Misak. 

Şarkan Ağsa gıırben ıarikiAm 
Şimalen Setruk cenuben Minas kı -
zı Akubi . 

( Ağop oğlu) 
( Setrak . ) 

( Ağop oğlu ) 
(Misak . ) 

Şarkım Küıt ~lu:ıa ve Halil gaı - (A~op zr.vce-) 
ben Ağsa Şimnl~n l laykuhi crnubon ( si Cevher . ) 
Tatar. 

Şerkan Cevher gerben Misak vıı ( Ağop kızı ) 
Setrak şimalen Ilı ykuhi Ce. Minıı ( Ağsa ) 
kerimesi Tatar . 

Şarkan kör llfosa ve Halil gar
ben Setrak cenu ben Ağsa v~ Cev
her şimalen Nerrik oğlu Ağop kı· 
zı Akabi . 

Şerkan tarikiılnı garben Ziya 
efendi bağı cenııb ın muhacir Kıı
dir tarlası şimeleıı oturakçı Hacı 

ağa ile muhacir \\.adir tarlası ile 
ve zııhur edecek f ızlalığın haziı.e

ye aidiyeti meşrııttu. 

( Ağop kızı) 
( Haykuhi . ) 

Tapu 
Senedi 

Tarihi : KAnunu 
sani 935 No: 100 

KA.sani 335 No: 11 

Budahi No: 12 

Oudohi No: 13 

Budahi No: 14 

Oudahi No: 15 

Mert 935 No: 29 

Şarkan Balıkçıyan Yordan ve 
Lazari garben tarikiAm şimalen 
Sabancı zade vakfı cenuben Ba
tabyan Harun ile mahdut. 

( Nazar ) Mayıs 328 No:142-143 

Abdullah oğlu Varina ve ke
bapçı lsa yetımleri. 

Şarkan Serkis bağı garben Ma
nuk şimalen Davudun oğlu Ka
rabet cenuben Şelızede be~ı 

Şarkan Sabutıı C'ğlu Ahmed 
garben Artin şimalen Ohan ce
nuben Şih Mehmed bağı. 
·Şarkan Artin garben Cünıali 

şimalen Karabet cenub·m Manuk 

( 2 hisse iti ) Teşrini evvel 306J 
( barile 1 his ) No: 166-167 
( se Kirişçi oit.) 
( lu Manuk ve) 
( bir hissesi ) 
(Şehzade. ) 
( Kirişçi Ağop) KAnun uevvel 314 
( oğlu Artin ) No: 234-- 235 

( Kirişçi Ağop ) Kıl. evvel 314 
( oğlu Serkis ) No: 236- 237 

( Budahi ) KA.evvel 314 
No: 238-239 

Yokarıda cins ve evee.f ve mevkileri yazılı emvali gayri menkule bedelleri peşin olmak üzere 23-2-935 tarihintlon itibaren 15 gün müd
detle müzayedeye çıker lnış olduğundan 1 1 -3-935 torihine müsadif pazartesi günü öğlııden sonra saat 15 ıle oçık artırma ile ihaleleri icra 
kılınacağından taliplerinin yiızde 7,5 teminat akcolaril6 birlikte Milli EmlAk idaresine müracaatları fü\.11 olunur .5054 26-1-5-10 

--------------------------------------------~-----------------------------------------------~~~~~~~ 

Kıymeti muhammenesi 
Beher dönümü 

Lira 
45 

40 

Seyhan muhasebei H. müdürlüğünden : 
Cinsi Mevkii Miktarı Harita No: Tapu No: Tar ihi 
Tarla Dabağhune civarında Papas Arşın dönüm 19 33 Kdnune vvel/930 

bahçesinden müfrez tarla 5 

arşın 

Bahçe 19,932 31 36 Kllnunue vvel/930 " 

Hududu 
Şarkan : Set. Garben 
Hakkı beye satılan ma
hal Şimalen : Müced
deden ihdas olunan ta
rikiAm.Cenuben hendek 
Şarkan : Seyhan nehri. 
Garben : Set. Şimalen: 
muhdes tarik. Cenu
ben : Hendek. 

Cine, mevki ve hududlariyle evsafı saireleri yukarda yazılı iki kıta emlAkin mülkiyeti açık artırma suretile satılacaktır. 
Talip olanların yevmi ihale olan 14-3-935 tarihine müsadif perşembe günü saat on birde JÜzue 7,5 pey akçalarile'VilAyct Daimi Enclime-

nince ve şeraiti öğrenmek ist•yenlerin de her gün Muhasebei Hususiye müdürlüğüne müracaatları illln olunur.5043 22_ 26 _1_5 

~------------------------------------~-------------------------------~-----------------------
oroğramının sür'atle tatbikine 
başlamıştır. 

gayretler için tak viyosini itmam 
edecektir . 

