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.. Bugün Maraş'ın kurtuluş 
Ulusal birlik \Almanlar Fransızlarla İngiliz-1 

13 .. 'k 1 
ve uyu Ouıltr Araıiirk kadın 1 1 b k • t• 

~~~·lı. ı·çmtultrı' '!yle dedi; erın arasını ozma ıs ıyor 

Saylavımız 

Hilmi Uran'ın telyazısı 
tlı 1 urdun en ıkğerlı varlığı yurd· ı 
Çin ar ara ınıla ıılu<al birlik, eyi gc· 

li mc ve •;alı kanlık durgu V<' kobi· ' 1. I 1 . A 1 1 k AI 1 
v::ıllrriniıı olguulu~nrlur. !usul ta yan tayyare erı p arı aşara man-
ıııaı.'gH~ı ve } ıırıl erkinliğini koru· • 

Eski afia bakanı Ye vilaye 
timiz Say lavı Hilmi uran 'ın ye· 
nideo viliiyelimiz Saylavlığıoa se 
çilmeıi dolayısiyle Belediyemiz 
Başkanlığıodao lıendisine çeki
len telyazısınA Hilmi Ur1n şu tel
yazı~• kaışıl•ğını vermiştir: 

t b,'; 111 1:iiıün yurdıloılarıu ~canını yayı bombarduman edebılecekmiş 
kır l•}ı ılerlı,J orta}a ko)·ıııaya 

ar vr . 
•ca·ı rıııı olmak bir ulusuu ru 
I lıntz ')'b dır 11 a ı ve koruma vasıta ı· 
lf I 'dllu tLeble Tiirk ulusunun ide· 
lik 

0 ı' ve koruma•ında ulu al lıir· 
Q~l'ıı.U al .. ı)uygu, UJU al külıür en 

l c le guz dikıijliıniz idtytldir .,, 
iıkl'~us kurumu hakımıodan en 

Luliıu olan Lu yüksek dil iinctlrri 
ec :, ! 11 rıda ların özenle benimsi· 
irl~g· erı bdlidir. Türk ulusu, ulusal 
n ,'~. varlıgı ile yokluğu odan do· 

uııımla · .. " b · d · unı 'rı oteuro trı enemı ve 
1ı,/rıo l•dıoı veya arı-ıoı duyıııu~ 
,
10 

ardan biridir. Türk Cumhurlu· 
a· ıın temelini kurduğu ulusal bir· 
• 10 Lu · ize .

1 
~~o; kadar olan verimini 

•·•tr.' rı1 1 ıçin de iizerindr yürünii· 
YO u fırk " 1 " k !' i~ d k =uzr gooterwe teı ır. 

ı ~ . u.~a laıııaıl•n diyebiliriz ki ulu· 
irç:~uo 

1 
kaynağı ulusal birliktir. 

"rdı·ı· '-l u. u ların kıskanç gözlerle 
" •rı lıu L' ı· · lum ır •ğın ıyasal olgun· 
uzun ılı •n p 1 k .. . •od ı 1 ar a orııeklerı 
• "'."ndueım(ku§ku yoktur. 

lıuıal bırlik; ulu •I d" .. 
1 duy~u, ulu ol k"I • 11§u~cr, ulu· 

• a 1 u tur gılıı ulu• 
Y !1010 htr yiiniinr ili•'•· 1 ğı·rlı ı ki . ,ı.,ı o an . vor ı arın hır ar&)'a • 1 

nıJeıı d • . gr mr· 
lu, . 1 ,o.,ar • y urddaşfarın )'iicı• 

ı erı " · ı . uzerıoı • lıir ~tşiıl d .. . 
Omeferı r , d U 
~in ·l . ' yur un •ıkıntıları Vr}a 

ileç erı kk1rıı ında Lir türlü duy· 
'r lıir"ı·~~ lanm.ıları yafııız organik 

•.,ıo dt•ıl ili'-" ı ~rrfr.ı; b" . "· • "u ıirliginin "" 
ifr. ile i'l1~1.?11~n ~yılır . l lu.al lıir 
dil, .. .- 1 u lıırlığı birbirinden a ırd . ~ıyr0 w , ... •ofr.; uırının varlığı ütrki· 

ue grrrtı.ı·• UtılııJ •.olan ıki yiikatk ulus 
ır . 

(' 
'8~ 1 hllzd l . tiirl" • 11 ~ kurumu ı;rHrmı· 

ıi .. ~l ııren •ıılrr "e düşiincPlrr 
Uru mrkı d' K' . ·ı 1 ı ınılafr.' . " '.' · ışı ı ~ ıı u 

~ıı101 • 
1 •çını ı leri üırri ııde ~ö · 

ı lır "'t • yazılmamış şr~ kalını· 
· 1'.kaı ı ... · 1 n Jiik k ~uıün ııınlar ara ıoJa 

011·, • rı·alııe ,,. doılıııluk ol~ret. 
Ilı ~ • e 

G l "" lnrn C)· ulusal birli•in '·c· ·d· " nıt; 0 ; '.~ 11 • 1 lusal lıirlik n rrıle 
Gk ,.1 go lrrıııi i e uraıla ulu çıı 
1 "'" Ü bırlik ' g dcnnır olıııu~ıur. l lu 

•ı ) k ıılu \e ıılu< )&şayı,ıuın 
ı •J,,1 a.ı.. lr.nıeıJ,. açıl111•<1 i t<ılij!İ· 
1 •llrıır u . ı.. l l ı· . Q,I,. 

1 
.. ıı ııte ıtrk ıer ığı 

~· l ~.,11 • 1 uıı yurdıla lur onun çok 
> l Vr • 1 

t • rını erine çabuk l..a\ ıı~ıu· 

1 liri.. 1 1•il 1 • 
11• ıı.u bundan wurıı daha 

tli ; 0 .' 1~ •nan \'P güven ile ulusal 
bi uJ~ .. orııyarık ve ttk bir varlık 
lıla ıf •;rııln Ataıürk"ün •ü•taJigı 
•k 111

1 
'• hız ile ilı·rtiyrı·rktir . 

~ ·~ 1

1
1 11

111111 içrrıJ,ı..; '" dı arılol..i 
1 ll rı ıı ı ıruuııuu ona t4·1ut•lltrin· 

•• lı ' 
ıııı 1 ~ 1 1111 ulu>al lıirlikıir . 

lltriı ı 1 lgı1 ı 1 " " ırr ·urılda ın ...,k 1 , .. , • .. 

)ukı nzenli lııılııııara~ıua kuv 
ı ı,~ 't .uu LuyhJ.. <'Mı.ii kaıııa 

Q,k ıı/\'~ıı. ıırnişlrıtikçr yüksek 
bı Çab ~~ıuıınin biiıün iılkülerioi 

11 g•rçeklr ıirmİ• oluruz. • 
Zeki Mesııd Alsaıı 

~ir "•••··---
sorguya verilen 

karşılık 
P•ıia 9 

itli · < A A ) - Mclıu,uı 
b 

1 nılc 1 en •om ıu bir şiiı le ce· 
llıeı · •t;0 ı.. •ı nazır: Jal..iye hülıü 

''le . aııaatiııe giiıe kanud iş 
" tnildJ .. ••ı ı. •lınıa ancak uluslar 
•ır plaıı 1 b"I' . t•ı.; . ı a ı ınde tE.ıltılabı 

~ nı 110 k 
'tti . aocı unal erlıılıının 
'I Yetı i• ti . . 1 . ~· ıl . • 5aa eıırıı ;ıouoı 

•de·~~~ ~fağıııoa iudir<lıği ıak 
G11 1 

uıııetin l>unu o enoatın 
)!,:~ ı~l•ıaa letmil eyliyectği 
· "'' tır 1 · 1 ı 1 lr ol · ız '" meae t•·irıe 
'ttır ~n llıüzıkcr orlaya atıl-

PAH1S : 9 (A..A.) - havas 
ajansından : 

Gazeteler Almaııyaoııı Fran· 
sıl. - İngiliz tek lıfl.riue cevı hı· 
nı vcrmedrıı hinbir münakaşa çı

karmağa ugraşacağını Berliniu 
r.olıtai nızarını öğrenmek için 
oobt~ giio ka<lu bekleme" lazım 
ge),cegini yazmakta devam edi
yorlu . Gazeteler Sır Con i 
moo ile Fıanılenın lİ<' ret odası 
tarafından verilen ziyafeıten on 
ra bir göı üşme yaptıklarını zan· 
nelmelıtedirlH • Bıı münasebet
le On g1Zetui diyor l..i : 

Haber aldığımıza göre Sir Con 
Simon , Flandene hakil..atta İıı· 
giltere dış i~leri bakınlığıoın Al
mınyan•n kıbulüoü bekltmediği· 
ni söylemiş \e aksi olursa bakan
lığıo edecrğioi ilave etmiştir . 

lngiltere <lış işlı>ri bakanlığı. 
na göre Almınyı . Flransızlarlı 
İngilizler arasındıı bir uifa1' sok
mak ümidi ile bu mühlet isten-
miştir . 

