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ıo Ağustos Zafer ve Hava"" 
Kurumu Bayramında .. 

1111 Me t f b 'k · r 4 .. .. Ad U nsuca a rı asıy e uncu ana 
Çaklarına ad konma töreni yapılacak .. 

~&I~ 
'~a ~ek Yılın Zafer bayramında Çukurovalılar 

ılornuza üç büyük uçak daha ekliyecekler 

ı İlinıi • -
~ıııı l z şımdiye kadar Hava kurumuna yaptığı yar-
l~td~t a kendi adına üç uçak almıştı. Son yıldaki 
tbi ~arı dolayısile de dördüncü uçağı almak için 
~tııi; h orcu kalmıştır. Şayet bu ayın sonuna kadar 

3Q ~borcunu da Hava kurumuna ödeyecek olur
~5tdiiı\~~stos Zafer ve Hava kurumu bayramında 
~C<tkttıcu Adana uçağının ad konma töreni de yapı-

l-{ lt. 

~khlkırnızın hava tehlikesini anlamak ve önle
it bo ll.susundaki hassasiyeti gözönüne getirilirse, bu 
~oıı:cun Ödenip dördüncü uç~ğımıza da adımızın 
~ <tsı işini şimdiden kotarılmış sayabiliriz. 

~~~~e 30 ağustos bayramında MilliMenşucat fab
~i :;•n adına satın alınan tayyarenin ad konma 

() ri~ burada yapılacaktır. 
1oı~ lltı, bu iki uçağımız, bütün ilimizin havasında 
~~~ :r~k. kendisini halkımıza gösterecek ve bu se
~til.c e2cı gösteriden bittabi hepimizin göksü ka-

Q a.~hr. 
~~~ll.? İçin yapılacak törenin tertibat ve hazırlık
" Şırndiden başlanmıştır. 
'11 * 

~~ J)rak ;:ru" l · · d • "' ·· d ·· ·· ·· H k ~~il. \1 .. n erımız en yuz e uçunu ava uru-
ı ~ııı t errneyi söz ve imza ile kararlaştıran halkı-
~ı lllJ. .. 
~ltıııı l Yuzden hava kurumuna yapacağ yıllık yar-
h ~st0~ bŞacağı mikdar ile, önümüzdeki yılın 30 
~ ~ ~il\1 l ayramında ilimiz adına yeai üç büyük uça
~ıil.~,. a arımızda Önemli bir kuvvet unsuru halinde 

l-<Ca" k 
~il.Ilı· gı esin olarak beklenmektedir. 

~t11\1a 1Yet ve yurdseverliği çok yüksek olan Çu
~tıı e Ve Toros çocuklarınının bütün vatan hava

)il.tıı. ~ernenliği yolundaki bu örnek özverilikleri 
'

1

t d · ettik h · ·· h · d h h · ~Ştq çe ıç şup esız yur umuza er angı 
1 \ ~iııa an gözü dikilemiyecektir ... 

~ ~~o~naleyh bütün Türkiyeye hamiyet örneği ol
'ıı~~tk ll.~daki çalışmamıza biraz :daha hız vermek 
·1 ~la11~sın bu yurt işine biraz daha fazla ilgiyle I 
~dil.l.ı.tııası lüzumunu bir kerre daha hatırlatmakta 
~Yoruz. ı 

i ıları hikayesi 

ıq:'-l>ada yeni bir konferans top-"( tısı 
~ır lla ltalya taraftar olmuş .. 
ı~ı·: 8 •••• ·~---

t ~.~ ıoQ!A ı\) .- Lava!, dün yeni bir teşebbüste hulunacak-
~l lı Oı~~ İııgıliz Elçiıi Sir tır . 
~ il:~ıııaı 1 • İta! yan Elçisi Bu ikinci teşebbüsten sonra 

d ~~,:. llöt~' ~Oranodı Cus- da bir cevap almazsa Loodra hü-
4 'bl1~'ııı, l~ll:tuştur . kümeti mrselii İtalyan gazele «.y· 
r ~lı ~ ııı,,I ·~~ustoıta Paris- tarlarının geri göoderilmesi gibi 

l~il~bfe 1 Q 1 hınali olan üç bazı tedbirler almayı düşünecek-
ş t 1tiı· t • Qij etrafında konu tir . 

~·ı~ bqkü Roma : 8 (AA) - PHrie kon 
.'~J 1 'diii ~~ilerin cevabı be- feransıııııı sonuçları hakkındaki 
ı ~~~ta!~~· bu ~oaferan- tahminler şimdi daha müsait bu 
ı'tl bıj 'llıe .... : ktsııı olarak luıımaktadır . 
, ~ '' ...,e,.t d" 1 ı,, : 8 (ı\· e ır · ~ _ talya evvela bu .k.onferanı.ın 
1 ~ı, Q g•~et 

1
A)_ - Huku- derhal toplanmasına ıtıraz elmış-

~ ~S !t llirj ~ erı~in İngilte- tir . 
\

1 
'tııııı!hklerı uvaıtan Fakat şimdi İtalyan bükümei 

. ~ •• ~~· ~t-~da Y•pmış old~- u_ tor:a~-tı i~i~- tesbit edilen tu.i 
~ ·'tıbi Yanıu uygun bır hın turlu goruşler arasında hır \ '1~, Utnud etmekte vakıolık teminine ve İngiltertııin 
'lıt,~i hıı Pr İtalyan isteklerini dıba iyi anlı~-

lııltd·otestoya r;cvap masına müsait olduğu fikrinde· 
trde lnııiltere dir . 

etrafında 

•• -- Hav~larımız ıl 
Düşman uçaklarınıu ıehdidi al

tındadır . Bundan kurtulmak için 
J uçak kurumuna yardım gerektir. 
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İtalya 

Amerikadan pamuk 
alıyor 

-
Nevyork : 8 (A.A) - Sun ga

zetesinin ha her verdiğine göre 
İtalya büyük miktarda Amerika 
pamuğu satın almak üzere Nev
york borsası ile pazarlığa giriş
mişlerdir , İtalyanın satın almak 
istediği pamuk 250,000 ile 500. 
OOo balya arasıncladır . 

Uluslar sosyetesi ne 
zaman toplanacak? 

Cenevre : 8 (A.A) - Hender· 
son silabsızlanma kenferansını 
eylül başlangıcında yani uluslar 
ıosyeteııioin toplanacağı esnada 
toplantıya çığırmayı kararlaştır 
mıştır • 

Polonya, Danzig 
Yeni bir anlaşma 

prafa ettiler 
Varşova : 9 (A.A) - Polonya 

ile Dıınzig arasında bugün bir 
uyuşma parafe edilmiştir. Bu u· 
yuşmaya [göre Danzig s'natosu 
dişardan gelen eşyaya konulan 
son resimleri kaldırmakta ve Po 
lonyada 18 Temmuz buyrultusuou 
geri almaktadır. 

Filistin 
Havacılık merkezi 

içbakanlığımızın bildiriği 
Y adahliksal maksadlarla gazete
lere ilin verenler takip edilecek 

Ankara: 8 (A.A) - Dahiliye 
velraleti alakadar makamlara şu 
tamimi göndermiştir: 

Gnetelere verilen iş ve hizmet 
ilanlarından bazilerinin kötü mak
satlara hizmet için yapıldığı bir 
kaç örntginden anlaşıldı. mesela 
D ktilo aramak bebanesile bazi 
mutaç genç kızların baştan çikı

rılmak istendiği görüldü ve suçlu 
hakkında takibat başladı. Bu gibi 
ilanların dllrüstlüğünü araştırmak 
gazettci ve ilaocılardan rica edil 

di. Fakat buuu yalınız gazeteci
lere ve ilancrlara brakmak hem 
kendil.rine fazla külfet olacağı ve 
hem de meselenin takibini temin 
etmiyt ceğioden bu gibi ilanları 
veren it rio ve ili:ıla sermaya ara· 
yanların Polisce arasıra buviyet
lerinin ve ciddiyetlerinin yoklan
ması ve hakikaten gençleri baştan 
çıkarmk veyahut para dolandır· 
mak gibi maksatları anlaşılırsa 
müddeiumumiliklere teslim edi
lerek tevkif ettirilmesi muvafık gö· 
rüldü. 