Seyhan Cumhuriyet müddei umumili-
ğinden : Dişçi M. Nedim 

Belediye 

k lfllA&I 
Belediye hududu dahilinde çarşaf giyilmesi ve peçe ta 

1 

lediye meclisi tarafından Yl'sak edilmiştir. rilecı~i 
eza ve 

Martın on altısından sonra bu yasağı tutmayanlara c 
3 ilAn olunur . 5063 28-1-

5401 
.. . . ıJaca1' ' rıı· Ataturk parkı Asfalt cadde cephesındekı kısma yap çık e~S 

lira bedeli keşiCli lağam yolu inşaatı şartnamesi dairesinde 
8 

me ile münakasaya konulmuştur , 
1
18rott1

'
0 

ihalesi martın 14 üncü perşembe günü saat on be?te Y6 ~1ıale {>0 

isteklilerin şartnameyi görmek üzere Yazı işleri kalemıne ve 
de Belediye encümenine müracaatları ilAn olunur. 50.tl 

21-25-29-4 

rılar 
Sabun meraklıları dikkatle okusu 

8rı. 

Katkısız, hilesiz, ( Melek ) markalı sabunlarırıt•'' (ıılii 
verıııeğ6 

müşterilerimize bazı satıcıların safıyeti şüpheli sabun 
tıklarım esefle öğreniyoruz . bu· h. jl 

en sıb ı ~· 
bO 

<10 
Sabun alan müşterilerimizin Türkiyenin en nefis ve 

nunu temsil eden ( Melek } markamıza dikkat 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. l' 
çlorıoıP 

Vücudunun sağlığını, kumaşlarının yıpranmamasını, 88 Me' 
pek yapmamasını ve ciıdin bozulmam.asını arzu edenler ( 

/ek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 ~r 
JiilJ8 

Toptan satış yeri Adanada ı\b ·Jir 
hnnesı 

13-30 Melek evlatları ticaret 

:.--~~~----,---~~~~~-----

Tesviyeci ve tornacı 

Sovyet set lambaları 1 

~~ 

Sovyet elektrik fabrikalarının 
SET lambaları her tarafta şöhret 
kazanmıştır . SE r !abaları az cer
yan sarfeder ve çok ışık verir ve 
çok dayanıklıtlır. Fiyatlartla ten· 
zilAt vsrdır. 5003 

En ıPiibiJJl 
tahlili et 
·-- __..,.... ıı' 
__. J1l~8 ı1 

lilllY8 l~rı Kimyaaer ve 1 la' ., 
" . ya '' Ahmed Rızan~.n _kıllltohlılle.'~ J 

varında en mubıın biiY0 

ni ve iyi usullerle "
0 ~~ 

d9 
katle yapılır . . ~aP ~ 

Kan tehlilAtınd 911 .:r ~0 ./1 
kloru e'' ~ Asitftrik, şeker . ri vO r~ 

d • t cO p~. 
llayati, gı oı ıiil olU 

'd b" t.. eved to 1 " aı u un nı 
4 

,:.ı 

Seyhan muhasebei 
sinden : 

hususl19 f 

Satış yeri : Osmanlı bankası 
altında 5-IO 

Muhammı>n 

bedeli 

ııur,k 
~~-b tt 
1t ~ ko 

~ ı 'ı 1 '~v,t ~(df .ı • l l 1 
.,,.~~sd 

. t ,,~ ~ ı. ~ı. 

------------~-----,----
Ökonomik ve mali meseleler 

halihazırda hayati meselelerdir, 
Ve hükumet bunlara en büyUk 
ehemmiyet atfetmektedir. Bu ci
hetle ilk tedbirler alınmış bulu 
auyor. 

Beyannamede iyi bir idare ma · 
kinaeı ve çok iyi memur kadrosu 
nun seldhiyeti üzerinde isrnr edil
mektedir. Ulusal terb'ye ve ulusun 
entelektüel manevi, maddi kalkın· 
ması hükumetin mukaddes bir va
zifesi olacaktır. 

934 Senesi zarfında Adliye ema.

1 
net dairesine teslim olunan cürüm 
eşyasının tosfiyesine başlanacağın
dan mahkemelerce sahiplerine iade 
sine karar verilmiş olanlar usulen 
tPslim edilmek üz•re sahiplerenin 
ilAn tarihinden itibaren bir ay için
de korarı veren mahkemAye ve 

Lira Cinsı 13ob• s. Jı' ı''tl ~a 
Yeni Otel karşısında açtığım R • 80 Beş odalı ııesıll ~/ ~Q ille 

diş muayenehanemde soot 6 dan eçetelerinizı bir bap htl 138~- ı4 ı, in ~ 
21 rast JB~ı ı .. ı,~ ,} 

Hllkumet daha cezri, daha 
modern ve daha hakkaniyetli bir 
surette teşkiliitlandırılmaaı lazım· 
ııe-len ökonomik bayatın yüksel. 
tilmcsi ökonomik proğramıoı tat
bik mevkiiae koyacaktır. 

Ticaret ve mesai kanunlarını 

gönüllü bir surette isla~a .. m~c~u
ruz. Kooperatif hareketı koylu oko 
nomisi için en eyi şekildir. Siyasa 
ırk ve mezhep noktalarından bito · 
raf kalması lAzımgelen Ziraat ko 
operatirlere tam bir inkişaf temin 
edec~ğiz . 