İki uazırın t1'Ul üıeı inde de 
.konuştuklarıııı zannediyoruz . 
l• lan<leniu 'ir Cou Siıno•ıa Fran
sanın dört veya altı tareflı koıı· 
feranslar i~trme<liğiui lıildirıliği 
~öyleniyor ; Fran8a lıaridye ne· 
zarefleri arasında uoktıi nazar 
teatisini \e Ceuevrede . ilahları 
bırakma konfrraıı•rnın toplau
ma1ıuı i trwiyor . 

Almauyaya 'eı ilecek mühlet 
a..üuaseb •tile lngiltere <lı~ işleri 

Almanya 
Mallarımıza karşı 
güçlük çıkarıyor. -
,\imanlar , Tüı k emtiuıııa 

layık oldugu tiatları vermemek 
surctılc mıişkiliit ı;ikarmaktıı de· 
v.m edi) otlar • Turkofi.iıı bir ra 
pııruna giire , Türk taı·irlcrioib 

iıterliklerı fıyalfır Almanlarca çok 
giiıüimesi yüzünden }İin \'e tif
tiklrrimiz Almanyada atılnmı 
)01 . 

Digeri ili franktan f•zla olan 
)Üulerimiz içiu Almao ithaliıçı 
Jnrı daha aşağı fiyat teklif eılil
me~ini istiyorllf ve bu fiyat üze
rimleıı yena~nııyorlar . ~:ok <lik· 
kate değ•: bir cihet de Alman• 
maoyınıu aulaşma yaptığı renu 
bi Afrika \C rjıatindcn i. tcdi· 
,,i kadar mal gelm~mi~tir . Bu 
~ıbarla Almau piya•ıılaııaın ib 
tiyaçı tamanııle kaışılanuı:~ lıu
lunmuyor · 

Pamukları mızın Alıı11ıı pi) ı· 
•alarmda satışları ıyoi sclıeblerlc 
durgunla ~mıştır. 

Alının konirol (laire•inin mii
snit fiatla sat·~ yıpılmasına im· 
kıin hıralımama~ı i~lcri ~üı;leı 
timel..len başka hir Şe}C yaramı· 
yal'ak \e Türkiye pamuklarının 
fiatlarıoı dü~üremiyel'ektir. (üo
kii memleketimizde pamuk Ho· 
ku güodeo güne azalıyor ve Ja
ponya ile di~er birı;ok alıı·ıları· 
mız istenilen fiatları iidemekte· 

dırler. 

bakanlığı şaı k andlaşma ıoı he 
nıen imzalamak niyetinde değil 
ılir . Sir Con Simon B. Flandin 
~ark andlışluıoıo tahakkukuna 
her umandan fazlı bağlı bul
muştur • 

ir Con imonur. Loodra 
lıeyanatıodın beri İngilterenin 
an<llaşma lııkkrodal.i hislerinin 
mesud bir şekilde dtğişmiş ol
duğunu söylemiş olmısıoıo teme
lidir . Almanyanıo re<l cevabı 
\ermesi ihtimalinden doğacak 
'l'aziyet hakkında mubatablu ka 
tibi siir'atte görüşmek bteme 
mekle beraber ue şrkilde ham· 
ket eılecrklerioi bilmrkte<liıler . 

ir Con Simoo o zaman Fransa 
ile İngiltereoin bir lıava andla~ 
ması yapmalRrı lazım olıciığı ka 
naatindedir . 

Paris : 9 (A.A.j - büyük 2•· 
ztleler nvelki gün mecli~te \e· 

rilen reyin hükumet için dılıa 

ziyade geçid bir badi e olduğu 
nu yazmaktadır. Alelumum daha 
beter bir iyaset taraftarları müs 
!tına ~hiç : kim1enin mütareke· 
nin bozulması mesııliyetini üze 
rine almıyacığı zannedilmekte· 
dir . 

Eou<lra : 9 (A.A.J - İtalya 
tam mütekabiliyet esasına müs· 
teni<\ bir hava mukavele ioe iş· 
tirak etmek imkıinsızlığınıladır . 
J)i hah<r alaıı m lıafilm ifade· 
,.;ne göre bu kanaat ameli sebelı 

- Gerisi ikinci firtikte 

Suriyede 
Müdhiş yağmurlar 

zarar verdi . 
Bt ·rul - kırk ıckiz aat dur 

maden yığan } ağmurlar lıazı 

yerlerde lıir felaket halini alını 
tır . Bı.ka ,.j\ arındı 21 köyü 
sular ba mı~ , 28 C\ yıl..ılruış ve 
3 ki~i sulu ıruııııla lıoğulmu~ -
tur . 

~am - Horan Horan<la müıl 
hiş yağmurlar devam etmekte 
ve mezruatı büyük zararlara uğ· 
ratmakta<lır . 

't ığnııırla . birlikte dnam 
edea fııtıoa Ltlefon \C telgraf 
muhaberalını ke,miş ve :;>anı iıe 

Horan an ·ın<la muhabere kesilme· 
miştir . 

Dağlnr<lao inen kurıl ~ürüle· 
ri ka~abalar:ı hı:cum ttmişlu ve 
bunlar jandaıwılar tarafından 
itlif edilmişlerdir . ellerin dürt 
ki~ıyi süriikliytrek bnğ<lu~u an 
laşılwı \C bunların ı•escdi he
ııüz lıulunmomı~tır . 

Halcb - ya~nıur fasıla ile 
y:ığmıkta devam ediyor . Bu 
)·ıı.ı-nıurun Amukda yaptıgı zarar· 
lar :.;ür1tl ıı giine Lıü}üınekteılir . 
Alılı"ımız habtrlere güre , giile 
cİ\ ar arazide lıulunnn on üç köy 
lııla sular altındaılır · 

Ağır s klet şampiyonu 

n)ork: 9 ( \,\.) lıalu Aıııarikaıı 
a~ır sil.leı anıİ)uuu lmpdlcılLri hu 
•) İçt'rİ inde • 'e,yurkıa Karıırlc ılt· 

kaMla araktır . 

Telgr1fıoızı memnuniyetle al· 
<lıoı. Fırkamızın beoi tekrar ey 
handan namzet göıterme~i bana 
Adana'nıo ve kıymetli villyeti· 
mizin küçül.. büyiik her ihtiya· 
ciyle yakından alakadar olmıkta 
devam etmek fırsatını babıeımiş 
olıtuğuodan büyük sevinç içinde 
~im. Adanaya layik olduğu yük· 
selmelrr ve onuo değerli rvliirl 
laııoa candaıı aygılar. 

Hilmi Uran 

Hilaliahmer balosu 

5 Mart akşamı verilecek 
Haber ıldığımıza göre, Hilali· 

abmerin yıllık baloBu için Cemi· 
yel merktZiode toplanılaıak ha
zırlıklara başllnmıştır. 

Vılimiz Hadi Baysal k!ıruma· 
sıpda yapılııcak olın bu baloya 
Fııka rdBimiz Örge Evren'in de 
değerli yardımları dokunacaktır. 

Balo hozırlıkleııoda hayırse 
,,..ı kndıolarımıl'•n bilgili 'l'e kav· 
rayı§lı çahşmalorıo<lan istifade 
ediltcektir. 

Haıırllyıcı heyet lıugün de 
toplanarak bılouuu nerede yıpı· 
lacağını \ e kimlerin çaiırılat·ığı· 
nı ıe bit edecelıtır. 

Kurultay başkanı Kal
zım Özalp lzmirde 

İzmir: 10 (AA) - Kurultay 
başkanı Kazım Ozelp bu akşamki 
Afyon treni le Ankaradan tehri · 1 

mize gelmiş H11mahanede parlak 
bir şekilde lıarşılanmıştır . Bir 
.krç gün :;rlırim;zde kalacıklır . 

iç işleri bnkanlığının 
bir yayımı 

Ankara: 9 (A. A.) - Uabili
ye \ ekiileti :\latbual l mum mü· 
dürlüğiindeu tebliğ ohınmu~tur: 

Ankua ,.e İstanbul men~e· 
iylc Tiirkiye hakkında lıir takım 
yalan lıaheı ler neşreden İuterua. 
tionıl evis Servis'iıı Türkiyede 
re. mi bir muhabiri yoktur. 