Koca Sinan için 

Yurdumuzun en güzel bir yerinde bü
yük bir anıt yapılmasına karar verildi 

Türk mimar ve mühendislerinin bu top• 
lantısına iç bakanı başkanlık etti 

Ankara : 8 (A.A) - Türk mi- (münevver) Sioana yakışır bir 
mer ve mühendisleri bugün iç halde yükselmesi gönüldeu iste. 
bakanı Şükrü Kayanın başkan· nen ve ıık slk ileriye sürülen 
lıiı altında toplanarak Mimar bu fikrin mümkün olduğu kadar 
Koca Sinan için bir anıt yapıl çabuk yeretilmesine karar veren 
masıoı kararlaştırmışlardır . komite, derhal etiidlerine başla-

Savlulalırardan : Türk mimarisinde başlı ba- mıştır , 
Kudüs ıytarımızdan: şın. bir tarih olan Koca Sinaoın Koca Sinan Türk unat tari · 

--, 
Çukurova 

r 

Sulama işi için koope
ratifler kurulalacak. --

Ankara - Seyhan ve 
Ceyhan irmaklarından 
istifade edilerek Adana 
ovasının sulanabilmesi 
işinin 60 milyon liray3 
temin edileceği Bayın
dırlık bakanlığınca ya- ' 
pılan incelemelerden an
laşıldı. 

Bu paranın hemen te
minine imkan görüleme
diğinden şimdilik sula
ma kooperatifleri tesisi 
suretiyle bu faydalı işin 
başarılması uygun görü
lüyor. 

Seyhan ve Ceyhan kı
yılarında yer yer kurula
cak olan sulama koope
ratiflere den büyük is
tif ad eler elde edileceği 
anlaşılıyor. 

Ekonomi Bakanlığı bu
nun için hazırlıyacağı 
projeye esas olmak Üze
re, işin teknik ciheti 
hakkında Bayındırlık ba
kanlığının fikrini sordu. 

~-------·---~--Filistin bükıimetinde sivil tay değeri ve l!nü ile uygun olması binin şerefli semboli olduğun· 

y11recilik namında yeniden ihdas istP.nen bu anıt için toplantıda dan anıtın yeri ve büyüklüğü c h d 
edilen vazifeye bir logiliz tayin bulunanlar aralarında bir komi- Türk tarihi uaştırma kurumu ile ey an a 
edilmiştir . le seçmiılerdir . Büyük Türk da Saptanacaktır . Komite bir yan- on sekiz bin kilo yenil-

Hükıimetin Kudiistıı resmi day· bisinia eşsiz eserlerinin hayran- dan para toplayacak. bir yandan 
reler için kiraladığı evkııf otelin- larile bütün arsevenler, komi- dı bu anıt için biri düşünüş, mezun ırmağa döküldü 
de bu memur için ayrı dayıe tah· tenio tabii üyesi sayılmışlardır. diğeri pıoJ·e için olmak üzere iki Ö 

M 1 
Ceyhan : 9 [ zel ] - Piya-

sis edilmiştir . em ek.etin bütün aydiolarınca -Gerisi ıiçılncü sayfıada-

Mumaileybin Filistin hükıime· 1-------------------------- eamızda satılmakta iken ııray h 
:rafındeo yakalanan Hanifinin fab· 

ti umumi sekreıerliğine bağlı ol ha beş ordusu ne kadar? rikasıodaki bozuk unların ırm• 
doğu soyleoiyorsa da kendisini11 ğa dökllleceğini yazmıştım . 
müsteşar rütbesinde büyük bir )fozkıir 00 sekiz bin kilo kurt· 
memur ve dayresinia müstakil o-
lacağı muhakkaktır. 630 bin Er, 200 top ,400 makineli, ıu. karışık , ve fermant•ıı unıar 

Bu dayrcnin hususi tayyare dün Ceyban nehrine dökülmek 

istasyonları kurmak vazifesi ile 400 otomatik tüf ek ve 6 ucak var. suretile yok edilmişir. ( İmha e-
meşğul olacağı söyleniyor . Çün- • dilmiştir . ) Tahlil raporlarında bu 
kü mc.cut istasyonlar askeıi ida· unların hayvanlara bile yedirile· 

reye bağlıdır. Bu dayre biri Lid Habeşistan' kuzey bo··ıgelerı·nde- miyeceği yazılı olmasındıın dolayı 
ırmakıan halkın su almadığı bir 

civarında, diğeri Hıyfada tesiı edi· k b 
Iecek tayyare istasyonları in§aalı· aS er iriktiriyormUŞ. sırada bepsi suya dökülmüştür. 
na bakaı:aktır . Hayfaıl• da ietas N. T. 

K K 

________ , _____ _ 

yun için ara oymit cemıyeıl
nin Hayfa körf,zındekı erazi par
çası alınm ıf, )'eıirıe a•bıl<len ara' 
lar ve.ilmiştir . llu il.i İal • Svooa 
yakındı başlıoac•k ve FilisltD ho
zınl!sinin tuarruf parasından 250 
bin İngiliz lirası saıfedileceğı 
kuvvetle muhtemeldir . İstasyon
lar bitince Filistin ticaret va pos
ta bava yollarının merkezi ola 
cak ve bava yolcuları buraya uğ 

İrak ordusu 

uyacaktır . ,. , 
Genel nüfus sayımı 

Saıılııla/ırar' dırrı: 
İngiliz ordusunun bu Ayın or 

\ tasında Loodrada yapacagı rna
nevrrleıde bulunmak üzer• res· 

: men davtt olunan İrak mü<lefaa 
veziri Cafer paşa Eı'as keri Hcrııta 
ılaşmıştır. 

Mumaileyb dün Amerika baıı· 
··!ıralı Ekskalibur vapuru ile 
Londraya hareket etmiştir. Ken· 
dileri ile görüşen bir mubarriri 
mize İrak halkınııı mecburi a~ker
liğe isliyerek icabrt ettiğini, 1914, 
1915, 1916, 1917. Doğumluların 

tescil işi bitılğini ve İrak ordusu· 

20 İlkteşrin 1935 Pazar 
günü memleketin her ta

rafında yapılacaktır . ..-._._._.._"'"-""....,.=""""__,, ' ruq buolarlı 50 lıinden fazla o
---· 

1 - Nüfus sayımına esas ol
mak üzere Belediyelerce blltün 

ita/yarıların Habı:ştslarıa karşı lw/lcınaca/\l<ırı yeril 
mılstenılek ı~ askerlerlııdeıı bir kaçı 

binnlara numara konulmaktadır. Adisababa : 8 ( A.A ) - Ha· 
2 - Numarasız bioalarda vas ı'jansı aylarının bildirdiğine 

oturanlar bükümete baber ver- göre Habeş süel kuv;etleri 7 or-
meğe mecburdurlar . Oturduğu 1 dodan mürekkeptir , Her orduda 
bina numarasız olduğu halde üçbio ki~ilik otuz alay vaıdır. Bu 
haber vermiy,nlerle bu aumera- hesap ile ~a~eş ordularının bütünü 

1 !arı bozan ve silen ve kaldıran- 630,000 kışı ye. çıkmakt.adır . _ Buo-
ı 1 ıar için para cezası vardır . 1 !arın ancak 250,000 ı hükumet 

· tarafından verilen tüfek ve cep-

baoe ile mücehhezdir . Habeşis
tanın aşağı yukarı türlü tiplerde 
200 topa sahip olduğu sanılmak.
tadır . Bu topların bazıları 1860 
da imal edilmiştir . 

Habeşistan bundan başkı400 
kadar makineli tüfok , bir o 
kadar da otomatik tüfege ve 8 
uçağa sıhipdir . 

lacağını, zaruri talimler için 3 ay 
müddet tahsiı edildiğini söyle
mişleıdir. 

__ ...;.. ____________ _ 
Bu uçaklarıo ancak6 sı havalana· 

bilmektedir . Habeı kuvvetlerinin 
kuzey illerde toplanması bükü 
metin bir emrı icabı olmadığı 

söyleomel-t11dir . Bu toplanma 
Hab•ş mub · ·iplerinin , ttbdide en 
fazlı maruz bildikleri bölgelerde· 

- Gerisi ılçılncü sayfada -



,:,ayfa 2 • 

Dünyada buğday ve 
tahıl üretimi 

Romadan g len bir telgraf , 
[arsıulusal tarım enstitüsünün tah· 
mınlerine gre Avrupadaki bütün 
geçen yılın ürününden fazla ola 
cağını, buğday ürününün de aşa-,! 
ğı yukarı 440 kentalı bulacağını 
bildiımektedir . 

Romadaki arsıulusal tarım 
enstitüsüoün ayda bir çıkarttığı 

" Arsıulusal tarım dergisi ,, bu 
mesele bakkımh aşağıdaki izaha
tı vermektedir . 

Avrupada buğday ekilmiş olan 
lopraklar geçen ay , 31,5 milyon 
hektardan biraz fazla ve geçen 
yıla göre yarım milyon d.ıha faz
la olarak , tahmin edilmiştir . Ma
yıs ayı içinde enstitüye gelen is
tıttisliklerdeki rakamların büyük 
bir önemi yoktur ; çünkü Fransa 
ve İtalya , ilkb ~harda yapılıp ge 
çen yıla göre 1000,000 hektar 
eksik olan ekimleriıı tahminlerini 
bildirmişlerdir . 

