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PAZARTESi 

On altı mustakil 
• • 

./. Onder Atatürk diyorki : 
~ 
" ~erbest çalışacak samimi yurddaşların 
~ 

1
a ulus kü~süsünden yapacakları tenkid-

1 er ve söyllyeceği mutalaalar faydalıdır 
--~~-----·--------~ 

16 Yerde mustakil saylav seçilecek 

1 AlaWrk 
ı· taobuJ 2 ( A A) - '· T b ı' 2 b e - cektir. Cumhuriyetçi ve milli 
H 1'; u at 1935 Cumlıuriyf't yetçi olmakla beraber fırkamız 

' ' unı lUA O 

ttıu . u 1 nyaı.et divaoı, u- proğrammdıııı başka bir p•oğ-
ını ıdnrc l . . f . Rtubu . ıe} lı, ırka mech r ınla 'f' fırkalı olmanın tob i 

v<'k il . ıdnıc lıryeti \'e icra kayıtl n dışmda serbest çıtlışa- ı 
ı erı 2 Ş Dot b ubat 1935 te cnk samimi yuıdda:.fanıı ulus 

k'l" ınu nbçecle Önder \tatiir· 1 ürsiisündeıı yapo~ıkları h'n· 
ırı lıu,k 1 lard .. nn 'ında toplannııl< kitler w söyleyecekleri mutlan· 

ltt ır. Yeni r(m e asları mil lnrla milli çalı.,ınaııın ku\ vet!c-
ll'ı c aı·zolunae k b yanııame nece-ği kaoaatıoda buluım)oıuz 
ad:c~~ki.1 ayin, larıo yerleri 'e Bu } olein geçirdiğimiz dört yıl-
~ k erı hakkmdn miihirn mü- lık teerlihe fırka <' a lıırıınızrn 
ı:k.~rclcı cereyan etmiştir. Mü _ 'c fırka hükumeti çalışmnları-
ır. 1 3} 1 vlnu arn~ıoda azlıkl ın ıııo ulus öııüude } apılao t nkit-
•.u·n ı l 
•ayı 1 > )'Uf(.Jda !ardan dalıi Jeılo karşılaştmlm sı'1a fır at 

llaı~vl . cçılıne i içiu Cuıhuıiyet vermiş ,.c yurddoşlarırı t>i) s al 
eirı ırka ınca yardım edilme· olgunluğmıu artırmıı;;hr. • 
llıj e .r 8 itib riyle karar veril Her gün h"r n·"i1e ile dii 
'> §hr "t t•· k .. k 1 · ·· d ''ki · · t ki f •l ş l · ıı ur muza er~ erme şu u erını ve yap ı anoJ ır l >attıı dernm edecekıir. kn içinde \C fırkalılar arasında 
At lanhul 2 ( A.A) - Oudcr olduğu kndar hütün pırddsşlıı-

lllürk'" • l ·· k l · ğ' J 1 k Un , Cumhuriyet Halk rıo ta wuı·a n Jtsmc arzeto1e •ı 
lb 

1 ~ 1 t<'şkil:ıtmı? v ikinci srç vazife sayı:ın fırkaınızın bu ka 
&•kt~ı ~re bt-}aıınnmec:i . uha•ı ı ra•ını hildirirkf'o fırka teıkila -

.. •zı • • k 
811)! · ıırı Cuma günü ) apılarak tımızclau 'c fırkalı i ·inci miin 
lı •v seçiıni i teri üzerinde ça- tcbib'erdeo yukarıda yazılı \8 

~an fır~a u A • J'k ı· sıftııki rnüstekil namzetlere rey }ca· fDl mı reı ı c nanı 
ti 1 IUtcliste dr mii tekil üyde- veı melerioi istt"rim. 
i~~nb;tunm sıua iınkıtn vernH•k Birer sn) la' lık }eri hoş bı· 
ho ırkı. nnmzct listesinde 16 rnkıla nk olan yeti r "unl rılır: 
tı. ~er hırahnıa)'a karar , eT nl ara, Afyon. uta]ya, de· 

11 Itır. 1 l 1 ı . oizli, E kişelıir, ton >u , zmır, 

hct ~~a~ı~Ja yazı lı \ilayetleriu Kon)n, Kütahya, · ha ' Toknt. 
İçin /'en de bi er soylavlık yer 1\luğlP, iğ<IC', ) oıg t, Ç ulu11. 
., ırka ııawz t gö termiye ve ke tanıoııu · 
'\it" b :.::.;.~~.:_..~--~~~--:"""==-'-
s ~ salg nına karşı İtalya Avushırya ara-
aghk bakanhğının bir Jsında yeni bir mukavele 

Öğüdü . Roma 3 [ A] - İtalya ile 

bnt 1\ ~AR\ : 2°(A.A) _ Sih- Avu tury rasıııda dün akşom 
e ı t b , i bir ınükavel" imzalanmıştır. 

titı•len ç m ı mu 'ene ' idil ' Bu nıukevrled ıı maksad iki mem· 
lı;- k 1 .son :z ma lar<la pkıu 'c le ket nnısındn gtrcl sanat ve 
tib 

8 
~~r çok nıeıul ketlerde gı 

ltırd 11 gıııları ba g-östt'rmi , e gen: k harsıı ı11CI mülıadeleleri le 

ll z) Ullluz 111 'Dıı şehir! rinde de .. c~•-l _r_tı_n_~k_t_i_r ---~----~ 
le" e. 'c l>oğeı ha talıkLıu adrt- J ınıızııı ı;ok dıkkatlı d vron11rak 
lır zıy~d gfoü 111 ~e bııs mı .. _ oğnk lı111tğa .,ehclı olr.cak bal 
llt tl •mrHki halde ne dışarula lniıı ınüuıhün (ıfdnğu kadar çc-
lıa e 11:Cride görül 11 , k'ala da ldum lcri \C lıa t zi}aretine 
~ır 1b 11~ 1 11 her lın"gı 0;;,r dig r g tmemrleri 'e her suretlr. silı 

n lalı'-ln tı .. "I ı ti · · ko r uınaı•"' ı•nlı._,ına)ırı ltıckt I ı;ı; ı mosı go ıı me- ı.. ctılll l"'" ı." .. 

(_ ır · U ıuuııln btra!r lı ı. ta\ ive olunur · 

Askeri rütb'elerinj 
1 Türkçe karsılıkları meselesi : 

.- 1 
1 

lstanbul: 2 ( A. A.) -T. D. 
T. C. umumi kaıihliğinden : 

AskNi riilheleıin Türkçe kar 
ı;ı1ığı hakkında bir iki giinclen
bai gazetelerde çtkao lıaberler 
tamamile yaulıştır. A keri term -
ler için epiy zı.ımnndır harlı A· 
l·ndeınisinde çoJışılmal·ta idi . 
Türkçe karşılıklnnn bulunma. 
smıin Türk dılı Tetkik cemiyeti 
\ e lınr h Akademisi t türkün 
yüksek İr:;ad•arrndAn ist'fa•le et· 
mişlerclir . Hü} iik E, kanı barbi
}eniu telkık etmt'kte olduğu Lu 
kaı{lhklar r~ ında gazrıelerde 

neşreodılmi~ olanl rıo biç lıiri de 
) oktur. 

Harb Akı:drrui ·ne '"' muhafız 
ala} mın hnzı kılelsrında lecıiibe 
0 1nrak tcıkilt cdilruekte olan 

özler hu tetkik \t' tecriihe biı 
tikten sonıa mnk,ımuıdau resmen 
ordtı)a tehliğ edil. cektir. 