Macaristan 
Parlamentosunda 

intihab .. 
yenl 

Budapeşle 9 ( A.A ) Ami· 
ral Hor ti fırkaları lıirbirlerıle ba · 
ı ı~lırmaia çalışmaktadır . Gene
n\ Göıııböş Tıbor Ekoart v,., kont 
Betleni karşı karııyıı çıkaran İl: 

~iyua ibtiliifıoda bir durgunluk 
ılevresi olmuştur . Dünkü ~öyle· 
viude Tiborun kont Bellenin dost 
lan tarafıuda yapılan hücumlara 
ccvab vermiyerek parlomentonuu 
yeniden İntıhnb yıpılmak üzere 
dığılınasıoı söylemekle iklıh edi
şi üzeıinde mütaliiılar yürütülmek· 
teJir. Donl Bellen ile Gömböş'iin 
amiral Horli tarafından birbirini 
takih•n kalıul edilmesi de durgun· 
luk drvıesine bir alamet sayılmak· 
tadır . Amin 1 JJorti 'I'ibolu da ' 

'. lkabut;eıtecektir .:: -- • 

•• Hilaliahmer 
5 Martla yıllık balo•unıı 'er

mek iizer~ ,imıliılcıı haıırlığa 

1 başlamıştır. _, 

O İKİNCİ YIL - SA Yl 31 ı:; 

bayramıdır 
Hayfa ve lngiliz emperyalizm· 

Şarki Akdenizden Sovyet hududla
rına, içeri Asya'ya kadar yeni bir 

lngiliz hakimiyeti kuruiuyor! 
Hayfadan )azılıyor: 
Deaiz yollarile Hayfayı geleıı· 

ler orada muazzam bir 111i limın 

kurulmuş olduğunu görürler. 
Bu liman, İngilizlerin Şarki 

• Akdeoizdeki hakimiyeıleri bakı· 
mındao Filislio manda~ına ne 
kadar biiyük bir ehemmiyet ver· 
diklerini i bat eden büyük bir 
tJelildir. 

Takriben bir senedenberi 
müııiıkaliita açılan bu liman in· 
giliılerin Ortaşarkta kurmak is 
tedikleri yeni idarenin bir üısül 
huekesidir. Bu yeni ve kora· 
nıan İngiliz id1reıinin cevheri de 
Filistiudır. 

Faktit iugilizlerin kurdukları 
~iyaai~planlarıo hududlaıı Filistin· 
den çok uzaklara kadar varmak· 
tadır. 

Hayfa 'da öıülen iplerin Sov
yet hududlarıoa ve Hindistan 'ın 
içerilerine kadar uzatılması ta 
savHır edıliyor. ARkeıi noktıi 

nazardan dahi Hayfa miikemmel 
bir limandır. 

Limana bakim olan be vüz 
' 

mttre yükıekliheki dağ, liıııanı 
tet·avüz edilmiyecek bir hıle ko 
yuyor. 

llayfa"nın bu tabii 'evkilceyi~ 
vaziyetine bir de Hayfa "uın, ln. 
gilizlerin petrol limanı olması 
kolılıyor .. Malılm olduin üzere 
!rakın petrol kaoallan Hayfııla 
hitam bulmaktı<lır.J 

Onun için lılgilizlerin Akıle· 
nizdeki doıranmalerı lizım olan 
ilırak ma<ldelerioi 1..olaylıkla ve 
müstakillen buradan tedarik ede. 
bilirler. 

Petrol kr:ıallarının ;ilmal ko
lu, Musuldan başlıyarak Tarablus· 
şım'da bitmekte(lir. Fakat pet· 
rol kanalları o suretlı~ in a edil 
miştir ki MusuJ'dan Hayfaya ka 
dar giden kanal biç bif yerde İıı· 
ı.;iliıleriu manda mıatakalarıoı a~· 
mamaktadır. Bu uretle Hayfa hiç 
bir kimsenin el süremiyeceği hir 
ilırak maddtsi depoıu oluyr. 

Ilayfa 'nın bütün lngiliz siya i 
planları için bir üs~üllıareke hı 
line ~eıiıilmesi hun<lao ileri gel· 
mişlir. 

Baido<la katlar bir i"i eue 
zarfında iu a ı ikmal eılilecel.. 
ulan yeui ~ıııa'nın ba~laugırı 

Hayfı<lır. Demek ki llnyfn ya
kıoda Fransız iılart~indeki lleru
ta ıekobet tdecektir. Çiiakü Hc
rut ve Şam tarikiyle Bıg<lada ı;i· 
<len şosanıa da kıymeti kalmıyı
caktır . 

Filistin - l\lı~ır ıleoıiryolıı 

llayfıyı 'fısıra \e Kahireye bağ
ladığından lıu sıırttle il'<len 
Fırat nehrine kadar tasavvur eJi. 
len İngiliz yolu tomamiyle ,·ücu 
ıle gelmiş olacaktır. 

Uayfe'dan Hığdada kndar in
~· •dilen petrol kanallarına mu
vazi olal'nktır. Bu sayede lnı;iliz· 
lerin hayat damarı <ledıkleri pet· 
rol damarının kontrolü kolaylı•· 
mış olacaktır. 

ller halde bu ~osaıııu in uı 
biter bitmez lngiltere er kanı har· 
biyesi l\fısır<la ve lra"<laki a • 
kerlerioi Fırad ile , il arasınıla· 
ki htr hn~gi bir noktaya kolay
lıkla sevk eımegt muvaffak ola 
caktır . İbniıund'un çenubta te
sis elliği devlet nazarı dikkate 
nlıuıcık olursa bu imkanın kıy 
meli o zaman tamamile anla~ılır. 

]•'akat lngliz politika~ıoıo ha· 
raket elliği faaliyet uhısı yalan: 
bunlara münhasır değildir . 

Çünkü Hayfa - ilığdad yolu 
Bağılıdn yetmlyecektir . Ç.iinkü 
logilizler , ballın Bnğdnddaıı Has 
uya katlar uıatılmuıoı elzem 

addetmekte lıalmıyorlar Bağda<lılan 
Tıbrana kndu ela hir iltihak 
battı lazım oldnğuoıı be~ "ene· 
denberi ileri süriib dorııyorlar . 

llıllıulıi yakında Tahran, in
~· eılilmektc olnıı ıll'mir yolu 
. aye inde Hazer denizine bağlac· 
mı~ olaı·aktır · 

ilıı suretle ilıleo :-ovyet bu· 
duduııa kadar giden lıir demir 
yolu 'ücuılı gelet•ekıir Sonra 
Tahrandan haıhyın kenarı ·ııl· 
ları Ta Asyanın içtri tauflarına 
kadar (gitmektedir. 

l~te lıu saytde llnyfa ı\kdı·· 
uizde bir İran limını ve i "•ri 
Asya tİt'aret ıkıuluıuııı maıısa 
bı olarnktır . 

llayfaduı Bağdad tarikile 
Tohr:ıoa ve oradan Hazer ılı•ni. 
zine giden yol İngiltere dn le ti 
ile 'o,yetlcr ara,ıoda do ruılan 

-Ga/sl ikirıcl flrl/kdc-

Maraşın kurtuluş destanı ------. ------
/ /Jııgıiıı gii:el rn kulırıımaıı \fa. 

111ş '111 kıırtııluı1111ıııı oııdnrılıirı<ü )ıldu· 
ııiimıidiır • llımı§lı Anrr/11 lıırımırnı bu 
.iP/inç giinü11ıle genr. \Jara lı bir yıırt· 

daş111 iit~ü\'lerı111 bııraıa koııııuUu. o 
fı,ı )'rtırı111 urr11klıif111ıızr gıı.ıternır~ ı ıc 
ılıA • 'f'ürA Sii:ıı / 

llııyııııdıır ld rilyıi11nınc ıi11lıı (lrilk açılan , 
.1lcırcı~111ıııı rındürdıiııcıı yıl bcıyraıııı dôrıııııııi ; 
ller ııla11dıı devriıniııe cıilıııı ya/dı: sııçılıııı , 
Mara§lı/ar ~auaşırıa bugıiıı doııdıi yıinıinıı .. 

/Jııgıiııdıir ki ıırıwıııııırı üceı/lııı! dlkilcıı , 
l' ad bayroıjı yırtılarak lopralclara atıldı. 
Uııyıındıir ki içlerine şıır lıılııımıı ekileıı , 
/(ıriaiJaııtı Hrmcrılia sıinuıiııııi:e takıldı ... 

-· Gerisi ıiçıincü flr/l/,dı: -



Tftrk Sözfi 

[ AR SAVALAR! J] Almanlar FraDSJZlarla.in~~erin 
ş arasını bozaaak astiyor 

-1-
Çevirici F ayfler 

Albcrt Şölet bu medhali bi· dl su yazan 1 b 1 D i Adana bele ye • d'kten sonra bir takım ev a a-oı um ,1 elin- tır ı 
hendisl bay Fayfler n bir rın halline başlar . . w • 

ki Almanca ue çok kıymetli_ 1 Bu levhalar: Mıbi , Hıvoroglı! 
·r kitabının Türkçeye tercı~;ıe yazılarla tuğla ve t?prak işlen 

l i kendisinden rica üzerine yazılmış ukı mektuplar 
mes n r bunu Uıtf ettiler . ve kitabelerdir . 

