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ir panayırma gideceklerj 
16 A '- • •b •• d 1 elli ~gustostan. ıh aren yoz e 

eksiltmeden' istifade edecek 1 

lcu; biletlerini izmirde vize ettirdikten 

:ra bütün hatlar üzerinde gezebilecek. 

-- -- Havalarımız !l 
Dü~man uçnklarınm tehdidi al· 

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ADANA GUNLUK GAZETE ON IKİNCl YIL - SAYI 3300 

Amerikalılar 
Normandiyadan büyUk 
vaporlar yapacaklar 

Nevyork : 12 (A.A) - Tecim 
gazetesine göre kraliçe Mari ve 
Normandi vaporlarıadan daha bü
yük ve daba:hızlı iki amerikan va
poruoun yapalmaaı İncelenmekte 
dir. Bu vaporlardan her biri elli 
milyon dolara mal olacaktır. 

--

Eczanelerden şikayet var 

Aynı reçeteye dört ayn eczane, birbi
rinden çok farklı fiat istemiş ve almış!. 

Sağlık ~direktörlüğü bu işle ilgilenmeli 

Bakımevinde 

Hasta çocuklar iyileş
meden çıkarılmak du

rumuna sokuluyor. 

Dün matbaamıza , lcucağında 
basta çocuğuyla bir kadm geldi 
ve kıuca fU yolda ıazlandı : 

t)l61d t 
'ttıııı • zrnirde açilacak o· 

t iç~:•l panayıra gidecek 
~I~ te • devlet demiryolların· 

hiıctıt:r bu tenzilattan istifade ede- Yug" oslavya çıkatları 
mezler . 

Dün bir okurumuz ,\bazı ec· 
zahaoelerin ayni reçeteden tuttu· 
rabildiğine fiat isteyip aldıklarını 
§U ıözlerfo anlattı : 

aynı reçettden 80 kurut aldı . 
Dördüncü defa diğer bir eczaba 1 
neye yaptırdım , 60 kuruı verdim. 
Son defa , hu ucuz bulduğum 60 
kuruş alan eczahaneye baş vur
dum , ayni reçeteden 85 kuruı is
tendi • 

" Hasta çocuğumu baktırmak 
için Urfıdan geldim . Kocam tay• 
yarecidir ve vazife ba§ındıdar • 
Ben kimsesizdim . Bir buçuk ya
ımd a olın çocuğum Cengjzi Ada· 
naya çocuk Bakımevine götürme
mi ısmarladılar . Kalkdım , gel
dim , bir Han köşesine indim . 

cını b"I 1 • - • d 'ti)• ı et erı uzerın e 
t~ltı elrıiltme yapılmıştır • 

t\._ llltdeQ paoayıra gide
ec) ... 

0~•ıl ve ae ıuretle iıti· 
-.,;ede • • rını aoat-ya y.zıyo· 

4d.nad 
~ .;n lzmir aniuluaal pa-
•lık~ •eek olanlar ilci tane 

"e 'tt 0'°irafı kişeye vere 
k b~ıda yuılan paHları 

~br lr thılk tecim bileti 
)tte 1' Bu bileti alaalarJD hiç 
•ı Ot 

11111
edea lzmire gitme

'lti~• ~iletlerini mutlaka 
hııtı'-' lerı §trttır . Bu vize · 't d?0~cular bundıa son

teı. ~ıryollerınıa her t•. 
~ bılecek ve istasyon-

\..~·~ t••hileceklerdir . 
\.' biletlerdeki teozi-

Ota beı güolllk olup aylık 

Bu on beş günlnk biletler de 
16 Ağustoıstan 6 Eyliila kadar 
[ 6 Eylül dahil ] satılar . 

Her hangi bir yolcu bu tarih. 
leria içinde alacakları biletleri 
hangi tarihte ahrsa alsıb aldığı 
günden ıtibaren yalnaz on beş 
güu kullanabilecektir . 

Bunun yanht anlaşalmıması 

için yolcularan :yukarıda y:ızdığa
mız izahat. 6nemle göz6nünde tut
maları lazımdır . Yolcular bilet 
ücretlerinden başka bir adla pa
ra vermiyeceklerdir. 

Verilecek bilet paraları §U· 

dur : 
Gidip gelme birinci mevki 

1750 , ikinci mevki 1250, üçün
cü mevki 870 kuru§tur . 

Bu biletler ayna fiatla blltün 
bliyük istasyon kiteleriadea satan 
alınabilir . 

~beş imparatoru diyo; ki : 
Qt 
~'tıkacak olursa Habeşistan hen-
,. •onuna kadar müdafaa edecek 

~ıkre, harp yapıldığı takdirde Süveyş 
~~!lalını kapamağı kararlaştırmış! .. 
1 ~~ıı.b •. 12 ~ .'1,, · (A.A) - Habeş 

."it '• • • Ilı t 9'I ,, aıınsa ıytarını dı-

~Qa ~zleri elive etmiıtir: 
~tiı., 1 lıası• &midimiz bü

b,ti8~• Ve Franaadadır. 
SiSt'l 11 ırk ve mezhep 
\' ,,'-lelcıizin kendisiyle el· 
"'ııb. 1>1~ctk uluslarla çalış· 
{ "' l"'. '•ltı11 li l•ne hazırdır. 
~d~•k •heşistan ergiuJiğini 
\' '1A htUıümraui hakları· 

•e ratıcak ve imparatoru 

~ ~itb~9tijini haleldar ey-
~ t. ır §eyi kabul etml· 

~~·~ ~l'•h .. l . . ~~Ut• •oz erını ıa ıuret· 
~tp. 

~ta.:a. ~ıkıcak olure. Habe· 
~''ın· ~ ı_. ı •on nefesine ka· 

:'-btba~decektir. 
'rtaıiı · 12 CA.A) - Habeı 
' ~ olduğu muhim bir 

~11t, 
0 
beıiatanın çağlrılma· 

t'tGtu~:~r~fla bant koofe· 
'di d •nı11 sonucu bık-

' "'1 e bir oey •öylcmek 
t,~Yle ~•dıgını ıbildirdikten 

~'1l'1t CJniıtir: 
)or. it l!ıevıiaılerinia sonu 

l ~iın ' 1Y• ile aramızdaki 
~'•ı i .hırııcıl bir surette 

\' ta"'ÇıQ barcaaan bütün 
t 'ttty~lllen İtalya, kom§u 

111l~~tc •ııkt, ve malzeme 
ı ,iblike~· .ıeri durmıyor. 
~ ıy,t . 1 iıt gide ciddiğ bir 
\ııll._,, 

~'t~~et,~·crdıber ümidimiz 
~\ .•: ı2 111 edir. 
~~il (A.A) - "Eko dö 
~-i:"di~ı'ytarı Biritaoya 'ot ~iıtıd Y•n - Habeı 

~L ".d"L.. a •ldığı durumun 
~ıl· '5Qnııa • 1~ bl\lt bıldirmektedir. 

'•~ı fiıııe1i icabında Sü. 
.... IQ L 

• • "1P•mağa karar 

Ayni zamanda Amerika tecim 
evlerinin İtalyıya kredi açmala
rını sağlamak üzere Va§ingtonda 
israrda bulunmaktadar. Amerika 
lıların pımuk vermekten geri dur· 
duklara mıliimdur. 

Bundan ba~ka "İnternational 
Ni<'kel,, Mussolioioin nikel almak 
hususund•ki iıteklerini kesin ola· 
rak reddetmiştir. 

Homa: 12 (A A) - Gazeteler 
Habeı~ İmparatorunun "Havas,, 
aytarınına verdiği diyev hakkında 
henüz tefeiratta bulunmuyorlar. 

Yara resmiğ çevenler bu yeni 
diyev hakkında biç bir ehemmi
yet vermemektedirlar. 

Bu çevenler Neksusua yapma· 
ğa amade olduğunu tıöylediği ta· 
vizleria mathu.t yolu ile değil, 
resmea yaptığından daha az e
hemmiyetli olrluğuau ve çünkü 
Habeşistınm Oğadea çölilne mu
kabil Hıbeş tehdidini kayd edi 
yorlar. 

Bu çevenlere göre, lmparato· 
run daha baraşs~ver olan bu hattı 
hareketi İtalyau süel tedbirl•ri yü
zündendir. ------··------

Iranda 
Tecim hareketleri 

Soo glinlerde İran ; Kültür , 
Tarım , Ekonomi , Tecim gibi 
bütün terakki alanlarında durma· 
dan ilerlemektedir . 

Bir ay önce İranda kurulacak 
yeni fabrikalar üstüne görüşmeler 
yapmak için Sovyet • Ruıyaya he· 
yeller gitmişti · 

Bir kaç gün önce de biri Pa

ris seıgisine ve diğeri de Alman· 
ya ile tecim anlaşması yapmak 
üzere İcalya ve Berline iki heyet 
gitmiıtir. 

