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ADANA : GÜNLÜK. GAZETE 

İtalya Rusyadan· arpa aldı 
Habeş-İtalya anlaşmazlığı etrafında 
diplomatik hareketler devam ediyor 

Pariste toplanacak üçler konferansının 
görüşmelerine büyük umut bağlanıyor 

ita/yanların Sömürge lıalkından topladıkları 
bir deve kolu dinlenirken 

Loııdra : 13 tA.A) - İyi ha- tarafından bir demiryolu yıpıla-
ber alan çevenlerde söylendiğine rak işledilmesi, Habeşiıtana bir 
göre Negus'ur. havas ajansının liman veıilmeıi gibi tekliflerde 
Adisıbaba •ytarına en son verdi- bulunacaktır lngilterenin bir Hı-
ği diyev burada genel olarak mev- beş istikrazına eğ gin (mütemayil) 
cut tahminleri teyit eder mahiyet- olmadığı söylenmektedir. 
tedir. Bu tahminler Edenin 24 ha Londra : 13 (A.A) - Edenin üç 
ziranda Muuoloniye yıpbğı tek- devlet arasındaki konferaD1ta 
liflerin bala değerini muhafaza muıbet tekliflerde bulunacağı te-
ettiği ve Paris konu9malarının hu yit edilmektedir. 
teklifler etrafında cereyan edece- Morniug post ğazetesi E · 
ği merk-ızindedir. 1906 Tarihli denin İtalya harbe girmeme 
andlaımı, Habetiıtın toprakları- ği yilkendiği takdirde So -
nın tamamını ltalyan nufüz bölge· murgelerin taksim şeklini değiı
ıi §eklinde tanınladığı (tarif ettiği) tirmeği teklif edeceği hakkındaki 
halde ba endla§manın taadik ettiği uyfaları yaymaktadır. 

1902 tarihli İngiliz - Habeş an· Deily telgraf gazetesinin fikrine 
le9masında (!sana gölü) suları ya- göre İngiliz delegeleri İngiliz nüfuz 
teğının deği§tirilmiyeceği zikre- dayrelerini genişletmeden, Habe 
dilmektedir. şistanıo ekonomik :gelişimini ko · 

Paris : 13 (A.A) - Matin ga laylaştıracak bir plan teklif ede-
zetesinin fikrine göre logilte~e ceklerdir. 
blikümeti Puis konferansında sı· Londra : 13 (A.A) - İtalya 
yısa! nüfuz bölgelerinin taksimi hükümeti afrikııdaki asker kita · 
İtalyaya toprak verilmesi İtalya - Gerisi üçüncü sayafda --

Vergi borçları 
nasil alınacak 

Kazanç ve bina vergileri ka 
nunu mucibince mükelleflerden 
istenen vergilere karşı mükellef 
tarafından yapılan itiraz ve isti
naf müracaatları netkelendikten 
sonra şayet vergi ödenmezse bu 
vergiler " tahsili emval kanunu ,, 
hükümlerine göre icra yolile alın · 

mal.tadır . 
Bızı mükellefler , kendilerin

den istenen vergilerin yanlış ta· 
bakkuk ettirildiğini ve bıklarının 
bazı kere ancak temyiz komisyo
nunun tetkikatındao :sonra mey· 
dana çıktığını ileri 'sürerek tem· 
yiz komisyonunca karar verilme 
den , istenen verginin tahsil edil. 
mesini Finans Bakanlığından is
temiılerdir . 

Temyiz komisyonunun mükeı
lef lehinde karar verdiği takdir
de tahsil edilen verginin geriye 
verilmesi gibi muamele cereyan 
edeceği düşünülmüı , hem işle
rin uzamasına imkan vermemek , 
hem de mükelleflerin müşkül va
ziyete gelmemeleri için vergilere 
aid temyiz kararları verilmeden 
önce vergilerin tahsil cihetine gi
dilmesi Finans Bakanlığıncı mu 
vıfık görülmüştilr . 

Buna dair ;resmi tamimin bu 
günler de aliikalrlara bildirilmesi 
bekleniyor • 

.. 
Oğretmenler 

Hakkında bildirim 
İlk : okul öğretmenlerinden 

yükümsel hizmet bor•!u hulıınan· 
!arın Kültür Bakanlığına sorulma· 
dan dairelere alınmamaları hık· 

kında şu bildirim gelmiştir : 
İlk okul öğretmenlerinin, ye

tiştirdikleri okulların cinsine gö· 
re , kendilerine devletin baktığı 
her yıl için veya bir buçuk yıl 
yükümsel hizmet görmeleri ka 
nun gereğinden iken hunlardan 
bir kısmının borçlarını ödemeden 
işleri başından çekildiği ve mali 
ilişikleri olmadığı yolunda ilbay· 
lık yönetge kurullarından aldık
lan mazbatalar lizerine daireler 
de iş verildiği anlaşılmaktadır . 

Borçlarını ödemeden işleri 

başından ayrılan ve 1237, 1938 
sayılı kanunların hükümlerine gö· 
re Drvlet kurumlarını kabul edil· 
memeleri liizımgelen bu öğret· 
menlere başka yerlerde hizmet 
vurilmesi izlenmelerini güçleştir· 
mekle beraber daireler arasınıla 
da bir çok yazışmalara yol aç
maktadır. 

Bu sakıncaların önlenmesi ve 
kanun hüklimlerine aykırı bir iş 
yapılmaması için bundan sonra 
BakanlığınıZI · bağlı kurumlara 
alınacak öğretmenlerin , ellerinde 
mazbata da olsa , atanmalarından 
önce durumlarının Bakanlığımız-

dan sorulması tamim olunmus· 
tur • 

Şehrimiz 

Evkaf direktörlüğün -
den soruluyor -

Pozantının Şeyhli köyürıde 
Hacı Ömer ağa çeşmesinin tamiri 
için evkaf tarafından her yıl elli
şer lira verilirken 931 denheri 
bu paranın köye verilmediği ve 
931 yılında köy heyeti bir mute · 
met tayin ederek köy namını bir 
senetle evkafdan bu paranın alın
masını teşebbüs etmiş ise de 
buadan da bir netice ılınamadığı 
ve yuıi heyetin yaptığı müracaata 
evkef tarafı odan ( 11,6,931 ve 
26,6, 932 tırihlerin<le ellişer 

lira verildiği kayden anlatılmııtır . ) 
cevabı alındığı ve halbuki köy 
hu parayı almadığı için cvkıfdın 

paranın kime verildiğini ıordu
ğu halde buna bir cevap alına· 

madığı köy ihtiyar heyeti tarafın· 
dan uzun bir şikayetname ile 
gazetemize bildirilmiştir . 

Bu yüzden köyün susuz kal 
dığı da ilave edildiğinden ilgili 
dayrenin bu iıi halletmesi bek
lenir . 