• Fat~~berl Şölel ıarafından 1 Yazılar : Akad , Sümer , H~. 
kita sinde neıredllmiştlr. tit ve Huni ynılarıdır. Mubarrır 

1934) ;enemünderecalı Hillt • Hurri yazılarım iyice okuyamamıı 
Klla 5'?mer efsanelerini muh· olduğubdan onları bırakmıı ve 

ka~ıİ a':ne;e dair (112 )lablell~ yaloız ( Akad , S&mer ' .. Hitit ) 
ol _ g sini havidir · Bay Fayfd tabletleri ar&11nda on ılu tane 
c:n:ı~arı çok değerli olan tel • toprak üstüne yazılmıı kitabeyi 

Pamuk borsasında 
1 

Pamuk fiyatlarındaki dOşük- l 
l&k devam etmektedir . Dinkti ~ 
piyHada daha dOtilk olmak üzere 
çok az ıatıı yapılmııtır . Satılan 
pamuklarda 42 ile 43 arasında 
gitmiıtir. Koza satııı biç olmamıt· 
dır. 

Saylav Baha 
Kars saylavı Bahn dün ıarımıu 

gelmiştir. 

izinler 

Ceyhan hükfimet tabibi Zey. 
nelabidine bir buçuk ~, Kadirli 
hükumet doktoru Tevfıka bir ay k ue telebbularlrıa uydura~a' okumuştur. Biz bu yazılarımızda 

u T / Sözırne izin verilmiQtir. ·me etmiş ve lir' Albert Şöletin okuduğu o oniki :t 

c~lıtir . b levhayı okuyucularımıza takdim 
r S vglli okuyucularımı:m u edeceğiz . 
ra~lı ve f aydlı yazılarını s.e: Hu Jcvh .. lar bilb111a Türk kül-

ve okuyacak/aflnt ~l!erd\ türünü çok alakadar eden mad-
os-:umun terciimesini ve.l\endi- d~ ve veıika1arla olduğu için 

l lakdim ediyorum · ümid ederiz ki : Okuyucuhrımız 
y Yalg1n • · '-" I 1 · 1 · ıçm KGr ı semere er vermış o a · 

iJgameş bahsma giriş cakdir. "Gilgameı" efuneai ben-
Albert Şölet: aöze '°yle başlıyor.) ce Türk, İran, Yunan , Y abudi 

" P-ki çaJC.larda bir ulu Kral gibi ve bunlardan baılca daha bir 
~ 5 

• E çok uluılar arasında ve mukad d Bu Kralın adıoa ' ome 1 
·derlerdi . Bu Kral" Uruk ,, des kitah!ardan halk hikAyclerine 

'' d' kadar mitolojik her aafhaya te-ınaa baıbuiu i ı ' mas oluaacak efaaoelerin içinde Bir gün Krala büy~cDle kam· 
idiler meı'um hır haber ver- yaşadığma kailim. Levhalara bi-

ıe ki rer, birer okumağa baılıyahm . er ve dediler : . 
- Kralım .. Senin kızın bır Levha : l 

lan çoeuk doğuracak , bu çocuk Olkim ki : Ülkesindeki her 
• tabtmı elineen alacık ve şeoyi görmüı, her ıeyi tanıyıp bil 

olacakbr . [
0

} miş, karanlıklarda hile ol hikmet 
" Uruk ., ülkesinin Krılı fena ısıoı , gizli olan her şeyi keşfet. 
de kazdı, üzüldü ve buna en- miştir. Hatla Tufandan evvelki 
olmak için kızının dojurma- haberleri getiren , ırak yollara gi 

a1 temin etmete karar verdi den, nihayet bitkio ve yorgun bir 
preliai ıu aurtlle buldu · halde bütün bu gilclüklerini bir 
BlyGk bir kale yaphrdı kızın• {MegOt&§•) yazdır•n, "Oruk,, fBr&• 

kalmia içiae koydu· Ve kale nan ıurlaruu yaphran odur 
dlrt yanını gazlı korumak için Bak parhyan mukaddes {E 

kçilere, g6ıclUeıe verdi · annadu) çiSıeaindeki divar maden· 

Değiştirme 

Adana hesabat memuru Meh · 
med ile Bozanlı hesabat memuru 
Şevkinin ve Sarıca m Orman mu• 
hafaza meuıuru Hamzanın Dört · 
yol Orman muhafızlarından Ke
mal ile yer deRiştirmeleri yapıl
mıştır . 

Kozanda on sekiz Domuz 
öldoroldn. 

Koıan kazasında yapılan Domuı 
mücadelesinde şimdiye kadar öl
dürülen Domuz adedinin on sekiz 
olduğu vildyete bildirilmiştir. 

O değilmit 1 

Gazetenizin dünkü ıayısu.ıda 
zabltl vuku•tı •nıında Şeyh Müı 
}üm oğlu Mehmedin dolandırıcı 
lık yıpdığıadan polilce yakalan· 
dığı yezılmııtır . İsim iltibasına 
mahal kalmam•k üzere bu Şeyh 
MOılüm oğlu Mehmedin Gazian· 
tepli oldutanun taıribiai reca ede· 
rim . 

Adanalı Şeyh Müelüm oğlu 

- Birinci flriikten attarı -
lere m&ıteniddir . Zira İtalya ne 
ltalyadan İngiltere ye ne de İn· 
giltereden İtalyayı hıva kuvvet· 
leri sevk edrbilec.,ğine imkan ve 
ihtimal görmemtktedir. Mamafih 

ltılyınlat !luuat bir mechuriyr t· 
ten ietisnı edilmek şartile mev · 
zubahiı mukavelenin Lulcarno 
andlaımanıba dahil devletler ta
rafınd•a imza edilmeksi•i kabui 
etmektedirler , 

buna mükabil Fransa · İtalya 
mütakahiJiydti İtalyan diploma· 
sıaca hiç bir itlt-a~ kayde tabi 
lutu1mıyacakt1r . 

Londranın yarı resmi maha· 
fili bu hükümlerin mütaBı•ver 
ttıukavelenia ikbiaeına inani te§ 
kil etmiyec~i kanaatındadırlar . 

Y aloız İtalyanların İngilizlere 
karıt lcoyduklara ihtirazı kaydin 
tabi•tile İngilizJerden de kartı· 
lık göreceği ıöylenttlektedir . 

Umumiyetle Fransız - lagiliz 
beyannamesinin ortaya attığı me· 
selelerin heyeti mecmuasıoı umu· 
mi bir plin üıerinde tutma;a 
çalıımalctadır • 

Zira Almanyanın ttCeszl ka .. 
bul etmez bir planı kabul veya 
redetmeaiaden öncd tef errualı 
dOtünmek mevsimsizdir . DiAer 
taraftan orta ve ıarld Avrupa 
}>aytahtlarından alınan haberlere 
göre Almanyanın sabık mitte· 
fikltrinde aakert ahklm\n tadıİi· 
ni istiyecekleri anlatılmaktadır . 

İngiliı mabıfili biyle mev
simıb bir m~ıeleyi dltllnmek 
hile istememekte ·ve her ıeydeo 
önce Fransız · İngiliz beyanna 
mesinin çerçevesi dıhiliade Al
man~uın ıillhlanmaıı me•ılul
nin halli gerektiğini ıö1lemık-
tedir . 0 

Tanrıların buyruğu dejiı den (Tuaçtaoda) yaptlmıı gibidir. 
., derler . Bir giin kız dltii İç duvarına bak : Hiç kimse- Mebmed • Pariı: 9 (A. A.) - RomR;dab 

Hava1 ıjaD11n11 bildıriliyor: ' ve otururken ; soyu ıopu bel- oin eserine h~ozemez . Kaplama 
ohmyaa bir adamla karıılaıır · tuğlHına bir dokun çok eski ku· 

adam gllzel bir delıkanlı idi runlardın beri yaıadığını görür· 
abana dayanamadı nihayet iki sün . 

nç birbirini kalenin kimsesiz '' lstar,, [..,.] ın oturduğu yrr 
1e11iz burclara arasmdı sevdi . olan "Eınnayan yaklaş, bu eserler 
Bir muayyen müddet ıonra ıenra gelen lcraUarm, io:saaların 

ID ıBzel ve gürbüz bir oğlu birinin eseriae benzemez . Uruk 
u kız bunu ne kadar sakladı duvanna bir, temeline bak tuğ-
de nibıyel oğlan bekçiler \'e Ialarıaı gör , bu tuğlalar piımif 
üler tarafından görüldü. Hep· luğlalardaadır. Temelini yedi 

teliıe dUıtU vıkıyı Kral " En- bikm,.tıinaı üıla kurmuıtur. [***) 1 
" duyarsa bu kale1i bekli- (Burada tablelin bir kıs-

ım beplainia idamı mahık· mı okunamaımıttr. Ya boılur 
b . Baau düıOnea bekçiler )Jeyahud harab olmuşiur ) 
ın vucadaau ortadan kaldır- "Tanrılar yiğidi olan Gil Ga· 
karar verdiler ve onu yük- me§i, Tanrılar mükemmel ya· 

kalenin burcundan atmak su rattılar . Şama, (1] ona ıilzel-
• IS)düımetl dütündtUer . lik verdi ,, 

Bir sabah otlanı kahı burcun- ''Adat (2] iıe•oaa yiğitlik ar-
Jeıe attılar fakat " Tanrınna matan etti . Tanr1lar onu çok mü 
i e(du ., bir b&yük Kartal o kcmmel yarattılar : Boyu on bir 

a oradan geçerkea oğlanı tut 61çü (3J sıökıUnlla etrafı dokur 
ye kanatlannan O.tbne alarak karış onun. Uçte ikisi tanrı üçte-
ldarda bir Harma babçeline biri insandır. Dev gibi uzun boy· 
rerek çocupa bayatını kur lu VP. heybetlidir; bir yaban ho· 
1 

• iayı benzer, Yınında biç bir den-
Ballçefln aabableyia bahçesi· giai y4'r tutamaa, ulaau buduna ltu 

gezerken atliyan emlik yavru7u kralJ ı•ıı;yo dı.ı -ıe kızıyorlardı.,, 

Sarkınbhk 

Ali oğlu Hısın adında biri 
mekteb kw.larından onbir yaıla 
rmdı Şah•n kızı. Subhiyeye aöz 
atmak gibi sarkantıhk yıpdığıodan 
ıikayet üzerine yakalanmış ve h~k· 
kanda y11a muameleai yapıldıgı 
polis nporundaa aulaşılmııtır . 