Almanya ise , tohumların kı
şın uğradığı ve geçen yıl· 100000 
hektar ( yaui yüzde 5,9 nisbetin 
ele ) iken bu yıl yüzde 0,6 yı bu -
lan zararların tahminini bildir 
miştir . Buoa göre geçen ay Avru 
pada buğday ekilen toprakların 

hepsi için bildirılen sayıyı değiş 

tirmemek lazım gelir ; çünkü 
son tahminlere göre ortaya çıkan 
cleğişiklıklerin çoğu birbirlerini 
tamamlamakta ve sonunda , orıa 
ya çok önemsiz bir değişiklik çı 
karmaktadırlar . 

Bir rekor sayılabilecek olan 
bu mesabada elde edilecek ürün 
için dir hüküm vermek zamanı 

daha gelmemiştir . Geçen ay , 
son beş yılın ortalama randıma
nına dayanarak , bu ekilmiş top 
rakların aşağı yukarı 425 m ı iyon 
keatal yani 414 milyon kental 
ürününden biraz daha fazla üıün 
vereceklerıni bildirmiştik . Fakat 
sodunçların da ha fazla mevsimin 
gidişine ve çe~itli memleketlerin 
randımanını üzerinde doğacak 

meteorolojik etkelere bağlı oldu 
ğu da şü ~hesizdir . 

Mayıs ayı başlangıcında Avru
padaki ekimlerin durumu genci 
olarak epey düzgündü . Yağmur
suzluktan sızlanan Akdeniz böl
gesiodtn başki, Avrupauın öteki 
taraflarınıla Nisan yağmurları nor
mal gitmiş , bazı yerlerde nor· 
maiden de üstün olmuştur . Sı 
c•klık her tarafta epey değişik 
olmuş ve Nısan sonu ile Mayısın 
ilk ayı arasında aşığı yukarı her 
tarafta donla beraber baz•n bol 
kar getiren soğuk dalgaları gö 
rülmüştür . Kışın böylece birden 
bire geri dönüşünün ekinlere za · 
rar vermesinden korkulmuşsa da 
bava bu şekilde çok devam etme· 
miş ve çok defalar bunun aıka 

sınd•n gelen yağmur , zararları 

çok ufak bir nisbete indirmiştir . 
Mayı'ln ilk yarısında havalar 

lıir çok yerlerda opey düzelmiş , 
,. yalnız Akdeniz bölgesinin muhtaç 
olduğu yağmurlar biraz geç yağ
mıştır ; buna karşı sıcaklık nor
malin altında kalmıştır . 

Kıta Avrupasının hem en he
men her yerinıle Nisan ayının en 
büyük kısmiyle Mayısın ilk üç 
haftası içinde büküm süren so
·rnklar, ekinlerin bitmesini yavaş
laştırmıştır . Ilu bitiş , genel ola
rak kış ekimlerinin ve hele b uğ 
ılaylı çavdarın dorumu Mayıs ya 
•ısında çok memleketlerde, geçen 
vılın ayııı devresine uygun veya 
hundan üstündü . İlkbahar ekim
lerinin durumu daha az hoşnut

iıık verici idi . Şu halde Avrupa · 
rın durumu en çok , ba~at uma 
nına kadar mevsimin gidisiııe bağ
lıdır , Çünkü Avrupauın bir çok 
taraflarında iyi randımanlar elde 

etmek için güzal hava ile sıcaklı 
(!ııı deıece derece aıtması lazım
dır . 

So•yetler birliğinde ilkhaha 
rın başlaogırından Mayısın yarı

sına kadar hüküm ıüren meteo
rolojik şartl ar, genci olarak ta
bii ekimine elverişli idi . Ve eki 
mın durumu iyi görünüyoıdu . 
Tahıl rkilen bölgelcrın hemen 
hemen hepsine ara ile yağmurlar 
yağarak kış ekimlerinin gelişme· 
sini tohumları geçen yıla göre 
çok rrken artabilen ilkbahar e 
kimlerinin filizlemeaini kolaylaş

tırmıştır . 
'lisan ssnu ile Mayıs başlan· 

g'cındaki büyük soğuklar donlu 
kuzay tarafında sert olmuş, bu 
taraflarda kış ekimi önemsiz ol
muş ilkbabsr ekimi de bıraz ge
cıkmiştir . 

Soğuklar ve donlar orta ve 
kuzay bölgelerde az sert olmuş
tur . Ve !buralarda zararların ö
neminin ufak olduğu sanılabilir. 

Birleşik devletlerde, 1 Mayıs
taki ekim durnmuna göre kış 

buğdayı ürünii için 117,5 milyon 
kental olarak tahmin, 1 Misaoda 
hesaplanan ve 118,5 milyon ken
tal olan tabmiae göre azcık 
eksiktir . Bu tabmine göre 1935 
kış buğday ürünü geçen yılın ü 
ıününü 7,2 milyon kental kadar 
aşacak, fakat 1929 dan 1933 e 
kadar alınan ortalama üı üııün 

yüzde yetmış beşini hnlacağına 

göre , pek de verimli olmıy•cak· 

tır . 
Bu fark , büyük ovalarda ve 

doğu tarafında ekinlere kışın don
ları ue ilkbaharın kuraklığı ta· 
rafından veıilen zarar yüzünden 
meydana gelmiştir , 

Çünkü kış buğday ürünü ve
recek olan toprağın hepıi 17,9 
milyon hektar iken , yalnız 12,3 
milyonluk yerden ürün ıılınacak
tır ki , aradaki açık 5,6 milyon 
hektar , yani yJkiinun yüzde 31 
idir . Bununla beraber , havalar 
iyi giderse ücünün tahmininin de 
düzelmesi mümkündür ; Mayısın 
iık yarısında ekilmiş bütün höl 
geler bo ve iyi yağmurlar düş
müş ve ekinlerin büshütüıı bo
zulmamış olduğu yerlerdeki buğ· 
daya hakikiğ bir fayda getirmiş 
lir . Bazı yerlerde yağmurlu faz. 
la hile geldiği içiu havaların dü
unilmesi istenmektedir . 

İlkbahar buğday ekimleri şim· 
diye kadar havanın elverişli 
gitmesinden faydalanmıştır ve 
hoşnuclluk vermektedir . Kış huğ 
dayı ürü nünün az olmasından 
dolayı biıleşik devletlerin iyi hır 
ilkbahar buğdayı ürününe çok 
ihtiyacı vardır. Çünkü Arnerika
da bn sıralarda oldoji'u gibi, eski 
yıllardan kalmış büyük buğday 

stokları hulunamıyacak:ardır . 
Kanaı:lada nisan ayı içinde 

diişen bol yağmurlar, tohumların 

iyi filizlenmesi iı;in toprağa gc 
rekli olan yaşlığı sağlamış, fakat 
öte yandan da hu yıl çok ge 
ciken tohum atma işine zarar 
vermiştir . 

1 Mayıste çiftcilerin ilkhebar 
buğdayı ekmek niyetinde olduk
ları toprak yilzünün 9.230.00U 
hektar olacağı ıöyleniyordu ; kış 
buğdayı ekilen yerlerde hesaba 
katılmak snretile buğday ekilen 
yeılerin yekiiou: bu yıl 9.450 000 
bektaıı bulacaktır . Bu rakam 
geçen yıla göre yüzde 3 eksik 
ve 1929 dan 1933 e kadar olan 
btş yılın ortalama rakamından 

1.050.000 hektu daha eksik 
tir . 

İngiliz Hindiatanında ürlln iç 
ibtiyncları karşıladıktan sonra 
dışarıyada gonderilecek ız bir 

Tftrlı: öSzfl 

"Türkler gidiyorlar,, Kudüs ve Hayfada 
L'ın<lependance gazetesi Ro

munyaddki Türklerin anayurda 
göçmeleri dolayısile yukardaki beş 
!ıkla yazdığı bir yazıda diyor ki: 

lnanılmıyocak ş~y. vııpurler,ken
dilerine borçlu olduğumuz bütün 
bak ve imtiyazlardan istifade ede
rek memleketimizde yıllardıınheri 
oturmakta olan sakin ve intizam
sevn hir halkı taşımakla meşgul. 

Öndorleri Atat ürkün yarııtıcı 
dehası tarofındon kendi yurtlarını 
d~vct olunan Türkler gidiyorlar. 
Evlerini, barklarını ve tarlalarını 
bırukıyorlar ve bütün mallarını 
yanlarına alarak yurtlarının sakin 
yolunu tutuyorlar . Bu ayrılışın 
kendileri için o kadar misafirsever 
olan Romanya toprağına verdiği 

teessürü Je beraberlerinde götü
rüyorhr . 

