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' Batyazganı ı 
FERiT GÜVEN 

---- 1 l8 Nisan 1935 
PERŞEMBE 

Bu akıam saat 20 de M1nıaka· 
mızın halk tairi Karacao&lan için 
ihtifal yapılacaktır . 

~-' 
ADANA : GtlNLüK GAZETE ON tKINcl YIL - SAYI 319'J 

Eski T angut Türkleri 

O )ı/ önce Asyada yıkılan Tan
rtıt devletinin alfabesi okundu ı 

~k Türk tarihini aydınlatacak! 
~ll belge Sovyetlerin elinde.

1 

~ Sı :. : 16 (A.A) - Sov- Eıerlerin bepıi onikinci yüz yılla} tS ili 118 ~•demeıint bığ· onüçüocü y6z yılın baılaağıcında 
~ det~lerı. enıtitüıD eıki Tanıut devletinin ölmesine ıe· 
~ dili etinın bugün kulla- beb olan Monıol İltilisındaa 

le JHılmıı beıbin biraz evvel yazılmııtır . 
~ ~IDıya ba§lamııtar • Kollekaiyonun eı. mühim kıs-
S -Au üzere eıki T ••- mı Monkoliıtan Stepleriade ye· 

,:.•1111ca ytiz yılıodan ri bulunıa eaki Kara Koto ıehri 
L . yıluıa kadar ıür· harebelerinde bir mezardan çı· 
,,,,._ il . "•nlmıı ve 1910 yılında Moıko , 

1111• ılim akademe- vaya getirilmiıtir . 
'l'~ toplaam11 olan bu HiyerojliflerİD açılmaaıadan 

~ tld "6 t yaza ive kıilojraf· sonra bunlana tallffuzları mese-
\t; ~'Y•dı mevcod b.. leıi halledilecek : ve bu ıuretle 
' 1°•u teıkil etmek· bir Taogut lutgatı yapılacaktır . 
~ Y asalaraa tetkiki aeticuinde 

lid tnda tlirlerle ıta eski Tangut devletinin idare re· 
) e1er ve Ta.gut jimi ve ayrıca bo 11evlet içinde 

' ...:-Ylflınnı ihtiva eden aoysal ve ökoaomik müaa1ebet· 
•ardır • ler tamamile anlaıılacaktır • 

~ lastinde yeni bir fırka 
~ Enıiri Abdullah başbakanıyle Palas-
'rıdlerini dolaşmakta devam ediyor .. 

-~~re demir')lolları; 935 glbellik 
~ ~eai Rebi Dohi Kudlis' e gitti •• 

Karaca oğlan 
ihtifalı 

Buıkşam 1aıt 20 de Hılke
vlade Kar~cloğlan (ihtifali yapı
lacakbr . Karacaoflan halckınd• 
konferans verilecek, ıiirleri intad 
edilecektir . Kadirliden , Darı. 
yoldan, Ceybantn Sırlutı Nahiye
ıiaden ı•z ıairleri Keracaoğlanı 
ıöyleyip çelacaklardır . Bu akıam 
talebe ıelmiyecelc , müHmere 
bılka munhaıir olacak tar . Tıle · 
be içi11 yarınki Cuma gllnü ıaat 
IS de ıyrıca matine verilecektir. 
Duhuliye :111rtları meçcanen 
Halkevinden almıc•ktır . Tele
fon ile de iıteaebilir. 

Söğütlüler 

Orduya bir tayyare 
armagan ettiler 

il a" 
Bilecik : 16 ( A.A ) - Sötllt 

kaz111 t•yyare ıubeıi iki sene İÇİD· 
de bllyük varlık ıöstererek ordu
muza bir tıyyare arm•gaa edebi ~ 
lecek karlar para temin etmiıtir . 

S6ğ8tllller alıaac•k tayyareye 
Söğllt adının lcoaulmuı için ge 
nel merkeze mllracaat edecekler· 
dir • 

Siirdde aGaç dikme i•i 

Almanlar sevinç içinde .. 

Streza konf ercinsı Alman silahlan
masını hoş gören bir karar verdi 

~~--------·-1111---------
F r an sa, İtalya ile lngilterenin fikirlerine 

ayak uydurmağı gerekli bulmuş . 
Londra: r 

16 (A.A) -
Reuter ajan 
sının Streza 
muhabiri Ji· 
yor ki : 

Streza kon
feransının ne 
ticeleri yalnız 
ona iıtir•k • 
edea devlet 

ıd•mlarını de· 
jil, fak•t bil· 
tüa dünyayı 
memnun et· / 

• • ... ~I 
mııtır . ı 

İtalya ve lngiliz ve ltalyan b11şbakanları karşı karşıya 
logilterfnin Lokuno prenıible · 1 Gazeteler bu müıameh•nın 
rine ıadık k•l111alerı Pariıde bil- Almanları evvela k•rar, ıonra mil· 
yük memnuniyet akiıleri uyandır- zakere etmek formulüne in•nan· 
mııtır . ları teıvik etmetiaden korkulur 

Frınıız matbuıtı lngiltere demektedirler . 
ve İt•lyanın bu sadakatlannıa Roma gazeteli ~Streza koofe-
me!od bir netice veren mıntıka· ranııain netİ<'elerini Avrupa sul· 
ıınta g•yri aıkerl ıekilde kalma- bu için atılmıı bir adım tellkkil 

Siirt 16 ( A.A ) - Evvelce sı için bir teminat ol•r.k telakki etmektedir . 
dikilen 17000 ağaçli danına illve etmektedir . İtalya matbuatına göre mak· 
olarak yeaiden 7000 fidaa Yandın Berlin matbuatına göre Stre- sıd birliği kelimeleri ftç devletin 
ıetirilerek ıehir içiode vı mek· j za konferınsıuıa neticesi Alman harbe mani olmak iradelerinde 
tepler bahçelerine , Halkevi cıva• 1a için bir zaferdir . tercllman olmaktadır . 
rıaa dikilmi1e haşlaamııtır • Tebliğin beıinci l11ımı Almaa Bakanlardan Himıt Belçika: 
Türkiye Almanya 1 ıillhlanmasının reamen tanınma· MebuHn mcclhlnde beyanatta 

1 
ııd1r . Bu matbuat Lokarno pren buluomufılber milletin Almanya· 

1, ! ll111uaı muh• biri· 
ltad Cemal Hü1e-

Arasında ticaret muka- ıiblerioin İogiltere tır•fıadan nın silahlanman karııııoda bu· 
l.r idareaindea verilir . Filistin j tervic edilmesine ıulhun devamı dud tahkimatı pllnının tatblkiai 
demiryollar idareainde ihtifaller valesi Berllnde imza ırzusuaun aıiklr bir t~zahortt ola- beklediğini 1Öylemi1t1r . 

tı.:l»ların1 blyDk bir 
~ 8- k here Kudüı'e 
~ ..._ loplıatadın mık· 
\ S'"..ı durum öıtün· 
'-'' ~k lllemlekette yeni 

. ~ •Is ~di. Bu davete 
4....~ it ltldı ve Filiatinia 
~ ~~ ;.•uıuldu ve [ Hiz
La_ ~ ı.~liatlaı ) Yani Fi
~~"''' adında yeni 
l ~QU Olaı11dı. 

J•pılmııtır. Buıün buıuai vıgoD · edildi •. rak tefıir etmektedir . Himans Belçıkının mlteka 
la Mı11ra gidiyor • --- Ver••y muahedeıindeki aekı· hiliyet eeaıı üzeriae Ruıya ile ti-

Küçük haberler Berlin : 16 ( A.A ) - "Aaı · ri hükümlerin Almaaya t1rafın- caret münasebetlerini inkit•f et· 
_ Yahudiler Cemiyeti reiıi dolu " ajan11oan buıuıi muhabi· dan çiğoenmrainden sonra kuv· tirmek i•lediğloi ilive etmiı -

Naum Fıliıtine ıeldi . rinden : vetli hiç bir tedbir alanmamaıı tir . 

H f 1. b' it 1 Türkiye - Almanya ticaret Nevyork mıtbu•tı tarafandan en- Belgraddan bildirildiğine gl· 
- ay a ımanıoa ır • yan K . .. . . G l 

•-t . i idi t . d 450 lerını anlaımaları dün Turkıyej dı§e ile karıılaomaktadır • - erls dördüncü firtlkde-me. •p g•mıı re • ÇID e M . 
t l b 11 b't 8 1 F'l' namına eaemencı otlu ve Al· 
ı e e, za ı vır. un ar ı ıı· 

t• d b' b fta k 1 ,_ le dd manya namına Von Bulow ve Wuc F h d 
in e ır I a ara• mu a el her ıarafındaa hariciye bakaab- I ransız mu tır~sı çevresı•n e ve tarihi yerleri ıezdikten ıonra 

Muğlada 
Bağcıhk va meyvacıhk 

ifleri ilerliyor 

Muğla : 17 (A.A) - Viliyet
te hatcıbk gün geçtikçe Uerle
mektedia . 

Son günlerde yüzleree laektn 
b•ğ dikilmiıtir . Viliyette 1152 
hektar bağ ftrdır . Geçen yal ye 
di buçuk milyon künr kilo idim 
alıomıı ve hrpsi Villyet içinde 
aarf edilmiıtir . 