Vilayetlerin geniş muhtariyet 
ve ademi merkeziyet esası üzerine 
tensiki devlet toşkilıl.tının ulusun 
bütün sınıflarının kendi inkişafia. 
rına doğrudal' doğruya nezaret tıt· 

ınelerinc imkAn veren müşterek 

B.ıyanname gene kralın ilttidar 
mevkiini alebilmısi için dalın yedi 
seno geçeceğiui bildirmektedir. Bu 
devro zarfında bütün ulusun gay

retleri tam ulusbl dahili bir kuv
vetlenmoğe ve devletin si yasası 
da ulusun g··nel refahına matuf 
olarak Yugoslavyanın büyük ulu 
sal ve uluslar arası vazifelerini za
man altına almal dır. Ulusal birlik 
bugün her nmonkinden ziyade 
ulusal hayatın inkişafır,da esas 
Amil ve istikbalın zımanıdır . Yu
goslı.ıvyn yalnız ulusunun bıırış ve 
hürriyeti' için değil ayni znmanda 
"'ene! barışın nefi için da müdafaa 
" edılmelidir. 

Smütldei umumilige müracaat eyle_ 
meleri eksi takdirde müddetin hi
tamında hazinei maliyeye devir 
cdilecoğinılen kimsenin talep et
meğo hakkı olamıyacoğı i!An olu-
nur . 

A:t uıt1.ıı11mııı111111ııınıR tıu·ım:'ıımıınm·uıwı ımıııı ımıın111;;1ııliı1"1'ullı•ıı~ 

bu gece nöbetçi ~ 

Eczane l 
~ Posane eivarııı<la 1 

Yeni czanesidir 
-~m'll!IJllı:;ı;ıııı11111111 ·· !!11111:•:ılUlllllt • nuıııuı111111uı 

re kadar hasta kabul ettiğimi hane Jtosııı , ,, 
1 

ı 
ve tedavi ve diş imali hususunda Yeni Eczaned~n yaptırınız Ucuz, 1' 8 JıtB : 6ıi'.':1 ı''~i ~~~ıa 1 
muhterem müşterilerime azami ,s,11. V' •ıı g''tc1 
teshilAtı gö,terdiğim gibi cuma ve temiz ilAç yapar. 5032 Me.vki , hudut ve Jeolı b1'~,j1 0tın i 
günler[ fukara için tedavi ve diş _ 5-5 yukarda yazılı be5ş 

06011 uıı 8 ~'/, ~•qı·~~Ua 
çekmek meccanendir . ı S 93 rB ~ ot 1 eyhan Muhasebei hususiye Mü· hane Mayıs - ·ıe jcO ı' 1 b n 

____________ ,:,24;;ı dürlüıTu"nden ', açık artırma ı~ur:~~ııı~rıll .ııııJılı :; ::~~-u 
r. ceğinden ta ıp d'f peh ,JJ 11 t. 0tı. 

Satılık Emlak 
. Adananın en şerefli yerinde 

kllın halen banko; ev ve dııire ; ti
carethane olarak kullanılan eski 
Frons z Koleji ; ve bitişiğindeki 
arsa ile Yeni istasyon caddesinde 
havadar yerde tahminen yetmiş 
dötüm iki porçn arsa satılıktır 
lııteklilni Per Rigal ile vekıllni 
Şerefe müracaat edebilir .5009 

11-30 

.. sa ı ıı• ,. • 
Bohça kazasının I{.runiye nnhi- 935 tarihine nıu kl9 Y.ıııi 1 & 

yesinde ldarei Hususi yeye ait kap. nü saat on bir bu?u et 11
91 1~ liııı tıiQc· 

.1 Vılı'lY ııı / l • ~ıı 
lıcanın 4-3-935 tarihinden iti· pey akçaları e .. ·· t.r0° ~9· .ı "!~ y 
b b . eraıtı 011 ~ıo .ır ~. •ç1 aren ir senelik icarı açık artır. cümenme ve ş uıı . r'" 'tbı Yoı 
ma suretile verileceğinden şeraiti yenlerin de her .. ~;ııe ~,o \~ 1 'tiaı 

1 .. d"rlu"~ ıı 1 r ar. amnk istiyenlerin her gün Mu. Hususiye mu u 5056 ~ I~ d. e 
hasehei Hususiye mütlüriyetine, ıarı ilAn olunur· 7_...t 1 '. tVt 

tal.b olanların da yüzde 7,5 pey 27 3- ~lq 'ft~ . o 1 qlıı 
akçasile birlikte Martın yirmi se· _________ _. ~d~ 1 t ıı 1 Uz 
k. . . b . si ııı ~·,, ıa , .. ızıncı perşem e gücü saat on bir - ı)' •, " 
de de Encümeni vilılyete müraca- Umumi nt~0/;şı ~~ ıı?•ııy 
atlı1r1 i!An olunur. 5055 T'~fk. söıiİ ısı•' Y•tı l 

~7 Adana ur "-3-7-11 