Burada kimse onları Romanya 
toprağını terke icbar etmedi, sev
dikleri o toprağı ki yeni Türkiye 
Cumhuriyetinin yeni yuvalarını kur
dukları zaman dabı unutmıyacak
lar . 

Dobricenin fürk ahalisi yüz 
yıllardanberi Romanya toprağında 
oturmaktadır. İstilll ile buraya yer. 
!eşen bu ahali kanoatka.r, çalışkan 
ve Romen kanunlarına hürmctkAr 
olarak tan nmıştır . Bu aile haya· 
tını sever iyi huylu halk Romen 
ulusu ile daima iyi geçinmiştir. 
Şunu ilAve etmek ldzımgelir ki 

Türkler gerek umumi gerek hu· 
susi hayatlarında tam bir istikll\le 
melik buıunuyorlardı 

ller türlü kanunlarına hürmet
kar olanı Romen ulusu, Türklerin, 
hayatlarının serbest surette inki
şafına müsaade etmiştir . Çünkü 
musamah& an'anesine sadık bulan 
Romanya devleti Türklerin yaşa

mak istedikleri Adetler rejimine 
hiç bir enegellilı: etmemiştir. 

Yukarıda söylediklerimizden baş-
ka •eborüz ellirilmesi ldzımgelen bir 

nokta do,esıl kendi vatanında ya
şamak üzere hu halkın kendi is
teği ile gittiğidir. 

Yeni Türkiyenin mükemmel teş 

kildtı ve önderinin kurucu dehası 
hakkında berkestrn ziyade malil 
matkdr olan bu Türkler, kendi va
tanlarında vücuda getirılen bütün 
terakkilerdea istifade etml k için 
gidiyorlar . 

Yeni Anlcaronın devlet adam
ları, bütün Türk ulusunun minnet
tarlığıoı kazanmışlardır. 

Ulusun dünkü düşmanlarına 

karşı kati b:r galebe temin ettik
tijn sonra bunlar, devletlerini,mut 
lak bir t ernkki yoluna sokmak 
için, organize etmeğe koyulmuş

lard r. 
Türkiye Cumhuriyeli yükselmesi 

için çalışıyor. Gürültü etmeden ve 
can sıkıcı propeğandalor yapma 
dan dünynnın bu köşesinde yeni 
bir medeniyetin ılk memleketi ol
mak için kurtuluş yolunda ilerli 
yor. 

Memleketimizin Türkleri, gi<ler
lerken, hn<lilerine karşı her zaman 
için dostluk beslıyen Romen ulu
sunun samimi teessürlerini de be
raber götürmekte<lirlor . 

-------·-------
fazlalık bırakacak ~şekilde go 
rünmektedir . Öteki Asya mem
leketleri arasında Suriye ve Fi 
listin so boftalaıda düşed hol 
yağmurlar dolayısile iyi ürünler 
beklemektedirler ; Jabonyada da 
ürün iyi olacağa benzemekte
dir . 

Kuzey Afrikasında, Cezayir 
de uzuo bir, kuraklıktan sonra 
düşen yağmurlar' orada orta de 
rrcede olacak olan ürüoll kur
tarmıştır . Tunusta da durum böy· 
ledir. Yaloız Markoda çok zaif 
bir ürün beklenmektedir . Mı
sırda ise 1934 e halıfce üstüu 
bir ürlin elde olunacağı sanılı 

yor -
Lö Mesaje D' Aten 

Yeni lokomotifler: 

Filistin hükumetinin İngiltere 
ye ~ipariş ettiği 6 ekspres loko 
motif yakında gelecektir. Bunları 
getirtmekten maksat, her tarafta 
trenden daha kısa zamanda seyya 
batı temin eden otomobillerle re
kabet etmektir. 

Plajda kavga: 

Ft.çen hafta Hayfa kurbünde 
Elaziz sahilinde yıkanan Arap ve 
Yabudil.r arasrnda kavga çıkmış, 
14 Y abudiyle 3 polis yara lanmış· 
tır. 

Polisin bu hususta tanzim et-
tiği zıhıtta hadisenin, bir Arabın 
bir Yahudi kızınıı temasından çık
tığını söylüyor1a de, orada bulu
nanl•r vak'aya şahit olara~ böyle 
bir şeyin vaki olmadığını söylü
yorlar. 

Yahudilerin Beyti kalimden 
başka sahilde herkesin girebildi
ği bir k11ım vardı. Bu hadiseyle 
Yahudiler, Arapları orada yıkan
maktan menetmiş oluyorlar. 

Kalpazanlar: 
Cinayet dayreıi: Bazı azası 

yakalanan ve Telebip, Hayfa, Ku· 
düs ve diğer Yahudi kolonilerin
de kolları bulunan, mensupları 
elliden aıağı olmadığı ta
habakkuk eden bir Yahudi kal
pazanlık çetesini takiple meşgul
dur. Çrteye yardım edenler ara
aınJa yüksek mevki sahibi, Em· 
niyP.t dayresi memurlariyle Ya· 
budi zabitlerin bulunduğu tahki
kattan anlaşılmıştır. 

Jofer, Seyktör, Metnik adında 
Oç zabite işten el çektirilmiştir. 

Bu da gösteriyor ki, İngiliz 
hükumeti, Yahudi mubaciretiyle Fi

listine, hırsızlar, müzevvirler, ıilih 
kaçakçıları, komünistler ve anar
şistler getirmektedir, 

Elhizbülarabi 
Elhizbülarap Elfilistin reısı 

Cemal elhüseyni, crmiyetin şube 
!erini açmak için yaptığı seyya
battan dönmüştür. 

Bugüne kadar Yafa, Led, 
Müceddel, Gazehan Yuous, Birü~ 
ıebi, Kalocr, Beytillib1m, Hayfa, 
Nahlıs, Nasra, Akkli, Safuriytde 
şubeler açılmıştır. 

Reis, Tulkerm, Cenin, Tıya, 
Saft ve Bisandaki şubeleri açma:ı. 
için yakında tekrar scyyakata 
çıkacaktır. 

Hediyeler: 

Emir Abdulıah, Velihad Suu
da vermek üzere şu hedediyeleri 
hazırlamıştır: 

Eski bir kılıç, Arap istiklal 
madalyası, iki asil at, 50 sene ev
vel yapılmış kıym.tli bir balı, bir 
altın saat, kıymeti 100 İngiliz li
rası olan kıymetli bir deve. 

Komünistler : 
Sou komünist metinginde tev

kif edilen komünistleri istintak 
hakimi huzurunda bapisanedeki 
arkadaşlarınııı fena muamele gör
düklerini söylemit oldulclarındaıı 
bakim hapisaneyi 2iyeret etmiş 

ve komünistleri görmüştür . Tel· 
ipde bir içtima yapan Yahudi 
doktorları hapisanede aclık grevi 
yapan komünistleri muayene ede
rek vazi yellerini komiserliğe bil· 
dirmek içiz etibha cemiyetini da· 
vet etmeği kararlaştırmışlardır • 

10 yılda: 
Loudradan bildirildiğine göre 

müstemlekeler nazırı Makdonald 
sorulan bir ıüale cevap verirken 
socu 31 Kanunuevvel 934 olan 
10 seoe zarfında 2318 i Britan
rlı olmak üzere Fitiııioe 148280 
Y abudi girdiğini söylemiştir . 

Aclık grevi: 

Palaatinpost gazetesi , bapiaa 

ŞEHiR OUYUKLARI 

Top atış denemeleri 

15 Ağustos Perşembe günü 
Dursun çiftliği civarında saat al
tıdan öğleye kadar topçu alayı ta
rafından Seyhan nehri İ!tikame 
tinde top atışlerı yapılacağından 
yapılan kroki dahilinde halkın 
ve hayvanatın o tarafta bulun-
maması ve atılan mermilerden pat
lamıyenlara halk tuafından el 
dokundtJrulmayıp alaya haber 
verilmesi vilayete bildirilmiştir • 

Parasını çaldırmış 

Adanalı Recep oğlu Bebcet 
adında birisi polise müracaatla 
çeketioin dış cebinde bulunan 
685 kuruş parası bulunan cüzda -
nının · ş•bsı belli olmıyan bir adam 
tarafından aşırılmış olduğuuu 
şikayet etmiş ve failin İstan · 
bul ve lzmir ıabıkalılarıııdaa Ka
raköseli Sadullah oğlu Ahmet ul 
duğu anlaşılmış ve izini kaybe 
den suçlu aranmaktadır . 

Yaralamalar 

Seyhan uumında oturan Mus· 
tıfa oğlu Mehmet ve oğulları 
Selim ve Mustafa ile ayni uramda 
Ali oğlu Suleyman arasında çıkan 
kavğa neticesinde Memet ve oğlu 
Mustafa Suleymanı döğdükle -
rinden ve hunlardan Selinin de 
Suleymanı bıçakla sol kolundan 
yaraldığıodan suçlular tutularak 
incelemeye başlanmıştır. 