İranda bir de §ıplca fıbrika11 
açılmaktadır . 

Bir istatistik derlemesi Yuğoı 
lavyanın 1935 yılı altı aylık çıka
tını yazıyor ve mal çıkardığı ille· 
rin adlarını da sıralıyor . Tam 
kırk memlekete vanyor içlerinde 
Türkiyenin aldığı tutarı beş bu
çuk milyon dinar ki bir milyon 
Tark lirasını yakın tutuyor . En 
çok ltalyaya satıyor ( yüzde 20 ) 
ondan sonra Almanya ve diğer 
komşularına çıkata var . 

Asıl göze çarpan şudur : 
Bu memleketler için Ameri · 

ka, orta Afrika , Fas, Habeşiıtan 
gibi uzak memleketler de vı-rdır. 

Bunların bir çoğu da illerin 
ıömllrgeaidir . Bu durum Yuğoı
lavyanan dış illere mal aatmak işin · 
de ne kadar yayret gösterdiğini 
ve rekabet yapabildiğini anlatıyor. 

Yuğoılavyanın Haziran ayia
da çıkıt tutarı 242 milyon dinar 
ve giret tutarı 281 milyon dinar-
dar . Bu yıl geçen yılın aynı ayına 
bakınca kıymetler de yüzde 12 
bir dütüklük vardır . 

Altı aylık hesaba göre tecim 
dengini 28 milyon kazançla ka
patmııtar . ,. 

Hint şairi 

Tagor'dan 
lngilizceden çevirmeler 

, 

Yatağımın yanındaki lam
ba söndü . Kuşların sabah şar· 
kılarile uyandım . Açık pence 
reye başımı verdim . Dağımk 

saçlarımı tarayan sabah rüz· 
garında etrafı seyrettim . 

Sabahın kızıl bulutlarından 
genç seyyah szyrılmış gibi gel
di . 

Boynunda bir inci dizimi 
vardı . Güneı tacım tutıışillr
muşlıı . Kapımın önünde dur· 
du ue gür bir sesle sordu : 

- O nerededir ? 
Utandım genç seyyaha : 
- O benim, o benim .. Di-

yemedim. 
• • • 

Karanlık olmuş ve lamba 
yanmam~tı. 

Ağır ağır saçımı taragor
dum . Genç seyyah karanlıkta 
arabasile geldi . Atların ağız-

1 ları uzun yolların ve yorgun· 
lukların köpiiklerile taşmıştı . 
Seyyalı toz içirıde idi . Kapının 
önünde durdu ve yorgun bir 
sesle sordu : 

-- O nerededir ? 
Utandım, genç ve yorgun 

seyyaha: 
- O benim, o ben(m .... 

Diyemedim . 
• * • 

B lr Nisan gecesi . Odamda 
lamba yanıyor . Esen rıizgar 
cenuptan. fhirülUicü papağan 
kafesinde uyuyor . 

Blüztim tavus kuşunun bo
ğazuıdaki renklen . Ve eşar
pım çimen gibi yemyeşil . 

Penceremdcylm . Gözlerim 
ıssız sokaklarda dolaşıyor. Ge
cenin siyah derinliklerinde 

~ 
uzakla kalp olan sevyaha. : 

- O benim , o benim .... 
Diye mırıldanıyordum . 

lki üç gün önce 60 koru§ aldı
ğı halde timdi ns kuruş istenme
sinin sebebini sorduğum zamın 
muhatabım olan kalfa : 

12 güu önce Bakımevioe git· 
tiğim zamın iyi kır§ıland1m . Ço
cuğum emzikli olduğuodan be· 
nim de orada kalmama müsaade 
ettiler . Çocuğuma bakhrmak ve 

" - Eşim rahatsızdır . Bir 
dolctora mullyene ettirdim , bir re -
çete aldım . Ve doktor ilAç tüken
dikçe aynı reçeteden başka başka 
tertipler yaptınp kullenmaaınt 

hastaya taV1iye etmitti • lık reçe· 
teyi tanıdığım bir eczaneye ver 
dim . İlaç ya oılda ve 100 kurut 
ücret alındı . Bir iki gilo eoora 
aynı reçeteyi baık.a bir eczahane· 
ye yaptırdım . 70 kuruş istendi . 
Üçüncü defa başka bir eczane 

- .. Olabilir ki , dedi, evvel 
ki tertipde eski bir ilaç kullanıl 
mıştır . Yahut da pahah bir ecza 
yerine daha ucuzu konularak ya -

- Gerisi riçıincli saya{ da -· 

bakmak için, kendi paramla aldığım 
kuru ekmekle geçinip hastamın 
karyol11ının ayak ucunda kuru 
tahtada yatmağa razı oldum • 

Türkofisin bildiriği 
• 

ltalya hükumeti bir kısım madenle-
rin ülkesine girmesini yasak etti 

ltalya ile önceden mukavele yapanlara 
bazi kolaylıklar gösterilecek. 

Ankara : 12 (A.A) - Tnrko
fiı baıkınlığından: 

Temmuz 1935 tarihli İtalyan 
reımi gatetesinde batılan 28 
Temmuz 1935 tarihli ve 1375 

numarulu muvakkat kanunla İtalyan 
hükümeti dııardan alınacak kö
mür ve kok ile bakır, kalay, ui
kel, ve bunların hurdaları için dev
let Monopolu tesis etmiıtir. Bu 
muvakkat kanuna göre 1 Ağua 
tos 1935 güaünden sonra yulcarıdı 
sözü g'çen maddelerin memlcke· 
te sokulması bakıkı )ılıoız devlet 
demiryollan levazım ıubesine ve· 
rilmiş huluomaktıdır. 1 Ağustos 
1935 tarihinden sonra hu maddi!· 
ler için hariçle mukavele akdetmiş 
olanlar 4 Ağustos gününe kadar 
kootrıtiarını ve bunlara mahsuben 
§İmdiye kadar ithal ettikleri ve 
hakiye kalan mikdarları Dtmir 
yolları levazım ıubesioe bildir
meye mecbur tutulmaktadır. El 
yevm cari ve hükümleri 31 Ağus 
tos 1935 gününe kadar muteber 
olın mukaveleler akitleri sözü ge 
çen idareden izin almak ıartiyle 
serbestçe icraya mezün bırakılmıı-

lar ısede muvakkat kanunun 
neırinden evvel akdedildiği halde 
henüz cari hulunmıyaa ve bükum· 
leri 31 Ağustos 1935 tarihinden 
daha sonraya ceri mukaveleler 
için idare, bunların akitle.ince 
kısmen veya icrasına izin verip 
vermemek seJibiyetiai muhafaza 
etmektedir. 

Monopolun ibdaiı tarihinde 
ecnebi limanlarda yftklenmekte 
veya yolda veyahut bir İtalyan 
limanında boşaltılmakta olan mıl· 
ların geriıi sertest bırakılmıştır. 

Kezalik kar yolu ile gelen mal· 
ların IO Ağustos 1935 gllnüne ka
dar memlekete girmeleri serbest 
bulunmaktadır. Bu muvakkat ka
nunun çıkırılmuı İtalyanın bu 
maddelere olan fazla ihtiyacına 
binaen mubayıah bir elden yapa
rak fiatların yükselmesine mey· 
dan vermemek ithalah kesin ihti
yaç ile denk tutmak makaadına 

ve ödeme meselesinde günden 
güne artmakta olen güçlükten 
ötürü devlet makanizmaıanırı daha 
kolaylıkla ecnebi memleketlerde 
vereaiye alışlar yapabileceği ilmi· 
dine matuftur. 

Türkiyede turizm 

Türk ofisi bu Jnemli işi ele almış 
ve başarmağa karar vermiştir. 

---------------·-------------~ 
Turizm, parti programında 

kendisine verUeo önemli :yerle, 
devletin ana siyasasına girmiıtir. 
Tabiiğ ve taribiğ değeri bakı
mından e§siz olan memleketi· 
miz içio çok verimli bir gelir 
kaynağı olacak değerde olan tu · 
rizmden yurdu faydalandırmak 
ve onu büdcemiz için aktif bir 
varlık bıline sokmak gayesile 
toplanan ''llakaohklar arasa tu 
ıizm kooferanf4ı,, uzun etüdler 
deo sonra yarinki turiım siyasa
miııu ana çizgilerini hazırlamış· 
tır . 