Leh dış bakanı 

F enlandiya Cumur başka· 
nına nişan sundu 

--· Helsingfors ; 13 (A.A) - Dün 
ögle vakti Cumur baıkanı tara· 
fıodan kabul edilen Lehistan dış 
bakanı Beck başkana Lehistanın 
an büyük nişanı olan beyaz kar-

ı ni9aoını ıunmuştur . 
Cumur başkanı Becki ögle ye

meğine ahkoymu§ V• hu yemek 
te başbakan ile feolandiya dışl 
bakanı hazır hulunmuıtur . 
Varşova: 13 (A·A) -Beck dlln 

Cieszyn adındıkı Leh vapuru ile 
polonyaya hareket etmiştir . 

Muvaffak Menemenci
oğlu Moskovada 

karşılandı 

Moskova: 13 (A.A) - Ana
dolu ejansınıı> genel direktörü 
Muvaffak Menemencioğlu bugün 
Moakovaya gelmiştir . istasyonda 
Tas ajansı direktörü Doletzky ve 
yabancı memleketlerle kültlir 
münasebetleri sosyetesi mllmea 
sillerile Türkiye elçiliği ve Sov
yet gazeteleri mümessilleri tara
fından karşılanmıştır . 

Bir kadın uçakcı rekor 
kırma peşinde .. 

İstanbul : 13 (A·A) - Bir re 
kor uçuşu yapmak üzere hu sa 
hah saat 4,30 da Berlinden u
çakla kalkan Elli Beinborn, bu 
sabah saat 10,30 tia Yeşilköy 
hava istasyonuna inmiştir . Bayan 
Elli Beinborn, benzin almak için 
bir saat kılmış ve gene Berline 
doğru bavalaumıştır , 

Küçük antant yıllık 
toplantısının günü 

Bükreş: 13 (A.A) - "Havas" 
ajansı küçük antantın senelik top· 
lantı,.nın 27 ve 28 ağustos tarih
lerinde toplanacağını haber ver
m~kte ise de resmiğ çevenler hu 
konferansın taplaoma tarihinin 
29 ve 30 ağustos olarak teıbit 
edilmiş olduğunu bildirmektedir. 

Yalanlandı 

Bükreş: 13 (AA) - Kral Ka
rolun yakında Habsburg Arşidü

kü Otıo ile buluşacağı hakkındı 
bir sabah gazetesi tarafından ve· 
rilen haber resmen yalanlanmak 
tadır. 

-- Havalarımız ! 
Düşman uçaklarının tehdidi al· 

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ON IK.İNCi YIL - SAYI 3301 

Macaristan başbakanı 
General Gömböş, Macaristanın dış sıya

sasının güttüğü amaçları anlatıyor • 

Budapeşte : 13 (A.A) - Baş
bakan Gömböı, Macar bükfime 
tinin bugline kadar gllttüğü dıt 
siyaunın devam edeceğini söyle
mit ve demiftir ki : 

1-0rta Avrupa meselesi Kar
patlırda Macarietansız kolanla 
mlZ · Bundan ötlirü Macaristan 
bukuk eşitliği itteklerinde israr 
etmektedir . 

2 - Mac4ristan, barıı uğrun
da he rtür lü fedakarlığı yapma
ğa hazırdır . Yeter ki bu eşitlik 

kendisine veril.in . 
3 - Roma konferansının mu

vaffıkiyeli bu ~fitli~in kabulüne 
bağlıdır . 

Budapeştede 

Önemli bir tarih müzesi 
açıldı 

Buda peşte :;13 (A.A)- Bugün 
Macar tarih müzesi salonlarında 
Step sergisi açlmıştır. Bu sergi 
muhaceret zamanında eski step 
uluslarının medeniyetlerini göster· 
mektedir. Avrupa ilim çevrenleri 
tllrlü muhaceretler esnasında 

muhtelif Asya medeniyetlerinin 
ta bugünkü Macaristan toprakla
rına kadar yayıldıklarını açık su
rette isbat eden hu ıergiye büyük 
bir önem vermektir. Bu medeni
yetler o devre kadar Avrupanın 
bu , kısmında hiç bilinmiyordu. 
Sergi o zaman batıdan ve kuzey· 
den gelen Jermen akınlarının na
sıl Macariıtanda doğudan gelen 
ıkınlara çarpıp kırıldığını da isbat 
etmektedir. 

Okullardan çıkanlar 

Şarkta mecburi hiz
met görecekler 

-~-

Hükumet, yüksek okullardan 
çıkacakların Şarkta mecburi hiz
mete tabi tutulmalarını temin e -
decek yeni bir proje hazırlamağı 
düşünüyor. 

Mecburi Şark hizmetlerini yap
mıyanlar serbest mesleklerde çı· 
Iııımıyacaklardır. 

Kadastro mektebi An
karaya taşınıyor. 

Tapu ve Kadastro meslek mek· 
tebi Ankaraya teıınecaktır. Mek
tep, bu ders yılı başında Anka
rada başhyacaktır. 

Bu sene ikinci sınıftan çıkın 

talebeler münhal memuriyetlere 
tayin edilmişlerdir . İkinci sınıfa 
geçen talebder de staj görmek 
maksadiyle tapu dıyrelerine gön· 
derilmişlerdir. 

Kayseri fabrikası ne 
vakıt açılacak ? 

Kayseri Mensucat fabrikasının 
işletme tecrübelerine devam edil
mektedir . Fabrikanın resmi kü

şadı ekonomi bakanı Celal Bayerın 
Ankaraya dönmesinden sonra ka· 
rarlaşacaktır . Küşat resminde 

Başbakan 1.met İnönü buludacak· 
tır . Kii~at resminin bir ihtimale 
ııöre Başhak.ınımızın lzmir pana
yırı için h~reketindeo bir kaç gün 
evvel olma11 µıııhtemeldir . 

4 - Macaristan Habeş ; He · 
diselerini dikkatle takip etmekte 

dir . (Gömhöş ltalyan ulusu hak
kında büyük sevği duyduğunu 

söylemiştir . ) 

5 - İtalya, Avusturya ve Al
manya ile olan dostça ilgiler hu 
ülkelerin her biri için fıideli

dir , 

6 - Macariltan realist bir 
siyasa gütmektedir . Mııcariıtan 

uluılar sosyetelinin , yenenlerle 
yenilenler arasındaki her türlü 

ayrılıkları ortadan kaldırmak su · 
retile bir barış ifi göreceği umu 
duadadır . 