Son g&alerde filok1arab bir 
m•Dt•ka olan Mil•ı'a dokazbia 
Amerika çubup getirilerek yeni 
aıulle dikilmek &zer• dikiçilere 
dağıtılmııtır • 

Fılok&raaı• bir mınblc• olan 
Bodaruma da Motladan 1SOO kilı 
çeklrdekıiz ve rezzaki Oztlm çı
bıkları yollanmııtar . 

Mutia : 17 ( A.A > - Viliye
timiz topraklarının narenciye ye· 
tlıtirme,e olan k•bitiyeti ık fillllllA!I 

ne alınacak •e koatenj•n harici 
İtalyadan 2500 t.ne limon , por· 
tıkal , mandalina , muz ptirtil· 
miıtir . Fidanlar llarmariı ve 
K&ycejiı ~zalarıDI :•eril•ittir • 

Muaıa hapishanesi 
atalyeslnde çallfmalar 

Mutia : 16 cA.A> - Maili 
hıpiıbaneainde cqit · çeıit aaaat
lar gfia geçtikçe ilerlemektedir • 
Hıplahanede 12 dokt1ma tezıl• 
bı , dört kundura tezgilaı , iki 
çorab Ye bir faalla .. ldneei ça
hımaktadır · 

Ba tngiblatm ıerma7eli laa· 
piıleriadir . Y Haech orm11eilda 
bıolıyadaktır • 

Kastamunuda bUyUk 
bir yangın ~oldu 

Kaıtamona: 17 (AA) - Da. 
akıam 18,30 da Nurullah meJ• 
danında Maaifaturacı K.imil Kar
pak o;laaun dükkiaı•dan çıkan 
bir yaoıından etrafında bulu-
35 dükkla kimile• yaamıftlr. 
Zarar elli bl• lir1 tahmla ~edil
mektedir :. 

Ati nada 
~ ~ Palaıtlnde 'LL.' rh Jakında hü,, "'1 hrabım Pııa Ha-

ğmda imza edildi. Mukavelelerin .

1 

ıemileriyle Berata gittiler . 
i~i tarafın tic~ret münaıebe~Ieri· • •• •• Fırka liderlerinin muha· 

-Kudüste bir ziraat ve babçı· Dl kuvvetlen.dır.ecek ~e. ıenıolete· Uluslar konseyınde du•unce ay- k 1 . ba,ıanıyor 

, fllt...,.,dl d, Filiıtin 'de bir 
.... -~ -·'Yafaya misafir 

' "P.J~ Delilerine büy8k 
~ ... 

'- ~11:11 "' Fillıtin' dıkl it~ ZQnlar 

~ 1Ş~~1caahtı , Filia 
.._.'\.-~tır ~.tta f artına •• 
~ -,._, :~1ren halka yar· 
'-.~'- 1Gooo 1 dirdi • 

~ it lira kazandl 
ı. 'çle,i d -aa1 b en v., zea· 

, l.i ttO: ıtaıırt lnrilte 
iL. 'ttt,1 k'fleda bir bilet 
ı ~.. bi 0ıniıyonundan 
. ~ la leti11i11 15000 
~ :nd91ı bHdiril-

' "t "ilbtı klrleria bileti· 
~ 1'0k • Slbhaaal-

~· .. '°"Q' k ~~llltt, · rallçtıl 
~~ O:. d~aairyolları 
'~ b-.-.1 • ~ Rebi ~ 'l.:.. llirlıltte ~itabı ve bir 

~~etti" hafta Fi· 
~~ ~ • leplterıdı 
• ~ lair .. lclıreaiain icaz 

~~ .. hl 1tıt'ellilc yarııı 
~,~dar cıliti bıaaaa 
-l'. · \'1Pt; '• bir ma
. ~•l oı. •iı ••1ahat '•le d . 1 1 eınıryo . 

vanlık ıerıiıi kuruldu . Aliko- cek eaaıları ıhtıva ettığı çıkırıl•n ... • eme arına 
=y~;:!eet~ö~fik memarlar 1erriyi ~üıterek tebliğde bildirilmekte· nhklarl kendisini gÖstenyor • Atiaa : 

1
6 ~AA> _ Divam 

dır. 
-Irak petrol ıirketinia rapo· Amerika ittihadının barpte~Venizeloaua vı diter ma· 

run• g&re ıubıt içinde Hayfa Laval ''-Biz barış ve uluslar dost· h·lif fırkalar reialeriain •aha-
Ve Trablu• limanını borutarla ylldöriUmU kemHine cuma gönü baıl•ucak 
ıelea petrol 233 bin tondur. Vaıioıton: 16 ( A.A )-Ame· luğu peşindeyiz,, diyor• tır. Venizeloaua ~ötla KirJak-. 

-Hük4met t•rafındaa evinde rikaa ittihadı yıldönümü münase Cenevre: 16 (AA) - Alman ı "HHAI,, aj•naının bildirdiği cenr.ral Palaatir.a' eekl maliye 
l'kı' tu"feok b•lu"arak mu-sadere betiyle ittihadın rei·; ve bakın d ır. Al 16 k bakanı Mariı 111.abea mubake .. " - iıtihbarat 'bllrosun •D : ae gvre, manyanın mart a• 
edı'lm"ıt olan İrb Koben adında Null, r•dyo ile ne•redilen 11utkua- F h f d ı k F b olunaçaklardır · PapınaıtaaJa • ~ ranı•z mı a ilio en a ınan 1 rartaa arıı ranaaoın mu tırHı M 1 G 
bir Yabudinin Kudüıte mubıke· dı. Amerika Cumhuriyetlerinin malimata göre konıey ıala gtlnkl buıuıunda Frauaız, lnıiliz, İtalyan K•f•ndarİll ' Sofulaı, 1 vaa, o-
mesi yapıldı Bu tüfeklerden bi- doıtlok 'Ve te§riki mesaisinden celsesinde Fran111 müracaatmın te11oüdü ıısze çarpacak bir hn oataa ve dipleri hapiede bulaa• 

f b h t · · 1-·1 makt•dırlar . ri öıku ttıfeii diteri de av tü e- a se mııtar . tetkiki için bir komisyon te, .. ı d. konseyde kendini aaıtermiı 
ği idi. 144 de mermisi vardı • Yunan heyeti Ankaraya ı edecektir . Komisyon Madariağa tir. Amistirdamda kızll 
20 lira kefaletle tahliye edildi . geliyor (İspany•) ile Munb (Daoimark•) Lnal Ceaevrede yaptatı ko- bayrak çekilmlya 
Eter bir Arap olH) dı kıyamet ko- •• ve Riaaı Vıkuna (Şiliden) mürek- nuımalar Deticeıiade konseyde cekmiş ? 
parırlardı . Yahudiler Arapların Atiaa : 16 ( A.A ) - Balkan kep ol•caktır • muahedelere riayet meseleıini 
kan dakücü , barbar olduğuau aolaımeaı iktiıat koneeyine ittirik Londıa : 16 lAA) - Gazete dojrudan doiruyı ileri ıürmeyi 
aleme ilia eder ve bayle aillh- edecek olan vı reiı Karitakiı ile lerla Ceaevreden istibbarına göre mllraccab bulmuıtur. L•val koa 
lanular· Bu hadiH de, bükGmetio ile Horonis • z.olotaa : Agaropu- Fransız muhbrall Lrbiıtaala Da- aeye Alman ıiyHetini takbib e-

Dimarkanıa ve Cenub Amerika-Yalaudileri kayndıjı ve her mua- los , Haci•asilof ve Kiryakopu· den uluslar kuru~u azılarını ye· 
1 b A losdaa mirekkep olan Yuaan b-- llDın mubılefetiae maruz kala- ni muahedelerle emniyeti temi· me ede öyle rablardın •111· "- cakttr . 

a. hakkında bir örnektir • 11eti bagfin Aakaıaya hareket et· ne davet eden ve muahedelerin 
•· 

1 Cenevre : 16 (AA) - Uluı\ar 
Hdsnl mittir . ihlilinde takip olunacak iktisadi 

Amirtird•m : 16 (A.A) - Po 
liı buadao bayle umumi tezabl~· 
lerde kısıl be1rak tapn ..... aı 
mea•etmiıtir . 

Y aaak ilk defa ıhyıı temlik
lıri!Mle .. riyete girecrktir • 

P C h kuruma konHyinin bu aabab aa· ve mali cezalan tedkik etmek 
Akkd... aragovay um ur at 11 de toplanma'ı llzım gelea u k K 

-----. reisinin bir söylevi hafi içdma öjleden ıonra 16 ya llzere bir komite teıkil eyliyen bir ça upa maçı 
bnakılmııtır . Bu tehirin sebebi kar., ıureliain kabul6oü teklif • 

Erzurumda karlar 
eridi .. 