Paris borsasında bü-
tün 6sham düşüyor 

P ris : 3 (AA) - Pe1ri bor
sası n.Jaki 2 Şu lınt \'llZİ yeti şudur: 

E b<ım hor a ı iş yokluğu do-
1:1) ısilc haftayı eğır bir tun yiilJe 
bitirmtktec!ir . Taahhütlerin ifası 
kafı ıler< c"de nıukabtle görme
dıği ıçin Hatların heyeti umumi· 
yesi Ozeriode müessir olmakta 
dıı: . Bir çok eshamdıa, bilhassı 
banka kim ye\ i me\ ad 'e kömür 
esbamıuda bazı mühim geriltmc 
ler ka)dedilmiştir . Süveyş knnalı 
hisse sendleri müstesna olmak 
üzere ulu lar ar sı cshenıııı bir 
çoğu ağırlemıştır . 

Yevticin nutku 

Belgrat 3 ( A.A ] 
ojaoı;ı oıub birinden : 

Yevliç raclyo ile neşredilen 

hir nutkunda silah ynrışıııı durdu
rnbiltcek uluslar arası bir muko· . 
vel~ akdi ile ciddi bir iti!Rfa va
rabilmeği clüşUnroeııin rnüşklll 

olduğ\ nu söyJcdikteo onra cm 

niyet meseleleıini başka c as üıe· 
rine kurmak icubettiğini tasrih 
etmiştir . 

Bununla beraber Yevtiç lıu 

işte A\•rupa itilnflarıoıo büyük ve 
müsbel bir 'akta olduğurıu kay
dederek ouu clılc etmcğe muvaffak 

olan Lavalat son derece seno ecmit 
tir . 

O~lENLER: 

Yüküm bağhhğı .. -·-Kııllıir bakanltğı bir yayım 
yrıparal. okul lalebelerlrıin res 
mi lwlıiblere r girmesini 1 lıalla 

onlarw lopla11lılar111da bulun· 
masmı bile yasak elli Bu ya
saklan polisin de habel'i var .. 

Lôl\lrı geçen c11111a 9ıi111' lİ 
rcsmı ll/, uıaçlarwda bir çok 
0/1111 lalebl'iainin /akımlarda 
yul.ıim alarak alana çıklıfjlnı 
ve ka11111rııw gö:ti 0111i11de Jıa 
rrl lınl'll lop oyıınclığ1111 /Ji::. yör
duk ı•e im crsarl'/ l.r.rşıswdu 
parmak ısırdık dofjrwm ... 

F.ı/w/ ocalm bumı ml'klelı 
1111 w ll im 11 e hin fl' c/l c r i ncl c n l>l r 
kimse yvrmulhıi ve polis im 
işe r/ koymak gerekllli!i/11/ 
/ı ,. 11dili!7i rıdrn 11/çi 11 duymadı ? 

OzerlerlllCI · rı'.rnıi y11/\ıim la 
şıynn mt·11111rlm mıı:a da mı yü
kıimlerlnl bl: lwltrlalaltm ur/ık'! 

-- •• lran ve Irak 1 
iki 1 omş·ı H' kar.le devlet 

ara ıoda can ıkı<'ı hır gc•giıılik 

1..:· 
ON iKiNCİ YIL - SA Yl 313f 

-

saylav seçilecek 
Karabulutlar m• beliriyor 7 
iran - Irak sınır anlaşamamazlığı 

çok gergin bir biçime girmiş -----. -----~ 
Basra körfezinde ingiliz harb gemileri 

dolaşıyor, sınırlara asker yığılıyor 
Uağ(lad ~ İrau ile Irak ara 

sıcdaki 8ıoır ihtilafnı111 l..ahi 
wahkemeQio he\·ale edilmesi 

ııin jıauda usnbiy tle karşılandı
ğı ve irnu onlusnoun lrok ını 
rında toplnuaıcığa başladığı halıer 
vcıilnırUc cfi r. 

Bu halır.T hülüu hakta cndi§e 
ile .kar:.ılanmı§ \C Irak hiikfııne 

tinin de t...aı şılık olnı ak sınıra os· 
ker göoderwesi lazım gt!ılıf!i İ · 
leri siiıülmcktedir. Bir çok İn 

giliz barlı g~mi'eıioirı nccm kör

fczirnl e toplanarak lrnnlılnruı her 

hanği hir l arnızuoo kıu şı koy

mak için ıetlhiıler aldığı H' 1ıaıı 

ordusunun "ı nır iiz rinde tı . plan· 

mağa heşladığı Lılıfirili) or. 

l~i biikfımf't m:innst halı çok 
gergindir. Hıı<lııddn kışlııyacak 

kiiciik lıir nıU ndf'ml'r in 'cıhim • 
neıicelcr \CrmFsi ilııimnlı \aıdır. 

- )
1
l'lll!Jllll --

İngiliz ve Fransız bakanları 
Londrada Almanya için çok ağır olacak 

meseleler üzerinde konuşuyor/ar. 
-.-~----~·------~~-LOi'lDHA : 2 (A.A.) - bii 

tün Lor.dm gazeıelcri nra ındn 
yalııız Daily mail llt'Şreltiği lıaş 
makalede diinkii ınükilrmelr:ri 
ıne\ zııh11lı ~trnekta ve r\ veldeıı 
beri nıiidnf aa etmekte olııL ital
yanın da iltilıak edcc<'gi Mı lu
gilız - l•'rıınısız lnlafııı ittilıık le· 
hir de.ki mütalaasını ileri siirmek
tedir . Hu nrctl" Almanp Av· 
rupanın ~arkıııda serhrıt kıla
caktır . Go:r.etelcr soo ıl .. re c ke 
tum lıir şekilde ı't>ryan eıru kte 
olırn düukii miilakatlar hakkın 
da deği ik malfımat veını r kte
dirlcr . Tımcı gQr.etrsi bugüu üğ 

etlen soorakı mükalcmcleıcle umn-

nıi mahiyette , fokal memnuni
yet \ criı i ncl iceler e lele f'd ile· 
ccgiui iimit etmektedir . IJaily 

mail \Oziycıi bcdhialikle miitalca 

hilrrek lıir formUI iırauıışluclır . 
.Hıı suretle Almanya mi<ıakları 

iltihak ctmekh· Frnıı~ızlnrm gö 
ziiucle iJfıh ızlannıa me de inin 

' t'll c aJı diiğümil olan emniyc~t 
ıne'lelesiııio halli için ~ 11.em olan 
İ} ui inlci:;ftfı kolaylaşhrnn ola· 

c·akıır . 
İngiliz idarecileri Lt: Frau a· 

nın hütiin bc.şka bir yoloa yii 
rüwek husu unda ıakatını istilı
sale ·1111 uınktadırlnr . Bıllıassa 
.lolın Sı) men bu yolun pnı
ıik c.t•hhrJerini izaha ~alı .• ını:.tır. 

Almanyn Vcrs ilk. muahe
de ine muh lif olarak yeniden 
ilihlarımakla bu muahrderıiıı 

asi< eri memnui) cllt•r kısmı iff' ) a· 
rımıaz bir hele gt Jmi tir . ir 
.lolın Sinıoo hu ~emil dahıliode 

Gerisi ikinci firtikte 

•• 

Şark 
ve 

andlaşması 
Lehistan 

Homa : 3 ( A. A.) - Giornolo 
d ltalia gozolt• i Lehistan hariciye 
ıwzırı Beckiıı boynnııtını pek mü. 
him olnrnk telakki etmekt>f• ve 
Fron a tarnfındnn teklif cdılip 

'ov ·etlerco ımizcılıcrel gören Şark 

onlllo. nın ınn Lclıi tnnıu iltihnkın
don imtina odnceğini ov\ nld1tn vo 
kopalı bir şekilde holırr vermekte 
olduğunu ynzmoktodır . 

Hunn muknhil ayni goz•·tc Tuna 
lıo' zasındnki iktisadi ınenfnntlorın 
miilornkki hir şekilde tanzimini 
istihdaf eden ltıllyo - Fransa iti
loflnrına l..ıt•histnrıın iltilınkını hii
yük bir mcınnun iyctle kaydetmek 
tcdir. 