.ingilterede 
8üyük manavralar 

başladı 
Londra : 13 (A.A) - Bir ço'k 

orduların iştirak edecekleri büyük 
ln~liz mınav•,.Ia .• dün haılımış· 
tır. bu mana' ralar altı hafta de
vam edec~' ·:r. maoavralara bir 
çok süvari .. iayları ile iki yüzden 
fazla Tank ve Zırhlı otomobiller 
iştirak edecektir. 

lskandinav ve Baltık 
devletleri arasında 

Oslo : 13 (A.A) - Norveç , 
Danimarka , İsveç ve Fnlandiya 
dıı Bakanları ülkelerini yakından 
ilgiliyen meseleleri görDşmek ü
zere bu ay sonlarında Norveçte 
buluşacaklardır r , 

Hint şairi 

Tagor'dan 
İngilizceden çevirmeler 

-2-
Anrıeciğim, genç prens ka

pımızın önünden geçecek ... 
Ben bugün iş yapablllrmi

yim anne ? Saçlarımı nasıl la · 
rayacağımı bana öğret , hangi 
elbisemi giyeceğimi söyle. Ba· 
na neden öyle garip bakıyor
sun anne? 

Ben biliyorum ki o bir an 
içinde gelip geçecek ve bana 
bakmıyacak bile .... Fakat ben 

1 onun yalnız geçişini seyredece· 
ğim ve duyacağım. Şu mulıak 
kak ki, genç prens, kapımızın 
önıinden geçecek ve ben onun 
bu geçişi şerefine en iyi elbise -1 

1 mi ~::::;;:: ğ:nç P""' ka 1 
pımızın önünden geçil .... 

Ve o arabasından bir so
balı güneşi gibi etrafına ı§ık 
saçlı . O zaman yüzümdeki pe· 
çeyi kaldırdım , boynumdaki 
yakut zincirlerimi koparıp 

prensin yoluna fırlattım . 
Bana neden öyle garip ba

kıyorsun anne ? 
Ben blllyorum ki o benim 

zincirlerimi toplamadı ve yine 
biliyorum ki yalrnt .zinc/rlerimin 
parçaları arabasının tekerlek
leri altında ezildi, lozlarda kır
mızı bir iz bırakiı, o kadar ... 
Kimse benim kim oldııqumıı 

ve hediyemin ne : olduğunu bil . 
medi. 

Şu muhakkak ki genç prens 
kapımızın önünden geçil .,! Ve 
ben göğsıimün ateşleri sinen 
mıicelıveralımı onun yollarına 
ssrpllm . 

------·---------------



.:>ayfa 2 Türle öSzfi 

Ağaçlandırma politikamız 
-----.+..-----

Mersin Halkevi 1 

Yaylalarda da yaz temsil
leri verecek. 

Şeblr Dayakları 

Bir memleketin eğaçlandırıl· 
ması o memleketin ormancılık 

politikas1nı doğrudan doğruya il 
giJiyen :bir meselec.ir . Çünkü 
ağaçlandırma dıştan görüldüğü 

gibi yalnız teknik bir hareket ve 
teknik bir iş değıldir . Bunun bir 
de hukuki ( mülkiyt t mesehleri 
bakımıodao ) , ekonomik ( ağaç.. 
landırmanuı raadımanlı olup ol
maması bakımından ) ve estetik 
f şehircilik \'e şehir korularının 
kuruluş §ekli bakımından ) taraf
lara urcJır. Bütün bu :meseleler 
ise ormancılık politikasını ilgili· 
yen noktalardır. 1\1..:mlekette ağaç
Jaadırma işinin İyi bir şekilde ha· 
şarılmaaı içio bu problemi bir ta 
raflı olarak ele almak yanlıttır . 
Bu bir bütündür ve hu bütünün 
ber tarafını elemek Hizımdır . 

Bizde yıllardanberi yer tutaıuş 
olan düşünüşe göre : Ormıncıhk, 
orman yetiştirme teknik, vt: hem 
de kaba bir teknik iıidir . Hayır • 
Bu , yanlış ve ilkel görüşün do 
ğurd-.ğu fikirdir • Ormancılık sos· 
yal ekonomioin içerisinde bir cüz 
dür .~Bunun endftslri ile , tarım 
ile , daha ilui giderek §ehircilik 
ile , sıhhat ile ilgisi vardır . Bu 
kadar geoit bir alanın üzerinde 
duran bu itin yapılması ve başa
rılmaaı da elbette basit bir teknik 
i fİ detildi r • 

Orta Avrupa memleketlerinde 
( Almaayada , Fransada , Avus
turyada ve lsviçredc ) ağ•çlandır· 
manın ve batta planlı , düzenli 
şekilde bir ai•clandırmanın eski 
bir tarihi \'arken , memleketimiz 
de ilk ağaçlandırma hareketleri · 
oin doğuıunu yarım asır önceye 
kadar götürebiliriz . İlk hareket 
Halkalıda bir yapma orman işiyle 
baılar , fakat bu hareket sınırla
naı geniıletemediği gibi , bütün 
bir memleketin ağaçlandırma me 
selesini de içerisine alamadı . Bu 
belli yerde doğdu ve gene orada 
öldü • Dundan sonra meşrutiyet 
devrinde ve bfiyük barptan ıon· 

raki yıllarda yer yer ortaya çıkan 
ağaçlandırma hareketleri göze 
çırpmağa başladı . 

Kagıthaoe sırtlarında , Çatal · 
cada bir ağaçlaodırma işine baş 
landı . AvusturyaDın Karat mınta· 
kaeıodan .500,000 çam fidanı getir· 
tildi . Her il çevresinde , köyle 
rin kenarlarında fidanhklar ku 
rulmak istendi , fakat fidanlar 
kurudu ve fıdan_lıklar istenilen , 
heklenıJcn sonucu n.remedi . 

Sebebi gayet açık : İyi bir 
ağaçlandırma politikasının güdül 
memesi ve işi ele alanların bu iş
ten Jyice anlamaması . Bir işt~n 

:iyi sonuç alabilmek için o işin 
iyi kurulmuş olması ve iyi kuralıil· 
mek için de işi iyi tanımak ve 
bilmek gerektir . 

Hliklimetimizin bugünkü poli 
tikası her alanda planlı yürümek 
ve pliinlı hareket etmek olduğun 
dan , memleketteki eğaçlırnduma 
işini de planlı olarak başaracak 

tır . Bu meselenin planlı olarak 
ba§uılması için işe ağaçlandır
mantn iki taraflı bir iş olduğunu 
unutmamak lazımdır : 

l ) Ağaçlandırmanın teknik 
tarafı . 

2 ) Ağaçlaodumaoın ekonomik 
ve sosyal tarafı . 

Orman natiirün bir parçasıdır. 
Bu bakımdan ağaçlandıraıanın da 
ona uygun olmuı lazımdır. Biz 
natürü elimizdeki teknik ile zorla· 
yahiliıiz 1 fakat bu belli bir s ı nıra 
kadardır . Oudan öteai ne eko
nomik olur \'e hatta nrı de mUm · 
kOo olur. 