Erzurum: 16 ( A.A) - Erzu 
rum ovuında kar temamen eri
miıtir . Boğday ve arpı ekimine 
bıılıamııtar • 

Aıompıiyon : 16 ( A.A ) -
Paragovay Cumhur reİIİ Ayala 
Bolovya ile barıı•an babseimek 
z ımanıDın gelmit olduğ1:1nu ve 
iki milleti harbin aefalctleriaden 
kurtarmak icıp tttitini ıöylemfı · 
tir . 

takip olunacak tarzı hareket bak· edecek ve bu b•pta hat" rapor· 
kında noktaı naıar ihtilafının t&r tayin etmeden derhal bir b-
mevcut olmhldır . rar •ermeaini konıeydea iatiye-

Ceaevre : 16 (AA) - L•vıl ; cektir . 
Anıturya dııan itleri b•kaaı V al· Cenevre ; 16 (AA) - Küçük 
deneg, Simoa ve Aloiıi ile 16rüt· itiW ve Balkın anlqmuı kon1e-

-·-
23 Niaan 935 S.h ,anı ba· 

ıılata Tıy1are CemiJetin aid ol· 
mak &zere ıehrimizdeld dört 
kultlp ıra1ında ( uçak Kap .. ı ) 
maçı yapılacaktır. 

•iitliir • - Gerlıl üçüncü flrllkde --: ,._ _______ ._ .... _ ... 



'Fı rtik 2 Tiirk Sözfi 

Atinada divamhap 
karan beklenirken 

Yeni Arabalar Yağmur 

Gezgin yazılarım : --------
ş eh İ r d Uy U ki 8r1 . -Giresu:·11crinJJr, 

L ____ :. ________________ _:,;;.. ______________ ~-- Bütün Karadeniz sa ! ıepeıert 

11 
Şehir fidanlıg" ında lduğu gibi, bu kent dah ı ',&ziJetl 

yaslanm ış bir durumda ( uzao1r 'ar~ 
· · · d<""frU ' cf t. 

Hhkumet taraftan ' Tipee,, ga· 
zeteai divanıharp kararının bildi
rilmek üzere otduğu egünlerde şu 
baı yazıyı yazmııt1 • 

Mellon gnutesi, Atina . diva · 
nıbarbi kararlarının malum olma· 
ıl üzerine halk üzerinde basıl et· 
liği intibaları hulaea ederek diyor 
ki ; 

Bu dört tekerlekli arabala
rın tecrübeleri yapdd. 

Evvelki gece bathtın J•imur 
sabahı kadar muhtelif aralıklarla 
ve bardaktan hooanırcuina yai
mıı ve ıonra k~silmiştir . ' 

Muhtelif cinsten 10,124 
fidan yetiştirildi .. 

sahılden ıkı yana ~ . gibi "'t 
giden ve kenti , bel ke~ığ• ol gaıa ~ 
tasından ikiye ayıran bır y 
çarpıyor . .. ıurıe ~r "İcra edilmiye ek olan idam 

hiikOmlerinden bahıedilmeğe bıı Aktım ilıtü divanıharb nez. 
landı : Bugü o iki lcısma ıyrıJmıı dinde hükumet komiıeri Koıtan-
buluauyoruz • Bir lcısım ki bunlar 
areıında biz de bulunuyoruz .,, 
K•a lıtiyor, bir kısım ise daha 
mutedil düıüncelerle hareket e
diyor . Fakat büküm verilir ve 
infaz edilmezse, dinnıharhler ö 
nünde ceryan eden mahkemelere 
lüzum ne? 

tınu'aun muavinin , karar alın
mazdan evvel , Ba§bakın tarafın· 
dan kabul oluaduiuna dair çıkan 
ıayiıların 11la olmadığını b\ldircn 
bir tekzip neşrolunmuştur . 

İbtimıl diV1nıharb Baıkanının 
verilen karardan dolayı kendiılni 
tebrik ettiklerine dair beyanatın
dan tiolayı Maliye Bakanı Pesmez· 
oilu ile Sayiae iıtifa rtmiı ve is· 
tifalara kabul olunmu~tur . Rallis 
iıe vaziyetin aldığı tavır üzerine 
istifasını geriye almıştır . 

-Vilayet genel meclisince köy· 
lerle şehir ırasında iılemekte 
olan iki tekerlekli manda ve öküz 
arabalarının yasak edilerek bun
lartn yerine kaim olmık lizere 
dört teker lckli arabalar1a yaptı 
rılmast ve bunun için de iki yıl 
mühlet veeildiğinin onandığı 
malUmdur. 

Verilen bu mühlet neticnsine 

Dün ögleden sonr~"'da bu yağ· 
mur devam etmiı ve yarım ıaat 
kadar ıürmüştilr . Y ığmur bai
lara daha ziyade yağmııtrr • Bu 
yüzden bağlara çıkmıı olanlar gi · 
dip gelmede qck çok müşkilAt 
çekmişlerdir · 

Halkevinde 

sekiz ay kalmışlar. Bunun için DUn 
nümunelik olarak yaptırılan dö ı t 
tekerlekli arabanın tecrübesi Vi· 

akşam bir konfe-
rans verildi I 

liyct tarafından teşkil edilen ko 
misyonun önünde ve tanmmıf çıf· 
çiler bulunduğu halde Karşıyaka· 
da yapılmıştır. 

Dün akşam saat yirmı birde 
Halkcvinde kimya muallimi kim· 
yager Ahmet Rıza İşçen ze
hirli gazlardan korunmll hakkın 
d~ ~ok faydılı bir konferans vor-

1 mı§tır • 

--
Bu yıl Kanaranın yanrndaki Sahillerin çakılları us }or, 811' 

şehir fidanlığında muhtelif cinı· dıkları serm iş , kurutuy~·rn tııldt' 
ten 10,124 fidan yetiştirilmiştir. rtılarda , fındık, 2-3 gu •e çıl's' 

Bu fidanlardan 7578 tanesi tan sonra iyice kuruyor iar• f' 
cıdddelerin ağaçlanmasında kul· Iara konularak dı ş IP3 zar jf 

lanıldığı gibi Atatürk parkını, d " liyormuııt o ı 
. crı . -ı : d. ,' Bunuoçıı 11~· 

Kanara ve Halkevi bahçelerıne Gıresııno. ın ım. 
00 

~11 ~ 
dikilmi§ ve bir kısmı da diğer dört çifte kürekli , kocıuıı dı •' 
müesseselere verilmiştir. }ara bindik, motor da "8r ~ dör " 

h. · afla· ı.\e' · Geriye kalan 2546 fıdan ıe ır bizim bo.lıtımız ıı o P1Y k0re" . ~ 
fidanlığında bulunmakta olup medi. Kürekçiler hevesl~u ? .. · 8il'
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, 

gelecek yılda yet: ştirilecek fida~- rina sarıldılar. Şaka aıı ucreti ~· l 
larla birlikte ağaç dikme mevsı- <len, vapura gidip geldl0

11 
,ıse• r' 

minde bunların b~psinden istifa· rak tam .. Ne kadar por bir llJI' 
de edilecektir. Jar ? dersiniz, iki lira 011 ~ ? . · 

d mı? .. Yoksa elli kur~Ş roiııı : ~ 
Karar an sonra lomediniz , ben ~ö!1ı15e!deae 25 

Bizden, bu i ş ıçıo, / 
ruş para alncııklar .ı ?.uzeldi·V;gif 

İdare kadrolarının temizlen 
mesiaden bahsediliyor : Fakat 
valti umumilerin yol verdikleri 
memurlara , bakanlar burada da
ha iyi hizmetler veriyorlar. Yine 
temizlikten bahsederken, Veni
zelist olduklarını biç 11klamamıı 
bir çok eşhasın isimlerini yenı 
teşkilatı esasiye kanunu projuini 
hazırhyacaklar arasmda görllyo
ruz. Bundan baıka Avrupaya si
Jllal bir~ iş için Venizeloıun en 
ıoo bakanlarından birisi olan C8· 

ki Adliye Lbakını Varvarusos 
ile yine Venizeliıt mımur : olan 
6konomi bakanlığı ıube müdürlü
tllnden Teodoropuloı ıöudeıil-

Akıım üıtü Baıbakaa Çald~
riı , bir nevi kwlkınma hareketine 
benziyen vuiycte hilkfımetin ba
kim olduğunu bildiren, halka eü · 
kunet taVliye eden ve asiler bık· 
kında lizımgelen tedbirlerin ıh· 
nacağını ıöyliyen bir beyanatı 

lntiıar etmitlir . Diğer taraftan 
General Kondiliı de , birinci ku· 
maodınrna yolladıiı bir mektupta 
kendisine verilen kuardan dolayı, 
divanıharb bııkamnı tebrik etme
diğini , Kondı\iı istemiyor. Onun 
için idam olmıyacaktır . Sözleri· 
nin doiru olmadığını ve nihayet 
divanabarbin bu kadar müsamaha· 
karlığın• eaştıiını bildiren bir 
mektup göndcrmittir . 

Bu tecrübede iki tekerlekli 
manda arabalarını yükletilen yük 
kadar e§ya korıulmuş ve araba ça-

murluyoldan geçiıilmiı ve bu suretle 
Kiruyager Ahmet Rıza, bir çok 

1 

dinleyenlerin baur bulun~uldar~ 1 
bu konferans esnasında muteaddıt · 
tecrObeler de yapmış!ır . 

llasao kızı Futmayı öldürmeğo 
tetebbüsten suçla EIAzizli Bekir 
oğlu Nurinin Ağırceza mahkeme
sinde nakzan devam etmekte olan 
duruşması bitmiş ve suçlu, o.f ka. 
nunundan istifade etmek suretile 
tenzilen o.ltı sene sekiz rıy ağır 

hapse mo.hkum olmuştur. 