Ökonomi bakanhöının 
muamelAt MUfettişli

ği n& gelen mektubları . 
A ' KAHA : 2 l(A . . ) - 1k· 

ti at 'ekalctintle muameleleri 
alelade me e clrlcıde ~8 - aat 
tetldkn mübta': mest lelerde bir 
hefta içilllle intrıç \C ılakadarlu 
rıuu tehliğ eılilmeoıi~ lıusus1arı 
'r hu hahta alika<larlar t<trnfın
claıı vcıki nlacnk şikayetleri takib 
için munım lat müf ctt i~liği adli
ve hu usi hır miif etli lık lt ise 
dildiği mahimdur . Bu müf cltiş
lik tal'af rndan ene sonu müna-
9elıetiJe yatı merkez dairelerine 
52.603 mektuh gelmiş \C gerek 

bunlııra r.e\ab ve gerek r~ en 
olarak da. 19. ıüt mektuh çık
mıştır . Aradaki rakamlar hıfıc
dilen veyn :muameleye mühtıç 
olmıyan kağıtlardır . luamclc
lcri ,bitmediğinden dolayı 1935 
senesine devredilmi kağıt adedi 
171 dir . 

Rusların satan aldıklerı 
eşya 

BE R UT - Hu" •heyeti ham 
mndclel r ~ntm ılrnıia de'am 
etuwktedir . 'on defa 50 bıu al
tunluk ham deri ;ile 15 bin al
runluk yiiu almı§lardır . 

edecek bir çıkmaza yoklaşıl-
dıgıııı ynzmııktadır . 

DaiJ) telgraf taSUV\'Uf cdi· 
Olüm cezosı giyen AyŞe 

lco iıilifın biiyük kısmanı ifşa 
ed cegini zannı•ımekıedir · 

Deıly i kf~ eltlt edılec·ck iti
lafın İngillcıc taıufııu.Ja yeni le· 
ahbfül teminatları ilıtfra etmi)e· 
·eğiui liylemektc•lir · 

Lonclıa : 2 (A.A.ı - Heuıer 
bildiri) or : 

İngi l iz Ye Fraıı ız uazırlaıı 
are ıudaki giirüşaıeler şimdiye 

kndnr hi · hir mii het Deliceye 
\armamışlır . .Bu gUrtı~mrlt rt' 

cumnrle i giiııli de dt\8m etlile
rek ak nn iislü nihayet \'t:riluır 

si Ye müşterek hir resmi tr:hliğ 
ncşı ol noına ı mulıtemelrlir · Ln-

\ 81 paznr gliuü iiğleılt"n onrn 

Londı adan aynlm~ğı clü ünii
yor a da Flaııclin haha ıati1ini 

oı H rr}•nin Sa) fiye~iuıle geçi 
rccek ve orada Chembcrlnin ile 
bazı nakid me elcleri hakkındı 

göılitC"t 1 tir • Dünkli gföii me
lc•ı· iki tarafın l,j, lıirine voziyt·t 
hakkında nokıai ııazar lıildirmc
si ~ck lintle ge""ruiı; v~ hir o iiııki· 
liit lıaşlııngıcı :.eklioi almamış 
tır . 

iki lllc'mleketiıı 'ük ek idare 
adamluı harici ~ıesrlelerinin 
açık bir lılançosunıı ) ap:unk i 
lahlıııı 8Znltma müz11kereleriııin 
ye-ııidtn ba§lamasına mü, ait olR-

Dün makemeye yeni bir istida vererek 
bazı dileklerde bulundu 

lleraher ) a~ftdııp bir erkegiu 
karası' Du<lu ilr çoeuğunıı zehirle 
yeıek ölclihmek uçuud:ın dolayı 

iki kene i>lüm reznsınıı mabkfüu 
ı•dilrn hakkıoda da bu hüklim· 
ler temyiz muhakt mesiı ı·e lıoıu· 
lan Knrsaııtıh Ayş nin ele 
vam etmekte o1aıı dmu ınn ı 

oa düu i)ğlcrlen C\ vel 11gır ı·euı 

malıkcwesirıde hal,;ılmıştır . 

Ayşe ı::alo,ıa getirildi . \' u 
katı ahih Pçok çağırıldı . Bıı 
--ırncla haşkao ~e' ki : 

- Vekilın gelmemi~ ııe eli -
) onum . Duruşmana de\'alll ede
lim mi ~ Drıli . 

An,.de: 
Edin ha\ reiı ! cleıli Ye • 

elimle tutmakta olrlıığu hır ar 
zuh:ılı müha§İr 'n ıtasıle başkuon 
verıli . llu aı zulu lcla şu ı·ümlt•

ler ynzılı bııhınuyorclu : 

Yaşımın diizelmcsi içiu ikin· 
ei hukuk hakimliğine dava ı ilim . 
Dn\'am kanunsuz olarak ıctt"<lil 

ıli . llim I' ram )oktur . Şimdi · 
ye kndar alamadım . l\tüzalıunı 
tnlehim rcdcdildi . Evrak içinde· 

ki li re mııdbınce köyümüzün 
mu~larıııa teslim edilmiş elbise 
ve e:.yalarnn varchr · l..ntfeu \'C 

mr.ı hametcn bun la rı <'el bederek 
ahut orada alelusul sıttıl'arak 

he<lt•lioin hu haıç için tarafıma 
'erilmesine dclaleıinbi dilerim. -

rzulıal okuımb bittikten son-
1·:t ''ııkot Sahih tıçoktı mahke
me aloııunn girdi . 

Bnşkan 'e' kiı in ... orµusunn 
Cumhutiyrt tiidclti umumi 

muavini .. c>ıt"f ; dor.ya nrnsında 
bulunan listrsiııin çıkarf-
tırılBl'ak menıuriycıi 'asıtasi-
lc Karni ah Cumhurivet MUddti ,, 
umumiligine a«inclf'rilnı~ıi iıtc
ğiııde bulundu . 

Mahkemece do ) n ara. 11ıda 
buhıoım r:;ya li tf' inin çıkuttırı. 
larak Karni alı Cuıuhmivct Müd-,, 
dei umumiliğinc göndcıilme!!ine 

Ye ikinci hukuk hakimliğinden 
AyS'f'ııİu ~aşının diizcltilnıeQioin 
ı~dtdildiğine dair ~v.-.rilen karar 
suretinin ""ıkertrlıb getirilmc!ine 
karar \Cıilmi 'e durusma 17 

~ . 
ŞulJat 935 e bırakılmıştır • 



Firtik : 2 

Orta ve cenub Amerika- ı 
sın da Türkçe .. 

, Amerika olan akarca , akaııca ıözünıe brn-
Kriıtof Kolouıb uo vvel 1 ziyor . 

k k asır e 
yı keşfinden pe ço. öçmea Tekoının 

d Mekııkaya g 
urta Aıya an . olan Maya Tuıban . 
olarak: gelip yerletl1lb 

11ıduğuDl 150 Sariko . 
dT de u 

ulusunun ' '
0 

& teri ikinci dil Taıko . 
ye yakın tllrkçe 

8 ı. · ve bu söz· Okotlaa . 
da arzetoııı 

kurultayın. ai<l bir Fransızca Zoka tepek . ( Aktepe . ) Zak 
l•ri Mek.s;~:~~JJJ ( Tepek ) yıai Maya dilinde ık demektir • 
eserde gö .. ünden iıtidlaleo bul· Guatemala' da bulduğurn keli· 
( Tepe) .•oı. · meler: ızah etınit1ım . 
dut;~: bir ( Tepek) kelimesile Ahuaçıpan . 