Gönlü ile kaçmış 

Şeyh Mustafa uramında oturan 
Arif oğlu Orhan adında biri mer · 
kez karakoluna muracut ile on 
döat yaılarındaki kızının ayni u
ramda <ıturao Mehmet oğlu köş· 
ker Ahmede kendi gönlü ile ka~· 
mış olduğunu haber vermeai üzeri· 
ne incelemiye başlanmıştır. 

Kuru üzüm ve incirleri
mizin rekolt& fazlası 

Bu yıl üzüm ve iocir rekolte
sinin çokluğunu gözöoüde tuıan 
Tür kofis , yabancı memleketlere 
gönderilecek kuru ilzlfı ve incir
lerimizden artacak olan kısmını 
memleketimiz içinde kolaylıkla 
harcamak için incelcm•ler ve a
raştırmalar yapmakta idi . 

Bu araştırmalar ve inceleme 
ler arasında artan kısmın tarım 

bankasının şubeleri eliyle satıl 
mısı meselesi de düşünülmüştür. 

Ofis'le banka arasında yapı
lan son konuşmaların verdiği ta
rım bankasının bu işi istekle yap
mağa hazır olduğunu göstermi~
tir . 

Türkofis bunun üzerine Aydın 
incir üretmı:nleri kooperatifinr, 
Manisa bağcılar birliğine vediğer 
kurulu Uzüm .kooperatifler ıara

lıodaa gönderilecek biıer kiloluk 
üzüm ve incir paketlerinin karar· 
laştırılacak olan günde !Btılaca· 
ğını bildirmiştir . 

Ayrıca Halkevleri de bu satı

şın kolaylaşmasına yardım ede
cektir . 

Türkofis aynı zamanda Yuna
niıtanda olduğu gibi bizde de ek
meklerin içine üzüm karıştırılma· 
sı için inceleme yapmaktadır : 

Bunun hakkında Atina'da hu 
lunan tecim ateıesinden bilgi 
ıorulmuştur . 

Gelecek cevaba göre karar 
veril~cektir • 

nede yemek grevi yapan komü
nistlerden ikisinin yemeğe baş 
ladığını yazmakta ve Ermeni olan 
komünistler şefinin bugün tahli
ye edileceğini yazma~tadır • 

Metingler: 
Metiogleri mrnetmek üzere 

PC!lisce tedbir alınmıştır . Amele 
cemiyeti önünde tezahurat yapma· 
ğa yeltenen komünistleri polis da
ğıtmışlır . Geçen gösteriye iştirak 
eden 3 Yahudi komünisti daha 
poliıce tevkif edilerrk.hapisane
ye göodeıilmiştir • 
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ile olan bağları ber vakıt tebdid 
alında kalacaktır. İtaly, beHd u-
çakları ile sü"l bir üstünlük elde 
edebiliC. Bütlln~bu harekette İtıl-
yanlar da, üsnomai bir ölçüde sa-
v.şçı bir balkın yaşadığı alanlarda 
yandan gelen hücumlarla karııla-

;şacaklardır. 

Bu düşünceler dolayisiledir. ki, 
bareketleriıı ~böyle bir gelişimi 
Habeş genel kurmayı üzerinde 
derin bir etki yapmamaktadır. 

Habeş genel kurmayı Aduada ya-
pılacak olan hareketlerin parlak 

(Ttı.rkSöztı) . 

Koca Sinan Yugoslavyada Adan a Borsası Muamc:'leleri 
- Birinci sayfadan artan - Hırvat liderinin bir 

arsıulusal konkur açacaktır . diyevi CİNSİ 
Bo toplantıda mimar ve mü-

PAMüK ve KOZA --- Kilo Fiyatı 
Satılan Mikdar 

En az En çoL. 
K. S. K. S. Kilo 

bendislerdeo Ankuayı bayın· Hırvat lideri bu beyanatında 
~apımalı pamuk 
Piyasa parlaj!ı ., 

dırma diuktörü Semih ile Bed- diyor ki : Piyasa temizi 
Mebmed Galip, Abdürrab 

.. 
ri, "Bir ulusa mensup bulundu- iane 1 
man Naci' Zühtü, İrfan Fehmi, ğu şuurunu taııyan bir ferd o iane il 
Kudret , Hurşid bulıınmuılardır. ulusun ferdidir , Biz Hırvatları EkaprP• 
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Şarkın mimar dehası böyle olmaktan kimse :menede- Klevl•nı 

mez . Sırbi~tan muhalefet fırkala YAPAGI 

Naumburger Tageblatt "Naumburg,, rı Jiderleri de bu düşüncededir.,, Beyaz 
dan : Dr. Maçekten söyle bir sual Siyah 

ıorulmuıtur : Türkiye hükumeti buudan 
- Yuğoslavyanıo bugünkü en bir kaç zaman evvel, senenin mu- Ekspres 

ayyen bir gününü, "Türk sanat mühim meseleleri itzizlik ve kü · iane 

günü,, olaıak ayırmağa karar ver- çük köylüdün , fazla borçluluk Yerli "Yemlik,, 

miştir . yüzünden sukut etmekte bulunuşu .. "Tohum lok., 

-1-1-ı 
Ç t G t T 

-·-1~-
HUBUBAT 

~ı •anıp da düşmekte olan sonuçlarından sonra Eritre ordu- Bu kararın en ziyade :dikkate meseleleridir . Bu meselelerin ! 
Kıbrıs --..---------· 3,12,5 

Qa kayırt edememektedir. 
l~rj art Habeşlerin haber 
i(jj a ılları durduracak öl-

r. Büt" 
rinde ~n esmor derili-

baııı ' ınuslümanlar da ol-
larıı e • Habeşlilerin yanını 

lr 1 
oyıııa · tal!a . sınırlarında ıt· ~~ 

lllın •ılard ldar ıcerılere doğru 
ır k' t y ı, bunların hepsi r· lu 

or· 8u 
JP 

tay 
8Plllaktadır. 

, li n~klardan gelen haber 

ıi 
kua eşliler , ltalyanla•ın 

ilardzaydaıı saldıracaklarını 
~ bii ır~ Bir sömürge harbi 

Yuk b' ki!' . ır rakam olan 
IQın oraya toplanmış h 

ı\İ' tı~ aberi doğru çıkmıştır . 
'ıli lıL arasında 25 000 askari 

f' H_ ~er ) • 
r,;i ,"llllıalis' Vardır. Buna karşı 

1 ~ardı ındo 50,000 ltalyan 
lır ict° Fakat. yapılacak ilk 

eri .~Ylerdn daha büyük öııemi 
"ll>j en b' · 
1 

ıtu su ırı de, ltalyanların 
er· )ı U ~Qla~ el hareket noktasının 

j)i ~u .\dua ıoa pek de boş kaç
çı' ~: nın kartı'sında bulun-

~~.ı.ki nok 
e~ "'lıı. B ta arasındaki uzaklık 
bir )ijkae~asının h.ütün sınır bo· 
,~ 'ıntil!· Ve hakım tepelere 
lı" t ~~lfo 1 

loplar dizilmiş olan 
.t '' rıııı r 'llıisin ar· yapılmıştır. 

lılUQ ltaı 0Ytarı , bütün sınır 
de' 1 ·1ıııi, Yanlar tarafından tah. 

ı,t "i\>e b d 

'
' j· l\rik Un an başka, ay-
" ı~, 1· core 1 f:n ı lel! Yanı verı ecek o-

•ılJir· erle örülmüş oldu-
? t 1Yo b'' lHa]. r · Bu hat boyunca 

•rı 
-,~ Ve tanklar toplan-

~· ililer 
·~ıı~ i ' ı\dua ovasının bir 

b 111lıiy:g1aı edilebileceğinden Uın, ~1~8:r: ~~ harrket ha
ı ıla. Ya lınının Ağustosta 
;'•lı Pacağı .. ·ı d ·ı ,~r. s·· goret 1 e e 1 • 

Oz" 
t' \ İıta un kısası şudur: 
e· 't~hın bo ltaıyanın geler.ek 

Q' haşt§laınasını beki iye>r; 
'.;~ 'ıtırı -'d~n~nınazdan önce Mu

L ~Öz .. 8 bir söylev ver-
"l On" 
itı~'d, 11 linde tutuluyor. 