1 lnvn,Allahtnn kı , t \Jı~ılJI r"' 1 

yolculuğundnn pek sı 1 
Jall 9 ~ 

. . k yı c·ın .. ,ıo 
sahıle bıraz çı cno 1' u f 

l ıopr9 ı.eo 

mektedir • · 
Bu vaziyet karııımda meclie 

ae "apabilir ? projeye evet [diye 
cevap verecek fakat hu evet tut-
bikıtta bayır olacıkhr • ~ 

Diter taraftan muhalefet ıay
lavları bugün hali mecliste hazır 
bulunmaktadırlar • Bu11Iarın al
dıldarı tavur hakkında hiç bir 
ittibab yoktur • lıy1111, muvaffak 
o\madıiı içia , takbih etmektedir
ler • Efer bu hareket muvaffak 
olaa ve bugün onlarrn bışkanları 
meclis toplanmt§ olsa idi bu ba· 
reketi yine takbih edeceklcr
llirdi? 

İıyana takbih etmek bir nevi 
tahliıiye ıimiti gibi kullanılıyor. 
Bu adamlu , ceıedler aras.ıtodan 

kendilerini kurtarmak istiyorlar. 
Ta ki yarın fırsat ellerine düıer 
düşmeı bizi dahı iyi . ezebilir 
ler . Q 

Bütün bu ıebe blerden dolıyı, 
uluı bugünkü mr:clisten fazla 
bir ,ey beklememelidir · ~Biz en 

büyük iti ulusan kendiıinden bek
hyoraz . Vezifeıini yapmak için 
aarfettiji gayretlerde hnlnimdin 
muvaffak olamadıiını gördOğü· 
müz taktirde, •mııttebid bir suret
te toplaamaıı için ulusa müıa 
caıt etmemiz muhtemeldir • 

Bunu enelce de ıöyledik : 
" Kırıılıklar ,, ın vaziyeıe ba
kim olmağa lhı§lıdıklerını, dev
letin 18tııntıda kaldığını ve ceza· 
lıadırılacak ellerin yavaşladığını 
2&rdilğllmüz taktirde belki biz de 
bir ihtilal yapacağız • Mil1aade 
ettiğimiz mühlet gittikçe bitmek· 
ıedir • Şimdi :nk ciddi ve a~ır 
tedbirlerin alınaçıiı Baatleri 
bekliyoruz . 

Bu gayet hafif kilrar malum 
olur olmaı bunun balkın hissiya
tına tercüman olmadığı gibi ulu
ıun silahlı kuvvetlerinin yerinde 
olan iıteklerini de karıılamadığı 
aolışıldı . Hılbuki Veniıeliıt hı · 
reketinl b&1hranlar bunlar olmuı· 
tur . , Zabitler mablfiliadcld ak
aülamel6 1ıelince , bu , kararın 
öğrenildiği dakikadan itibaren , 
hemenlbemen umumi bir vaziyet 
almıttir. Bu suretle öğleye kadar 
küçOk rütbeli zabitler erkan neı
diode , Erkin da ümera nezdinde 
te§ehbüılerde bulunmuşlar mem· 
lekete karşı yıpılan cinıyetlerin 
cezasızlığı yolunda açılen çığrın 

zabitleri ne kadar müteeseir et
melile olduiuaa bildirmişlerdir . 

Hük6met , bu ademi memnu· 
niyet hareketinden saat on bire 
doğru haberdar olmuıtur . s~ 81· 

atte Hava Bakanı Skinu , Hava 
kumandanlarından General Rep· 
paa'dan lusa fıkat veciz bir mek· 
tub almııtır . Mektupta §öyle de · 
niyordu : Ben ıimdiye kadar 11· 

dık bir ıurette ve yeminimden 
dönmeden hizmet ettim . Fakat 
buglln Atina dh•anılıarbinin kara· 
rı üzerine 'memleketin namuslu 
evlatlarının ölümüne sebeb olan· 
lırı cezaerz bırakan bir devl~te 
hizmet etmekte devam edemem . 
Bu ıebebten istifamın kabulüoü 
dilerim. 

- Gerisi 11çüncıi flrti/\te -

Almanlr;ırın yarışcı za.bitleri. 

-~ ~ 
,-......~ . .... _,_ iL.o 1 · ·,ıeI Njs at yarışlarına iıtirak etmek üzere hazırlanan Al-
Beyne m B b" l Al .. . '- b" . 

b• I · d n bir gurup . u ZI ıt ere mın suvarı mc1Lte ıaıa 
ınan za ıt erın e • . • 
en gnzel atlırı ver1Jmı1hr · 

hıyor ; ve sağ ıım ( işte v ıJ~ 
ayağımı koymakla ve ekle d,..ııf 

) deın ·rır 
radayım l ? \ · • · .. d 0 geÇ1 

Fırkalı arkadaşlar 

bo arabaların iki tekerlekli ara· 
balardan daha fızla yük taşımak 
kabiliyttiade bulunduğu ve ça 
mur)u yollardan hayvanların 
daha kolayhklı geçtikleri görül· 
müştür. 3 Mayıs Cuma günü kır 

Bu arabaların kabul edilme· eğlencesi yapacaklar 

Suçlu Nuri kararın anl&ı.tılmnsını 
müteakip tevkif edilerek hapsaneye 
gönderilmiştir . 

cağım zevki gönluın ° 
1
,r; 

dum !. .. basınca ' sı1 
Kıırıya nyak ·•· bO# . er 

b r·uarı~ ,,o 
lbnizziyadın Ce e u ğll • 9 G" 
geçt iği zaman duyı\Uydllll ' 

1
f 

b9nzcr bir sevine dtı gibi ~ 
siyle çifçilerimiz taııma vasıta· 

Jannı daha ucuza mal etmi§ ola 
~akları gibi, hayvanlar niebetP.n 
zorluktan kurtulacak ve yolları 
mız da harap o1mak tehligesinde 
kılmıyacaktır. 

Valimiz Ceyhandan döndü 

CPybana gittiğini yazdığımız 

Valimiz Tevfik Hadi Bayeal ıebri· 
mize dönmüıttır . 

Yağsız peynirler 

Y•ğsız, yinilemiyccek dere. 
cede ve pis kahlar içiod~ satıl
mak üzere pazar yerine getirilen 
peynirler z'\bıtai belediye memur· 
ları tarafından üıerlerine boya 
dökülmek ıurrtiyle ortadan kal · 
dırılmaktadır. 

Fakat baıt açıkgözlerio, üze. 
rine boya döpülen bu gibi pey
nirlerin üzerlerioi sıyırarak sat
mağa yeltandikleri görüldüğün
den haklarında takibat yapılmak
tadır. 

Bunun için halkımızın bu gibi 
dalaverelere dıkkat ederek he
mc n Belediye zabıta memurları 
na haber vermeleri kendi menfa· 
atleri iktiz11ındand1r · 

Maarifte konferans 
serileri 

İlk mektep muallimleri tara
fından verilmekte olan konferans 
ıerilerinden dördüncüsü önümüz· 
d•kl pazartesi günü ögleden son. 
ra Gazi mektebinde verilecektir • 
Bunnn mevzuu resim üzerinedir • 

Cumhuriyet Halk Fıraeı vila· 
yet nahiye : v6 mahalle ocaklara 
idne beyetlerile Fırkayı kayıdh 
arkadıtla§larin ittirakile 3 May11 
935 Cuma günü bir kır etlenceıi 
yapılacaktır . 

Çakıtda yapılacak olan bu 
e~lenti için zengin bir proğram 
hazar lanmııtır . 

Teyze kızı ~aitli 

Onbeş sene ağır hapsa 
mahkum oldu 

Karat.ıın Yenice köyünden 
teyzeıinin.kızı Havayı öldürmekten 
ıuçlu ve mevkuf Mahmud oğlu 
ÖIDel· Farukun duruşmasına dün 
öğteden evvel devam o1uomuştur. 

Cumhuriyet müddti umumisi 
Mllnir Altıok, e~aı hakkında mil· 
taliaeını yapmış ve suçlunun Tür~ I 
ceza kanununun 448 inci maddesı 1 
mucibince cezalandırılmasını iıte 
miştir . Müzakcrey~ çekilen mah· 
keme heyeti biraz eoara ıuçlu 
hakkında kararanı anlatmıştır • 

Bu karara göre Öm~r Faruk , 
oabeş ıene ağır bapıe ve Havanın 
vcresesiae bin lira tazminat ver 
meğe mahkum edilmi§tir . 

Sıhhat müfettişi geldi 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
müftttişlerindeo Doktor Süley
man Enveri ıebrimize gelmiş ve 
sıhhi müesseseleri teftişe ha§la
mı§tır. 

Müfettig .Memleket hastanesini 
gezmiıtir. 

----------------------
Paris adliye sarayı alevler içinde. 

Par"sin,. tari 
hi ~öh . eti olau 

a H ye s .rayt 111 

ç lı kn&ıııd.ı l> ı ı 

y .. ı gııı ç 1 uı :. 

\il' lı I çolı 1 VI 1 

y ı ııı ş : r \ 11 • 

g 1 ı souıltı i ciı 

al yıı ı n o ı .. ı 

ca gayp ı ) le 

ÇI lışnıaı.I S F YC· 

sinde geui~le · 

muiuc meydan kalmadan söndürülmü§tÜr • 

izin verildi 

Sıtmi mücadelesi doktor larm 
dın Şevki Gül Boyon'a on be§ 
gün izin verilmiştir . 