On lira dolandırmı, 
Hııan oglu Mehmed adlı biı i 

Mebmed oğlu Fellah adlı biri ta· 
rafından 011 lirasının dolandırıldı· 
ğım ıikiyet etmeaile araıdarma 
yıpılmaktadır . 

Kadın eşyası çalarken 

Ömer kızı Fıtma adlı bir ka
dın Mehmecl kızı Fatrnanın gllpe 
gOndüz eviae ıirerek açık bulunan 
Saodıtındaa beı kadı• 1atlıiı ' 
bir kadm çaketi bir entari aıırub 
kaçarken tutulmuıtur · 

çesinde gorüace sevindi. Ço· - "Gllg•meı: Otullatını ba-

Dğu evine ıötllrdü buledi ' bii · balarına bırakmaz ; ıece gllndüz - Birici flrtikten artan -

ıtll terbiye elli ve ona "Gilga· ulau korıı durur, Oruk .. naın doğruya bir ıemaa vasıı.sı l•ıkil 

Hayfa ve İngiliz 
emperyalizmı 

ı ,, adını verdi · çobanı oldujıa halde zalmeder , edecektir • 
Oilaa behçennın yanında b& çok kuneıli, akıllı, da16nçell o- İngiliz maadısı kaldırılmıı 

dü ilrbüdeşti ve nihayet bir lan Gilg•m•ı , kızları niıaolıla-
1 

ki lıer her Irakı hu it de ı.,. •• a.lnı kurtaamak ve aaaaı b k · M ı · k ı 0 ma a • 
rıoa ıra maz , y15 .t erın ız ara· 1 giliz dalıe nufaıu içinde olarak 1110 babasından .. Uruk ,, şırım na, kabramanlaruı karılarına göz I kabul etmek lizımtelir . 

aktalm•k iıtedi ve mu
91

ffak ol· diker" Çllakü logihere Inkla alıd· 
u Büyük tanrılar uluı•n bu ti. ettiği mnlraveleyi İngiliz makıad [ffaıkuı ()rıık Kralı hakkın kiiyetioi.Jialediler · Oruk budu !arına m&ıait bir ıuıelte tefair 

da lsyankıir dedi kodu/arı J nunuo bıılıuglırı olan g&kleria edeı-ektir . 
Gl·Jgamen menkaheleri kitabım tanrıları [ Tanrılar arasında ] Ş h 

1 
H f 

1

. 

M bur menkabe·nin kah
( • d) ~? bu oıenkabe dünyada 

DJIDI ır ' . . .ı.f 1 • 
b""tün millellerm c ııne erı 

buJ009 n u•ıyın birer masalın kökü 
sındı ya~ 

idir Musanın efsanesi buouo ıy· 
(.. . ? 

oi değil ını , 

_ Bitmedi _ u a e nazaıaa ay a ıma 

aı cibıoşamul limanlar sırasına 
girtcek ve şarktaki iDgiliı poli. 
tikaaı noktai nazarından oraya 
pek mühim bir mtvki verdire 

l ] Bir tanrı adıdır . 
r ..... J Bunlar birer rahiptir. 
(1) Güzellik tanr111nıo adıdır. 
(2j Ceearet &anrıııdu • 
(3) Bilekted dir&f'le kadar 

bir ölçildtlr • 
olın cektir . • 

- Yelli Gün-

İtalya h&kiimeti },rannnı - ln
giliz anlaımalarıöa açtk l!breHe 
taraftardır. Ancak hava andlaıma· 
ıarına dair İtalya hükumetine 
hen!iz biç bir muahede taslaiı 
tevdi olunmamıştır. 

Fransa, Almanya, İnklltue, 
Belçika ve Fransa, Almanya, İtıl· 
yı aralarına ilsi tü!lü muahede 
akdi fikrinin, İngiltere'oin ltal·· 
ya'yı aaktri bir mUz&heret va· 
de<lecek k.adar geni§ taahhütlere 
giritmesin! görmek, İogiliz ef · 
kAo umumiyeıiain vaziyetinden 
münbais bir dahili siyaaa endi
f t Sioden ileri geldiği zanaedil 
mektedir. 

ltalya, beı devlet arasında 
müıterek bir tek andla§mayı ter· 
cih ediyor ise bu aadlaımıyı İa
giliz efkarı umumiyeeiae kabul 
ettirebilmek için İnğiliz - İtal
yan yaıdım prtlaranı tesbit ede
çek munZtm bir protokolün tan· 
zimi imkanını da deıpif eyle
mektedir, 

İtalyanın Londra Sefiri bu 
şerait dahilinde dostane müki
lemelerine devam etmektedir. 

Roma : 9 (AA) - Resmi bir 
teblii İtal1anaa bazı tullarla tek 
lıf edile• ba•a anlaşma11na gire
cetini bildirmektedir . 

Londra : 9 (AA) - İtalyanın 
teklifi ha•a ınloımaıına İtalya i.le 
İnıiltere için coğrafa vaıiyetia 
den dolayı birbiıiain topraklara
nı korumak mecburiyeti olmam• 
ıı lçia bir protokol ko)durmakta
tadar. Ba teklifin Loadrıda eyi 
karıılınaceğı zannediliyor • Bu 
huıuıta İtalya ve laıiltere ar&1ın· 
da yeoidea mlzakerelu olması 
mubtemr ldir . 

Roma : 9 (AA) - Havaa mu· 
babirindea : 

Enea dı çıkan ve nıai flrka. 

ıının resmi gızeteıi olup hava 
nezareti ile yak•ndan alakası bu
lauın Nııyo.-al Caylunğ ıazete 
Del Popolo nun Alp dağlaraaı 
aşarak .Berlini bombardman ede· 
cek kudrette olu İtalyan hıva 
kuvvetlerinin tecıvüii kıymeti bak· 
tundald •akaleunden bahsile di· 
yor ki : 

ltalyaiı iazeteİerinin bütüa 
n~ılyab .. rabaten Alman aleyh
tarı bir haleti rubiyeye tercüma• 
olmaktadır . Avrupayı teskine ma· 

tbf biiydk bir ınlıımaya hazırlan· 
dığı bir ııradı böyle 86zler çok 
ığır mahiyettedir • Almanya, F -

ran•ız •~ tnğlliz elçilerinin tevdi 
ettikleri tebliie benUz ceveh ver 
memiıtlr . Ve alakadar devletle
rin teblikenin münbi.aran Ai 
manya tarahadan ıeldiiini "6y 

temek ialiyen İtalyıbın idlilalar1 
hakkındaki noktai naıarlarını bil
dirmeleri temenniye ıayandır • 

Paris.; 9 İaıiliz ticaret oda
ııada irad eylediii hır nutuktı Sir 
Con Simt>a iktisadi meseleleıi 
ftıevtuubiİıı ederek iki memİe· 
ket arHındald bir çok Ucıri en 
gt lleıii be,laraf oldüpna tevin
dij'lni aüylemiı ve ayni aiyaul 
UlküJe ayni demokratik ve parle 
ötenter ıiıtefbe batlı ve dipr 
memleketlerin eerbeat ve müteea· 
~i ittiriklerile dünfa ıalhunun 
~emellerini kuriDıyi harı vilcud 
etmit olan ilci memleket ırH1Dda 
tezadlardan daha mO~m duyıu· 
iar iulundutuhu t~yld etdHı
tir . 

Ticaret nazirı Mar11ndo lngi 
liz hariciye nızrııaa cevab vermf§ 

ve müt .. akiben luıiliz sefiri de 
~bla '-ir bltahe irad etmitlir . 
NibaJe oda reisi İlenderso~ iki 
memleket arilhmdaki aar11lmaz 
doıtlukt• behsttderkea Frauııı 
lnıiliz mDnaıebatı ve ticareti ıe· 
refine kadeh kaİdırmiıtır • 

Tayyareden düşen 
altınlar bulundu 

Pariıten Londraya giden bir 
tayyareye yükletilen iki nndık 
içindeki altın külçeleri yolda tay
yareden dütbıütlerdir . Bu meıe· 
leden haberi olmayan ve bir değir· 
mende çalııan iıçi kadınlar kendi 
aralarıoda bu iti konuıurlarken 
içlerinden Diyon adlı birisi Argel 
ormanı yakmıopa bir çayırda,yarı 
yarıya kara gömülmüı 1&ndık par
çaları gördüğünü hatırlamııtır. 