Memleket için yeni olduğu 

kada .. da kamusal olan ve her· 

kesi ilgilendiren hu öoemli konu 
üzerinde konferansa başlc:anlık 

eden Türkofisin değerli . başka
nı doktor Mecdet Alkin ile "U 
luı,, arkadatımız ıu görüımeyi 
yapmııtır : 

'·-Bakanlıklar arası turizm 
konferansı •, gündemi içindeki 
türlü meseleleri geıeği gibi iuce 
lemek için, biliyorsunuz ki btı 

komisyon seçmişti. Pasaport. mü
nakalat , gümrükler 9'ıC döviz, sÜ· 
el yasak bölgeler ve siyasal tu
rizm üzerinde etlid fyapan ko 
misyonlar , uzun süren loplanh 
lar v.. e~ iidleriai kararlara bığ 
lamışlar ve genel kurula sunmak 

Benim gibi üç kadın da aynı 
durumda o1duğu içia onlar da ora· 
da hasta ="~uklariyle ht:raber ka.
lıyor\ardı ... a'kat ; çocuklarımızı 

daha iyi olmadan dört gün evvel 
bizi çıkardılar . 

Çocuğumun bıbuı yurt ve 
uluıu uğruodı caııına adamı§ bir 
uçakcıdır . Ben y:ipayalnız , kim 
aeıiz bir kadınım . Çocuk milletin 
mal.dır . 

Böyle iken bizi hu halde kapı 
dı§art etmeleri doğru mudur . .. 

Kadın hu sözleri elinde yarı 
ölü çocuğunun iniltileri arasın

da o kadar dokunaklı söyledi ki 
dinleyenler hep derindentacı duy· 
d ular. ve itiraf ederiz hu işe .§atıp 
kaldılar da. 

Hastahane nizamları mı böyle 
icap ediyor, haıka bir sebebi, bn 
muamelenin bir hikmeti mi var
dır; bilemeyiz? Fakat kimseoin 
gönlü buna razı olmadı ve sinir
lerimiz dinlenmeden yazmamak 
için bu yazıyı bugüne bıraktık. 
Bize dünkü hal bir trajedi etkiıi 
vermittir. 

Bu hadiseyi böylece gören ve 
duyan herkes ne derse, bizim de 
deha fazla bir diyeceğimiz yok· 
tur. 

8P.kledi~imiz tavzibaamede bu 
çocukların tekrar Bakamevioin esir

geme kuceğında onarıldığa habe~ 
rinin bulunmasın1 umarız. 

-------------------------üzere h.zırlanmışlardır , 
Sıyaaal turizm komisyonunun 

incelediği meıeleler uaaında o
lan ve memleketin turistik ba~ 

kımrlan önemini dışarda belirte
cek ve bu işi kendine ödev ıeya · 
cak bir kurumun meydana gel
mesiııe komisyonda başlıca iki 
fikir orkamğ bulduk . Komisyon· 
ların kararını yerilecek vt: mem
lekette teknik. ilmiğ bir turizm 
siıtemi gOdecf!ldir • 

iki önerge: 
Bunun için siyasal turizm 

kotaya atılmıştu . Birincisi dev
letin korumasinda bir turizm 
cemiyetinin kurulmasıdır . Tüzüğü 
yönetim kurulu, bulunacak olan 
cemiyet kendi ülkllıüae baglı ü
yelerinin vereceği para ile dev
letin yapacağı belli mikdarda bir 
yardımı birleıtirerek; Türkiyeoin 
estetik güzelliğinin, tarihi, eko 
nomik , soysal gelişimini muka · 
yeıeli g.er:kler, fotograflarla an
latmaya ~alışacaktır . Cemiyetia 
fikirlerini yayan ve turizm pro 
pagandası yapan dergileri gaze
teleri , almanakları . bröıürleri , 

- Gerisi üçıincü say{ ada -



.)ayfa 2 

Türkiyenin yürüdüğü yeni yol 

Tür ki yenin 
törü Dr. 

Basın 
Vedat 

genel direk
Tör ile bir 

•• •• 
gorıışme •• 

•••• 1 

Bir Alman gazetesi yazıyor: ı 
Türkiye hülı:tlmdi Basın Genel 

direktörü şu sıralarda takriben on 
dört gün kıılmak üzere Berliode 
bulunduğundan Adlon otelinde 
naııyonal aosyıtlist parti muhabe · 
ratı hat yazıranı Dr. Bn. i kabul 
ederek gerek Almanyayı ve ge~ek 
Türkiyeyi ilgilendiren genel me· 
ıeleler hııkkında görüşmüştür. 

Dr. Tör, Almanyayı gayet iyi 
tanıyan ve memleketimize ait me
selelere karşı büyük bir alAka gös 
teren bir zattır .Kendisi 1916-1922 
yıllarında Berlin Üniversitesinde 
okumu§ ve ökonomilı: bilgilerde 
doktorasım vermiştir.1928 ve 1932 
yıllarında da kısa bir zaman için 
Almanya da bulunmuş ve son gel!· 
şinde ve Lei pzig ilkbahar sergi
sinde propağanda şubesine baş
kanlık etmiştir. Dr. Tör şimdi Av· 
rupanm muhtelif memleketleri ara -
sında bir etüd gezintisi yapmakla 
meıguldur. Şimdiye kadar Atina, 
!\oma ve Par.isten geçtiği gibi, bun -
dan sonra da Perağ, Viyana, Bel
grat ve Sofya şehirlerine u~rıya
caktır. 

Bir hasın direktörünün bilhassa 
kendi iş alanına ait olan mesele· 
lere ilgileneceği şüphesizdir . Dr. 
Tör hu sebeple Alman radyosu, 
gençlik meselesi , Turizm organi
zasyonu ve Alman Basın ve gaze
tecilik mektebi hakkındaki mese
leleri tetkik etmek, ökonomik mev
zular hakkında maltlmat toplamak 
ve nihayet propağanda nezaretinin 
belli batlı şahsiyetlerile temas et
mek arzusundadır. 

Sınıf ve parti mücadelelerini 
ortadan kaldıran Tiı.rkiye gibi bir 
memleketin Basın direktörünün , 
ayni şeylflri yapan yeni Almanya
yı büyük bir ilgi ile tanıyıp incele
mek isteyişi pek tabiidir. 

Kamdlist Türkiye , Büyük Sa· 
vaştan sonra , Kumdl Ataıürkün 

idaresi altında , memleketi hürri
yet ve istikldle kavuşturan bir ulu
sal devrim yaşayan ilk devlettir . 
Konuşmamız esnasında Dr. Tör, 
Türkiye devriminin , her alanda 
radikal bir şekilde tatbik olundu
ğuna gururla işaret etmiştir. 

Bu münuehetle Türkiyede hil
hasea en önemli meselelerden biri 
olan din meselesine temas edilmiş -
tir.Maltlm olduğu üzere hu mesele, 
din ve devleti ayırmak suretile 
hallolunmuştur. Din ve itikat mev
zuları temamile özel bir mahiyet 
almış ve devletin aldığı tedbirlerle, 
mekteplerden din dersleri temamile 
kaldırıldığı gibi, dini hayatın tan
zim ve idaresi de Diyanet işleri rİ· 
yesetine havale olunmuştur. Dr. 
Tör'ün beyanatına göre , mevcut 
9artlarm hiç bir güçliik ve ihtildfla 
karşılanmaksızın temamile yeni bir 
durum almış, bilhassa devletin din 
aleyhinde ve1a lehinde her türlü 
propağandadan uzak kalmasile 
mümkün olmuştur. Bu inkişafın en 
bdrlz iradesi dine ' lı.arşı duyulan 
bağlılığın timsali teldkki olunan 
fuin kaldırılınasındadır. 

ı. Türk devletinin yeni bir şekil 
, . 11lmasile kadınları ilgilendiren me

selelerde de çok esaslı değişikler 
olmuştur. Kadının şimdiye kadar 
erkeğin dörtte biri teldkki olunma-
sına mukabil , Kamdlist Cumori-

. yetle birlikte, kadın da erkeğin se
,, viyeıine yükselmiş ve bütün mes

lek şubeleri kendisine açılmıştır . 
Fakat Dr. Tör'ün de bilhassa üze
rinde durdu~u gibi, hu emansipas-
yon bir çok memleketl~rde görülen 
ı.mansipasyondan temam ile farklı 

dır. Buraların kadınlık haklarının 
kııhulünda, ekseriya görülen lüzum 
ve ihtiyaca göre , onları sınıf ve 
partilerin mücadelesine sokmıık su
retile seçimlerde ekse•iyet kazan
mak istiyen siyasal sebepler rol 
oynıır. Halbuki Türkiyede kadınlık 
meselesinin geçirdiği devrim , te
mamile insani düşüncelerin tesiri 
altında olmuştur. 

Türkiye, ökonomik siyasasında 

da,önderinin talimetıoo göre,mem · 
leketin siyaaal hürriyetini ökooo 
mik bır temelle sıığlamlaştıracak 

bir şekilde hareket etmektedir . 
Maksat, otarşisiz bir ulusal ölı:o
nomi meydana getirmektir . Eski 
Osmanlı devletinin kendi gümrük
leri üzerinde hiç bir nüfuzu olma
dığı gibi hatta finansal bakımdan, 
Batı emperyalizminin kölesi ol
muştu. İşle Türkiye için çok teh
likeli bir dkibet hazırlıyan hu du
ruma, Kemdi Atatürk , gayesini hi
len bir adam sıfatile nihayet verdi. 