11 4
1

1)1c b·Y~pıl•cak olan ileri 
O · b·htı.dlr •kte Eritre tarafın 
if ~ it İle1~11 Barroka Gaş' a 

ı ~Yııı b b•telıeti yapılacak 
(il) ~i 'd,t •~cketi ,belki Gon
j l ıı~'çtııi~ıdecektir. Ancak, 
60 '~ i{,1• ~ıı hu vadide yapı-

l~~! ~ 8 reketinin arkaaı 
ı, e eki ~.-----
d 0~ı, b Yı'?•yı bilmelidir. 

tt 'ai,tb·'1nııı harflerin bir-
rll '' b ı e ğ' lii· ~tıa ce ıni , her leb· 

'• tı tı 1 ı· · •n yapıldığını 
~tı. b 
~' un. b 

\ de İ§ b. Cozer kuralları 
j ı ~:. 11ıneı . Çok dik 
'h 1 ı~· 
\ ~l l 8" 

r, ı~, k-~2 lıipj kipine ben-
1~l OllJe l 

~· 1 'tıılar ' e yıpılmı§tı . 
1, (hı· ' Yardır 

1 't J 11llb· • 
~n~;~e b~ ılilc ) dediğimiz 

,, ) t1 
111 aıd gibi kelime· 

~ 1 Ilı a •labiJ - . . 
•

11
1 't ilıcli ecegını ve 

• ~.ı.1iini Yelerinin yolu fa 
dir· ~ıy o 

~it f, ~ iki yıl ön . 
,~ ııİ 'cı[ı kuıtesinde bo • 

• Anttı önemle 

A. Bak§ı 

1 

1 
1 

sunun büyük bir kısmı vaporlarl~ 
İtalya Somalisine ta§ınacak, fakat 
hareketlere, Ogada'da sıtma teh-
likesinin korkunç bir biçime gir-
diği ikinci teşrin aylarında var 
kuvvetle yeniden başlanacaktır. 
Bundan do hareket noktası, Ual-
Ual olacatır. Ual Ual hareketle-
riuin arkuını İngiliz . Somalisinin 
sınırıkoruyacak ve Adisabaha bü 
kumetinin fikrince, bu bereketler, 
İmparatorun öz ili olan Harar ve 
Adisababa olmak üzere. iki yüğ· 
rümde barbın ana hareketleri o· 
lacaktır. Su yetiştirilmek şartiyle 
Harar y olu tank ve taşıt araçlı kıt· 
alar tarafından kolayca aşılabilir. 
İtalyan askerleri, ikinci gün Harar 
ıehrine varabilirler. 

Habeşistan bu hareketlere kar
ı• ne yapacaktır. Habet orduları, 
kuzey ve güney Habeşistanı arası
nı baihyacak yollar olmadığından 
birbirlerinden ayrılmıf bir durum· 

:dadırlar. Adisababadan kozaya , 
çok sarp olanı yalaız iki yol var· 
dı. Bu böyle olmaklı beraber İm· 
parator, orduların be'nti birbirle
riyle bağlanmasına faydası olabi
lecek 900 kamyonu bir araya ge
tirmiştir. e de olsa her iki alanın 
birbirlerinden ayrı oldukları ayta· 
rın getirdiği bir misR!den de an
laşılmaktadır. Aytar imparatorun 
güneyde bulunan 7000 kişilik mu
hafızlarıoıı: ailablarının kuzayda 
hiç rastlanılmıyan ailablor oldu· 
ğonu söylüyor. 

Güne)de, karargahları Hararda 
olan 15,000 kişi vardır. Kuzaydaki 
karargah Makallededir ki, biricik 
uçak alanı da (altı uçak) burada 
bulunmaktadır. 

imparator güney ordusuna ku
manda edecek ve şimdilik Adisa
babııda bulunan ve Belçikalı an· 
baylar tarafından yetiştirilmiş olın 
muhafızlarını demiryoliyle taşita· 
caktır. 

Taymisin aytarı diyor ki: Ha
beşli çok iyi bir askerdir. Cııpha
nesini korur, büyük.kıtalar halin
de geceliyin saldırır, düşmanın 

bağlarını koparıp dağıtır ve gün. 
düz de umulmadık yerlerden sal 
dırarak düşmanın askerlerioi dur
madan yorar, o bunun için ya· 
ratılmış bir askerdir. İtalyanların 
harbı uzun sürebilir. Bütün halk 

dtğer tarafı, Türk sanat günü-
nun Türkiyenin meşhur mimarı 

Sinanıo ölüm gününe tesadüf et-
mesidir . Hiç ıüpbesiz Sinan dün 
yaya gelen en büyük mimarlar-
dan biridir • Bu zatın Avrupıda 

niebeten daha ; az tanınmasına 

mukabil, şarkta lııyemut bir şöb-
rete maliktir . 350 senedenberi 
latanbulda Süleymaniye camii ya· 
nında bizzat kendisinin yaptığı 

bir türbede istirahat etmekte-
dir . 

Dışarıdan İstanbula gelen, bü-
yük ıı::hrin ııiloeti karııaında bay· - .. -ran kalarak semaya dogru yuk 
selen minare ve camileri aey
rr.tmeğe doymayan ecnebiler, bu 
türbenin önünden durmadan ge
çemezler. Çllnkü bu Sinanın mey
dana getirdiği en mütevazi eaer 
dir . Fak at Türkiyede nereye gi· 
dilse - batta Budapeşte yakınla
rında ve İran hududunda bile -
planları Sioan Tarafından çi:ı:ileo 

binalara tesadüf etmek kabildir. 
Sinan 98 sene yaıarnı~ ve ha· 
yatıoda 130 cıımi , 55 medrese , 
26 büyük mektep, 22 baetaba · 
ne, 8 köprü, 33 saray, 35 hamam 
ve yüzlerce binıı inıa etmiştir . 

Buna rağmen bayatı kolay 
geçmemiştir . Kayseri civarında 
çok faktr bir çiftçinin oğlu ola
rak doğmu~, fakat o sırada Kay
aeride toplanan muazzam sanat 
eserleri kendisini bu alanda 
çalıımaya teşvik etmiştir , Bir 
müddet sonra aıkere alınarak 
İstanbula gitmeğe mecbur oldu
ğu zaman, hayat yolu kendisine 
açılmış bulunuyordu . 

Sinan Türk ordusile ta Viya
nanın kapılarına kadar gelmiş, 

Rndoıda kalmış , Bağdatda, Mı

sırda ve İrandı mütemadiyen ça
lışmış ve öğrenmiıtir . l''akat bü
tün hunlara rağmen bala tanın
mamıştı. Ancak hocası ve selefi 
mimar Alinin ölümünden sonra 
bütün bilğisile meydana çıkmış· 
tır . 

sıyasal ltanunlarla düzeltilebilece 
ğini tahmin ediyormusunuz? yok-
sa bu hususta başka bir düşünce. 
niz mi var? 

Doktor Maçek şu karşılığı ver· 
miştir : 

-" Plan dairesinde ekonomi 
tarhikine kalkışan bir memleket 
vardır ki , kapitalistlerin muka· 
vemeti yüzüuden bu teşebbüte 
muvaffak olmamıştır . Yugoslav-
yada Fransız ve İngiliz ıermaye· 
leri bakim bulunduğundan böyle 
bir •te~ebbüsün muvaffakiyetle 
neticelenmesine ihtimal verilebi-
lir mi? 

Biz yabancı sermayelerden 
kurtulmalıyız : ,, Yugoslavya iç 
durumuuda durgunluk görülmek
tedir • Siyasal partiler benüz te- I 

1 

Buj!day 
Yerli .. 
Mentane 

" 

3 3,37,5 
1--'-~---ı--------

Arpa 
Fasulya 6 
Yulaf 2,82,5 2,95 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sieam 

- Salih 600 -·=~ " -Düz kırma .o .. ,. 
~~ Simit " ô5 -*"· Cumhur' 
:2~ -"" 8. 

.. .. 

525 

600 ıyet 

525 
Duz kırma ,. 
Alfa ,, 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

9 { 8 { 1935 lş Ba L sından alınmıştır. 
Santim Pene 

Hazır 6 63 Liret 9 69 

6 04 Rayşmark l 97 
· şekkül edememektedir . Yugos

lavya saylavlar meclisi Başbakan / 
Stoyadinoviç'e bazı müsteada se- •---------·ı-~-ı 

Iahiyetlere dayoearak bazı mühim ı-.::.....:.=-=-----

1 in'ci T. Vadeli 
1 inci K. Vadeli 5 

ı~I Hint hazır 5 

Frank"Fransız,, 
Sterlin "lnıı:iliz" b23 
Dolar "Amerikan,, 79 67 

siyual kanunlar çıkarması bekle· 
niynr. Yalnız Belgrad gazetele 
rine göre eski Sırp fırkalarından 

demokrat ve çifçi fırkaları arasın -
da birlerme için müzakereler ya
pılmaktadır . 