Bir derece terfi etti 

ilk tedriaat müfettiılerind~n 
A. Cevad Eno'in bir derece terfi 
edildiği kültür bakaohğından vila
yete bildirilmi§tir . 

Kadın hapıshanesinde 
'bir kavga 

J ·ın ? 
Bayım , geç \ · s~nı gere1' d' 
adamın deniz nesıoe d,1ı.ı110 J 

. . rçi bar asıı r 
lnso.n, denızı, ge J ıtıırŞ' .~ 
ğil amma, her bal 

0 seıı ' d'~ 
· · olur · · JıO rürso daha ıyı tici 8 ,i 

tile, ltalyada iken por fe1' b'ıı ~ 
bir köyde otururJurn· ta y•~1 .ı 

d" rt yı f'O'" 
bu memlekette ~ bıızıan 1'~t 
zamıın koldığıcn ıçı~endiıtıle ııl 
jiye tutuluyor ; ve jrınİ Ş blJ .. ~~1 

toprakları arasına gl 5rt6l~ I' 
.. ··k)er e ıc ,. 

hem heyaz kopu. kızgınlı 
d · b" "k hır 1 Kıdm hapıshaneıinde bir Be· enıze, uyu 1 du ··· ~6 · 

b. k gi ile baktığım 0 urd ı:ıı ç6fl 0 ' · neye mahküm Huriye ır avga 
1 

b kaf ı ' dB lı'' 
neticeıincie hırsızlıktan mevkuf Kızgınlık a aıoprak1•~!11 ~lf 

w. 1 Bbni vatan V '"ıı / Fatmayı çamaşır tokmagıyle so 1 . o idi ! ... O· klt 
eli üzerine •ıurarak fena halde şi- rnn denız ' ~ ~neti prtl t 

Gerisi ııçu c' şirmiş ve yaralamışlar · - rl (h 

Hanoordayapılan motos_ikl( _.l .-

•. - - dı0 
d f varrııııı Meşhur r ek-:>rcılar Vinklu ve GP.iıs he e e 

,, 
bi' ~· 

kika eveel .. • "'Atıf ' 
k · · yaı•

1'· Saman alevinde 20 ışı . 

"'''lı r'" ,,. 
. 19rıık 11ıte '-'' 

~ oı 0 .cı'» 
R ı 1 d• J t }· 1ğını a · cftll aJ". llll ııS ,..ıırpıtl Lı ıı.dakı Uz. 10 o ( a o ıerirı l ı1 ' •. e r• .d ' 

B ;., . . . d . · ]e alev gO· d&J" u yı6 ıoın ıçerısın e yanan yırmı anır ' .. öre . \jr>" 
• ması octicesi kendıleıioi kurtaramıyaıak goz gki ikitıC1 g 
1 R · • k.. · · daP soorfl . esmımız yanın ot om<'8101n yargın 
~ teriyor • 
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Giresun Frarısız muhhrası 
çevresinde 

Atinada divanıharp 
kararı beklenirken 

Asri sinemada 
~ ~dı - ikinci flrliklen artan -

t ın. Çünk .. 18 Nisan Perşembe akşamından itibaren 
ıııe od u : Vatan topraklarına 
İlr enızd 

) ~ordum ? jn dönecektim 1 ... Ne 
1 rıkia j' şte o köyde iken, 

~da ot Ol arı sahile iner, bir ke-
"'td urur Akd . . ~ .ıın ... A ve emzı seyre-
~dihine :ma, öyle kayalıkların 
ııı •. a.ınrın ~o uloıaz;hele o, yosunlu l 
~ıııı aşlara adımımı bile at · 

. '- elet 'o"· •, • ıre 
~ J&ğ1rn1 b sun toprağına sevinç· 
t; kıırgacıkastım. Karşıma; dara -

' bo20k b'' burgacık , koiltırım
hp tarar. b ır iskele çıktı. İşin ga· 
d ı, u b" . 

l •n Yalnız . 1 cımsiz iskele üze-
ııe, kallı ınsnnlnr değil, koca 
~&ilahi Y~nlar da gelip gidiyor 1. 

1
11tı dıı ~I nza n kendılerine kız 
.er gerce~;· anının, şu bizim şo
!lVeıa6ı4 en

1 
yarnnn çocuklar-

ı 'iU r) ın .. Meseld : 
'ttıı ~ıresun . . 
~ Pa Şof·· .. llikPlesıne değme 
~ lll~z gih·oru makinesini itlare 
<e~1ıi.llı de\~e geliyor I?!. Oysa 

-, ı tıdenın l>ek ~anlılar , bir taraftan 
'n k 1 ar oluşuna ; öbür -' 'b~llı~ dırırnların bozukluğuna 

r ~tıkli)iJı:~tlk, hnyrt3te değer bir 
~ \6~te v: ı bura! ırdan geçip 

' 6ttedi 1 h-ıttd makinalarını 
~. t; (hıııkr e~ 1 · • Giresun un Ka
_. ~~erde b~)gıbi uyanık halkı olan 

~ tı boııı?lo düzcns"z , kaldı
r/ ~'le.ıı •ö .bir iskele bulunması, 

t>' • Ylıyey· · · ' fU ı:ılhı , ını, epıyce garı-
r ltt c •anınn 
ol t ~en ~\ll Yorum doğrusu: Fa
tf c rn •k misafiri oldum : 

,~, ı:ı•resu l . 
" ~tl'rd n u ıh snylavları gö-
~ İtlik ı . Giresunlular erosındo 
h ııı~, gQ '•r .nış ?!.. Ve genel 

d' '' hııııııı Ya yerlilerden hiç bir 
~ ~' ~'ıa~~lorın aş I? .. Yok bil -
~ ~\Ilı" il ınerkPz arasında 
~ ~Q "•cuı · ' t\I tarar .. ımfş !? •. Memleket 
i \}~ ~~,L bgorüyormug !? .. Has 

vrı.. ~'il "d 
~ıı, yuz en knbil ola· 

"• FaJ an, fildn tarzında 

bir ~~yler !?!. .. Orasını pek bile
mem ve k~stiremem, amma, Giresun 
vildyetimize merkoz icin az para l 
Ayırılmış olduğu ; daha iskeleye 
adım atar,atmaz belli oluyor yani!.. 

Bu bozuk vo dolambaçlı iskele
don kente çıktık. Şehir; sağa, so
la, yukarıya doğru uzanıp gidiyor. 
Valıl ik konoğı,-kuşku götürür ye
ri yok ki-, Kentin en güzel , en 
muteı . a yerindedir; ve Karadenize 
hakim bir noktadan bakmaktadır! 

Giresunun pek ünlü, Karadeniz
de gerçekten biricik, pek güzel bir 
parkı var: Burada oturduğun za-
man bütün Karadeniz ayaklarının 
altına seriliyor !.. Bu yem yeşil , 

şirin memleketimizde,-Ordu gibi--, 
bilhassa Fındık ticaretinden çok 
para kazanmaktadır . Her tarafta 
bir fındık Jakırdısıdır gidiyor J •• 

Hatta, burada , fındık o katlar ö 
nemli bir mevzu , ki ( fındık kırı
cıların ) bir esnaf cemiyetleri bile 
var .. Hani, s ı rasında ( fındık !? .. ) 
Jer,g.ıçeriz nmma vaziyetin hiç de 
öyle olmadığı gün g ibi moydanda
dır .. Bizim Çukurovalılar için (pa
muk) ne iıe; bt . . .... lılur İçin uu ( f n
dık ) odur işte 1 • 
Orası benim, şurası senin diye

rek biraz Giresun çarşılarında do
laştık, kente ve sahıllore temamen 
amt1t vaziyette bulunan ( Şibin Ka
rııhisar ) yolunda bir hayli gezin-
dik ve terledik. Nihayet , yorula -
rak, deniz kenıırmdn koye nazır 

- Birici firtikten artan -

yi <Jün yaplıiı müşterek toplantı 
sonunda bir tebliğ nrşretnıiştir . I 
Tebliğde deniliyor ki : 

Küçük itlaf ve Balkan anlaş-1 
ması Avrupanın şimali şerkiıinde 
karşılıklı yardım mukaveleleri ak
dine ve merkezi ve cenubi Avre
pada emniyet miıııkının tahak
kuku hususundaki müzakerelerin 
müıbet bir neticeye varmasına e
saslı ehebmiyet atfeder . 

Sen Jermen, Trianon ve Ne
uilli sulh muahedelerini imza e 
deolerin askeri vaziy~tioin tadi · 
line gelince! beş devletin mü
messilJ eri bu hususta Lava! tara
fından yıpılan tefsirata iUila bıt· 
aıl etmişludir . İki gurup devlet
lerin daimi kon~eyi uluslar ku 
rumu konseyinin fevkalade içti
ma devresi sırasancla yeniden bir 
toplantı daha yakacaklardır. 

Crnevre i 16 (AA) - Uluslar 
kurumu kooscyi bugün ögleden 
sonra Lavah dinlemiştir. Muma 
ilcyh uluslar kuromuou tckrim et
.ikten sonra Almanyauın 16 mart 
tarihli kararının {takbih edilmesi
ni ve bundan böyle uluslar ku
rumu mu\cavelenamesinin daha 
müessir olması içia zaruri olan 
tedbirlerin derpi§ olunmasını is-

temiıtir . . 