"k da buluodu~um yüzden Tıkal . 
Mekıı • k , Ç 

. ade sözlerden şev ve cesaret ama . 
zıy L bu kere de ortli ve cenubi Totomkapao . ••• ,... . s 
A erik• kıtasındakı memleketle- alama . 

· oıbatıraıını tetkik ettim ve bu Koban • rın 

olkelerde de tesavvut ve bOnye iti· 
barile ve hazan dilimizde de ma
nası olan epeyce miktar<Ia dağ , 
nehir , şehir , kasaba f, körfez , 
burun, tepe adlarına teıadüf ettim. 

Birer ihide gibi ayakta duran 
hu ıöıler deliletile türk veya tüık· 
lt":rlc bir soydan olan tatarlarm 
orta ve cenubi Amerikada yaşa· 
mıı olduklarını zan ve tahmin edi
yorum. Mesela Paaıma ile Kolom· 
biya sınırı üzerfode ( Tatar Kuna) 

adanı taşıyın bir kasabanın ha 
§ıodaki (Tatar) sözünün bulun
mııı bir tesadüf neticesi olmayıp 
tatar ırkına mensup insanlar tara 
fından konulmuş olması kuvvetle 
muhtemeldir • 

Teleman. 
Yaıhı. 
Knnıiuılcan . 
Yaltepek . 
Hodduras'dıı . 
Yaruka . 

Ulua • ( Bir nehir adıdır . ) 
Nikaragua'da : 
Kiustan . 
Paoama kıtasında : 
Tatarkuna , 
Akaeti . ( Atlautik kıyısında 

bir kasaba adıdır ) . ( Akıotı ' ya 
benziyor . 

Tiburon . ( Atlaotik kıyısında 
bir burun adıdır . ) Soau ( buron) 

sözü ile bitmes\ dikkate değer . 
Kolombiya'da . 

Buga ( bir şehir adıdır . ) Bo· 
ğa sözüoe benziyor . 

Manta . ( Atlantik kıyısında 
bir tehir ) mında olsa gerek . 

Kera mantJl . ( Bir şebir adı ) 
Kara mandaya pek benziyor . 

TuUcao. 

Türk Sözü 

lnğiliz -·Fransız bek anı 
- ~irinci firtikden artan -

Fransa ile İngilterenin Almanya 
hükumetine Verseilles muıhede
eindcki askeri memnuyetlHin 
kaldırılmasını \'e yalnız Rehn 
nehrinin sol uhilioe ait abka
mm muhafaza edilmesini teklif 
için itilaf etmek mecburiyetinde 
olduklarmı söylemiştir . QMama· 
fih İngiliz col<tai nazarına ~öre 
bu yolda bir tekl ı f ancık Ce· 
nevrede Cf'hir mahiyetinae tama· 
mile uzak bir münakaşa imza 
edildikttn sonra tal1akkuk alını· 
rıı gırebilir . 

Görülüyorki ileri sürülen tez· 
ler biririndt!n tlHin hir surette 
ayrıdır .Frans ız silahları azeltmak 
konferansı esnasında bütün dtv· 
Jetlerin kendi :menfaatlarırıı mü 
dafaa hususunda nym hakka ma 
lik olmalarını istemektedir . Fa· 
kat Almanya :uluslar _dernegin· 
deki :mevkiini yeniden atmığı 
hazır mıdır . Eğer değilse , İo 
giliz teklifi :nasıl bir vaziyette 
kalacaktır . tHatta Almanya Ce
nevreye gelmegi kabul etse bile 
yeni yapmrş olduğu teslihatın za 
ruri bir neticesi olmak üzere dı· 
ğer hükumetlere nasıl bir emni· 
yet teminata verebilecekti • Ni
h.yel mühim bir mesele vardır 
o cla tamam bir hüsnüniyet ile 
imzasını koyacak devletlere bu 
anlaşmayı kasaen bozanların teh 
likrlerine karşı mukavelenin bu· 
yı icrayı temioatı imza altına al 
dııması meselesidir . lBu husus· 
ta artık bir İogili~ · Fransız ha
va mukavelesini rproıesto etme 
don kabul eden lnkiliz efkara 
umumiyesindc :münakaşa edile
mi)'ecek:derecedeCmeydanda tt~ · 
cakki eserleri görülmektedir . 

Londra: ' 2 (A.A·) - Reuter 
ajans muhabirinden ; 

Bundan bıtkı Brezilya harita· 
11ndı tesadüf t:ltiğim 4 büyük ne· 
bir ıdlarının sonları ( su ) veya 
( fU ) sözü ile bitmesi de dikke· 
te d. ğ,.r bir keyfiyettir . Çünkü 
memlek"timizde bir kaç nehir 
adı meseli Kneau , lncesu , Ak
ıa gibi nebir ıdlnra ( ıu ) labika· 
eile bitmektedir . 

Nazırların hugun Dovninge 
Peru kıtasında : Streette içtimai hafta sonu için 
Kasma . ( Kezma kelimesine pek alelade bir hadise değildir . 

Peru ülkesinde bir kaç kası 
ba ve sıire adlarının türkçede 
pek çok bulunan ( ay ) ve ( tay ) 
eklerile nihayd bulması (dikkate 
değer • Bu gibi eklerle biten Al 
tay , Kurultay , Tatay , Kalgay , 
Giray , ve saire gibi epeyce söz
lerimiz vardır . Elbaaıl türlıçeyc 

telaffuz ve teıekkül itibarile ben · 
ziyen bu cotrafi adlar dela)etile 
orta ve cenubi Amerikada türk 
veya tatar ırkına menıup insaola. 
rın uzun zamanlar yaşımış [olma
larını pek muhtemel görüyorum . 

benziyor . Bu bRdise İogiliz · Fransız mü· 
Katı Boya . kalemelerirıde mühim inkişaflar 
Yungay . vukubulduğunu tahmin etmektc-
Şaokay ( bir burun adı ) . dir . 
Arankay . kasaba adı Zınnedildiğine göre nazile-
Rekuay ,, ,, rin bu içtimada ,müoakaşa ede-
A d celderi mevzular<lanbiri Alma 0 • n aray ,, ,, 
K k nın askeri kuvve ti hakkında Fran-aya av ,, ,, 
Lirkay ,, ,, sız nazırları larafın<lan yapılan 
Isı iddianın takdir ve tesbitleri Fıan-ay " " 
Sara Sara ,, ,, sız nazırlarının Almanyanın tes. 
Şaban Kaaaba ıdı . Bıykuı libatı hakkında Fransız umumi 

demektir . er1'anı hal'hiyesi taraf rodan tan-
Sayam . Kasaba demektir . zim e<lileo mahud dosyayı İugi 
Otoka ,, ,, liz nazırlarını tebliğ ettiklerine 
Yauka " ,, dair bir rivayet dolaşmaktadır . 
Sarguntıy Bu rivayet doğrı.ı olduğu taktirde 
Perudaki coğrafi adların bir mcvzubahis vrsilrauın öğleden 

Dünkü yağmur 
Dün sabnhleyin başl ıyon yağ

mur ora.lıklı vo hafif slurak ukşo
ma kadar devam etmiştir. 

Takvimlerin yazdığına göre 

d~nd·Jn boşlıyarnk üç gün ,\evamlı 
hır fırtını olacnğı zaonerliliyorEıa 
da. şarımızda yalnız soğuk ve yağ 
mur olmuştur . 

Bu yıl yağrnurlıırın çokluğun
dan bağlarda fıdan ve çııhuk eki
mine ve bilhassa yctiştirHmiş olıın 
badem fidanlorına dolıa erken ka
lem aşısı yapıldığı söylenmektedir. 

Bıçak çPkmiş amma •• 

Mustafa oğlu Ziya ile elektrikçi 
Mehme<l oğlu llıson arasında çıkan 
kavga. sonunda Ziya Hasar.o. bıçak 
cekmiş ve bıçağı sokmamıştır . 
Fakat iyice döğılüğünden Hasan 
beş günde eyi olAcok kertede ya
rı.lanmıştır . 