Dr. Tör'üo beyanatına göre,dev 
Jet siparişlerinin Türkiyenin öko · 
nomik alandaki gayretlerine işti~dk 
eden devletin veya bu devletlerın 

ökonomik teşekküllerine verilmesi, 
çok ta bildir. işte bu suretle, Tür
klyenin endüstrileşmesi işine, bü
yük miktarda demiryolları ve ma
kine siparişleri alan Almanya da 
iştirdk etmiş bulunuyor . Türkler 
elbette , ökonomik ödevlerini en 
müsait bir şekilde ifa etmelerine el
verişli olan şartları tercih edecek
lerdir. 

Bu vaziyetten de anlaşıldığı 
ırihi, Türkiyeoin dış siyasası , mü
tecaviz olmaktan çok uzak olduğu 
gibi, diğer devletlerin özel mesele
lerine de karışmaktan imtina eder. 
Kamıtl Atatürkün düsturu, "mem· 
leketin İçinde ve dışında barış.dır. 
Kumandası ııltında yapılan lstıkldl 
savaşı, sude sile! bir zafer değil, 
fakat zulüm gören bir ulusu hür 
ve müstakil yapan kültürel ve öko· 
nomik bir devrimdir. Bu şerait al
tında, Aokarada hatta. temanıile 

mÜhalil prensiplenn esası olduğu 
memleketlerle hile beraberce çe
lışmeyı göztt alan arsıulusal bir si
yasa görülmektedir . Atatürk re
jimi, memlekette muhtelif partilerin 
kurulmasına ve istikldlioi yeni ka
zanan Türk Ulusu için her hangi 
bir şekilde zararlı veya tehlikeli 
olabilecek fikirlerin yayılmasına 

müsaade edemez 
Türkiye Basın direktörünün 

Avrupa gezisinden dönüşüode ha
ruberce götüreceği intibalar çok 
zengin olacaktır. 

Dr. Tör'üu bilhassa Ado'f Hit
ler'in Almenyasına yaptığı ziyare
tinde, mesuliyotle dolıı ödevinde 
kendisine faydası dokunabilecek 
bir çok enteresan görüşler ve fı

kirler topladığına eminiz. 

Liselerde yabancı diller 
Lise ve orta okallarda yaban 

cı dil derslerine kültür bakanlığı 
bu yıl büyük bir önem vermekte
dir . Liselerin müfredat program 
larıııda bazı değişmeler yapıldık· 
tan sonra yabancı dil dersleriııde 
yopılııcak ıalehatı incelemek ve 
yenisini bazırlnmak üzere de An· 
karada bir komisyon çalışacaktır. 

Komisyon liseyi bitiren bir 
talebenin muhakkak surette lıir 

liıin bilerek• çıkması için lisan 
derslerinde ona göra bir prohram 
hazırlıyacaktır • 

Aynı zamanda bakanlıp lise 
lerde lisan dersi öğretmo kursları 
da aç111ağı dü1üo 'tlektedir • 

Türk öSzü 
-

Şehir Duyukları 
Hükumet işyarları 

Devam cetvellerini ka
pıda imzalıyacaklar 

Hükiımet konağının birinci 
kıt-nda ve cümle kııpısınıo iki tı 
rahnı birer tezgah konulmuştur. 
Hükümet ityarları ödevleri başına 
her gidip gelişlerinde burada bu 
lunan devem cetvellerini iııızala
mağa başlamışl.,dır. Bu cetveller 
akşam paydoslarıııda dayreler 
direktörlüklerine verilmekte ve 
işyarla rın devamları sıkı bir kon· 
trolde bulundurulmaktadır . 

Horos ve tavuklar 

Bunları sokağa bıra
kanlardan para cezası 

alınacak 

Uray encümeninin verdiği ka
rar mucibince evlerinde horos ve 
tavuk besleyip de sokeğa bırakan
lardan para:cezası alınmaktadır . 
Bu gibi hayvanları evlerinde bes· 
leycnler mutlaka kafes veya kö
mes yaptırarak beslemek zorağın 
dadadırlar . 

Son günlerde bazı kimselerin 
bu yasağa uymadıkları görülmlif 
ve oobeş kişiye para cezaıı yazıl· 

mıştır . Bunun için herkesin uray 1 
encümeninin yaşağını göz öııünde 
tu imaları ve hoı yere ceza ver
memeleri lazımdır . 

lstanbul öğretmenleri 

Ayın 22 sinde şehrimize 
geliyorlar --

İıtınbnl ilk ve orta tahıil öğ
retmenlerinden otuz bayan ve 
otuz baydan mürekkep altmıt ki
şilik bir grubun tebrimiz öğret
menleriyle tanışmak ve inceleme
lerde bulunmak üzere 22 Ağuıtoı 
935 Perşembe günü akşam trenile 
şehrimize gelecekleri ve 23üncü Cu
ma akşamı doğu illere gidecekleri 

haber alınmıştır . 

Şehir stadyomu 
18 Ağustosta şehrimizde baş 

lıyacak olan Türkiye hirinciliııle
ri gurup maçları içio şehir alanı 
federasyon münasip görül -
müştü . Otları çoğalan ve iç ter
tibatı biraz bozuk olan alanda 
esaı onarma yapılarak duılar ve 
tulumba iyi bir hale getirilmiı 
ve uba k11mı da dünden itibaren; 
temizletilmeğe bışlaomışlır . 

Otları temizlendikten sonra 
aulama ve loğ işi de yarın yapı· 
!ırak Pazar günü için hazır bir 
şekle konacaktır . 

lspekter Nihad 

İlimiz mıntakası Tarım ban
kası ispekterliğine atanan değer 
li gençlerimizden hemıerimiz Ni· 
had, dünkü trenle Ankaredan şeb· 
rimize gelmiş ve istasyooda ban
ka işyarları ve dostları tarafından 
karşılanmıştır . 

Nihada bu yeni ödevinde de 
m~vaffakiyetler dileriz . 

tekaüd ve dulların 
aylıkları 

Tekıüd , dul ve yetimlerin 
üç aylıkları 1 eyliilde verilmeğe 
baılınacaktır . 

Sustalı bıçak taşıdığından 

Döndünün başına gelenler 
Doksan beş lira ile bir merkebi 

çalan beş Çingene yakalandı 

Karııyaka taraflarında oturan 
Kıbtilerin ikinci defa bir hırsız
lık da yaptıkları saptanmıı ve 
suçluların beşi de jındarme tara 
fıııdnıı yakalınmııtır. Bu mesele 
hakkında aldığımız bilgeyi Hfığı
ya yazıyoruz: 

Çarbpiıre köyünde oturan 
Döndü adında bir kadın, koynuna 
dokaan bet lira para koyup mer
kebini önüne katmış ve Adanaya 
doğru yola çıkmıştır. Döııdü, 
Köprülü köyünün bağları yanın
da dinlenmek iıtemiş ve merke
bini yayılmak üzere bıtalı.mış ve 
kendisi de oracığa uzanıp güzel 
bir uyku kestirmeğe başlamış .. 

işte bu sırada Kuşıyakada 
oturan Keleş Ali, Duran, Cebeli, 
Cebbar ve Musa, uıulcacık bu ka 
dıncağızın yanına yaklaşarak elbi 

Güvenli bir komşu ! 
Çaldığı paraları nereye 
gömdüğünü bilmiyor -

Yeni istasyon arkasındaki bağ
lardan birinde oturan ekmekci 
Nuri , ıabableyin yatağından 
kalktığı zaman diki§ makinesinill' 
ctkmecesinin kırılarak içindeki 
yüz yetmiı lira parasiyle bir kol 
saatinin çalındığını görmüş ve 
keyfiyetten Jandarmayı haberdll 
etmittir . 

Yapılan incelemede bunların 

bağ komıusu Ahmet tarafından 
çalındığı anlaşılmış ve yakalanan 
ıuçlunun üzerinde çılınan kol H· 

ıti bulunmuıtur . 
Ahmet , çaldığı paraları bağ

da bir yere gömdüğünü ve fakat 
yerini unuttuğunu söylcmiıtir . 
Mesele incelenmekte ve gömül 
düğü söylenen para aranmıktadır. 

Enver Demir 

Şehrimiz kız liaesi direktörü 
Enver Demir süel ödevini yapmak 
üzere İstınbula gitmigtir . 

Direktörlük ödevi kültür ba
kanlığının buyruğuyle yar direktör 
Necati Sepici tarafından yapıla· 
caktır . 