Ağaçlandırmanın tekniğinden 
ergemiz onuıı yapıl<lığı çevene , 

Dr. Şeref Nuri 

yere ( stenllart) uygun olmasıdır. 
Ormancıiıktnki ve ağaçlandırma Mersio Halkevi Temsil koln yay-
işindeki ( standart ) altında ise : lalarımızda halka yaz temsilleri 

ı İklim vermeği r.nayJamıştır • Bu temsil-
lerden birincisi aşağı göznede J 8 

2 - Toprak 
Ağustos pazar günü akşamı saat 

3 - Topoğrafik ve morfolojik 20,5 da verilecek ve • lnkilap Ço-
durumu anlarız . 1 cuklRrı ,, adındaki manzum piyes 

Her nğac nevi ht•r iklime ve her ile ayrıca bir perdelik komedi tem· 
toprağa uymrıdığı için gelişi güzel sil edılecektir. 
bir eğuçlandırma yapılamaz. Eğer Temsil komitesi bu piyesi ha-
yaş yerlerde yetişen çam ağacı zırlamak için günlerdenberi çalış-
nevilerini bozkır karakterini gös · makta ve provalarına dovam et. 
teren yerlere getirir Jikejsek, ala · mektedir . 
coğımız sonuç bir hiç o~u.- . Her 
ağacın kendisine özgü olan bir va · 
tanı vardır. Bir yerden knldmlıp, 
diğer yere getirilen ağaç fidanının 
gelişkenHğini bozmamak gerektir. 

Ağnçlundırma işinin,toknik ta
rafından ağaçlandırma işinden son· 
ra gelen bakım meselesi vardır.Bu 
çok önemli olan bir iıztir. Bizde çok 
<lef al ar görüldüğü gibi, ağaçlama 
yapılır, fak&t bakım olmaz. Bunun 
için de sonuç gene hiç olur. Bakım 
uıesE:ılesi bir organizasyon mesele
sidir . 

Ağaçlandırmanın teknik tarafı 
karşısında ökonomik ve sosyal ta
rafı da vardır . Bu oldukça karı
şıktır ,çünkü işin bu tarafında ağaç
lıındırılacak alanın mülkiyet me
selelerinin, memleketteki o<lun en· 
düs\risinin hangi yola doğru gide
ceği meselesinin , iç ve <lış odun 
pazarlarındaki duruwların ve şehir 
korulorı nın bayındırlık plAnlarile 
nasıl bir uyumda bulunacağının 

ayrı ayrı gözetilmesi ve arattml
müsı gerektir. 

Teknik bakımdan ağaçlandır· 

maya elverişli olan her yeri ağaç· 
landırmak baznn hiç de doğru ol-
maz , çünkü ağaçlandırma o yPr 
için rantabl değildir Fakat bu böy
le ikon, diğer taraftan sel yo.tak
larmda, dağ yamo.çlerındo. endüs· 
tri şehirlerinin civarlarında orman 
kurmak zora~ı vardır . Biz bu şe · 
kilJe ağaçlantlırmado.n, hnkikiğ bir 
işletme ormanınılan beklediğimiz 
karı nlamayız. Bunların başka ka-

rakterleri ve başka ödevleri var
dır. An koradaki orman çifliğiode 
kurulan ağaçlar buna en canlı bir 
örnektir . 

Buauo on büyük ödevi sosyal 
hakım ödevi sosyal bakımdand1r. 

Bunun ise dolııyısile ökonoıniye 

etkisi val'dır. 

işte memleketimiz\le plAnlı ve 
düzonli bir oğaçlandırmıı işine geç· 
tiğiıniz zaman, bu işin ökonomik ve 

sosyal tarafındaki inCıJlemek zora -
ğınua bulunduğumuz nokt~lar şun. 

lordır : 
J) Memlekette ağaçlandırılacak 

alanın gooişliği ne kadardır ? 
~) Bunların mülkiyet bakımın

dan olan durıımlnrı nasıltlır ? 
3) Bu alanlnr.l dikil~(.uh ağaç 

fıdanlon hangi esıtslıırn r;öro seçi. 
lecektir ? 
( Odun endüstrisinin gittiği istika~ 
met, pazA rların durumu .• ) 

4) Ağaçlandırma işi devlet , 
ur ay, özel kurumlar ve yahut şn
hıslar tarafından yapıldığına göre 
durum n(• şekilde olmalıdır. 

5- Ağo.çlan<lırma işinin özel 
kurumlar ,.e şah1slar tııı atından 

yapılıyorsa, devletin ne gibi ödev
leri ve yardımları olabilir ? ( Fidan 
verme, toprak vergisiodcn ba~ışık 
tutma, prim verme ) 

Türkiyeıleki ulusal bir dava 
şeldiıı<le kendisini gösteren bu 
ağaçlandırma işini başarmak kolay 
değildir. Fakat büyük ve pek bü
yük işleri bnşarıın hükumet bunu 
da başaracaktır . Elverir ki buna 
adım atılmış olsun ve ormancılık 
politikası esaslorınJan yürünülmfiş 

olsun . 

Bu temsil için mevcut dAkorlar
dan bir kısmı gözneye göliırüle. 
cektir . 

Yeni edebiyat kitapları 
hazırlanıyor 

Orta okullarda okutulacak 
gramer deği§tirilecek , Türk dili 
devriminin esaslarına uygun bir 
şekilde yapılacaktır • Bu yıl için, 
orta okulların birinci , ikinci ve 
üçiincü sınıflarında Türkçe dera 
lcrinde talebeye muvakkat bir 
kitap verilecektir . 

Bu kitaplara hazırlamak üzere, 
kültür bakanlığında Bolu saylnı 
Falih Rıfkı Atayın başkanlığında 
bir komisyon tcıakkül etmiştir . 
Bu komisyon orta okulların uç 
sınıfı için üç edebi kitap baıırhya · 
cıktar . Her kitapta mdnıum ve 
mensur en •§ağı 60 parça bulu
nacaktır • 

Bu parçalar tamamen öz Tiirk· 
çe olacaktır . Eylule kadar bu ki· 
taplar hazırlanmış olacaktır . Bu 
üç kitabın hepsi o vakla kadar 
yetişmiy~reği için , her kitabın 

ilk yirmi parçası evvela ıeçilip 
b1Stırılacaktır. Ders yılı içindeki 
diğer iki kısım da hazırlanmı§ 
olacaklar • 

Orta okullar için , bu yıl gra · 
mer kitabı yipılmıyacak , mual· 
timler , gramari bu edebi ~kitap· 
ları okurken öğreteceklerdir . 

Seçilen komisyon üyeleri şun
lardır : Ordu saylavı Ali Canip 
Yöntem, İzmir saylavı Ha~aa Ali 
Yüce} , Sivaı saylavı Necmettin 
Sadık , Elaziz ıaylavı Fazıl Ahmet 
Aykaç , Burdur saylavt İbrahim 
Necmi Dilmen , Siirt aaylavı 11-
mail Müıtak Mayalcon , Kültür 
Baka il lığı cnspektör lerinden Re· 
§ıt Nuri, İstanbul lisesi öğretmen 
!erinden Mitat Sadullah . 