Ziya hakkın<la araştırma , so
ruşturma. yapıldığı ve haki -
katen döğüp, bıçak çekip çekmo-
diği hakkında tahkikata başlan· 
landığı polis raporundan anlaşıl · 
mıştır . 

Ölüm 
Evvelki gün geM Aaat beşl13 

l<ornisnlı Varidat memurluğunda 
bulunan Duran , damadı KAztmın 
evinde müptela olduğu hastalıktan 
kurtulaııuyarak ölmüştür. Mer hu -
mun horentasına ve dostlarına 
sağlık dileriz. 

Yankesici bulundu 
Evvelki gün saat on eekiz<lo 

ev:ne gitmekte olan encümon kll· 
tibi Rahimenio elinde bulunan çan
tası kim olJuğu bil inemiyen bir 
yankes;ci elile çarpılmıştı . Ço.nta-

da. yirmi iiç lirı1 kadar para ile 
mcındil \'t>sairc vnrdı .. Rahime 
polise gi<le rı-• k birdenbire, elinden 
çantasının kııpılıp kaçırıldığını şi· 
k6yet etmiş ve polis Je hemon 

arnştırmalaru boşlamıştı . Yanke
siciyi kimse görüp tanımadığı için 
aroştırmn kuşkulu adamlar üzc
riııdo yapılmış ve bunlardan Osımn 
oğlu ilacı Ari! yakalanarak kıltib 
Rahimoye gö tcrilmiştir. Rahime 

çantasını kapanın bu adam oldu 
ğondan ısrarla durn kladığından 
Hacı Arif hakktn<la tahkikota gi 
rişilmiştir . 

Bir de ıunp da arzedeyim ki 
tetkik ettiğim Vivien de St. Mar · 
tin et Schradeıin Atlas Univer · 
ael de Geographie namındaki at
lasıda ancık hüyilk ve mühim 
ıebir • kasaba , dığ , körfez , bu
ruo adları mevcud olup asıl ehem · 
miyetli miktarda bulunan binlerce 
köylerin adları kaydedilmemiştir . 
BDyük mikyastal yuılmıo harita 
olui> da tetkik edebılscydim türk · 
çeye beozeyen pek çok ve mani
dar adlar bulacığımda itkilim yok 
idi . Her halde bulduğum bazı 
adlar dolayııile mühim bir etnoğ· 
rafi ve dil meselesı karıısıoda bu· 
lunduğumuı ımlaşılma1'te<lır . Bu 
bahta eözümfi uzatmaktan çekine· 
rek bulduğum coğrafi adları birer 

takımının ıonlarandı &'Örülen sonıa ceryAn edecek olan Fran 

( ay ve ( tay ) ekleri lürkçey.-: has sız · İngiliz mlikalemelerinden Bar dansözlerindcn olan Me lı
evvel İngiliz kabinesibin bu sa eklerCfea olm11ı hasebiyle dıkka med kızı Şaziyonin serho~ bir du 

Dan8özün kabada)· ılığı 

birer arzediyorum : 
.Meksikada bulduium coğraft 

adlar : 
Tututepek . Tutu maya dilin . 

de kuş demektir . ~ioaenaleylı 
Tututepek kuı ttpesı manasına-

dır . M '- . k d L' Çiltepek . eKll a a ır ya· 

oar dağın adıdır . 
Gıltepek · . . . 

Ç I trpek . Mekııka Reısı · 
epu 

0 
oturduğu tepeoin 

cumhurunu 

adı • t pek . KOçllk bir Tebuvan e • 

( M ltepe ) ye bcnııyor . 
farkla . 

11 

k Çıçek tepesi de 1 
çuçıl tepe · 

mektir • TDrkçede mevcut 
Akaace · 

le değer . bahki ictimaında ciddiyetle na- ruında sokaklarda dolaşıp soğa. 
zarı dikkate ılınmasını icıbetti. ı Şili'de : so a satoştığı görülmüş , g~cenin 

Betoıka . ( Şehir adıdı ) Ana· recek bir mevzu teşkil ettiği altında kendini bu llurumdo. karn-
ı tahmin olunmaktadır . 

doluda Betürke kasabasının adına ------~------- gola götürmek isteyen hekçiyi Je 
benziyor . Çillam . ( Şehir) . • tokat va tekme ile yanından korr-

Hoıkon . ( Pııifik kıyısında Yaşal ,, nıak istemiştir. Sonra llansöz ş~ . 
bir körfezin adıdtr • Oran ,, ziye zorla tutulup karogola geti· 

Kintay. ( Pasifik kıyısında Uruguay'da : rilmiş vo hakkındıı yasa muamelo 
bir ıelıirin adıdır . Dıyman . .Nehir adı . yapıldığı polis raporundan aola-

Kardal . Şehir adı . Kartala Tala Şehir adı. şılmıştır . 
çok benziyor . Kaa Çapa . ( Maya ) dilinde 

Tıhil . .Böyle btceleri teker- kaa değirmen taşı ve cep de çapa 
rür eden tUrkçe sözler vardır. Çır· olduğuna nozaran kaya çapa ol · 
çır , bülbül gibi . ması muhtemeldir . 
. Onkol. Brnilya'da: 

Aokud . Şehir adı. Türkçecle 
ankut bir çefit yaban örd~ğinio 
adıdır . 

Konçalı . Ka11bı adı . 
liağh Pulla . Şebir adı. Al pul· 

lu adındaki kasabamızın adına 
çok benziyor . 

Piıiro Pullı . Kasaba adı . 
Taltal . Pasifik kıyısında bir 

k111abanm adı . 

Talka . Pasifik lsıyısmda bir 
burun adıdır . Dedlz k .. ııarında 
olduğu ıdn münasebd de alır . 

Arjantinde: 

Çosmalaz . ( Şehir ) • 

Yardım . Şehir adı. (Yardım) 1 
kelimesinin aynıdır . 

Korumba. Nehir 1dı . 
A pa . Nehir adı . 
Belen . Şehir adı . ( Afyon 

1 
Karabisara 30 - 40 kilometre" • mesafede ( Belen Tehe ) nımıbda ı 
bir yer vardır . 

Mamoria Assu . Nehir adı . j 
İbigubigu Assu . Nehir adı . 
Atdşu . Nehir adı . 
Yukarıda adı geçen üç nehrin 

adlarının su veya fU ile bitmui 
dikkate değer . 

1'e1/ısia 1'ulurı 

Bir üfürükçü yakalandı 

.. Zabıtaca üfüıükçülük yaptığı 
bılmen ,\hıharrem oğlu Meh • 
mel a<lındo. birisi, üfürükçülük sa . 
nalına yine başladığı Uuyulmıış VO 

~erıdisi iş başınılıı yakalanmıştır. 
Üfürükçü ~fohm~<lin hiitün hu üfii
rükçülüğüne aid illetleri , vosıtela-
rı ile heraher tutularak adliyeye 
verildiği polis ropnrun<lan arılaşıL 
mıştır. 

Karadon gP.ymiş 

Yıısok olan .. koraJon ve şalvarı 
goymekte ısrar eden lsa oğlu ~a 
hud ndırıda birisi tutulmuş ve ya
sak cr.zusı gördii~ü polis rnporun 
dan anla§ lmı§Ut. 