Karadon geydiklerinden 

Bisikletçi Selim oğlu Rahim, 
Sofubabçe uramında oturan Meh
med oğlu köşker l\labmud , Ali 
Dede uramında oturan 'Bekir oğ
lu Ahmed ve Sarryakup uramın· 
de oturan Mahmud oğlu Alinin 
yasak buyruğunu dinlemiyerek 
karadoo geydikleri görülmüş ve 
haklarında zabıt tutularak Cumu· 
riyet genel sevamanhğına veril· 
miştir . 

Sakat gazilerin 
ikramiyeleri 

Harp sakatlarıin gazilerin tü
tün ikramiyelerinin defterdarlık 
ta dünden itibaren verilme&ine 
başlanmıştır . 

r , 
1 Gök gözetlemesi 

Dün öğledeo sonra okunan 
tazyiki nceimi 755,3 milimetre 
olup en çok sıcak 32,5 ve en az 
ııcak 22 santigrattı . 

ıe1ini kesip koynundaki doıan 
beı liraya ve yayılmakta olan mer
kebi alıp savuşmuşlardır. 

Bir müddet soara uyanın Diln· 
dü, paraaiyle merkebinin yerinde 
yeller estiğini görünce jandar

maya baş vurmuş ve yapılan in· 
celeme ıonunda yukarıda adları
nı yazdığımız beş hırsız yıkalıln· 
mıı ve çaldıkları paralarla mer
kep meydına çıkarımı§tır. 

Suçlular tüze dayresine teslim 
edilmişlerdir. 

Bu suçluların bundan bir müd· 
det önce Döryoldan ıebrimize ge
lirken Karııyakada yine bu ıu
retle uyuyan bir öküz tedmerinin 
beşyliz lira parasını çalan adam
lardan bir kısmı olduğu anlaşıl

mıştır. 

Soyadları cedvelleri 

Soyadları alıp da tescil ettiril
mek üzere Uray Halk işleri day 
resine verilcıı kiğıdların henüz 
cedvellerinin nüfuı direktörlüğü
ne gönderilmediği haber veril 
mektedir. 

Bu dayrenin ileride her hangi 
bir karışıklığa meydan vermeme· 
is için cedvelleri biran önce gön
dermesi gerekmez mi? 

Hakim Tahir ve arka
daşlarının duruşmaları 

Zimmetine para geçirmek ve 
ihtilastaıı ıuçlu eıki sulh hakim 
!erinden Tahir eski zabıt katip

lerinden Azmi ve Ahmedin du
ruımalarına dlln öğledoen önce 
Ağırceza hak yerinde devam olu 

nacaktır. Fakat ehli vukufun ra
poru gelmediğinden duruşma 4 
Eyliil 935 tarihine bırakılmıştır. 

Şehrimiz finans 
direktörlüğü 

Şehrimiz finanı direktörü 
Miislüm Keçecioğlunun Erzurum· 
daki kolordu muhasebeciliğine ve 

yerine de Afyon karahisar finans 
direktörü Hılilin atandıkları ba · 
kanlıktan ilbaylığa bildirilmiıtir. 

Kuduz mu? 
Meatanzade uramındı oturan 

Salim oğlu Salahaddin adlı çocuk 
bir sokaktan geçerken bir köpek 

tarafından bacağından 111rılmıı· 
tır. Çocuğu ısıran köpek kaçtığın
dan bulunamamıştır. 

Çeçeli köyünde Müslimin ya· 
nında tutmalık yapan Şükrü oğlu 

lbrahimi köyde bir köpek ısırmıı 
ve köpek öldürülmüştür. 

Ölen ve kaçeo köpekler Bay
tar dayresince göz bepsi önünde 
tuıulamadıklerından gerek Sali

haddin ve gerekse İbrahim Mem
leket bastahaneeinde tedavi altına 
alınmışlardır. 

Bir çocuk çiğnendi 

Ameleden Memik oğlu Ali 
oin üzerinde sustalı bıçak taşıdı

ğı görülerek alınmıı ve hakkında 
zabıt tutulmuştur • 

Rutubet vaaati 54 olup yel, 
güoey batıdan aaniyede 6 met· ı 
re hızla umiştir . 

1 Süel gök gözetleme durağı 

3 numaralı araba sürucüsü 
Ankaralı Ali , sürmekte olduğu 

arabasını Şabaniye uramındı otu
ran İbrahimin üç yaşlarındaki 
kızı Emineye çarptırarak yara
lanmasına sebebiyet vermiş ve 
lı.eçmııtır . Emine tedavi altına 
alınmış ve Alinin aranmasına baş
lanmııtır • 

14 Ağustos 19;:., 
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Türkiyede turizm 
- Birinci sayfadan artan -

"'11; .ile Y•pıcajı propagan· ofis , turizm iıiain yönetimini 
~. lronıoloıluldar le üzerine alacakt.r . Daha bu bu-

c1, kollan araciyle ıuıta verilmiı kesia bir karar 
-~-1ara d•iıtılacak. - yoktur . Blltön bu t11arlamamızı 

ullrelerio bOyük dBaya genel kurula bildireceğiz. Şimdi-
tntiıtik propaganda ye kad.r çok kıymetli ödevlerini 

•nl ... rak bu neıriyatı baprmıı olan Turing kulBbü b•n
C...iJetia dütflaceleri a- daa böyle de çalıımasına devam 

t.....:-" • edece~ ve turiıtlere 101 · g&ıte-
l~tt L.! LÜ• 
~ ~ taraftaa dııar · reçe. r. 

t1rı1t getirmek için Gerek turizm cemiyeti ve ge
atırandan dı memle . rekae ofiı d'ıarda memleketi ta· 
it h.kımdao llzumlu nıtmaya çalııarken 6le yandan da 

e..tedb;r1er1 alacıktır • Bu memleket ı,iode turizm ıevgiei-
~ aiJ~do Iİniçrede fe- ni ayandarmak için propaganda 

tik CllbiJetleriade fÖ.. yapacıktar · 
• Tarlıtlerin baıka memleket-

1 

~llllıketlerde propa· 
, 1 iklarınıo karalmaı 
\_, ~1dle ~nların ylne~-

eti bız de bu · cemı-
ihn111 tatiım ha· 

l.ir daaam aokta11 ola 

lere milyonlar tıııdı;ını gören 
bir çok memleketler halkının im
kin içinde içerde k•lma11nı ve 
kendi memleket tanımaıını .. t. 
lamak gıyeıile iç turizm h•re. 
keti erini ıevklendirecek ~ve ko· 
ruycak &rg&tler kurmuıladu • 
Bu arada diier memleketleri 
girmek ue baıka ulaıları tanı 
mık ibtiyıeını anınevi bir ıekil 
de duyan Cermen ve Aaglo
aakıoa uklarından Alman hBkô
meti mümkün olduğu Cermen 
uluaaoun bu irait ihtiyacını kır 
1ıla1abilmek için Almanyadı ba
zı kuramlar kurmuılarthr . 811 
taraftan da yabancılara Alman· 
yaya çekmek ve y&ktelr Alman 
k&ltflrfloü yabancılara t•mtmak 
için çahıtlmıktadır . 

Bu ır,at yıptıtı propapada 
Ye afiılerle AlmaayanlD ıüzel 
yerleriai, ııbbit kaplıcala11uı , 
ormanlaraaı, deniz kıyılarındaki 
plijlanaı , görllmet' deter ta
ribiğ yerlerini ıaptamıı ve bir 
turiltin İlti1ec;eji her ıeyin Al
manyaaıa içinde var oldupnu 
lapat etmıılerclir . Ba propagan · 
dalar ıonocuada her yal dııınyı 
akan milyoaların memleket 1-
pede kaldıtı Ye AlBIH badce
aine e•ıla bir dutek olduiu gl· 
r&lmlıtar. 

Ba aıalfln T&rkiyemlzde de 
yetirilmesi, her tebrimilin keu· 
dlae azı& olaa orijinallıldar 
taıımaaı •e her kltedDia prül· 
me1e deter olma11 çok iyi ao
ouçlar verdirebilir . Propaganda 
için Hallcevleri kurulları ıpor ka· 
lüpleri , eosyıl kurumlana haur
lıyacaldara relilerle bu iıe öna
yak olmıeaoı beldiyebiliıiı • 

8ülla btl JapUcaklar ve tu
rizm lcomiıyonuaua memleket 
içiade ve dııındı alacatı tedbir
lerin .. dcemiz içia ne !>üyük 
bir anemi oldujanu yıkından 
gCSrilyor ve memleket için mlll· 
pet neticeler umayonaz .,, 

Afyon sat.ıı 

Bııbakınlık, afyon istihe.li 
mıtel..ınia halli için elcoDomi, 
Sağlık ve Tarım bakaalaklanndan 
mltqekkil bir kurulun toplan
mHıaı lfkumlu t.almwıtor. 