Habeş ordusu 
kadar 

ne 

- Birinci say[ adan artan -

ki şeflerin emri altına girmek ha· 
susundaki temayülleri şeklinde 
izıb edilmektedir . 

Roma : 9 (A.A) - Habeşifta
nın harp hazırlıkları hakkında Gi- ı 
ornale Ditalya gazetesi aıağıdaki 
malumatı vermiştir : 

Habeş kuvvetleri Eritre cep· 
besine 1000 ve 2000 kişilik kii· 
çük guruplar halinde gelmekte· 
dir . 

Bunlar mitraliyözlrc le silah 
landırılmışlardır . Ve hemen muh
telif yerlere dağılmaktadırlar. Bu 
saretle 13 Temmuzda 12 bin ki· 
şi Advada toplanmış bulunuyor
du . Diğer taraftan imparator , 
İtalyan ordusundaki zenciler ara· 
sında kaçmak hareketi uyacdır
mağa adamları vastasile çılışıyor. 

Adiaababada bava taarruzla
rına karşı müdafaa tedbirleri alı· 
nıyor . 

Nevyork 11 Frank "lsvi re,. 

DİŞ MACUNU 
Vf.'" FIRÇAN.I ZI 
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ECZANESİNDEN ALiNiZ 

UCUZlıUIC 
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OOGRlJ/Jl/K 
82 5370 

Yazlık sinemada 
Bu Akşam 

Büyük ve meşhur Fransız facia artisti ( Alcowere) oyun arkadaşı 
( Nadi&-S birskaya) ile beraber bir sureti fevkulddede temsil ettikleri 

ve bir br banın k z•nın bayatı uğrunda ae gibi büyük meşakkatlere kat
landığını musavver Aşk, his, heyecaııla dolu 

( Mabk6man kızı) 

çete harbi için yetiştirilmektedir. 

İ~te Türk hükumeli, böylelik 
le geçmiş zamanların en büyük 
mimarının batırasıoı tebçil ede .. 

rek- doğum tarihi belli olmadı
ğı için - ölüm gününü, Türk san· 
atı günü olarak tesbit etmiştir • 

Bu duruma bir de, ba§tan aşağı u
çurumlar, kayalar ve yarmal .. rla ,
dolu olan bir tek yolu bulunama· 

Somali cephesinde Habeş tah
şidıtı son safhasını ge imiş bulun

., maktadır · 

isimli en büyük Fransız filminde sanatın yüksek mertebesine vasıl 

olmuşlardır. Bu fılm lstanbulda Beyoğlu sinemalorıoda günlerce gös_ 

teri imiştir. 

yan Amhariç yaylası katılacak o
lursa, Habeşler, ltalyınları uzun 
süren zorluklar içinde bırakabile· 

ceHerdir. 
Berliner Tagblatl 

Türkiye Baş Pehlivanlığı 

Çocuk esirgeme kurumu ge
nel merkezince tertip edilmekte o
lan Türkiye baş pehlıvanını seçme 
güreşleri 1 ikinci Teşrinde Anka. 
rada yeni stadyomda yapılacaktır 

Baş pehlivanlığı kazanana önem
li parıı ile birlikte bir de madalya 
verilecektir~. Bütün Türkiye peh

vanları buli güreşe çağrılıdır • 

Yarın 
Sebze ve eşya sergisi Buğday 

pazarında açılacak ve akşama 

kadar sürecektir. 

Bu akşam 
Yıldız Parkında 

Adorıa Çocuk esirgeme kurumu 
men[ aatma 

Filim Rejisörü 
Vedat Ürfi 

tarafıııdıırı (Uğur Civanı) 
Bıiyıllc Piyes yapılacaktır. 

Tahminlere göre Temmuz ni
hayetinde Eritre ve Somali cep 
belerinde 110 bin Habeş askeri 
toplanmış bulunuyordu ki , bun
ların seksen bini Eritreye karşı-
dır · 26 Temmuıda imparator. 
her iki cephede de bütün toplan· 
tıların' ve hazırlıklarıo en son 
12 Eylılla kadar bitmiş olmasını 
emretmiştir . 

.1~ıııuııımını1111mııııı111auıuı1111uııınıııuıııuı11uın111111ııııuıınıı1i1r11ııınıvtı~ 

1 bu gece nöbetçi 1 
' Eczane İ 
• • 

1 
Yeni cami civarındcı ! r 

Afiyet eczaııesidir ~ 
1 ~mınıumııınr.mııını- 'ımıu•ııwıınııutllllll •ıHımıoııııwıwıııı; 

Pek yakında , 
Kahkahalar kralı ( Milton ) en güzel eseri olan 

(Öp beni ) filminde 

Seyhan vilayeti daimi 
cümeninden~ 

en-

618/935 tarihinde ihale edil· 
mek üzere eksiltmeye konulmuş 

olan yol edevatına istekli çıkma
dığından müddeti 20 ağustos 935 

tarihine kadar uzatılrlığı ilan olu-
nur. 1 

5709 

Adana elektrik Türk A
nonim şirketinden: 

Elektrik şebekemizde yapılması 

gerek olan işler dolayısile 11 -

Ağustos- 1935 günü saat 9 dan 
14 e kndı'r tekmil şehir cereyanı

nın kesılec jini sayııı aboneleri
mize bildiririz .5708 

1 
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Adana Ziraat mektebi direktör

lüğünden : 

Krzakın novi 

Ekmek 
Koyun eti 
Sade yağ 
Zeytin ynğı 
Pirinç 
Şehriye 

Makoroa 
Kesme Şdker 

Toz şeker 

Çay 
Zeytin 
Beyaz peynir 
Un 
Tuz 

Soğan 

Domates salçn 
Kuru fasulya 
Nohut 
Kuru üzüm 

Limon tuzu 
Siırmısak 

Beyaz sabun 
Soda 
Mercimek 
Patates 
irmik 
Kuru koysı 
Kuru vişne 
Kaşar peyniri 

Meşe kömürü 
Odun 
Benzin 
Mazot 
Vakom ya~ı 
Gaz yağı 

Miktarı 

çok 
Kilo 

'.l.5000 
7000 
2500 

700 
4000 
500 

450 
900 

1500 

20 
650 
600 

1200 
600 
~500 

350 
1750 
400 
150 

15 
50 

1300 
350 

300 
3000 

75 
150 
30 
50 

4000 
3000 

160 

120 
.15 
25 

Ereğli veya Zongul · 
dak maden kömürü 4o 

Miktarı 

az 
Kilo 

22100 
6500 
2200 

600 
3200 
350 

350 
700 

1000 
17 

550 
400 
900 
500 

1250 
300 

1500 
300 
100 

10 
20 

1000 
300 
250 

2500 
50 

100 
20 

2000 
130 
75 
10 
15 

3o 

l!k teminat Tahmin edilen fiat 
Lira k.uruş Kuruş Santim 

158 
196 
112 

18 
57 

7 

6 
21 
33 

3 
16 
22 
8 
2 

6 
7 

16 
2 

1 
15 
28 

2 
45 

2 

2 
18 
4 

35 
14 

2 
7 

84 

38 
88 
50 
38 

50 
75 
94 
19 

90 

50 
10 
25 

75 
88 
41 
10 
69 

96 
24 
33 

3 
81 

70 
53 
65 

6 
10 
50 
40 
85 
70 
31 

8 
37 
60 
35 
19 
20 
20 
32 
29 

260 
J2 
50 

9 
5 

6 
30 
12 
7 

15 

85 
35 
:i4 
12 
12 
20 
12 
22 
25 
55 

4 
2 

450 

165 
240 
390 

2800 

50 
50 

50 
50 

50 

50 
50 

50 
50 

teneke 

,, 
" 
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Adann Ziraat mektebinin 1936 senesi mayıs gayesine kadar ihtiyacı 
olnn yukarıda nev'i ve miktarları yazılı yiyecek ve yakacaklar eksiltme 
şartnamesine göre ilk teminat miktarları ile birlikte yukarıda gösteril
miştiı· . 

( 1'ftrk :S~z1l J 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

Dosya No. 86 
Kadirli ıcra memurluğun 

dan : 
Açık artlrma ile paraya çevri

lecek gnyri menkulün ne olduğu : 
Evvelce tarla iken şimdi üç taşlı 
değirmenin kırk sehim itibarile Ma
raşlı kirişçi Mehmet oğiu l\lehmede 
ait olan on sehmi. 