Almanyanın 
silahlanması 

Versay muahedesinde hü
kümsüz k:·lan madde • 

Looura : 3 ( A. A. ) - llnvae 
ajansı muhabiri bildiriyor : 

Jngiliz ve Fransır nazırları dün 
akşam Almonyaycı aşoğıda yazılı 
tek.lıfleri :ırzctınek hususunda mn -
tabık kalmışlardır . Bu tekliflerin 
bütün ı.ıksıım ı yek<l iğorino lıağlt 
ve tatbikatı da ayni zamanda. ola
caktır : 

J - Alrnanyanın gayrı meşru 

olarak yeniden silahl.lnmo.sile hü. 
kümsüz kalmış olo.n Versay mua
hoJ Psinln beşinci moduosinio ip · 
tali ~1am ıı fı silahtan tecridi İcab 

c,len mıntuka hakkındaki koyıt 

bundan hariçtir • 
2 - Askeri şeraitin yeıine umu

n 1 bir silahları tahdid mukavele · 
sinin ikamesi. 

3 - Tuna v" Şark nndlaşma
lorının a.kti . 

4 - Almanyarmı Uluslar der · 
n r>ğ ;ne avdeti . 

Buna muvazi olarak 1ogiliz ve 
Fransız hükümetleri Almanya mu
vafukat ederse Alınanyn Belçika 
ve ltalya ile, AlmanyEt muvafakat 
etmediği takdirde ltalyıı ve B91-
tika ılo mütekabil teuafii bir hava 
mukavelesi akıli . 

Aynştayn'in kızlarına 
aid emlAk 

Berlin 3 [ A.A ] - Havas ajan· 
sı muhabirinden : 

Profesör Aynıtayn'in ıki kızı· 
na aid gayri menkul emlak Prus 
y11 bükOmeti lebiof! müsadere edil · 
miştir • Kıılardao biri 15 gün 
evvel ölmüştür . 

Almanyadaki beynelmilel 
manialı koşu 

Berlin 3 [ A.A } - Alman 
tkibi dün öğleden sonra yapılan 
uluslar arası manialı at koıuleran-

1 da uluslar mülcif atını kazanmış 
lır , Alman mülazımı Scblium 
birinci gelmişti r . Koşuda Hitler 
ve Goebbels d1ıbil olmak üzere 
bir çok yükıek şahsiyet hazır bu
lunmuıtur . 

Alman propaganda bakanı 
dış siyasa hakkınd~ bir 

söylev söyledi 

Berlin 3 [ A .A 1 - Pı opag"1o· 
ı da nazın GoebbeJs Cuma günü 
akşamı 20,000 nazi öoünda günün 
iç ve dıs politika meselelerinden 
bahsederek demiştir ki : 

10 seoedeoberi tarafımızdan 
müdıfıa edilen nazariyelerin doğ· 
ru olduğunu yani ulusal refah ve 
saadetin ancak ulusal haysiyet ve 
fikriyle kaJ,ul olduğunu isbat 
ettik . 1\.Iilliyctçilik yalnız vaziyet~ 
li ioacıoların bir imtiyazı sosya
listlikle fakir lerio bir vezifesi de 
ğildir . fikirlerde birlik içtimai 
sınıfların da yekdiğerile mezcol · 
masını temin edtıcektir . 

Ulusal sosyalist rejiminin ku
rulduğıı gündeoberi hiç borç yap· 
madık ameleyi yeniden işe koy 
mak içio bir çok müşküllerin ik
tihamı icab etmiştir . llaıı sanı· 
yide iptidai maddelerin terkibi 
bu tarzda ·imali keyfiyeti kadar 
il er !emiştir ki : ecnebi :memleket 
lerden satın alınması beyhudtdir. 

Hatib hükumetteki ıslahattan 
bahsederek A1maoyanan dış poli 
tikadaki mevkii için merkezi hir 
ıiya§et idaresinin elıemmiyetir-i 
kaydetmiş ve sözlerini §Öyle bitir· 
miştir . Hukuk müsavatını elde 
etmek için sarsılmaz bir azimle 
mücadeleye karar veı dik . Bu hu
susta hiç bir p11zulık wümkiio 
değildir . 
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•r Ilı ıçıode rekabete imkfiıı 

1 lydı ? 

\'ve~~c bu fık iı lerdir ki gitgide 
tada •nnyiulc ferdiyetçiliAin 

a)i 
11 

.. kaldırılma ına, soura st· 
d. ınucsıes 1 . • • • b' 

•lı:rı· c ennıu eyı trc ız 

ldui~' olml!.ktan ziya
1

de müm~üo 
Gk \ ""dar geniş çok ve bü 

ııııtela 1 . 1 . 
''' 'd 1 ' a ış "mesınc kadar 

1 Cr 'b •lthe · ı cıyet, her : tarafa 
loJ'i ı Çdlau bu ökonomik ide· 

ıı . 
.,R ~terede Vıcker , A ms 

•bi ' nilevcr ve Beadmote 
ınuaz 

1\ ltı ıaın tcşekküll ~ ir kurul 
l il &thf•b oldu 

• °'Uc sb· . 
t•ııj0 ırc pamukçuluk hir· 
ttecekarı ettıği misal diltkate 
iııi d .kndar manidardır : lstih 

tınl' nnıa ıııodanıo ılrğişiktik 
11•11 U)durruak zaruretinde bu 
'~i ~euaucut • r.ll) iinin başt'l 

hca et .. 
tı 11 d mu• haf< ları omuz 
•hı a ağır :rnrıayıı n , iikiinden 

Çok 0~ 11 bir) i.k. ltqırlar: 1 

Hunun içindir ki gereksiz bir 
konstrasyonun feci neticeleri Lu 1 

sabayide dnba geniş olnıak 'e da 
hı erken göründü. 

57 .000 000 iği 775.000 tezgah 
ile işliyen ve Almanya, Fransa 
ve Birleşik devleıleıiu umum men 
sucat ve pamukçuluk saoayiiodcn 
dal a büyük olan İcgi!iz men· ' 
sucnt ve pna ukçulıık .sanayii ev· 
velce 421 000 cımde kullırıırdı . 

Halbuki buğun, feci Lir 'axiyctc 
düımü tür • 1930 f'ylühında, bu 
sanayideki i sizi riu mledi 120. 

!arı ıse 

n güne 
000 bul nıu~ , dı :. p iya~n 

Japon ıekabeti ne günde 
geoişliyen bir ha teşki l etmeğe 

başlamıştır . 
çin umu· Vaziyeti kurlınunk i 

mi mahiyette bir tedbir 
lüzumu vardı . O sıralar 
olan fikirlere göre, ••Fc 

alıomesı 1 
du hakim 
rdiyetçİ· ! 

liğC",, nihayet vermek 
• 1 

ururelı , 

ldu • ilk akla geleıı aokta o 
suıetledır ki 1929 seue 

10 milyon iği ile çnlı~m 
lan yüz kndnr iplık f abr 
tek şirketin elinde lopl 

Bu 
i l>aşıııda 

akla O· 

ik~sı bir 
andı . Va· 

1 

ğı söyle· 
1 Zİ} etin ar tık kurtarılaca 

niyor1 kaybedilen piya 
niden kaza111la cağı ümi 

salnrın ye I 
Oi besle-

1 niyordu , 
fınrları da 
ek kendi 1 

Rasyonalizasyon tara 
vaziyetten istifade eder 
na:ıariyelerioi tatbik 
sevdasına llüştüler . Ha 
yauolizasyonuoun en ba 
rafları olan H. Montag 
nııı idare t ltiği İogiıtcr 
sı , yeni teşekküle yardı 
için oııua kendi direktif 
re teşkilatlandırılmasını 
tu • Bu teıebbüsüo ele 
neticeleri şöyle bülasa 

eltirmf' k 
un ras· 

1 

raıetli ta l 
o Norm•· 
c bauka 1 

m ct'Dek 1 

lerioe gÖ·: 
şıııı t koş ı 

le ett'iği 
edebili 

riz • 
Laııcasbirrin 32 buç 

~on İogiliz linsı serma 
liyen 225 pamukçuluk 
1930 da yüzde 2.05 ve 
yüzde 1,30 kar temiu 
yeni te~ekkülüo ilk s ene 
162 bio 368 İngiliz lır 
sehe 340 bin 39'.l ve üç 
382°785 lira zarar rUİ 