Dayclatumuza göre, karni 
afyon fiıtlarını bir kararda tut· 
mak için bazı kararlar verecektir. 
BUllUD için Br6a çok oldoj'U va
kit az fiatla, ıı olduğu vakit de 
çok fiıtla labn ıbnmıar temin 
edilecektir. 

Diğer tarafıaa bazı ecnebi af· 
yoa lcartdllerl, UJuttDrucn mad
deler iubiaarıoa baıvararalc afyon 
almak iıtedilclerlnl bildirmiıler

dir. Bu kartellerdea bazılın bir 
gııım afyon da ılmıtlardır. 

Yarın 
Sebze t'e eua ıergiıi Klmür 

p11arında açılacak we akıama 
kadar slrecektir. 

Diller söylemekten, kalemler 
1a~maktan kurur ... fakat kör o
lasica bir itiyad, lı:ökü kuruyaıica 
bir ibtili ıökfllür mil biç !... g&n 
rfin dallanan, araız bir ıöğllt gi· 
bidir bu 1 •• 

DBımDı yontuı bite 1eteren, 
bir ar1ız lliüt ıibidirl.. ruıpr ••• 
fırtına ... bora we ıeller kurutamaz 
onu . Oaaa bal1os Ye atq lazım. 
dır köküne •• 

Ooua ldllll•ü bile karı Jelli 
bir banda ıavormab ki ; bir dıhı 
d&nemesin, bir daha görmesin yfl· 
zümllzO, bize yaldaımııın bu ca
navar ... 

Kumar 1 ... İlmi kıbrola11cı 
tufeyli OJUacağı ; Vorooof 11111 
ıibi aarmıı beynimizi .... Hnki 
bayat kazaadıracakmıı !ibi bize .. 

Kahve 1. •• oaun m11keli barı
natı . Bu İfıizler çatııı evidir 
onun . liirl, liiıü, ara llM, dİli 

dizi, kenaa fihi b.I..,...... • 
yok olaaıca akıl abırlın .. 

Kahve - kumar f •• içi• lçia, 
ıinıi ıiDSİ kemriyor içlerimizi ..• 
Bunlar, içimizdeki kurtlardu f •• 

----------------------~ 
Eczanelerden 
şikayet var -·-- Birinci ıayfadan artan -

pılmııtır reçeteniz • 
lateraenlı 60 kuruıı da yapa· 

ıım amma 85 kuruı iıtedijim 
tertip kadar 1af olmaz . Siz bilir 
ıiais 1 •• 

Ben bu cevap kırı•ıında kea
dimi tatllmlJarak kocaman bir : 

- Y aıuaıaa ? çektim ve ; 
demek ki iti• içiade ba biçim iı· 
lerde varm11 ha I? 

Di1erek ecaıneden , illç 
yaptıraaadaa ayrddım Ye ltl• doi
ruca lise geldim • 

Mevzu h•lkın eatlatı ve bayı
la Ue çok 11ln ilgili bir me•zudar. 
Lôtfen bir kere ıoraanız ; acaba 
bu tehirde ıCUDeleri , reçete 
leri , reçeteleri• nasıl yıpaldıi1111, 
ne kadar para ılındıtını ... Kon· 
trol edip halkın •llıtıaı koruya 
cak bir makam yok ma ? Ve gene 
IOrHnız , ae11ba eczacılarımız bir 
ilica fiat biçerken etlerin•le ma
kul ve vicdani bir ölç& kollıa· 
mazlar mı?,. 

Çok defa bepimizia kartilaıta· 
lımız bu mevzu bıkkındı okuru· 
muzun ıikly•tlerine , tarafımız
dan ekleyecek J,atka ltir ala bula. 
mıdık. 

Sılfılr ve aoıyal 1ardım direk
tlrlütB , eezaaelerl het' bakım
dı• lsoetrol etmek adevinde olan 
bir dayredlr . Umarız ki bu•d•a 
ıoara11 içla bu bakh pklyetlere 
meyda• vermiyecek tekilde bu 
iti dflzenine koyar . 

Bu yalın öz rUrkçe 
kitapları 

ilk, orta ve liıelerin 1eni clerı 
yılı kitaplarınıo baaalma iti Dev
let matbaa11na wrilmiıti. Bu 1ıl 
yalaız ilk olcal kıraat kitapları öı 
türkçe ol•ralr b11ılıcakhr. 

Talebe bu dereleri &fretmen· 
lerin yazdıracakları notlar &zerin· 
den takip odecelctir 

Kitepların basılma iti bir te,
riaievvele kadar bltmiı olacaktır. 

Cezalandırllan 
sebzeciler 

Sebze Hilladeki dflkkioları
nıD iç ve dıılıraoı piı tutan dkt 
ıebzeci hakkıada Uray zıbeta iı 
yarl•n tarafındın para C•INI yı· 

_zılllllftar. 

CiNSi 
" Stoyadinoviç " kabine 11y 

En az 
IC. S. 

Sabia Mikdar 

ICUo 

lavlar merlisinde okuCluğn beyan- •-~ap!...ı_m_a_ı___,p=-a_m_u _ __ 1_~~--l-.....,..,,,.._--ıh------------ı 
namesinde iç siy11anın temel is- Piyasa parlaıı ,. 42,50 43 

· PiyHa temizi " ti~ametini 1931 kanunu eaaıısi laoe 
1 

44 

teıkil eylediAini &aylemiı idi · iane il 
4 7,501 

Baıbaka• : « Hllk6met, devlet ve ElupreA 
ulusal birlik eullarını ileri ıfire- Klevlant 
rek ba kuDGu e11slain muhtevi 
bulunduğa biltBn prenıiplere 18 • 

dık kala•:a"tar . • Demiıtir · 
•... Y eDi aeçim kana•unun ae 

ıekilde olıc.tından uzun uzadı 
ya babı edilmekte ite de kabi· 
nenin eıki kanunlan talbik mev
kiine koyması beklendiiinden ıi · 
vil bllriyetıerdee pek az babıolu
nuyor . İç meaelemiz ,yeni idarei 
mahtareler meselesinde merkez-

YAPA~I 
Beyaz ı ı --.,-----------ı 

•-~Si,....:ı:....ah,...-----------

Ç 1 G t T 
Ebpree 
iane 

,. 
HUBUBAT 

Buf!day ıbns 3,25 3,50 
--=-"==-"--ıı 

-3 1 ~3~,50=---ı-.....------------------ı •-~~"----==------· ı-Mentane 
Yerli 

., 
lqmiı buluaduiu halde buDdaa Arpa 3,05 
hiç de babı edilmiyor . Her ta· Faeulya 

~hailerid~~avemu~~fp- ~~u:~~f------ıı~3~~~--11~3~J~--~ı-------~ 
killerde t.avlr oluaan bırvll me· Delice 

6 1 Kuı yemi 
1elesa bu kelimoleriada ıizlenmiı eten tohumu 
buluamaktedar. ı1-..;M:;:e::.rc:..;im:...:.:ek:;=.::.:::.::;__ __ ı1-----ı-----. 

Bazı bedbialer bırva1 mese
luinio biç bir zıman kotarılmı
yacatını, bazı nikbinler ise en kı· 
ıa zaman içiode ve ea uygan 
bir tarzda kotarılacaiını ı•aıyor
lar . Hırvat meıelelİ 8dı albucl. 
ortaya çıkan devlet tqkilita me· 
ıeluiala, ulusun pıkınhp d&ı
meaine meydan vermeden kota
rılm111 için bırYat meıeleıinin 

ihtiva ettiği meaeıeleri teıbit et· 

iıam 

... 
.~-= " 
.r:ı ~ -ılüs kırma " 
~= Simit " 
~ i :" Cumhariyet 

~ B. üs kırma : 
Alfa ., 
Liverpul Telgraflan 

13 / 8 I 1935 

UN 
600 
525-

600 
525 

Kambiyo ve Para 
iş Bankuıadan abnm1fbl'. 

Sonıim Penc mek lazımdır . 
6 

-L=-i,..re-,-----:---.--~T.'J9rı 
Ahenkten vedayga~rdan bab· ~B~~;r~~~~~~·ı~~~~~1-~~~Y~ım~ar~k~-~---~--~~-ı 

solanurken ıöyle b&yle anlaıma 1 inci T. Vadeli 5 1_::F~rau=;;:.""~F;;ra;::.•=•:;;:ıs..;::----ı-~iiT·l--ı lcibil oluyor . Fakat siy11ıl di- 1 inci K. Vadeli S Sierlin .. IDıiU. __ ,, __ 1 _--:::~r-~ 
lelder, fiowal muelaler, aelihi Hint huır 5 l~H-....:D~ol~ar~";;A:=m::;:er:.:i=m..-;--~1-.."1 
yellerin takıimi meaelesi. devlet Nevzork 11 
ıiya1111na harYa&ları• filen iatirik 
leri meaeleleri dllrlıt bir ıekilde 1 

konuıulmaja ve mDaabıa edil· 
meie baılayınca hemen zorluklar 
örtaya t(ık•aktadır . 