Batll itikatlarla müca
dele kulübü 

.Madritle 13 kişi, 13 numaralı 
evde batıl itikatlara karşı gelmek 
için bir kulüp kuı muşlardır. la 
panyada batıl itikatlara inan•n 
bir çok kimseler vardır. Bu kulü
bün üyel~ri şimdiye kadar insan· 
ların yapmaktan çekindikleri bir 
takım şeyleri, bu itikailau kökün· 
den çürütmek için kasden yııp

roağa karar vermişlerdir. 

Mesela kırık ayna önünde ta· 
ranmak, ilk önce sağ ayakkabıoı 
giymek, ortanca çiçeklerini saksı· 

da ycti§tirmek, günde laıkal bir 
defa oda içinde şemsiy~ açmak, 
ayın 13 üoe t~ıadüf eden bir cu
ma günü evlenmek gibi felaket 
getirdiği zannedilen §eyleri yıpa 
caktır. 

Kulübün açılııı mllnaaeb~tile 
Madritte bir ziyafe verilmiş ve 
başkan söze haşlarken kasdeo 
öni!nde bulunan tuzluğu devir
dikten sonra demiştir ki : 

- Biz safderun kimsderin 
kar§ısmda titrtdiği teblikelore 
kaışı koyacağız . Bundan bize hiç 
bir zarar gelmiyecelctir . Bilakis 
batıl itikatlara kar§ı kati bir dar
be indirmif alacağız. 

Şehrimizde. 

Nüfus sauımı işleri 
,. oınet 

Şehrimizde ntifus sayımı işle
ri hazırlıklarının bitirilmeıine 
btiyük bir önemle çalııılmaktadır. 
Resmiğ ve özel dairelerden is 
tenil~n işyarluın adları birer ced. 
vel halinde nüfus direktörlüğüne 
gönderilmekt\!dir . Bunların hep 
si geldikten ıoora nüfuı sayımı 
işlerin de çalışacak olan işyar la. 
rın sayısı belli olacaktır . 

Numıotaj işleri de bitirilmiş

tir . lstaobnla ısmarlanan levha 
ve numaralar yakında gelecek 
ve yer }erine takılacaktır • 

Ev , mığaza vesair y~rlerinin 
numaralanmadığını gören her yurd· 
tlaı hemen uray fen direktörlü

ğüne haber vererek yerlerini numa· 
ralatı:naları lazımdır . Aksi halde 
bunun cezuı pek büyüktür . 

Hastahaneden 
çıkarılan 

Çocuk, bir gün yaşadıktan 
sonra öldü 

Urfadan ıehrimize a-alen E 
mine adla bir kadıoın basta bu· 
Juaan bir buçuk yaşındaki oğlu 
Cengizin tedavi ettirmekte bu
lunduğu do§'um ve bakım bas 
tabanesindcn oğlile birlikte çi
karıldığını dOnkü sayımızda yaz
mııtık . 

Haıta bulunan zavallı çocuk 
bastabaııeden çıkarıldıktan sonra 
bir gün yaıamıı ve ölmüıtür . 

Sağlık ve ıosyal yardım di · 
rcktörlüA-D bu meseleyi önemle 
iocclemtğe ba§l•mıştır • 

Koşu yerinde 
Tribünlerin yapılmasına 

başlanacak. 

Koşu yerinde yıpılması karar· 
laştuılan tribünlerin yapılmasına 
birkaç güne kadar başlanıcalctır. 

Tribünler sonbaharda yapıla· 
cak olan at koıuları zımaaına 
kadar bitirilmiş ol•cak ve seyir· 
cicr koşuları rabıt bir surette 
göreceklerdir. 

Korgeneral Mümtaz 
Kolordu Komutanı Korgenc· 

ral Mümtaz , ıehrimize gelmiş 
ve durakda süel töreole kartı la o · 
mıthr. 

İlbay vekili Zeki Yılmaz, düo" 
komutanı görttte bulunmuştur . 

Şehrimizin talihlile;i 

Uçak piyuıgosunuu ıon çeki· 
li§inde 13686 numaraya on iki hin 
lira çıktığını ynmı~ttk . 

Ooda bir olan bu biletin yarı. 
sı Zenginlik gişesi sahibi Ali Rıza 
ve diğer yarası da kuyumcu Ah· 
düsselamdadır . Her biri altıyü 

zer liı a ıla caklardır . 

Suriye ve Lübnan ile 
iş yapanlar 

Bangue'de Suriye et du Grand 
Lübnan "Suriye ve büyük Lübnan 
Bankası,, Paris Türkofis şubeıine 
gönerdiği bir mektupta, Banka 
oın iktisadi malumat servisine 
malik olduğuou, Suriye ve Lüb· 
nan mıntakalırının ticaret, ziraat 
ve sanayii hakkında bu memleket· 
lerde iktiaadi mlinısebetlerc gi 
rie§bilecek müuseselere ücret
siz molumat •ıermek iıtediğini ve 
en iyi şartlarla tahıilit itleri içio 
Bınka ve diğer ticuet müeeseıe· 
!erinin emı ine bızır olduğunu bil· 
dirmekt,dir. llgililerimize bildiri 
ıız. 

Tecim odasında 
Dün önemli bir top

lanb yaplldı 

Tecim ve Endüstri Tarım oda· 
ları üyelerile çifçiler birliği üye 

leri Mersindeki Türkofiı Direk 
törüuün de katışmasile dün öğ 
leden ıonra Tecim odasında 

bir toplantı yapılmrı ve ilimizin e-
konomik ve tarımcr durumubakkın

da uzun uzadıya görü§ülmil§tür. 

Tarsusta da 

Çarşaf , peçe va karadon 
yasağı başladı . 

-----
Verilen karar mucibince 12 Ey

lülden itibaren Tarsusta da çarşaf, 
peçe, karadon ve şalvar giyme ya
sağı başlamıştır. Bu buyuruğa ay
kırı gidecekler hakkında kanuni 
iş ynpılacak ve para cezaları alına 
caktır . 

Aydında da .•. 
Aydın şar kurulu, kadınların 

çarşaf ve peştemel örtünmelerini 
yasaklıyan bir karar vermiştir. 

Ali Cız· k:iyiinde _' __ _ 
Bir kuduz köpek 
hayvanları ısırdı 
Kanta§ın Ali Cız köyünde 

kuduz bir köptğin köyüo köpek· 
lerile bir kaç sığırını ııırdıktan 
sonra öldllrdüğll baytar dayresio
ce haber alınmış ve meıele ince· 
leomeğe bıılaom•kla beraber O· 

rada lazımgelen tedbirler de •· 
hnmıstır • 

Bu molozlar niçin 
kaldıralmıyor? 