uk mil: 
} e ile iş 

şirketi 

1931 de 
etmişken 

ııi içi11de 
ası, ikinci 
üncü sene 
. 
r-rırsi so Bu vaziyet , 1932 s 

uunda bazı tedbirler alın 
buriyetiai gösierdi Müt 
baııuda bulunan şahısla 
tecrübe görmliş sanayi 
tirildi • Hem bmılaırı , 
rilrnlardaki satış meru•ırl 
derct·eye kadar ttşebb 

yeli vrrıldi . Bn sure 
ras) o nal teşkilatlandırn 
ter keılilerc k ferdi 1 eşe 
ğA)'ret c ısına avdet ol 

ması mec· 
ssesenia 
rın yeıioe 

t!rbıbı ge 
bcm fab 
arına bir 

Ü sclihi 
tleclir ld 
ıa r.5051 

bhüs ve 
ondu . 
nu§ olao Lıu cashiredc kanılı 

dığer iki toplu müesses 
d·ğ ı neticelerde ötekinde 
de~ildır . Onlnı ela zaın 
olup iiç sr.ııelik fe~liyct 
görülen zarsr ın } elulou 
Jogıliz liıurnı buldu · 
yonalizasyoo sı} ıunsıııın 

başka bir şey değildir . 

eoi11 vıı-
n . fnrklı 

r etmiş 

sonuoda 
949 biıı 
Bu, ras 
iflasında. 

- - lfrui J>o/llll. c Parl11 w11ler-

-----·---
lrakda demir Y ollar1 

et ; H GDAT - hükfım 
tün 'ılayetlcri pn) tahta 
yolu ile hağlamrık için l 
pıoj<· bnırlımnktadır · 
kııırln taılıik cdilccrk 0 

proje ile Limıuare : 1u 
ğer \ iliiyt tler lıiikamet 
:r.iıı e demir yolu ile mer 

bü 
d mir~ 

>üyük hı r 
Pek ye-
len hu 
ul ıl di 
meı ke· 
but ola· 

caklaıdır . 

,--Paranı! 
e haı·-

1 
Boş yere h·•rcama v 
cıyacaksan yerli m alı al ! 

' 

1 

( TiirkSözü) 

(s ON 
Atatürk 

Yozğada gidişinin 

yıl dönümU 

Yozgad 3 ( A.A ) - Atetür

küu ğc~en yıl şehrimize gelişle 

rinin yıldöniimU bu n"şnın h olk 
e' inde hüyük merasimle kutla 
nacak gece fcnf'r alayı yapıla. 

caktır. 

Adana Borsası 

PA f K - -

Yozgadda 

Yer sarsıntısı oldu 

Y ozğacl 3 (A. ) - diin ve bu 
gece şrlııimizde bir kaç yer sar· 

smtısı olınrı tur. Snısınlı bugün 

öğle fü:eri tekrar duyulmuş \C 

10 saniye siirmÜ§tÜr . Sar..,ı rıt ı 

şid<letli olmas ı na rağmen zarar 

ve ziyan yoktur. 

Muamelelc:ı.ri 

\C KOZA 

cı s J 
Kilo Pi>aıı ,_ 

:nııl :ı n Mikdar 
En az 1 En çok 
K. s. K. Ç. 1' ılo 

Kopımnlı pamıık -
Piyasa pıırla~ı 

,_ -·-,. 
Pi)·nsa ft> rnizi -,. 
iane l -- -

- Jnne il --
Ekspres -- - -
Klevlnııf · r- ---- ,_ 

y p G ı - .... 
Bc2•az 

1 1 Siyah -ı- ·-

1 

:! 

1 

Ekısprt'S -- Ç 1 G 1 T 
-- 1 

=ı=--ı -lunr --
-Yerli •'Yemlik,, ,_ 

'~fobuıııluk., ·-,. 
HUHUHAT -

Buıtdııy K ılırıs 1 
) ? erlj - - - -.. 
Menıan_e _ _ ~- -- -

., 
Arpıı 

--- - -
Fa ul)n - --- --
Yulaf ~·--

- -- ~ 

Delice 
·-

Kuş yemi . -
--ı<'.eten robumu '~-- --- - -

Bakla -----
Si sanı --- -

~ 

c c.__,.. u l 

•••• Salih ~~fendi -... - --- -
,_ 

,!::: .::ı ,. 
Ifoz kırma - ,_ 

~ 

.D cG 

.:J. :>. .. -:su:: -Simiı ., 
Ö5 ...... Cumhuriyet ·-- - -
:2~ ••• -- -

:s ,. -
~ C>I Dliz kırma ,. - -

Alfa 
-~ -.. 

Liverpnl Telgrafları Kambiyo ve Para !I 

2 / 2 / 1935 i Banka ındnn alıowı~tır. 
~·an tim l'tM 

Vadeli 
1 

6 l 8.3 Lirc ı 

1 
9 :K> 

Nay§ı)ıurk -ı 98 
Vadeli 6 177 -Frank"Ji'raocıız,, 1 12 03 
H ıı:zır '~1-1 01 i~ ~-

5 166 
~lt·rlio .. Joırilir, 618 50 

Hını ho?.ır Dulur .. Aınerikau.,----ıırı 82 
12 38 Nevvork l"nmk ••ı vıçrc,, 2 15 

ta -- , 
Maden kömürü isterseniz 

l 
Fabrika ve sobalarınızda Zonguldağın yıkanmış LAVE MARfN 

)) )) K HIP L E 1 
" 

, )) 

. . - . -- . )) y c r 1 i . - - - I' O K 

Dökurn ocokları vo )) Alman . - - - K O K 

Salomoııdro )) İngiliz - - -- A ,THA iT 

Kömürlerimizi tavsiye ederiz . Size da-

imi hararet ve tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır • 
Adannıln SelAnik Bnnkası s ı rosıııdo 

Muharrem Hiimi 498 1 

- -

f i rtik . . ~ 

Asri sinemada 
4 Şubat P«ızar rrlesı Akşamından ltibarf'n 

Gıi:cl Scsıı - A/ber pereJan - Uöy11k Arllsı 

Raimu tarafından bır süret 

fevk e/adede temsil edilen 

Muhabbet dellalları 
AYRICA : En yeni dünya havadisi 

Pek yakinda: Fransizka gaal 

Şaytan kız filiminde 
Bügün gündüz İki buçükdtı umum" lt'nzİfa ıı Matine 

E DEN 
4982 

FOTO 
COŞKUN 

"Agfa" filmlerinin her çeşidi 

Dıiııyaca meşlıur ( A (~ 14
"' A ) fih11!trl11 i11 ' 1 la 

:esi bulunur 1'iyatlar. dl{j<' r lmll'in morlwlardmı ucu:.· 
dur . 

Amatör işleri en kısa zamand'!l 
verilir 

Atöl\'e fotoO"raflara v~sika resimleri, agr"n 
~ 

disman ar . 

Talebeden tenz lô.llı ta· 

rlf c ile ucr el altmr. 

o•a 
1 o· ı ( COŞ1' LN • 

• ~ Cıı i C..:ivn: . 