Bunun aebebl İle merkezcilik, 
loitarasm, ademimerkeziyet, re. 
niı mubtu idareler bakkidda h .. 
nüı mlabet ve muayyen fikirler 
ve kınutler olmayıpdır. 

Sıtlavlar mecliıı m&zakereleri 
hakkında gazetelerde aeırlyattaa 
"ganiı mubtu idare,, , "federaı· 
JOnn ve "Bnitarizm• mefhumların 
muhtelif suretlerde tefılr edilmek· 
te oldDfa girDliiyor. Şöyleld, bu 
mabtelif tefairler karıılıklı •nlat· 
mayı doğuracak yerlerde me1ele 
lerin daha ziyade karaftlla&Joa a 
mil olmaktadırlar. Bu kırgaıat.k· 
daa İle dDakü darama, 1aai reka· 
betliı ve kontrolıuı b6k6m ılrme 
devrine dinmek iıteyealer kir e. 
deceklerdir. 

Bo meseleler bakkıada doktor 
Mıçak'm ve k6ylll demokrat koa 
liıyonua ne dltündüiü her keace 
malamclur. B•aua 1928 Jılaada 

aeıretdiği be1ınnımede tarih o
lunmuıtur. O zamaadan beri bir 
değiıiklik yokdur. 

.. Obzer,, Zağrep 

Camdan yapllma 
Traş bıçakları 

Prağ - Bobemyanın ıimalin· 
deki Jablonecde cam fabrikaları 
camdan traı bıçaklan yapmata 
baılamııtır. 

Bıçaklar, Çelik bıçaklar dere· 

85 5370 

Yazldl slllemada 
Bu Aktem 

( TeldllleU 011• 
Sinema Yıldızlarının en güzel Mari Beli ve Jön Prömiyelerin en se

vimlisi Albert Prejann tarafından temsil edilmiş çok güzel olan bu 

filmi sinema sever müdavimlerimize {(Örmelerini tavsiye ederiz. 

Gelecek proğram : 
Çoktanberi ıabırıızbkla beklenen dünyanın en meıhur komiği 

( Milton ) ıaralmdan temsil edilmiı çok gülünçlü bir film 

( Ôp beni) 
5718 

«•~~u~•~Mk~ır.B~-L-----~------------------~ 
ti bunların daha keskin oldukları 
temia olunuyor. Yalnız bu bıçık
ları klrlqtiktea soara bir daba 
bilemeğe imkin yolctur. Buna kar
tı bıçaklar ıon derece ucaıdur ve 
çelik b1Çaklara rekabet edecek 
mahiyttedir. 

Sonra camdan bıçaklar, eski 
bıçaklardan ne ,apalabileceii me· 
aelesini de laallediyor. Çü,kl ba11· 
lar atalıyor. 

,---·---·---- ... 
1 

bu gece nöbetçı 1 Dolaplı köyü muhtarı &cı Ah-
met oğlu Ramazanın men'i moba- Eczane 
kemeeine dair idare heyetince itti· • • l 
hu olunan 21 - 11 - 935 tarih ve I y enıotel eıvarında 1 
324 ••maralı karn Ya111 •eren Vatan eesaneshli 
köyünden Hatim nezdinde Mustafa -·- · •=- ı 
oğlu KAzıaı, mahalli ikameti meç- diğinden tehliğat mak.amına kaim 
hul olduğu cihtotle tebliğ edileme- olmak üzeN ıteyfiyet al4n olunur. 

Seyhan Ylllyall ldlrı hayaUndan • 



!.ıyfa 4 

• Adana Ziraat mektebine gırme 

şartnamesi • • 
1- Orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2- Türkiye Cumhuriyeti :tebaasından olmak. 
3- Çitçi veya arazi sahibi veya çocuğu olmak ve bunu evrak ve ve

saikile !ebat eylemek. 

4- Yaşı (19) d.an yukarı olmamak . 
5- Haetalıklıirdan ve illetlerden salim olrııak ve her türlü tarım iş

lerini yapmeğa elverişli bulunmak. 
6- Orta mektep şehadetnamesi ve bir sıhhat raporu ile u'.ih:s kil· 

ğıdını, aşı kağıdını, uzgidim kağıdını, ve üç fotoğraf vermek. 

7- Mektep leyli ve parasız olduğundan okumak dııvresi içinde meş
ru n mücbir haller olmadıkça mektebi terk•tmiyeceğino ve ettiği tak . 

: dirde mektepçe kendisine yapılmış olan masrafları ödeyeceğine dair 
nfimuneeine göre notıırden tastikli kefalet senedi vermek. 
( En son ilkteşrinin birinci gününe kadar kefalet senetlerini vermiyen· 
ler mektebe alınamaz ) 

8- Yukarda yazılı şartlar dahilinde mektebe girmek istiyenlerin 
Eylftlün yirmisine kadar bir dilekçe ile mektep direktörlüğüne başvur
malım lazımdır. isteklilerin sayısı mektepçe alınması ~reken sr..yıyı 
geçtiği takdirde Eylftlün yirmi üçünde açılacsk seçme sınaçlarıncla bu. 
lunmaları 1 azımdır .5720 14-18-22 

Çiflik makinist mektebine girme 
şartları : 

1- Uk tahsilini bitirmiş olmak. 
2- Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
3- Yaşı ( 15 ) den aşağı ve ( 19 ) dan yukarı olmamak. 
4- Göz ve vücut hastalıklarından sAlim ve makinistliğe mukavim 

olduğunu doktor r11poru ile ishal eylemek. 
5- Köy çocuğu, çitçi çocuğu, olmak veyahut bir imalAthanede ça

lıtmış bulunmak • 

6- Tahsil esnasında mücbir bir sebep olmadıkça mektebi terkey
lediğl takdirde kendisine yapılacak bütün masrafiarı tediye edeceğine 
dair kefalet senedi vermek. 

7- Mektebi bitirdikten sonra köyünde çifliğinde, veyahut bu gibi 
yerlerdtı Hnatile çalışacağını taahhüt eylemek. 

8- Yukarda yazılı şartlarla mektebe girmek istiyenlerin bir dilekçe 
ile mektep direktörlüğüne basvurm~ları ve yukarda yazılı evrak ve 
vesaikile birlikte üç fotoğraf vermeleri IAzımdır . isteklilerin sayısı 
mektepçe alınması gereken sayıyı geçtiği takdirde seçme sınacı yapı
lacaktır. 

9- Ağuıtos yirmisinde yapılecalı: seçme smaçlarında bulunmak üze. 
re isteklilerin bu tarihe kadar okul direktörlüğüne başvurmalıdırlar. 

14- 16-18 5721 

Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastalık l a rı birinci sınıf 
mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
Hastalnrı her gün 9 dan beşe kadar Bozar başı Nurinin evi karşısında 

hususi muayenehanesinde kabul eder .5698 

·~ . ... ... . 

6-30 

5586 .__ ... . • 27 -- ·-

( Tftrk ~ôzft ) 

Ayran 
Yeni 

gazozu 
çıktı 

..... aRtllt .. A., 
''.' y '. 

AYRAN 
A 

Av~AN Gazozu 
- -AY~AN Soclası 

•••• :~ 1 , :AYRAN 8uy__u 
.N 

J)• iÇMEK iÇiN - ' 
Ou MllRKnYn oiI<Kllcr eoiNiz ) 

İş bankası altında 5593 29 

Herkes memnun 

seyban eczanesi 
Yeni cami civarında en son ilAçlarla açtığım Seyhan eczanesinde 

recete lerinizi yaptırınız . Fiyatta ehvenlik , ilAçlarda tazelik 
• 

sıhhat lı:orumesına bire birdir. 

ayrıca 
Çok güzel Losyonlar ve Kolonyalar ve Çil il4cı 

satılır 
5586 

-29-

Evkaf müdürlüğünden : 
Mazbut ve mülhak vakıflara 

ait muhtelif yerlerde bulunan 9 
adet tarla ve bahçe 1- 9 - 935 
tarihinden itibaren üç senelik icara 
verileceğinden on gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. ihaleleri 
24-8-935 cumartesi günü saat 
l 1 dedir. Taliplerin evkaf idareıine 
müracaatları .5719 14-18 _ 22 

Doktor Reşat 

Kimyager-Eczacı 

Celal Bayer 

Annelere öğüt 
Çocuk esirgeme korumu Genel 

merkezi ; yeni doğan çocuklarıo bir 
yaşıoa gelinceye kadar nasıl bakıla· 

cağını öğreten " annelere öğüt ,. ün 
1 inci eayısını ba•tırmıştır • ( 1 inci 
sayı öğüıler 12 tane birer aylık kü· 
çük yazılardır ) . 