- ltdncl flrlikten arlan -

Hava Bakanı , General Rep
paa'ı yanına ç•ğırarak istifasını 
geri almas1ni rica etmiş ise de 
Genral bunda israr etmiştir. Bu~ 
nun üzerıoc Bakan, Generalin ha· 
reketinin umumileşmemcıi için 
tedbirler almıt ve Baş bakın Çal 
diriıi vaziyetten haberdar etmi§tir. 

Ayni saatlulda Bahriye Baka 
nı Dusmaois de, Filo kumandanı 
Amiral Skallaris' in Protesto ma 
biyetindeki istifasını almış bulun
yordu. 

Başbakan, uzun müddet Ge · 
neral Kondiliı ile görüşdükten 
ıonra, birinci.Kolordu Kumandanr 
General Panayotakos'u, Amiral 
Sakellaris' Gt-neral Reppas'ı kabul 
etmiş ve Harbiye Bakanı ile Mav 1 

romihalis'a de i~tirak ettiği bu 
müzakere ilç saat kadar sCrmüştiir 
Müteakiben iç işleri Bakanı Rallis 
de Protesto mahiyetinde iıtifasını 
Bıı bakana vermiştir. Baş bakan, 
Rallis'i yanına çağırmış ve kendi· 1 

ıine istifasını geri almasını, aksi· , 
takdiıde vazifesini icra haliode bu
lunan askri a 1ldeti tesirsiz hıra - ı 
kan hükumetin mesuliyetinden 
eser kalmayacağınl söylemiştir. 

iresi dahilinde muamele edilme-

lidirB.' . . t." • h' b. 1 
ızım sıyase ınuz ıç ır mem· 

le1'ete müteveccih değildir . Biz 

xavier de montepinin 
Tanınmış osorinJen 

EkmekÇI kadın 
14 muazzam kısım hepsi birden 

Bugün gündüz iki buçukta matine 

-- Aysel~ 
bataklıdamın kızı 

• 
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Maden kömürü isterseniz 

Fabrika ve sobalarınızda Zonguldaöın yıkanmış LAVE MARf N 

" " 
)) )) )) KRlPLE 

)) Y e r 1 i KOK 

Döküm ocakları vo » Alman KOK 

Salamandra )) lngiliz ANTRASiT 

Kömürlerimizi ederiz . Size da-Lir kahvede oturduk ve birek yor· 
gunluk kahvesi höpürtlettik .. . Bu· 
radan, bir müddot, Giresunun gü· 
zel koyunu, gönül alıcı sahillerini 
seyrdttikten sonra , yine sandalı

mıza binerek vııpuruınuza döndük. 
Buradan doğruca flopoya gidecek; 
oradan ( Rize ) ve ( 11rnbzuna ) ge 

Mumaileyh Alman teşebbü

ıüoüa 3 Şubat tarihiode Loııdra 
da derpiş edilmiş olao proğrama 
muhalif olduğunu beyaııdan son
ra demiştir ki ; 

talebetmekte oldu~umuz emniye· . imi hararet 
ti her kes için istiyoruz . Sulh i- ve 

tavsiye 

tasarrufu temin eder 

Almanyanın yapmış olduğu 
hareketle dünyada hir hayal in
kisarı ve enrliıe tcvlid etmiş ol· 
duğuna kim itiraz edebilir . Bü 
tün milletlere ayni müsavat da-

dealimizden vaz gı çmiyoruz . 
Lava\ sözlerini §U suretle bi· 1 Adana ve Mersinde depomuz 

tir miştir : 1 

leceğiz ... 
Ragıp Manoğlu * * * 

Konseye arzedılen karar ıure· 
ti projesini Fransa İngiltere ve 
İtalya namına tevdi ediyorum . 

______________________________________ , ____ ___ 

Örot'k : Yunan askerlerinin 
bir kısmı Bulgarlara dehalet ettiler 
- Yunan askerlerinin bir kısmı 
B ulgıırJara sığıodılar . 

Dahi - Kınama 

Örnek : Dinimizi kınayan 
Dinimize dahleden 

Dabl [ DahlU tesir anJamına ] 
- Karışma - (Fr.) Action dese 
meler 

Dahme - 1 - Topfişek, 2 -
[ Bak : mezar, türbe ] 

Daima - Her vakıt, bir dü 
züye - (Fr.) Toujours 

Öro~k : Daima bizi işimizden 
alıkor - lI<'r vakıt Lizi işimizden 

alıkor . 
Başkalarını dinlemez, daima 

kendi söyler - Bnşkalarını dinle· 
mez, birdüzüye kendi söyler • 

Daimi - Devamlı [ T. Kö. ], 
Sürel - (Fr.) Continud 

Örnek : Dainıi bir baş ağrısı 
- Devamlı bir ba~ -ağrısı • 

Dair - Üzerine, için, dolayı 
[Bak : aid] 

Daire - <leğıe - (Fr) Cerclc 

Örnek : Daire ŞPklinde Lir 
masa - Df'ğre ~eklinde lıir maııa 

Onun dairei ıuulıaLlıeciue gi · 
rt' ınedi - Onun sevgi df'ğr<'ainc gi· 
remcdi • 

D:ıircnmadar - Ç"pçevre, çe· 
pP.çcvre 

Örnek : Un~ ııı :ııı ordu~unu 
dairl'nıniicl.ir i lı ..ı ı u ı il k Pii şmrn 

ordus111111 <,;Ppçt re:: ı; .ııJı l.. . 

Dairevi - O ği ı mi - { Fr } 
Circulaire 

Örnek : d.ıiıı vi 
cl egirnıi Lir ı.ini 

Lir sini -

Dalalete düşmek - Azmak , 
sapmak, sapıtmak - S'egarer, 
tomber dans l'aberration 

Örnek: Dalalete dü§en milletlere, 
onların büyükleri doğru yolu gösrerir 
- Sapıtan (doğru yoldan sapan,azan) 
uluslara, onlarıo büyükleri doğru yo· 
lu gösterir. 

Dam - Tuzak 

Örnek: Dami iğfaline düşürdüğü 
- Aldatma tuzağına düşürdüftü. 

Damad - Güveyi - (Fr.) 
Gendre, heau-fils 

Damin - Etek 
Dani - Bilen 
Oaoiş - Bilgi 
Danişmen<l - Bilgili 
Dar - Ev, yer, yurd 

Örnek: Darı dünya- Dünya evi 
Darbın - Çarpmı, çarpıntı 

Örnek : Darabanı kalb - Yü
rek çarpıntısı ( çarpıntı ) 

Dira (Debdebe) - Görkem 
Darbe - Çarpı, vuruş - (Fr.) 

Coup 

Örnek : Bir darlJede yere ser-
di - Bir vuru~ta yt·re sertli • 

du 

Dubetmek - Döğme k 
Darbı mesel - Atalar sözü 
Darülaceze - Kimsesizler yur· 

Daatan - Destan ( T. Kö ) 
Epobe ( T. Kö ) 

Dostaııi - Epik - (Fr.) Epi
que 

Daü!'~ıla - Yu tsama - (Fr) 
\Jostillgi .:ı · 

için aleyhine dava açtım- Borcunu 
ödemediıti için ona karşı dilev aç· 
tım • 

Dava - Sava - (Fr. ) Cause 

Örnek : Davasını büyük bir 
belagacle anlattı - Savasını büyük 
bir uzdillikle anlattı . 

Davacı - Dilevd 

Dava etmek - Dilev açmak
(Fr.) İnrenter et proces 

Davet- Çağırış- (Fr.) lnvi· 
tation 

Davet etmek - Çağırmak -
(Fr. ) İoviter 

Örnek : Bu akşamki toplantı· 
ya sizi de davet r.ttim - Bu ak,am· 
ki toplantıya sizi de çağırdım • 

Davetiye - Çağrılık - (Fr. ) 
Lettre d'invitation 

Örnek : Onun daveciyeıi gön· 
derilmemiş - Onun çağırıhğı göo
~erilmcmİ§. 

Dayin - alıcaklı 

Örnek : Dayinler vekili -Ala· 
cak.lılar yekeııi . 

De'b - Törü - (Fr.) Usage 
Debağ - Sepici 
Debağat - Sepicilik 
Debağat etmek - Sepilemek 
Debağlıane - Sepile 
Debdebe ( ve darat ) - Gör-

krw 
Def'a - Kere ( T. Kö. ) kez 

Ürrıt'k : Size lıunu kaç defa 
eÖ)lt' nıt: 11i:ı:ı~n? - Size hunu kaçkne 
siiylf'rıırli ? 

Soıı defa ku urunu affeJiyo
rıını - Soıı kı·z ımçunu Lap;ışlıyo· 
runı . 