Gnyri menkulün bulunduğu mev -
ki, mahallesi , sokağı, numarası : 
Kadirlinin Anberin arkı köyünde 

1'ahtir olunan kıymet : Değir
menin temamı 10,000 lira olup 
borçluya ait on sehim 2500 lirudır. 
Artırmanın yapılacağı yer ,gün,saııt: 
Kadirli icra dairesinde 17-9-935 
salı günü saat 10 da 

1 - İşbu gayri menkulün artır-
ma şartnamesi 5/8/935 tarihinden 

itibaren 86 numnra ile Ka<lirli 
icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. İldnda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak isti yenler ,işbu 
şartnameye ve 86 dosya nu -
marasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 -Artırmaya iştirdk için yu
karıda yazılı kıymetin % 7,5 nis
betiade pey ak\~asile veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . ( 124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılnrla 
diğer alAkadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddiQlarını işbu 
illlo tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitf'lerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu si
cilile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmflsından hariç kalırlar. 

4 -Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 -Tayin edilen zamanda gay-
ri monkul üç defa bağrıldıktan son-
ra en çok ıırtır3r!l ihale odilir.An-
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Eksiltme villlyet Ziroat müdürlüğünde satın alma komisyonu tarafın 
dan 15-8-935 perşembe günü snat (3)de açık eksiltme usulii ile ya
pılacaktır. Eksiltmeye girecekler 1935 yılı ticaret odası ve (2490) nu
maralı kaounun 2/3 üncü maddelerine görP ellerinde bulunan vesaik ve 
ticarethane namına eks•ltmeye gireceklerin ellerinde noterlikçe tas· 
ti.k1ı vekıHetname ilo eksiltmeye girebilirler. Eksiltmenin yapılacağın
dan en son bir sant evveline kadar vildyet mal sandığına teminatlannı 
yatırmolaı ı lazıınclır . Eksiltnıe şartnamesini görmek istiyenlain bu mfül
det znıfında ıiraat mektebi müdürlüğiine müracaatları ilAn olunur.5684 

cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz -------·---------~iii.ıl~-----·-----------
veya satış istiyenin alacağına rüç
hani olan diğer fl.incaklılar bulu
nup tıı beJ.el bunlıırın o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alactıklaı ının 
mecmuundan fozlaya çıkmazsa en 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden. 

2-6 - 10-14 çok artıranın taahhiiuii baki kalmak 

~-------.,...--------·--------- üzere artırma 15 gün daha temdit 
ve 15 ci günii ayni saatte yapılacak 

Adıına ~teml..ıht hastnn<•sino 

lüzumlu olan 400 lira muhammen 

bedelli 20 dnne elbise dolabı, hiıf.1 
eksiltmeye konulmuştur. 

Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastahkları birinci sınıf 

mütehassısı 

) 
Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 

Hastaları her gün 9 dan beşe kadar Bozar başı Nurinin ovi karşısında 

hususi muayenehanesinde kabul eder.5698 

4-30 

Herkes memnun 

seyban eczanesi 
Yeni cami civarında en son ilnçlarJa uç.tığını Seyhan eczanesinde 

rece le lerinizi yaptırınız . .Fiyatta ehvenJik, ilAçlarda tazelik 
• 

sıhhat korumasına bire birdir. 

ayrıca 
Çok güzel Losyonlar ve Kolouyalur ve Çil ildcı 

5586 

-27-

satılır 
Kimyager-Eczacı 

Celal Bayer 

artırmada , tahmia edilen kıymet 

yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak 
dirde satış geri bırakılıp 2280 nu· 
maralı kanuna göre hareket P.dile· 
ceği . 

6 - Gııyri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet i~~inde parayı ver 
mezso ihale kararı fesholunarok 
kenılisiilllen evvel en yüksr•k tek · 
lıfte buluncın kimse orzetmiş olılu
ğu bedelle almağa rnzı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle nrtırmuya 

çıkarılıp en çok ortıranıı ihale edi
lir. lki ihale nrrısındaki furk ve ge
çen giinler !~~in °lo 5 ten hesap olu 
nacak faiz ve <liğor zararlar ayrıca 
hükme hncet kal'Jlaksızın memu
riyı•timizce alıcıılan tahsil olunur. 
Moıl<le ( 133 ) 

Cins ve evsafı yukarıuıt gös
terilen 1719/935 tarihin<lo salı gü 
nü icra memurluğu odasındu İş -
bu iltio ve gösterilen artırma 

şartnamesi deiı esinde satılııcoğı 

illl.n olunur . C. 

Yitih tezkire 
ElAziz Askerlik şubesinden al

dığım ter his tezk iremi yitirdim. y o· 
niıJini alacağımıJan yitik tezkirenin 
hükmü kalmndığınl ildn eylerim. 

ihale 935 senesi Ağustosun 13 
üncü salı günü saat 10 uzatılmış 

tır . Taliplerin nümuneyi görmek 
üzere lıcr giin hastane idare mc,.. 
murluğuna ve ihale gün ve saotııı

da <la Seyhan vilayeti daimt encii - 1 

menine müracaatları ildn olunur. 

7-10 5700 

Doğum ve çocuk bakım AYi baştaba
betinden • 

MüesseS'lınİzin bahçe ine )'eni 
.<len i nşıı edilecek 'olan çamaşır ha ne 

ile binaların dııhilı ve harici sıva 
vo badana8ı için tal ı bine ihalo edi-

leceğinden isteklilerin 14 8-935 
ı;arşa:nba günü saat 15 de doğum 

evine gelmeleri ü~·üocii defa ililn 
olunur. 5695 6-8-10-12 

Adana asliye 1 ci H.hakimliğinden. 
Dosya : 28 

Adana hazinei maliyesi vı• kili 

Galı bin Sofubahçe mahallesinde 2 l 
No. da eski hhsildar Ali oğlu Mü. 
nir aleyhinde açtığı alncak duva
sının duruşmasında müd<leaoloyhin 
rnahallı ikamE-ti meçhul kalmış vo 
ildnen davetiye tebliğine rağmen 

gelmemiş olduğundan hokkıııdn gı
Y"'P kararı verilmiş ve ağır ceza 
ıııahkemesi neticesine uit \'cSaikin 

Sivasın Şarkışla kaza
sından 320 doğumlu 

Ahmet oğlu 
5703 Mide 

' 

ibrtızına karar verilmiş duruşma 

30- Ey ltll-935 günü saat ona hı-

çııtebaa kapııc•" 
açıldı. e ıs 

os9fl 
tıırı IJl ıJ 

Eğer Romatizma, siyatik, koraciğer ve böbrek ~urote Jııl 
lurı ağrılanoo muztaripseniz vııkıt gecirınoclcn Çıf 

·r 
kaplıcasına koşunuz. ·ifa veri · 

Bir çok <leri haetalıklarına, muıınnit ekzcınalar3 'i 

a l\er 
Çifte han kapllcasın .. ıerJ''t'• 

.. , ı· ·ı 1 l. k k'"t"' .. 1 .. ··yilrck ılöortıUIŞ .. sd''f .. :ı ::)el ıyo ı c ge eo ı~r. ço o ~rum ur yunı u . oha o,.. ~r~ 

ne lrnılur fennen kobilı ızeh değılsc de senelerce. g kııldıltlıtr1 

kııdınlurın 15-20 günlük bonyodrın t!Onra hamıle 
müştiir . 

nıtı ~-Cifte han koplıcast dııbo~" 
' 1 rdD0 

d b ·t" koı.lıcıı o Hadyo nktifiteı:ıi Jünyo a mevcnt iı un 
sektir . 

Çiftehan kaplıcasında ı•"'''J•; 
.. ek ıoko.o ,b•· 

~liscıfirlerim izin hor ılürlü ilıtiyaçlorı <lii~iinulcr . 
090

, lı118,4 . · gnııo ~ 
miz yemek yapılmaktutlır. Furuou, hakkolıyosı , ~ 

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 661 
·ı-ttıd•f · Tiren ücretleri yarı yarıya ten:ıı 8 

---- ' :....--------------------- nı· rııkılmıştır. Boş gün. i{·indo itiraz ı para ve ~~I 
edebileceği ve bu müddet içindo 1 . rcaıı>' ,11 
muamf!loye devam için mahkı>meye 1 Boş yere htt erli ıi> 
mürocaatln diğer bir gün toyin ve 1 Cl acaksaO 'f " 
hıısma tebliğ ettireceği aksi halıle y oclii'' 
mahkemeye kobul olunmıyarak riY't dJ 
vakialurı kabul etmiş adrle dıleceği Urııuıni e>ef Ba1<1' t~ 
malün•u olmak \'e gıyop kararı ft/. eaıil -· 
teblıği ınakaı.una kaim olmak üze- Adaoa Türk 
re keyfiyet ildn olunur 5707 