Ayrıca çocukların nasıl beslene· 
ceğini ve mamalarınıo nasıl hazırla· 
nacağını öğreten ı annelere öğüt )ün 
2 inci sayısını da bastırmıştır . 

1 ve 2 sayılı öğütleri isteyenlere 
korum parasız olarak gönderir . 

Ankarada bulunan çocuk esirgeme 
kurumu genel merkezi başkanlığın• 
yazı ile adres bildirmek yeter . 

14 Ağustos t!E-

Adana Ziraat 
lüğünden : 

kt " f• mektebi dire 0 

Miktarı 

Erzakın nevi 

Miktarı 

çok 
Kilo 

ez 
Kilo 

ilk teminat 
Lira Kuruş 

Ekmek 
Koyun eti 
Sade yağ 

Zeytin yağı 
Pirinç 
Şehriye 

Makarna 
Kesme şeker 

Toz şeker 

Çay 
Zeytin 
Beyaz peynir 
Un 
Tuz 

Soğan 

Domates ııalça 

Kuru Casulya 
Nohut 
Kuru üzüm 

25000 
7000 
2500 

700 
4000 
500 
450 
900 

1500 

20 
650 
600 

1200 
600 

1500 
350 

1750 
400 
150 

22"i00 
6500 
2200 

600 
3200 
350 

350 
700 

1000 

17 
550 
400 
900 
500 

1250 
300 

1500 
300 
100 

Limon tuzu 15 10 

158 
196 
112 

18 
57 
7 
6 

21 
33 
3 

16 
22 
8 
2 
6 
7 

16 
2 
1 

Sa rmısak 50 20 1 
Beyaz sabun 1300 1000 15 
Soda 350 300 28 

38 
88 
50 

38 

50 
75 
94 
19 

90 

50 
10 
25 

75 
88 
41 
10 
69 

96 
24 
33 
3 

Mercimek 300 250 2 81 
Patates 3000 2500 45 
~ik w 50 m 

Kuru kaysı l 50 100 2 53 
Kuru vişne 30 20 65 
Kaşar peyniri 50 2 6 

Meşe kömürü 4000 18 10 
Odun 3000 2000 4 50 
Benzin 160 130 35 40 

Mazot 120 75 14 85 
Vakom yağı 15 10 2 70 
Gaz yağı 25 15 7 31 

6•· . dilen 
Tahııııo e tiJll 
Kuruş ssn 

8 
37 
60 

35 
19 
20 
20 
32 
29 

260 
32 
50 
9 
5 
6 

30 
12 
7 

15 

85 
35 
34 
12 
12 
20 
12 
22 
25 
55 
4 
2 

450 
J(j5 
240 
3gO 

Ereğli veya Zongul · 
2800 

toll ,~ 
dak maden kömürü 4o 3o 84 der ;~ıl~l 

'ne ka ıı.~ı 
Adana Ziraat mektebinin 1936 senesi mayıs gayesı 8ıı.ıar e .. ~ l 

. . k akaC .. ,,. 
olan yukarıda nev'i ve mıktarları yazılı yıyece ve Y ıds g0 

· · • 1 ·ı b' l'kte yakBf şartnamesine göre ılk temınat mıktar arı ı e ır ı ~I 

miştir . u ısrl f ' isyo0 .. jle 
Eksiltme vil4yet Ziraat müdürlüğünde satın alma ~oın e 0aul~) 0ı' 

dan 15-8-935 perşembe günü saat (3)de açık eksıltıtı "e (24 ,·~ \ 
pılacaktır. Eksiltmeye girecekler 1935 yılı ticaret odasııuoan" ıı' 

.. dd ı · - il riode bu ı·~çe .. maralı kanunun 2/3 üncu ma e erme gorP e e 01er ı 9~ı• 
ticarethane namına eksiltmeye gireceklerin ellerinde. n yapıll1c11~ 
tiklı vekAletname ile eksiltmeye girebilirler. Eksiltınenılla wııin30 -~ 
dan en son bir saat evveline kadar villl.yet mal san?1~10 

nlerill b 
1
.t/J 

yatırmalaıı la.zımdır.Eksiltme şartnamesini görmek ıstı~~AD olU110 

det zaıCında Ziraat mektebi müdürlüğüne müracaaıları 1 

2-6-10-14 Msmleket hastanesi kulak, ba· ı 

run, boğ.az müteha.ssısı ~lmn~ya· =---Paranı/--- ----------·----------~ il.~ 
nın Berlın-Laypzıg Ünıversıte- 1 1 cdiJJ 
leri seririy~ıından mezun. Boş yere harcama ve har· Çllteban kap 1 p 

Hernevı kulak, buğaz, burun cıyacaksan yerli malı al 1 
ameliyatı yapılır. - ----- -------

Adres : Abidin paş9 caddesinde açıldı 
Dolltor Nacinin tedavihanesi ci- Türkiye Baş Pehlivanlığı • 
varında köşe başında. 

5691 

,,, 
oı~.t 

6-30 

Seyhan defterdarlığından. 
Zencirli mevkiinde şarkan Deh· 

şir oğlu Hallkı ve Kuyun oğlu Mas· 
tafa garben Giritli BilAI şimalen 

Alasonyalı Cemal ve Giritli lsmail 
cenuben lsmail oğlu Ali ve Giritli 
BilAl ile çevrili on iki ve Y.lanlı 
mevkiinde şarkan Ali mülAzım ve· 
resesinden Halil ve Vanlı Fadıl 

garben dere şimalen llabip cenu
ben Kayserli Hüstü ve Hacı Mah
mut oğlu Cumali ile mahdut 19-
Yılanlıdo doğusu Mahmut oğla 
Lütfü batısı dere poyrazı Hüseyin 
oğlu Ahmet kıblesi köşker Meh
met oğlu Ahmet ile çevrili ve Kıı

rııenbiya mezraasında şarkan tü
tüncü Karabet garben dere şimalen 

kızı Takuhi tesleki Ağop kızı Ağsa 

ile çevrilı 3 dekar bağ yeri ve 
tarlanın mülkiyeti 23- - 8 - 935 
cuma günü saat on beşte ihale 
edilmek üzere artırmağu çıkarıl
mıştır. isteklilerin Milli Emldk ida
resindeki satış komisyonuna mü
racaatları ildn olunur 5712 

11-17-21-25 

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

Baş pehlivanlığı kazanana önem· 
li para ile birlikte bir de madalya 
verilecektir . Bütün Türkiye peh
anlerı buli güreşe çağrılıdır • 

Adana Tohum islah istasyonu Mü· 
dürlüğünden : 

Pamuk üretme mütedavil ser -
mayesi için birinci teşrin 925 sa
yının sonuna kadar aşağıda mik
tarı yazılı yanıcı maddeler açık 

. • .. k kuıııtsrı a.tl"' 
Eğer Romatizma, siyatık, karacığer ve böbre •fte V 

!arı sğrılarıne muztaripseniz vakıt geçirmeden Çı 
,it· 

kaplıcasına koşunuz. şifa ıJC 
Bir çok deri ha!talıklarına, muannit ekzeınalara 

a . ıı Çiffe han kaplıcasın . ıerJ 1r·~,-
d'nıııu• oı•f ~' 

Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek 8~9 oltıl3 ~r 
ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce. g k81dı1'19fl 
kadınların 15-20 günlük banyodan sonra huııııle 
müştür . 

ıntfl t-0~ 
Çifte han kaplıcas J~~· 

1 rdSn 
b t .. kafJıcs a Radyo ekti!itesi dünyada mevcut ü un 

sektir • 
eksiltmeye konulmuştur . Şartna · dıt Jı ıl' 

meyir görmek ve izahat lllmak İs- Çiftehan kaplıcasJJl JoJıo.ntstı'::.ı, ~ 
tiyeol~rin her güo, eksiltmeye İş- k .• 

tirAk edecbklerin 27 - 8 - 935 Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşün.Ulere ioosll• ~9 ~56 
1 k 1. Si gaı 

sa ı günü saat 10,5 da Adanad ı miz yemek yapılmaktadır . Furunu, bak 8 ıye ' tı. 1~ 
demir köprü civarında tohum islah beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 601 

istıısyonu üretme çiftliğinde mille- • atııd•r· 
şekki! eksiltme komisyonuna yüzde Tiren ücreti eri yarı yarıya tenzıl a 
7,5 muvakkat teminatlarile gelme- _.,,,,. il;O' 
!eri ildn olunur. !!..---------------- ''f't ııı ~ 

• eşti 1 
Gaz 1050 Teneke Uıuuaı• .~ pal<ı .ı 
Benzin 590 >ı "" öıll il' 
M 'f- k • Rzot 800 » Adana ıır 
5717 13-16-20- 24 