Urayın yanında ve postane 
nio tam önünde bundan onbeş, 
yigirmi gün önce dögenen boru 
la110 üzerinde bir sürü moloz bu-

lunmakta ve bunlu ıimdiye ka
dar kaldmlmadığından bilhHsa 
giceleri poıtaneye girip çık•nlann 
ayakları tökezerek yere yuvarlan· 
maktadırlar. 

İlgili dayrelerin hu manzarayı 
bir an öoce kaldırması la:r:ımdar. 

Açık konuşma 

Kendisinden dört eczahane-· 
de ayrı ayrı fiat istenildiğini ga· 
zdemizde yazdırmıı olan okuru· 
muzun elindeki reçete ile birlik
t~ sağlık ve ıoıyal direktörlüğü 
ne baş vurmaıını dileriz · 

Güven ispekteri 

Genel güven iıpekterlerinden 
Zeki Bahri, Ankaradan §ebrimi:ıe 
gelmiştir . 

Merkez hükQmet 
doktorluğu 

Merkez hükumet doktoru HA
midin Bahçe ilçesi bükümct dok· 

torluğuna ve yerine de Kütahya 
hükumet doktoru Mazhar Cemilin 
atandıkları sağlık ve ıosyal yar
dım bakanlığından İlbayhğa bil· 
dirilmiştir . 

Karadon giydiklerinden 

-·-
Nacaran uramında oturan hel

keci Abdullah oğlu Osman, Ku-
ruköprüde oturao köıker Yusuf 
otlu Duran ve ekmekci İbiı oğlu 
Mustafanın yasak buyruğun• ay· 
kırı olarak karadon giydikleri 
görülmüş ve hıklarında kanuni 
i§ yapılmıLtar . 

Londra mektubu 

İngilterede ge 
sağlık 

• =:-.,,oy• 
Ba yıl 8iiyük Bırı ao 

nel sağhk yeni kuruaıUll 
ci yıl donOmüdOr · ııtıo• 
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Kanserden bı~kı 1 

tün ölümcül b11tahklar• .. 
Y a ç•JI 

lunmuştur . aıım 

mıştır . ~ o o 
Son yıl çocuk öl~dl · 

k ··ı üye 
acunda en kü~~ 0 fi bir 
rek asığla _ve oneı:JJ 

kazanılmııtır · 80ouc 
Bu hoşa gidecek b 

l oarılll 
yandın ( gene 0 dJ 
kullaoamı bir !•~d:~ardı 
ma gereçleri ycgıtılll 
mi§tir . b•• 

Genel kriz acuaa ~ri 
d eV çe 

ıonro İngiltere e oll 
l ; ıav•fl 

Yaıama gereç er . 
· 1 iştır · daha önem verı ın dı e 

Bu savatın kuzayıo ( 

Yaıam• durumu 1 ber 
' 1 aktır • kınlldaa kurtu ac göt 

Bizim anl•Y1f1~118 
11111 

taaya adası: bılkı tuJJJ ~e 
de yaşayacaklardır · 

onlara l b lıfıJJI 
Genel sığlık 1 

,,, 

d ılın••· . 
iğinin e onar . ö 1e111ifl 
el atıldığını da 1 1 biri 
nemli ıoru~la~daal gilt• 
nel besi ) işıdır. •

0

1erdir 
· de o··nem verı:JJll 
ıoe . 1 

Orta duruın~• •: .,;, 
. ·çıa o rı-

kendi beıilerı 1 d toıııl 
celcler gerekli ol u 
ter. ı1rıP b 

Doktorlar b00

1 108 t . dam ar 
yapmıı ve ıt • ı1rıJJ 

k . . doktor 
verme ıçın d yır 

altında hüktıınet :, 
çalı§maya başlııntf ı~tg•l 

Şimdiye kadar r.
111

di 
d ıarı 11 

lan beıi yar ım 

ha dayıomakta~ı~iriJı:PİI 
Mekteplere 

1~ dıA•"' 
yahut cabada~ ıut 
dır. . bed•"' • ID 

Çocuklır ıç efl· ri ıÇ 
yiyecek bakılD5 dağıtıo• işsizlere pıtate Jınlltt11 

. . k ..-. kuru _,,J 
oı bır uruu.o gep-

BiitOn bunlar ·yle 
retı 

bak•nlığının g•Y 

tur. etifl 111 

Nüfus bir devi setf 
'libı ve ı unıuru ve 51 I le jO e 

ğundan genel tak; jşcİıe 
böyle çocuklard•",·e&İ"' 

d bet~ f• rınCJya ka ar . t• 
· · en ,.,c• 

alması gıbı 
bile uiraııyo_rl~· 0ğ0•11' 

Genel sagla hİ 11 
·ıtt» ') ·1 . her ı bı gı erın . dit· 

k reksıı (e yazma ge d . .,,,ıo ._1 
Bizim ken .1r1 .. rde "' 

k. d vı .. 0ı 
gelince e8 ı e olıiı) 

yl k bak• t• 
nel 11g ı . - . biliı>•o 
bile getmedıgı . ., 
dir. d•ııeı1 

O zaman ya bir ı' 
bakanlığa bs[ !1 

1111°1" 
törlük vardı ı 
bakardı · d• beıe 

dlflP t.IC 
BuoUD • 'o"' 

· ıerı01 (tıbbi adli) ıt ~ 
toru vırdı . bile dO 

O devrede ..,uo 
• efl eo 

en iyi. 1.etı§ ti 
ıaD lar ıdı · di ıtJ . 

Ô k• ~eP f10 
yle ' derece 

d kiler "1,.. 
Avrupa 8 • bit t• t 
olduğu gibi .,ıbi itleol 

. ıa " . biyat, sıy• bilıilı 
önde vr. en 

ı.to• ·d· do• 
ı ı İokılipJ•rda i &ıiıtlso 

etler 
takları hlZlll C 
demez · fırlı~ (I' 

lıte b11. de l>İr 11• 
deninde ~ıı(geoel,. 
kuruınu bır 
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Yeni gramer Arpa aldı 
Zonguldakta 

Elektiriğin kilovatı beş 

kuruşa indirildi 
t 11 

t~erle kökler üstüne genel bir bakış 
. 