Onuk; !\foskıııı rı !!inden cüdfı Def aten _ Birden, bir kezio, 
kdırı<'a daii·~ıla)n ıı~raılı - Doğtlu· bir kt'ı edt: 
~u yı·rch·n ayrı kalınca yurısamaya 
ugradı . Örnek : Dt' faten yüz lira bor 

Dalalet - ~apmç - ( Fr.) cunu çıkarıp veriyorum - Bir kezin 
Egarem!ıı t, cLerflltion D.ıüssılaya uğramak - Yuıt - (bir ken·dc) yiiz lira borcunu çı-

UDldk karıp \'<'Cİ)Ordu • 
Örnek : Akıl, in~ arıları dala· 

Dava - Dilev - (Fr.) Pıoces D f k s k lettc'n kurtarır - Akıl, iusnnları sıı· e c: tmc · - ıtvma , itmek-

vardır • 
Adanada s~ıanik Bankası sırasında 

1 19-20 Muharrem Hilmi 4981 

ıaısaray sinemasında 
Bu akşamdan itibaren 

Şaheserler serisi tertibetti 

1 

Barbl umumi 
Mü~essilleri : Be~eriyetio ba~ıoa o büyük belayı açanlar bizzat bu 

faciayı oynuyorlar. Arti ıleri şunlar : 

Almanya imparatoru Vilhelm-Çornikoln-Luidjorj - Lord Kiçner 
Vanizelos ve saire 

Harbi A 

umu mı 
Bir filim değil başlı başrna bir larllı dersidir . liayal değil 

Jıakikalin kendisidir 

2 
garp kahramanları 3 kısım 

İlave : Dünya haberleri Yunan isyanının son safhası 

Gelecek Proğram 

Kocasız kadınlar 

Matineler: 
Perşembe 2 de 

Karım beni aldatırsa 
Cuma giir.ii 2 ele 4 de Umumi harp 

Fransız hava bakanı 
Romaya gitti .. 

Paris: 15 .. ( A.A.) - Siyasi 
mahafil<le söylt!oildiğir.e göre 
Fransa bava hakanı General De 
nain Stıczada ileri sürülen Fran 
sız - İtalyan bava misakı hak 
kında müzakerelerde bulunmak 
üzere Romaya gitm~ktedi . 

Georal Denain ayni zamanda 
20 Mayısta toplanacak elan Tuna 
konferansının hava misaklaıına 
aid yapılacak müzakere işleıi 

Kozan tapu memurluğu 

Kozan tapu mrmurluğuna Ma · 
r•f vilayeti uki tapu memuru 
Arif Hikmet tayin edilmiştir . 

r 
23 Nisan 

Size çocuğu düşün
dürecek haftanın baş
langıcıdır. pınçtan kurtarır • Örnek : Borcunu ödemediği (F r. ) Expulıer, faire eloigcer --..... -. .... ______ .o':lmlQOiil ______ .... ___________________________________________________________________ _ 

ile de meşgul olacaktır. 

• 



Firtik 4 
( Ttirk Sözii) 

Adana Borsası Muam(\leleri Almanlar 
sevine icinde 

• • 
PAMUK ve KOZA 

•---------.-- Kilo Fiyatı 

CİNSİ Satılan Mikdar 

- Birinci flrllklen artan -

re Strezada alman kararlar hak
kında İtalya ve Frauıa orta El· 
çilerioio Yugos1avya dış bakanı 
oa yaptıkları ziyaretler Uzeri~e 
Yugoslavya , Avusturya l\Jacarıs· 
tan ve Bulgaristao'ıo si!ahlaııma· 
sınl ihtiyatla karıılamıştır · 

Dış bakanı bu üç memleketin 
iıt,.k l cıinio Almanyaoiokioler k&· 
dar müfrit olduğuou , üç büyük 
devletin bu iateklere riza göstc· 

En az 1 En ~ol.. 
K. S. K. S. Kilo 

Kapınıalı pamuk 
Piyasa parf atı;ı ., 37,50 
Piyasa temizi ,, 
laoe 1 
iane il 
EkRpres 
Klevlıınt 

YAPAGI 

~----------Beyaz 1 l 
Siyah _ 

C 1 G İ T ,. 
rr ceğioi ümid etmediğini i]ave et 

mektedir . 

Moskova : 16 (A.A) - Ra· 
dek b.vesliya g ... zetesinde ve .St· 
reza koof erıuısııno neticeleri ha§· 
lığı altında yazmış olduğu maka. 
lede §Öyle diyor : 

Ekspres 1 1 iane - 1,95 -

:~==Y=er=li==·:·Y:e:m=lı=k=··====.~--------~-----==~-=--=----_-_-ıı:-=-============--. ,. ~·Tohumluk,, . _ 

HUBUBAT 
Bo~day K1hrıs 

i-----=:--:-:-----1--,-,~,.----ı---- ---------ı 
Yerli 2,62,5 ,. 

., Mt>ntane --------ı z---'--------•-----•------ --
Arpa 
Fasulye 
Yulaf 
Deiic~ 

Kuş yemi 

Fransanm ~müttefıklerinin şu 

noktayı nazarı itibara almaları 

icabeder ki İogiltetenin hususi 
vaziyeti Fransanın kendi mütte 
fıklerinin müdefauı için kat'i hr.· 
rekette bulunmasına karşı aueta 
bir fren vazifesi görmektedir . 
Muharrir diyor ki : 

Keten tohumn ;;-=-------- -----ı----------------· 
Bakla 
Si sam -, 

UN 

Fransa mllltefiklerini kaybet 
memek ve büyük Biritanyanıo 
hükmü altına girmemek istiyona 
müttefiltlerinin mevcudiyetlerini 
temin çarelerini bizzat kendiıi 
aramak ic,beder . 

**** Salih Efendi __,..,..,,------------- -------------· ••• " ·= .ı:ı 
..O ~ -Diiz kırma ,. 
~..:: Simit ,, 

Diğer taraftan Fransanın müt 
tefıklerirıin vaziyetini larain et
mek için her şeyden evvel Sov
yet Rusya ile mukareaete ihtiya
cı vardır ve hu mukarenet olma· 
dıkca hu müttefiklerin güoün bi
rindı ietinatgahsız kalacakları 
muhakkaktır . 

Fransa ile Sovyet Rusyanıa 
mukarenıtı yalnız Fransa için 
acil bir ihtiy4ç '.değildir . 

Franuaın müttefikleri de bu 
mukarenıtın vücude getirilmesi 
için Parisde isruda bulonmık
tadarlar . 

Frao'\anın Sovyet Rusya ile 
bir mukavelrname akdi için 9 
Nieandı vermiş olduğu karar 
Fransız diplomaııiıine terettüb 
~den vıızifelerd en ikinci kısmrnıo 
tahakkuk sahasına isali yolunda 
atılmı§ ilk adımdir . 

Franumn bu kararı Strezada 
garb komşularanıb kendisine kar 
tı olan hattı hareketleri üzerin 
de müsuit bir tesir icra etmiştir • 

Beck bundan ıonra Fransız 
İtalyan münasebatının her Ş Py 
den evvel Almanyanıa lsilahlan
maıı ve aynı zamend:ı Sarre Ple· 
hiıtinin Alman Faşistlerinde A· 
vµsturya Almınlarmın müzaba
ratına güvenebilt.cekleri kanaati
ni basıl etmj§ olmaaı nef ccsinde 
kuvvetlenmiş olduğunu beyan et 
mekte ve Alman Faşistlerinden 
hasıl olmu~ olan bu karıaatın on 
)arın ilave eylemektedir . 

Avusturyada yeni bir hareket· 
te hulunmağa sevkr.debileceğini 
illve eylemektedir . 

İngiltertyıe geline· ; İngiliz ef 
kara umumiyrsi hiç bir zaman ha
rici Piyuel sahasında son zaman

larda olduğu kadar tenakuza düş· 
memi~tir . 

Bu tenakuzlar muhafazakar· 
lar sııflarmda olduüu kadar libec 
raller Ut ~dinde de büküm sür 
mektedir · 

Dcnilebilirki ba şlıca düşüacf! 
zaman kszaomak ve Almanya ile 
yeni anlatma teş ebbüslerini im
kansız kılacak bir vaziyete ka-

bul etmektir . 
Paris: 16 ( A.A. ) - Paris 

ıtbuatı :Avusturya ile digeı· si-
:bsız devletlerin silahhvm' ~1 

meselesinde Lavel ile küçük an 

1 ve Balkan anlaşması ara-
•ıma k 
sında ihtilaf mevcud oldugu te . 

zip ediliyor: · 
Bununla beraber muhabirler 

küçük anleşma nıabafılinde hoı· 

ô S -**"'"' Cumhnriyet 
Q~ ... 

:;;) " 
<N c.r -D.. k r.... uz ırma ,, 

Alfa ,, 

Liverpul Telgrafları 
17 / 4 / 1935 

Santim 

Mayıs Vadeli 6 
Temmuz Vadeli 6 
Hazır 6 
Hiot hazır 5 
Nevyork 11 

Pene 

41 
35 
68 
62 
58 

nutsuzluk mevcut olduğunu giz 
lemcmektellirler. 

'·Pcrtiuax,, Lavalı, Strezada 
mübim btr hata işlcmit olmakla 
muahıze ediyor. 

"Ekselsiyor,, gazetesi Makdo· 
nald ile Muwsolini Tuna mesele 
sinde aliikadar devletlere mab· 
rem bir tebliğde buluumala &kti
fa r:tmeli idiler; diyor ve şu su 
retle devam edıyor: 

Gerçi Streza beyaıınnamesin· 
de, bu ıuretle Lir fıkra eksik bu
luoacaktı. Fektt Cenevre konfe 
ransının içtimaı daha sakin ola· 
CJktı. Tadil kelimeleri küçük an 
laşmada endiaeler hasıl etm:s ir. 