Alsa ray • 
sıneması 

Böyük fevk •·iade Proğramların · ı de ·am ediyor 

Bu akşam 

Meşhur Rcıs Edibi TOLSTO 1 N Büyük <'s('ri 

Bası badelmevt Romanından ahnmış 

Sibirya mah~ümla rı 

mümessili 

lupevelez 
lıılııııriı H ' Arıi ıin i iınlı--rı l'ılıııin ulı t rrlif:i hkıııdıı ı 1111 lıir fıkıı ' ı ı İr 

Bügün güatlüz ıkıd c i\latinc son daf • olnrnk 

Madam Batır flay 
Gı•lrc ·/,· pro!/ram 

- Benlikdın 

~him C' sıll. ıi 

Lilyan haid - eyvan petoviç 

4984 



Firtik 4 

Plan yapttrmak, ders 
~ tmak isteyenler: 

· ·k' i dov-Lisel .. rin hirincı ve 1 ınc 
'b' 6ryede oku-rel•JrindP ve mekAtı 1 1 • d n 

. T lerın e tulon bilumum rıy ezi 1 ım . · 
. ı mtsahaı arazı i 
ders almak ve en b'k n torla ve 

f. tat. ı a 
ve topoğra ıyAya 1d rıp ök-

h 'tasını a ı ' 
arsalarının ar~ .• kuvvetli kııv-

k razılerını ı 
türme ve e tli kıymetsiz ve 1 

. ahut kıyoıe 
vetsız Y 1 ·ne cröre mü-
ıerefii şere 8 

.,8 muayyen nis-f iz yer orı t? 1 
. te ve ,, savı kıyuıet. tı>frik ettirmek ve 

1 
b t hisselere 

et e arsa larıno göre f'b-
arzularınal ve yaptırmak isteyenler. 

. plan ara 
nıye . . naa caddesinde Rontken 

Abıdın P -. . b 
8 1 doktor Nacı ey mua- 1 .. tehassı . N . 

ınu 1 • civarında muallım obı ban es 
yene na mürac.ıat eyleme -
ata.ıyası 4971 4-10 
Jidırler. 

lafta baş mühendlsll~ndan: 

ı - Seyhan Nllfia dairesi için 
mshruli ( 30 ) otuz çadır bin bl'ş 
yüz lira mubammP-n bedol ıle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Bu işe aid şartnameler 
ve evrak şunlardır : 

A )- Rksiltmo şartnamesi 
B ) - Hususi şartname j 
C ) - Mukavele 
isteyenler bunları bedelsiz Na

lıa dairesinden alabilirler . 
3 - Eksiltme 935 senesi Şu

batın on altıncı cunıarlesi günü 
ıaat onda VılAyet daimi encüme
ninde yapılacaktrr . 

4 - Eksiltme açık olarak ya
pılacaktır . 

5- Eksiltmeye girebilmAk için 
iıtekliler yüz on ıkı lira ellı kuruş 
muvakkat teminat verecektir.4977 

1-4-8-11 

lllUarlar totan fa"1kası IOdilrlO· .... 
1 _ Fabrikamızın ( 27323 ) 

Sandık tahmin edden hır sanelik 
naklıyatı istekli çıkmndığından do
layı 3 Şubat, 935 den itibaren (10) 
gün uzatılmıotır • 

2 - Nakliyatın muhammen he-

(Tftrk Söztl) 

T~RKiYE 
" 

llRAAT~ 
BANKASI. 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
RA~T ~D~Q 

-· 

dl'li ( 850) liradır. ·---------------------------------, 3 - Şertname parasız olarak 
fabrika müdürlü~nden alınır. 

4 - Muvakkot teminat 63 li
radır. 

5 - Eksiltme Şuhatın 13 üncii 
Sala gunti Saat ( 14 ) de Fohrikıı
da yapıfacAğından istı-kl lerin Fob. 
rika miıtlürlüA"üne müracaatları 
zalımdır . 4985 

Tarsus Belediye reis -
liginden: 

« 160 » lira ücretli Tarsus Be 
lediye mühendıslıği açıktır. Rvsaf 

'Ye ıeraiti lhımeyi haiz olanlorın 
mu111ddak evrakı müshile suret 
lerile beraber belediyemize müra
caatları ilAn olunur. 4978 

1-6-11 

işçi M. Nedim 
Yeni 01.d karşısında aç\ı{tım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azamt 
teshilAtı gö .. trrdiğim gibi cuma 
günleri fukora için tedavi ve diş 
çekmek meccnnendir . 

10 

Hizmetçi kadın 
aranıyor 

"vde hizmet görmek için bir 
t.ı or Matbaamıza müra-kadan sranıy • 

coat edilmesi · C: 

On iki yıllık fürksözü basım evi 

Bu günedek yaptığı basım iş/erile gilney Anadolunun 
her yöresinde bOyiJk bir iJn ka:ıanmıftır 

Türksözü basım evi , her çeıit harfler·le en 
ince , en özenli ve en temiz hasım işlerini Ba
şaracak bir kurumdur • 

• • • 
Türksözü gazetesi 

Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel yazılarını 
ve ülkemizin her yanından gelen duyumları okurlarına 
yaydığı gibı 

DoQduğu günden beri büyük devrimimiz uğruna inançla, baQlılıkla, 
anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştır . 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yapıbr 

TürksözünOn yıllık abunası on iki , 6 ayhğı altı ve Ayhğı da bir liradır. 

Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılınca gazete
miz her gün erkenden ,ayaklarına kadar g6nderilir. 

Belediye 

Belediye başkanlığınd 
:saat kulesinin yuvarlak çatılı ve kiremitli kıaan 

demirli bir beton plAka pezulıkla yaptırılac~ktır Sah 
isteklilerin bir ay içinde her hafta .~umartesa ve 

967 heşte Belediy~ Encümenine gelmelerı ıltln olunur.4 
28-31-3--6 

1- Mirza çelebi mecrası ilk müteahhidin naın ve 
üzttre, 345 metro uzatılacaktır . . d i 

2- Bo iş aleni pazarlıkla belediye encümenın 8 k 
3-- isteklilerin şartnamesini görmek ve yapılaca 

anlamak üzere, he; gün hHlodiye fen müdürlüğüM, :: 
· ı .. l • "l'PI len soO• .. ay içinde, her cumartesı ve sa ı gun erı ol!! eı 

daimi encümenine gelmeleri. 4952 2 

Karşıyakada Seyhan mahallesine giden 
ait 1500 metro murabbaınd1tkı yol fazlası 
şartnamesi dairesinde satılığa çıkarılmıştır · t 1 

ihalesi Şubatın 24 üncü pazar günü -ıaot on be~ ~ıaa 
isteklilerin o gün Belediye encümenine gelmeler• 1 

4-10-15-20 

Eczacı kimyager 

Tahsin Hamdi Güneysu kim 

idrar , kan , usare/ midevly~ ve /ıer nevi 

smai lahlllal yapıltr . 

idrar tam tahlili 100 kuruşttlf 

Adres : OrozJibak civarmda 

Bakteryoloğ 

Doktor 
ki: · · Dok S" l ~ Beyin eı Muayenehanesmı tor u eymnn oırrı 

açmıştır. Cumadan meda hu gün sabah 8- 12 öğJ 
kadar hasta )arını kabul ve ttJavi eder . 4945 

Hilaliahme r civarında Selani9' 

kar,ısında . 

Diş tabibi Yusuf 
•• 

Bir n üddellenberi yattığı hastal ıktafl 
ve hastaları kabule başlaırıışbt 

* * * . ~ 
iiı•~ .... Teşhislerimde yanılmamak ve lrnstalerımı ~ 

·1 h e bır r vilerden .korumak mnksadı e muayene anem 
etmiştim. Hastalarımdan şimdiye kadar rontken 111 

bir para alınmamıştır ve alınmaz.4927 

.. 
ilaçlarınızı : 

ı - t;ok h:miz,s9( ve ucuz olarak yeni 
yaptırabilirsioiz . 

2 _ Her nevi tüvalot ve sıhhi eşyanızı ancak 

neden alabilirsiniz • ' L~. 
• 8 J DP 3 -T" llnyatn, gıdoya, ticarete ve eonayıe Rı•• 

k. ır · ı\hm~J lıllerinizi kimyager ve ııoya mua ımı · 

d ytıP1 kimya labratuvaArın a 
alAtla fenni kimyevi tahliller yapılır. 4970 

• 