116zlük"·d . s d 1 b kk ı tılı ıçın e yenı gra• öz !üretmesin ıı e e ir ö 
o· •rırk 1 ılik) en tutu an yol (ey-
~- Yoludur 
-ıoı tij • 
le ltö~etırıe ve üretme işi ek

lıı1 lerle olur. Ön kökler 
li~i h~ılırıış olan betkelerle 
' § olırıu . 
lQQ lı"k Yor. Yenı baılıyor. 
~llıılııo ler oldukça df'rli top 
{heık~ beııber kuralları daha 
~ı,11 'tırıeıniştir .• 
ikç, ıtınalar yabarken alan 
~lıQ geniıliyor, yol gittikçe 

~ ra 1Yor, 
j ık dil• . 

iöl'il ~nın kaypakları daha 
,fıQ1 d~uyor. Türk diline ni-
11ıll)o ıl) dedikleri daha iyi 
la ı. 

rkçenio b- -k .. 1 ..... ü 
Uıuıı ) uyu aoz ugun 
ılı; i u 1~8Pınarlan (gramerini 
keııd~~•aı vr gerekliği daha 

1 ı. ını g" 
ı \llllıdiJ·k osteriyor. 
"~ (t 1 

herkesin elde ede 
ldtQ () ' 1•ına deıgı· sinin Türk-

eıı:ı • 1 te 111 ~ııhcaya) parçasını ah-
t&kı '.1111 gözden geçiriniz. 

trın le ,: Qu, ne adar 1a§'lam ol-
' ' d•- '8Clz t" ·· k '<(iil uretmesının ne a· 

,, ·~le Q Olduğunu görecekıi· 
• •tı Yeıı · 

r~ılı,1 
1 grameri oradan çı-, ıı·~ 

qıı .... 
~ •Çe , .. l 

14 tölıı 0z erin he pisinin mu-
lG~lcli ere bağlı olduğ•nu ve 

1 
lt,0 -~ de doğrudan do§'ruya 
1 11ı lıök•tınış dup duru sap 
· tr olduğuııu göıllraü -

' r~'tçed 
'lııu en başka hiç bir dil-
lıı biıyle .. . . . \ c 0 d 2oremezııınız . 

~ ~~ ilnc: •n Ötürlldür ki brş 
l ''Qdığ Pek çoklarıoıo pek 

. '~. te 
1 

bu pek zengin di. 
\( ta1ı!erınto )'&par gibi -

) ~ ) Ue taklit ( yapma· 
V ıı~,Q~rıl!arla: tenideo yap· 
, &)ı~ııı~~ı Yoktur • Töz kitabı 

~. 1~ı~ız l!'a lı:ılkıımı§tı . 
~ ~ıllıt . 11 •eıl tansık ıözler c;ı

~•ı~ . 
~tp ...... Doğay 
''ııtaı ...._ Batay 
~tQup ...... l<ııuy 

ııf ilbtdıb Doııay 
tı, e ( tasarsız ) r ,,, 

,ıP t "lt,8~ 1Plaaar , aytoşar . 
d' 1hit r • Yataaar . 
ı'' 1 ( biı~ bilmez , ki. ) : abil 
ı ~~bil 1tnedik . ki. ı : 
d' ~liheİı'Pbeı , abel , ay bel . 
Jı ~~~6~ .( •eviınli , ılımlı. ki). 

ll ı lbaö . 
1 J, C~c- • z , ansen , ınıev. 

' •t ll!Qe . ' . etd ııı çok zengin kay 
ol tib· ' etın · ı ~~ ı ••ığı ış Ve tarama der-

Ş·Uıı~, 1 iıerler de ortaya 
;ıı tııı,ıi(·ı: 
e' ~lı ı, l!'ü 1 

~ 1•ca~ k 11 ük ibtlyac;larımızı 
111 ~,-ah, il . 1avıız da yayılmııtır. 

· · ~t •ııe· · 
i Uıın 11d 1 ıçiıı o zengin kay· 
1ltt "e Uzun zRmın çalıa-
IJ ' <>ö 1 • 

~.""IQ Y e çalıııncı umdu· 
ıı "llbıı •r1ı1ı; b 1 
1rt. .1 "il d 

1 
u acağız . 

IJ bOiay1§1 
O 80lp eklerle kökleri 

,ıı u b1t~ızı çok görmesinler 
1 ~· ~r llgıcı yaptık. 
o ~~ı . 

'•le ı. • • 
'"k ,.~ ~) 0 

ler aslında bir şey 
• 'I 

;~· ·ııı, ~'Yı 1 
ı~11 tde dil §eyler drğildir , 

,;~ aQ•ıı. "ı kolay geldiği için 
ı o du • . 1 pi' 'ı ıru ıçin ayrı ıyor. 

JI'. · 'td•ııa-----·--
t 1 \ı1 l!'elıııeaini kolaylaş· 
ıı' 1 o. 
P ·~~ " Y•ld 

iıı' doR •,bu kurum uzun 
~ı~'ı hp u •ilerinin görme. 
~ ~ .ı~bıııı lı . 
,,_'~de bışıııda nüfus 
' 'ij ile ~:;eı ıaglık kuru 

01 gaı(iJ- •r Önemle çılııa · 
\i~u~h uyor. Bizde de im· 

~-illi bunlardan biç bi-
1Y&cağı ıüpbesiz-

alınır ve ona bir takım ekler 
eklenir . (Söz türüm - famillede 
mots) olur . 

Gerçekten hir takım aöz par· 
çaları vardır ki kendi başına kul
lanılmaz . Onun belli başlı bir 
anlamı da yoktur . Bu gibi söz 
parçaları başkı ıözleri yapmağa 
yarıyor • 

Ooa eski kavaid kitaplarında 
{edô.l) AHpça gramerde (harf) 
diyorlardı • 

Garp dillerinde de (ıuffixe, 
prefixe) öa ve son ek diyorlar. 

Edatlar ıöz kmntılarıdı. 
Y aloız ( Affixe ) yani ekler 

değil garp dillerinde preposition, 
adverbe, interjectioo) gibi bir çok 
sözler de böyle söz kırıntıları-

dır. (enterjekıiyonlar bir tam cüm
leye bedel olur ve sözün men 
ıeidir .) 

Aslından eklerde kök dediği· 
ğimlz ıözler gibi kendi bagıoa 
açık kapalı anlamı olan müsta· 
kil sözlerdir . Zaten kök diye a 
yırdıklarımız da kendi kendine 
bir söz olmıyor . (Pek az mü~
teanın var .) 

Gökle ek birleşip (kelime) 
oluyor. feillerin mac1deyiuliyesi 
ve isimler bir heceyi geçtimi o 
kelim eyiiki·te ayıracığız hangi 
parçaııaın manaeını gerçek lerse 
ona gök diviceğiz. Türkçe de 
genel olarak ilk parça köktilr. 

Mürekkep iaim ve ııfatlu iki 
müstekil kelimeden yapılır. Türk 
çe muZ1fileyh evvel muzaf sonra 
geliyor· bir tllkım izafet terkiple• 
rinde Almanca, İngilizcede de 
böyle yapılır ve iki kelime doğ
rudan doğruye yan yana gelmekle 
yeni bir kelime çıkıyor. işte biz 
kendi dilimizde hunu yapabilece· 
ğiz. Tavsıfi terkiplerde türkçede 
sıfat önce geldiğinden bu soyden 
murrekkep sözlerde batı dillerine 
uyacaktır. bizde (idi kut - sahi
bi devlet) gibi arapçaya uyğun 

terkipleı den bir kaç örnek de var
dır. Ancak bu okadar gerekli de
ğildir. 