Titül,skonuu pek sioirlenmiı 
<>lduğu ve Lavarın konferans mu· 
kllfreratıua üç devletin muahe
delerdt:ki toprak lıükümleı ine ya
pılacak her türlü mubalefe1e kRr· 
şı koyacaklarını ilave suretiyle 
"e11disioi zorlukla teskio edebil
diği anlaşılmoktadır. 

"Ü vr" gezctuioin Ceoe vı e 
muheLiri Fransız emoiydt siya 
setioia zaferi hususunda çok nik
bindir. 

Küçük anlaşma, Balkan an 
!aşması İtalya ve Avusturya ara 
sında iki taraflı yardım anlaşma
ları şiwdiden hnırdır ve Loudra. 
dıı imza ~dilec kletdir. 

Lav al, Lil viııof , Potewkin ve 
B!'nes aralıırındald görüşmelerde 
Fransız, Sovy-et ve Ç•k - Sov
yet mukavelelerinin metnini Çor 
ş:n1ba gününden evvel h si.üte 
iın\can verecek sekilded r. 

Fransa So\ yt tler birliğile iki 
lataflı l ıir mukavt!l .. akdini tercih 
etmiştir. Fakat bu mukavele Le
histan v ya Almanyayn karşı ola· 
ra k lef si' edilemez. 

Muhabirin mütala ıı s na göre 
Alınırnyaoın Ccnevreye dönmesi 
ve L bistan i!e Çckos'ovakya ara· 
Rıoda müstakbel lıir t .... şriki mt s i 
ümidi nikbin olmak için bir se 
bept.r. 

"Pöti Pariziyen,, gazetesi ya 
zıyor: 

Lehistan dış baka111, Lavalın 

Kambiyo ve Para 
lş Dankasıoılao alınmıştır. 

-
Liret 9 1 ;:)() 

Ray§mark 1 97 
05 Fraok••Fraosız,. 12 
50 Sterlin "lnı,ı:iliz,, 612 

Dolar "Amerikan,, 79 53 

Frank "lsvi re,, 

ilk doğu misakı projesi yerine 
bir sara iki taraflı anlaşmalar ika 
me~ioden matuf o(ao teklıfioi 
dostane bir surette karşılamamış 
tar. Gerçi ııe evet, ne de hayır 
cevabını vermiştir . Fakat belki 
Laval Varşovaya gittiği zaman 
halli hareketini df'ğiştirecektir . 

" Mııteo ,, gazetesinin hususi 
muhabiri diyor ki : 

Hiç bir kimseye gizli değildir 
ki bir çok memleketler Almaoya. 
ya karşı tevbibte bulunmıy• pek 
teraftar değildirlr!r . Lehistanın 
bilhassa muh11lefet ettiği anlaşıl 
makta ve D.tnimaTkanan da mu 
lıalif bulunduğu zann~dilmekte· 
dir . Konseyin iltıfıkla karar ver. 
mesi lazu.o olduğuna göre Streza
da hazırlanan karar sureti pıoje
sirıia bau drğişikliklere uğraması 
muhte mtldir . 

" Pöti Parjziyenin ,, muhabiri 
J,avalıo Almanya ile darılmak ie. 
temiyen bazı memlekttleri ikna 
için çok çalışması İcab ed e: ceğini 
yazıyor . Bu memleketlerin karar 
suretinden Almanya için baka· 
reli tazammün edebilecek her tür
lü fıkrayı çıka 'm ık istedikleri an · 
laşıimak\adır . 

" Eko dö pati ,, gaz tesindcı 
bilar ef ismini alan memleketle
rin bilhassa çekingen davrarıdık 
Jarırıı bildiriyor . 

kiralık ev 
Bebekli kilise civarıııda Askeri 

hava rosnt istusyonu k:ırşısındfi 

b eş odalı tatlı su tulumbası bulu
nan ev acı-le ve o.ylıkla kiraya ve
rilecektir. futrnak ist 1yenler Sip
tillide Kokinuki f .h ikası muhase
becisi Bay Nlhat S dıka müracaat 
e<ll.'bilirlcr. 5?20 1- 2 

Bir düzeltme 
14- 4-935 ta ihli nüeho.ınızın 

Jördüncü firtiğinıle 35-328 tlos . 
yo. numıırolı icra ılanıntla o.rtırma
nın 14- 5- 935 sn!ı ılenccek yı• rJo 

yanlışlıkla. pazar yozılmıştır. Dü
zeltilir . 

.. 

' . 
~· 

.. 

-.... ... -

T~R.KiYE 

llRAAT~ 
BANKA51 

·' ., ' 

DAQA• 
BiRiKTiRE~ 
RA~T 1;0b'"' 

.Çeyhan defterdarlığından • • 
VilAyet dalrni •"' 
ninden : . 30ıı 

Karyesi ve mevkii Cinsi Dönüm 
Karataş deniz sahili Pıldj 

Sünnetli Tarla 80 
> Tarlanın nısfı 600 

• » 490 
Bebeli Tarla. 80 
Dan işment ,. 1200 

Avrııt mezarı 

" 
,, " 

300 
ti ,, ,, 300 üçyüz 

Hazineye ait yokarıda cins ve miktarı yazılı pildj ile tarlaların iki 
sl\nelik icarı 1-5-935 tarihine müsadıf çarşamba günü saat l 5 de 
ihale edilmek üzere 15 gün mü<ldatle açık ortırmağa çıkanldığından ta
l plerin °!o de 7,5 teminat akçalarile birlikte Milli EmlAk idaresine mü-
racau \ları ilAn olunur.5221 18-23-24>- 30 

O. O. yollar. Adana işletme müfettişliğinden: 
Adana deposuna gelecek kömürlerin vagonlardan tahliy1 si ile is

tif edilmesi işi açık eksiltmeye konulmuştur . 
Eksiltme nisemn 27 inci cumartesi günü saat 16 da işlotml) mü

f · ttişliğindo yapılıı caktır . 
Şartnamesi işletme c• r baş müfettişliği kalominde bedelsiz olarak 

görülebilir . 
isteklilerin 2490 numrolu kanun mucibince v·•saiki lazimeyi hami

ien muhammen be<lel üzerinden 75 lira snğlamlık akçasile tar ıhi 
mezgtirde işletme müfettişliğin?. müracaatları . 5199 14- 18-22-26 

Görülen lüzuma bın sogıJ 
uzatılmış olan A~ana :ıtl 9 
yapılacak tribün ı~şıı kiıİ11 
nesi Nisanın yirıııı 8~b4ıe 

b. Je ı .. 
.. ·· sant on ır 1' 

gunu 'lt1Jl0ye 
üzere tekrar eksı 
tur .5222 

.. . daimtsin 
vilayet encumenı o 

et 1ııı1Jlll 
Adaoa Meınlek · ıefet 

Röntgen sınkinası 'fe btıd 
1500 lira muharnınen jl411 

in 'f9 
artırmıısına tHY dığıll 

kl. ık.ı:ı> a Jı 
vakıtta iste 1 ç .b8Je 

k ·ıı e -ve 1 b·ıı tırmo, e sı ro . ınucİ 1 

43 üncü meddesı ıarlı 
l ve P

8 
"'' lıkbı satı ması . · plljlll 

''8 ıncı ~ 
Yılı nisanının ., t eıı 

. d VılAye ;i 
saat 11,JO 8 0rutııı 
yapılınası uygun .g 0ıı.ıos0 

isteklilerin tayın ıııii' 
Encümeni Vildyete 

ilfin olunur. 5208 ıs -ZZ 
ı5-

Adana Ticaret mektebi 
mezunlar1 cemiyetin
den: 

1 c;I 
Himayeietfe 

s~· rücekte dükkan ve • tinden · 1ı,ur1lııı 

] 9- 4-1935 Cuma gürıü sı at 
20 de SelA.nik bankası d :..ı h ı linde \e 
fla!İh zadeler ticart:!lh ırnf si üzerin ı 

dtıki cemiyetimiz salonunda tnfp 
edilecek eğlı.;nce ve mesleki ko 
nuşmala.ra iştirdk etm k üzere say 
gı değer cemiyetimiz azalurı ilo 
mektebimizden mezun olaıı Lülüu 
arkudaşlarm teşrifleri rica olunur. 

pazar yeti icara Çocuk esirge~.0 ulc et1 
veriliyor karada çekilen b~yye uetel. 

'k a.ııı ı ·ıe• 
Bürücek köyüne ait olan dük- gosuoa ait 

1 
/ işıir . S• "r 

mum uza ge rn uza ıııil kanlar ve pozar yeri Nisanın yirmi rnuın 

ı 
zevatın kuru 

biri?ci pazar glinü akşami saat ildn olunur. 
yedıde açık artırma sureti le icara ı ___________ ,,,a 

·ı _,. d 1 riY't ven ecegırı en taliplerin o gün ve Uınumi oeŞBlıkşı 
o saatta Yeni cami civarında Ta- M. tJJ' 

··ıil 
hir Pamukçunun evine gelmeleri Adana Türk 80 

ilan olunur . 5214 3- 3 