Bunun üzerine · kocaaile hirlikte • 
yeniden ça 11r• gitm iı ve gördüğü 
aaodıldarın altm sandığı olduğunu 
anlamııtır . Mesele Uazmon jan. 
darmasına aksetmiş ve oraya gi
den jandarmalar, sandıkların biri· 
birlerinden sekiz metre uzaklıkta 
olduğunu görmüşlerdir . Çayırda 
araıtarma başlamış ve 40 ile 80 
santim arasında toprağa gömül
müş olan altın külçelerinin hepsi 
bulunmuştur. 

1 Milyon 200 hin frank değe· 
rinde olan bu külçeleri bnlaoa, de· 
ğerin yüzde onunun mükAlat ola 
rak verileceği &öyleomiıtir. Bu ta· 
hdkkuk ea15rae Bayan Diyon ve 
işsiz kalan kocası 120000 frank, 
yani aıaRı yukarı on bin lira kcı
zanmıŞ olacaklardır. 

r-;:1::::~;-1 
1 

Yeni otel c.ivaruada 
Vatan cunesidir · --------



( 'ffirkS6ztl) 

1Janyol haf bakanının söylevi 

(SON SAVA) ~---------·------~-ıbakan (<Aleksandro Lerırn 
ılan lapanyoL ihlildlı ıi:.:e

:,adyoda btiltin acunn mı1 
a~ ıöyleu söylemlıllr , ls
• lfltrl hakkmda bize ge· 
bilgiler veren bu söyİev 
: 

Karaya oturan 
Yunan bandıralı 

Alman matbuah 

1
1'Yol bllkumet adamlarmın 
eriıi • lıpanyadaki ialerin 
'"et' · 

ğiıtirecek yerde , çaresiz kalarak 
eakidenberi bilinen ve kimaenin 
aldarıı etmediği vasıtayı bıt vur
dular , yenidea dileklerini muzaf. 
fer kılmak veye geri almak için 
ulu@lar arısı muhitlere bOkGmetc 
ve onun kurulmalarına - yani 
bir çok 1ıOçlUlcler ortaaıoda ut· 
raıın lsplluvıya . - karşı bir iftin I 
hücumuna ba,ladılar . 

İstanbul: lO(A. A.) - Yunan 
bandıralı L200 tonluk lyonyen 
'8paru Pirc'den Köıtence'ye gi· 
derken dün Boğaziçinde Yeaiköy 
civannda akıntılardan karaya 

ve Sovyet siyasası 
Bedin 10 (A.A) - Havla mu· 

bıbiriaden : 
ovyet Ruıyaaını kartı teca· 

vüzkir bir Jiıao kullauan Alman 
matbuıh Amerikanın iç •• dış 
siyasa noktai nıurmdan mühim 
bir hadise 11yaralc hoş karşılamak· 
tadır . « Berliaer Tagbelıt • di · 
yor ki , Sovyetlerle Amerika ara
sındaki ökonomik müzakereler 
Sovyetlerin mOfrit iddiaları ve 
Amerikan vsikolojiıinin inkılabı
nı tekrar edememeleri yilzüoden 

1 IDı , etrafımızı saran "ti ~ehameliDi ve ülkemizin 

it e geltceğiai iyice takdir 
lllel' · ıçın elrseriya Avrupa· 
d' MI ' 1 u kelerioin alın yazıları· 

re •derlerken , tarihin kayd 
ea büylUc bir ıavaıla utraı
lllecbor l11lan ıdamJarı dil · 
oruuı • 

•r Olke tık· •••q eınHında ve 
ıb eden bırııta mubtıc r adımları buldu. Danı ise 

' 6kouomık ve ııyasal ha· 
~· bııkı bir 11vaı olmuştur 
e olınajı da devam etmek· 

Yiik f1rh•ıl1rıa ortasıııdı , 
' ve acundaki mu11nlar1n 

•Jn kal1ralc onların fevkinde 

~dl alea •• laıl ile Utikba
~t rlni celbeden Briyan ılS· 
d edir, İİriyın bütOo tıluılar 

p •ti bariıın bekçi~i idi , 
1 

onfederaa1ouu._dU1ünce
rtıJa •••• • b&yük bir irade 
relc llİlibJ bir adamdı . Bü 
~ nıezlyetlari Cenevrede üı 
r dtıı.., amma, li,ık oldukları 

e~f. 
lte,.,ı olabU...ac ıL . 

k '.-•ndlnı 
bü:.••~ 

1
•e helcUyebilmek 

n •• en ditlnmelc 
. Beklemekle beraber, ı.~;~e 
izlerle "aııf m1t ' verimli ve 

; ••eriilıre -.bib olan 1ıpın 
~unun istikbılioe olan ioı-
• ıybetmeden ilerlemek ge-

bi~ lrötU v11iyet iıpan1ol 
ı ı &enditine te tereEU mü • 

.::~~· C»İllan r&niıini kaybet
za · 0 sft• oldofu gibi 
kıı~••larrlı da iıjlıayC>llıtın 
, 1 

10•.'~0 ~e fena iıtikamet 
~ berıderı . daima hılııız 

.. ~~ar ıebebıiz dahili bir 
lll&U •de leuhBr etmiıtir . 

1•necek kudrette olmı· 
!'11nıınıeleri gereken lıim· • ... ıı .... 1 
~ a arın verditi dene 

te 'i•d•• ve tıktek d~· 
... ,lıt 

..:ı~ •e rabatlarıuı kaçır· 
~•r 1 ~ılmıdı . Bununla 
, dl 

1 
AllDıı lrıfa11 nefse rG 

,
11 

1 Pllıia ve vücud ıailı· 
•pı:•t aıkerleımek aayeıia 
~te~ırllecıtine inınmıı bu· . 
tle, • 
,~11111 •. •rkadıtları mevsim 
"'-l •ıı bir çok defalar tek· 

ttdlr lci Almanya bırıt 
-e."""•A..ılLL • Öader , l"çen ıün 

l 111••1ırın baıka ulusla 
i ~lli1ıtleriaden ayırmak 
.\t ealelD•ditini sayledi . 

1 ...... ırlcmta birlik içinde 
'-d 

1111
Jonal sosyalizmin 

-.ı'~ biriıidir . Bu ise kom' 
'•ttl . . i• bi trın mideaini bulun· 

• t ••heb teıkil etmek · 

...... , 
~il • berıbn b "l•-o b" -iy,t . ' u u • u 

tt1tı .. :~ .. A•rupa•na arkaıın 

Demokratık u serbeat bir ıe· 
kilde keodilerinı idare cl!en uluı 
)arın baldkt menf Htioe lcerıı hiç 
bir enternaayonalizm üstün tutul· 
nıaz 'e lbunun onları itibardın 
diiıllrmeğe!. hakikati tahrife ve 
yurdu lekelemeie hakkı yoktur . 

oturmuştur. 

Akşamı kadar kendi vesaiti 
ile kurtulmaya çalışın gemi buna 
ll!Uvıffak olamamış ve Türk gc· 
mi kurtarmı §İrketinia Büyükdt>· 
rede İıtasyoner Laoina vapu 
rrmdaa yardım iıtemiştir. . 

Lanina vapuru bunun üzerine 
İlkteıriade pıtlıyın iıpanyol 

ihtilalinin f cci v.lııları , tafıilitile 
öğrenilince bunları sebeb olan . 
adımlarla 11yıHI partileri itibar· 
dan dUşiirmeğe kifayet edecektir . 

kaza yerine gelerek itmiyi sali 
men yllzdlirmilıtiir. 

iakıtaa uğrimııhr · 1 
Makalenin tabibi olan Paul 

Ulu11I sıyısının tedrici ilerleyi
§İad~ bir yavışlak olurıa bundan, 
hükumetin battn• seçebilmek için 
gerekli olan elueriyeti kaybetmek· 
Je beraber hürriyet ve demoknsi· 

Yunan gemisi buğüa Kösteo· 
ceye doğru yoluna devam etmiş 
tir . 

lran - Irak sınar 
anlaşması 

ye olaa iaanlırlnı da kaybeden Roma : 10 (AA) - İtalya ile 

ef er mo&kovadaki ateıemiliterini l 
geriye çekmekle Amerika bükô 
metirıin japoaya - Amerika 
ile Sovyetler ara11nda müıterek 
biç bir askeri menfHt olmadıtını 
g6ıtermek iıtemiı olduf uaa tah
min dmelctedir . 

ldmeeler meaul olacaklar ve ulu- Irak arasında bir doıtluk mua-
.. ı hakimiytl~ knn . ıı teş ye diaa- bedeıi yapılmak için bir kaç ay· 
mitle saıdıracaklardır · dınbcri devam eden müzakert· 

Dizel motörlU bir 
lokomotif 

lıpınyol Cümburiyeti dema lerin yakında neticeleneceğini 
gojiye karıı kendini mDdafaa et· bekteaiyor . Muahedenia §Ubıt 
miı ve enerji ile , fakat itidal ile sonlarında imza edilmesi milhte· 
ve §İddet 1rastermelnizin ıalib meldir . Yarin Bağdadı hareket 
gelmiştir , edecek olan Nuri paşa imza için 

Şimdi de demagoJi ıcun kar. 1 tekrar Romayı gt!leçektir . 

1i11oda yeoi Cümburiyete dönerek F komu" nı·stlerı· 

Londra : 10 (AA) - Ji'ransa 
da yapdmıı dizel motörll) bir 
lokomotif burayı getirilmıttir . 
Bu lokomotifin ltcrObcleri vakın· 
d• yapılacıktır . S1atta 120 kilo
metre ıilrat elde edileceti Umid 
olunmaktadır • 

ODU ifti.ra etmekte 1 bfikumtte ransız Kap da harbe girecek 111? 

kartı beceriksizce ithamlardı bu· 
lunmıkta ve bu suretle de ayak· 

lınmayı ve bunu yıpıinlın ıeref· 
lendireo kanlı ve cinayetli ifrat-

Paris : 9 • (.A .A) Dahiliye nazir 
Sotyal iııulere~ Komooistlerin müşcerek 
nomayiıLrinin Yıl döoümii olan 

10/2 de 6/2 de ıathik edilib eyi neıi· 
celer Yeren tedbirlerin tıpkısını alma· 
jta karar vermı§tır . nazır bütün Ulu· 
ıon ıkhııelimine murıcaat etmekte· 
dir. 

Kap 9 • (A. A. ~ Mecliede bir eu· 
ale cevıb veren baıvekil İngilterenin 
giri§ecegi bir harbe cenubi Afrika bir· 
ligenio de i§tirak edip etmeyecegı 
keyfiyetioiu de böyle bir hadise kir· 
şıemda hilkümet ve Parlamanto vasi· 
(a.ıile beyani fikir edectk olan Ulua 
•ırafındıa kararla§tara•:agını ıöyle
mıthr. 

ları örtmek fttemektedirler • F • 
kıt bu amaclarına varamıyacak· 
lar ! Uluılar arHı ya,ıyııta keo- 1 
dileılne dlıen meıuliveti, üzer- j 
l~n~ki ndh~~ ~~~~-ı--------~----~----------~ lu11dakJ,rı umanıa ne oldatanu 

bilen jspaoy• ufoıtd Ve Jıpaaya Maraım kurtula destanı 
Cumhuriyeti- İ>ö1le ıeılılı •rG ' 
beierden acı garen bütUn ulusiarı 
heyecanJa selimluken:, uluıaa 

kendi yıptıiı lrauunlara olan de· 
rirı &a7111mı , iaqanlık hakkının 

evreoıellij'ini, harı§, dUıcn •e b&r

riyet için ve daima iler liyen soy· 
ıal bir adılet için kaıdeıçe çalı
ıacaldarıaı bildirirler . 

Llndbarg•in çocu6unu 
H•vtman öldürmemiş .• 

FJemioaton: 9 (A. A.) - Ben· 
ziu depolır1 memurlarından Bal· 
maoher l.,indber'in çocuğu kaçı
rıldığı ıiin onun evi civarında, 
içinde bir ınerdiven buluaaa ye· 
ıil bir otomobil gördüğüne 'e 
otomobilin içindeki kadınla be
rab~r bulunaa erkeğin ne Hanpt 
mın ne de Fi§ olmadığına şeha· 
det ttmiıtir . 

Müdafaa ııhitlerinio sonun· 
cuıu olarak dinlenilen Kerrsteci 
Mikle çocuğun kaçırılm11ında 

kullaoılan merdivenle Hıuptmı · 
ota tavan ar11u:acl• nokHD lıulu· 
nan tahtaların ayni ağaç tın ya . 
pılmış olmadığını ıöylemıwtir. 

- Birinci flrtikten •rt.n -

Bugıindılr ki utku/arı belgeleyen nlıanla , 
sancağımı• süslenerek olgıincdnc basıldı ; 
Sinesinde C11lun gibi parıldıyan mıanla , 
Tıirk bayrağı oromma ö5jıinçlerle asıldı ... 

Ötgıi11ç bize urgıilile gösterir ki bu gldlt • 
Kazanılan ulkuları k11şk11su:ca tamamlar ; 
Atalıirk'e gıivenerek yaptığımız lıer bir iş, 
Durak bilmez savaılie birbirini seldmlar ,., 

Maraı'ımm kıramnda g'5rı111mede11 dolaıan , 
Yu/dakınw lıavaaından e11glnlere ıılaıatı . 
Kurluluııın buyıimine canlar veren süneler , 
Yiğllllğl11 kanadına mışıl , nuııl 111nerler ... 

Ermeniler , Fraıuızla birleşerek ordular , 
Getirterek Tlirke üllim piUwım kurdular , 
Sa11dılar ki Tıirk ölm1işlt1r , Tıirkdc erke lwlmmmı , 
Tıir/1. 'e ıssı, Tlirk'e arka olwı kimse kalmamış ... 

Ermeniler , Fransıza itran verdi buy/ece , 
Fransızlar gl'iverıdller Ermen/ye uylcce .. 
Karıılıklı bağlılıkla ellerine Jıingiilcr , 
Alıverip ; Türk oğlunun gıir sesini yördıiler .. 

Bil inamş söyletirken Franstza rumbalar , 
Apanstzm kafasında pallaumca ltombalar .. 
Aman uermcz Türk oğlumm gorkeminl ğördulcr , 
Ermeniler , Fransıza çür11k çorab 6rdı1ler .. 

1 

•ıı~: d uye. ııd deA ildir . 
de le ;

1 
•r lu Hitler , uld ~------~·------------

inandılar bülıin acun birlik olsa Tıirk ölmez . 
baıladığı aaı101ları baıarmadan Tıirk dönmez .. 
Atal11rk'ıin kazanarak beslediği bu uı Tıirk , 
Arkasına lşlemiıtlr k11rş11n geçm~z çelik kıirk ... ı 1• . " •ndıjı devrim me· 

dı- rıqa bu .. 
-.r1 t ~i ıualeıde evrim 
aaa,.: t b ~tnıeji , mutedil 

ercıb eylemektedir . 

- TAYMIS -

Tarsus Belediye reis
ligindan: 

« 160 » liro ücretli Tarsus Be 
lediye mühendıslıği açıktır. Evsof 

ve ıeraiti ldzımeyi haiz obnlarm 
mu@adJak evrakı müshile suret

lerile beraber belediyemizo müra

caatları ildo olunur. 4978 

J-6-11 

Maraı aenln geçmlıtekl gararlığuı sayılmaz, 
Yumrıığunu yiyen yadlar ugkıısımd(ln ayılmaz .. 
Ondürdlincıi yıldömimıin kıdlu olsun CIJ Maraı , 
Yeıll ova , gıizel yurdLar saygıcmdır lıep dağ taı ... 

Baywdırlık yolunda da yükselecek lıer yrrirı , 
Atatürk' ıi11 güzıi.ndesin inan buna lıem sevin ., 
Parlı1Jacak uygur luğun ışıyıula her yerin , 
Alatıir1''un!9önlündesln orasını bll t·viıı ... 

Zeki~Aolarsal 

• 

1 

"rdk: s 
~ ............................... . 

Asri ılDemada 
11 Şubat pazart~si Akşamından itibaren 

Mevsimin en müstesna va an muhteşem fllmi 

---Kırk ikinci sokak--. 
Verner Bros şirketi tarafından iki milyon dolor sarfile vücuda geti

rilen bu filimde on sinema yıldızı rol almııtır. Ayrıca on bin genç kızın 
iştirakile tertip edilen bir güzellik müsabakaemdan seçilen birbirinden 
güzel üçyüz gene kız tarafından misli görülmemiş revü ve dans sahne· 
leri filme müst~sna bir ihtişllm ve azomet bnhşetmektedir. 

Ayrıca : En yeni Diinya havadisi 

Bugüo gündüz iki buçukta umuma ft-nzilith matint 

Maden kömürü isterseniz 

Fabrika ve sobeler1nızd• Zonguld•iın yıkanmıf LAVE MARIN 

" 
)) » 

Y o r 1 i 

)) KRIPLE 

KOK 

Döküm ocakları ve » A 1 m n n KOK 

Salamandra )) lngiliz ANTRASiT 

KömUrlarimizi tavsiye adarız . Size da

imi hararet va tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde dep':'muz 

vardır • 
Adaoada Sel4nik Bankası eıraıındı 

1 3-20 Muharrem Hilmi 

Alsa ray • 
sıneması 

Bu aktam 

Hn güzel filimlerinden biriıini daha taktim eder 

Çanviç 
Mümeuili 

KUçUk daktilonun unutulmaz ylldızı 

llulOlorl 
Kıiçılk Daktilo filmi sizi nasıl :::ok ve eğlerıce ile iki saat 

yaıattı ise 

Çarıviç 
•'ilmi de ondan dıb• nete ve sevkle yaıatıcıkllr 

illve 

Dünya haberleri 

Matine : 
Bugün saaı ikide 2 filim birden : JANRT MAKOONALO 

Sibirya mahkumları 

Benli kadın 
Gelecek prolram : Saygun gUzell 

Kedi - Keman - Ramonaunro - Jıaet 

4981 



Firtik 4 

Adana Borsası Muamelel~ri 
PAMUK ve KOZA 

--ıGİo Fiyatı 
~---

En nz En çok 
K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 
C t N S 1 

Kılo 

l_:P~i~ya~s~a~p~ar~la~~~·~"--i-~~--ı-----ı 1 
Piyasa temizi ., -------
Iane 1 
iane il 
J.ı.:kspres 

J~K~le~,v~la~n~t ________ _... __ 
- YAPAGI 
~B~e~ya~z------ı------1----l--------ı 

Sivoh -
Ç 1 G 1 T 

Ekspres 1 
l-_!!la~:r~~i::--:.7'.yr:e=m:rli:.;k:--,,--- ------ ----- ~----------• 

.. Tohurohık., _ 
_.::.,· -~::.:.;,;;.;.;;.;...;;,;.._...._"'iH U B U B A T 

~~.---------

,. )'.erli 

.. Men tane 

Arpa 
-Fasulye 

ulaf 

(Türk Sözü) 

Nafia baş mühendlsli~lnden: Devlet D. yolları Adana i-.ıletme müfettişli"" 
l - Seyhan Nafia dairesi için 'J' od' 

mallrutı' ( 30 ) otu d b. h 15 2 935 t ·ı · d · · 1 ·.ı· ı · saıı tieri z ca ır ın eş - - ıırı un en ıtıbaren Adana - Mamure arasında tren erin gıuış , ge ı ş 
yüz lira muhammen bedel ile açık gösterilen değişiklik yapılacaktır : . . lentİ1~ 
eksiltmeye konulmuştur. Adana - Mamure arasında işlemekte olan 514-513 Numaralı muhtelıt yolcu trenlerı ıt 

2 - Hu İ§e oid şartnameler ların yerine 532-533-534-536 numnrah yolcu ray otobüsleri iştiyecektir. . 
1 

.. r1odl 
d t .. Jerı ~ 

ve cvrok şunlarllır : A ana - C•,yhan arasında işlemekte olan 523-524-525- 526 numaralı ray oto JUS 

A )- Eksiltme şartnamesi 537-538-539 numaralı ray otobüsleri işliyccektir. 
B) - Hususi şnrlnnmo Bu my otobüslerinin gidiş geliş snatl('ri aşoğı<la gösterilmiştir : 
C ) - ~Iukavele 

İsteyenler bunları bedelsiz Na-
fıa dairesinden nlabilirler . Gidiş Trenleri 

3 - Eksiltme 935 senesi Şu- fstasyonlnr 532 
batın on altıncı cumartesi günü Kalkı' 
saat onda Vilayet cinimi enciime- Adana 7 -00 
ninde yopılacaktrr . lncirlık 7 _ 15 

4 - Eksiltme oçık olarak ya- Kiirkçülcr 7-27 
pılacaktır . jlisis 7-39 

5- Eksiltmeye girebilmek için Çakaldl re 7-53 
istekliler yüz on iki lira cllı kuruş Siı kdiköy 8 . 03 
muvakkat teminoı verecektir 4977 Ueyhan 8-1 3 

1-4-8-11 
Veysiye 8-28 
Mustabey 8- 42 

536 534 
Kalkış Kalkış 
8- 40 10-20 
8-55 10-35 
9-07 10-47 
9-19 10-59 
9 -33 11- 13 
9-43 1 l-23 
9-49 11 33 
Varış 

)) 11 -49 
)) 12 3 

Hergün 

538 537 
Kalkış İstasyonlar Kal kış 

15-28 Mamure 
" 15-43 Osmaniye ')) 

15-55 Toprakkale ,, 
16-07 ~lustabey .. 
16-21 Vaysiye )) 

16- 31 Ceyhan 10-27 
16- 37 Sirkeli köy 10- 34 
Varış 

" 
(}akal<lere I0-44 

" 
Misis 11-00 

Geliş 

533 
Kalkış 

11 - 00 
11- 13 
11-27 
11-35 
11-50 
12 - tO 
12-17 

12 - 27 
12- 48 

1_;D~e~l~ic~e--:---------------1-------ı---------------ı ~-----------------------~ 
Ku~ yemi o· . M N d. 

,, Kürkçüler 
)) incir lik 

Toprakkale 8- 55 .. 12-16 
Osmaniye 9-10 )) ı 2-3 ı 

11 - t l 12-59 
11-23 13- 1 ı 

eten tohumu --ı--------------· ışçı • e ım 
L~~t~s~:!!~~-------1·---·--;,-----, 

)) Atlana gar 
Varı§ 

Mamure 9--21 , 12-42 
Varış Varış 

11-36 13-24 
Varış Varış 

~~:!----------------~U~N~----'-------------ı 

•••• ----.....--~:.=.:.:.;;;._;:_;__ _____ ------------· ... ... ,, 
· - J: -.o ~ Diiz kırma ,. 
~ ı::: Si mi ı ,, 

---~ı--------

~---·--------o 5 -"$•nr Cumhmiyet 
:;2 ~ -.,,....,._...___;---=------ -------------· 
C"I =' _,,_ __ ,....--_.:..:."--------1---1-------
r-.. ı.>o Düz kırma ,, 

Alfa ,, 
Liverpul Telgraflnn 

10 / 2 I 1935 
Santim 

Vadeli 6 
Vııdeli 6 
Hazır 7 
Hint hazır 5 
Nevvork 12 

l'uıe 

83 
77 
07 
66 
38 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından ahnmıştır. 

- Liret 

9~ Rayşmark l 98 
.Frank" Fransız,, 12 O:i 
Sterlin "ln2iliz,, 617 75 
Dolar "Amerikan,, 79 10 
Frank "feviçre,. 

Sovyet süt makinaları 

Sovyet fabrikalarının yeni gelen süt ınakiıınlurı siitlon çok temi~ 
yoğ çıkarır ve fiatları çok ucuz olmokl:ı heruher diğ r makinalardan 
daha eyi kullanışlıdır .4999 Satış yeri : Osmonlı honkosı altında 

Sovyet pamuk mibzerleri 

Sovyet fobrikalnrınııı P~ııııık ınilız rlcri gelıli . \libznl~rimiz çok 
k llonışlı ve dnyanıklıdır. Mıbzcrle ekıleıı tarlalnrın ~ıopa ışleri çok 
is~ifadeli oldoğnndon çifçilerimize tavsiye .ederiz . Fiyatlar ucuzdur . 
Taksitle de vcrilir.4991 Satış yerı : Osmanlı hanknsı altında 

. 2-IO 

Yeni Otel karşısında açtığım 
diş muoyenehanem<le saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedn vi ve diş imali hqsusun<la 
muhterem müşterilerime azami 
teshildtı gö;:terdiğim gibi cumo 
günleri tukarn için tedavi ve diş 

1 çekmek meccanenılir . 
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1 lazineye ait yokarıdıı cins ve 
miktarı yazılı tarlaların iki senrlık 
icarı 16-2- 935 hrihino müsadiC 
cumartesi giinii Silat on llörlte iha. 
le cJilmek iizere on beş gün müd 
detle açık :ırtırmağu çıkurılılığın. 
dan toliplcrin yüzde 7,5 teminat 
ak~·olarile bir likto Milli fünldk ida. 
resine müracoatlıırı iltln olunur. 
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Hizmetçi kadın 
aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 
kadın aranıyor. Mathnomıza müra-
caat edilmesi . U. 
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On iki yıllk türksözü basım evı 

Bu g'iinedek yaptığı basım iş/erile g'iiney AnaJold : 
her yöresinde büyiik bir iin kazanmıştır ~-il' g Türksözü basım evi , her çeşit harft~r, , ~ 
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ince , en özenli ve en temiz basım işleflll1 
şaracak bir kurumdur • 
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Türksözü gazetesi I 
Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel ya 1/ 

ve ülkemizin her yanından • gelen duyumları okıJr 
yaydığı gibı 
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Doğduğu günden beri büyük devrimimiz uğruna inançlı, 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştır . ~ 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yaP 
· tir•da'' 

TürksözUnün yıllık abunası on iki , 6 aylığı altı ve Aylığı da bır dl 
Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılınca~ ~ 
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Ticarete 

Ait fe nni tahlila ı 

Kimyager ve kimya mual. 
timi Ahmet Rıza kiınyo
hanesio<lo yapıl ır . 
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