Araya edat ( ek ) karıştırmadan 
iki sözü yan yana giriverınekle mü

. rekkep kelime yapıııaya alışmalı 

ve bunun yakışıklı yolunu bulma
lıdır . 

Demek oluyor ki tüm sözlerle 
yeni söz yapmak kolay. 

Son ekleri eyice saptayip ku
rallarıoı koyup eyi kullanmak ( ve 
eskiden yapılmış sözlerle karşılaş
tırmak ) bugünkü lehçe ve şive
mize uyduı mak da üstünde çalı· 
şılan ve çalışılacak bir iştir . 

On eklere gelince garp dille
rindeki ön eklerin kipi kipine Türk
çede karşılığını bulmak ve ona 
benzetmek imkanı ve gerekliği yok
tur. Çünkü bunların çoğu-dillerin 
yapılışı yüzünden- bizde son ek 
ile karşılanır. 

Ancak bizde de bir talı.ım ön 
ekler vardır ki firenkçelerine gö
zümüz kapılmış olduğundan oı.ıları 
göremiyoruz Bunları da gelecek 
yazılarda araştırırız. 

A. Bakşı 

Toprak kanununda 
değişiklik 

İç bakanlık evvelce hazırlan
mış olan toprak kaounu projesini 
bazı illi.ve ve değişiklikler yap
mak suretile yeniden hazırla· 

maktadır . Projeyi hükümet önü 
müzdeki aylarda kamutayı vere· 
ccklir . 

- Birinci say{ adan artan -
larıoın i•şeıi için aovyet Rusyaya 
9000 ton arpa ıipariıi vermiştir. 
Eksiltmede Sovyet Rusya, Kanada 
Arjanlio ve Tuna birliğine karşı 
Sovyetler üstünlük kazanmıştır. 

Loodra: 13 (AA) - Eden Pa
rise hareket etmiştir. "Royter" 
ajansının haber aldığına göre, 
İtalyan - Habeş harbinin do.So
racağı tehlikeli soouçları her gün 
daha fizla kavrayın logiliz hüku
meti, Pariste yapılacak görüşme
lere büyük bir önem vermektedir. 

Şimdi gergin bir safhada bu 
lunmasıııa rağmen ltalyı - Ha· 
beş anlaşmazlığına barışcıl bir 
çözge bulur.abilcceği tahmin e· 
dilmektedir. 

Ancak hu anlaşmazlığın sakin 
ve metodlü bir inceleme safb11ına 
girmiş olması gerekmektedir. 

İngiliz hükumeti, anlaşmazlı. 
ğın barışcıl şekilde kotaıılmaaını 

sağlayabilmek için bütün alanları 
incelemiştir. 

Bu elemaolarıo arasında her 
Ui tarafın da kabul edebileceği 
ekonomik esaslar bulmak, Pariı 
konuşmalarına iıtiriik edenlere 
dü§en bir ödevdir. 

Londrada düıüoüldüğline gö
re, iki taraftan birinin ötekini. bir 
çözge kabul etmeğe mecbur et
mesi mevzuubahis olamaz. 

Amerika ile Japonya diplo 
matik yolu ile Pııriı görüşmele
rinden haberdar edileceklerdir. 

Bern: 13 (A.A) - Federal 

konsey, esas teşkilat kanununun 
devletin emniyeti hakkındaki bi 
kümlerine dayanarak 15 ağustos 
tı bal tebrinde toplanacak olıo 
ve bir İtalyan - Habeı harbine 
karşı arsıulusal kongrenin hviç
rede toplanmasını menetmittir. 

Bu koagreye ittirô.k etmek 
üzere gelecek yıbancılarııı da İı
viçreye girmesi menedilecek, ev
velce gelenler geri çevrilecek ve 
İsviçre de yerleşmiş ; olup da bu 
kongreye iştirak edecekler de 
memleketten çıkarılacaklardır. 

* .... 
Lord Sesilin Ba§kaolığında 

toplıınan uluslar soıyetesi ,bilgisi 
icra komiteıi, dört eylilldao önce 
uluslar sosyetesi koneeyine İngil· 
tere soıyete nizamnamesini imza 
etmekle üzerine aldığı taahhütleri 
yerine getirmek mecburiyetinde 
olduğunu ve bunun İngiltere gibi 
üye olao diğer uluslar için de bir 
borç bulduğunu kesin olarak bil
dirmesini hükumetten istemeğe ı 
karar vermiıtir. 

* • * 
İtalyan - Habeş anlıımazlı· 

Büyük baıbakanımızıo Zoo· 
guldağa ıeref verdikleri gün 
inceledikleri önemli memlek~t 
itleri ırasında elektrikle dıı il
gilenerek şimdiye kırlar halka 
kilovatı on kuruşa ıatılan elek
trigin ucuzlam11ını İfaret buyur 
muşlardır . 

. 

Bunun Ozerine şar kurulu üı
nomal bir toplantı yaparak e· 
lektrik fiatıoıo beş kuruşa io
dirilmeaine karar vermiıtir . 

Merinos cinsi 
çoğltılacak 

Uludağda Karacabey birası 
merinos çiftliği koyunları ağuı· 
toı ayı başındanberi "ıuo'i tohum 
lama ve 3fllamı,, melodiyle gebe 
bırakılmaktadırlar, 

TeknikCincelemelere göre, her 
hıngi bir koç özgür olarak 29 
koyuna yetişebilirken bu suretle 
en aıağı 500 koyun tohumla
nabilmektedir. 

Romanya ile iş 
yappnlar 

Romanya hükumeti kontenja· 
na tabi tutulan malların Roman· 
ya ulusal bankalarından tranıfer 
vizesile birlikte idhalô.t müsaade· 

. 

si almakıızı:ıya Romanya ihracı bir 
çok zorluklar doğurduğunu bil
dirmektedir . 

Romanyada kontejına tibi 
tutulan eşyanın hu ülkeye ihracı 
ancak Romanya ulusal bankasın
dan evvelce alınacak. busuıi mü
saade ile mümkllodllr . 

Aksi takdirde bu gibi enanıo 
gümrüklerden çıkarılmaması hak
kında Romanya hllkô.metioia 
kat'i emri vardır . İlgililerimizin 
huna göre hareket etmeleri tav· 
ıiye olunur . 

Trahom mücadelesi 
sağlık işyarlığı 

Adıyaman trahom mücadelesi 
eski sağlık ifYarı Kemal , ıehrimiz 
trahom hastanesi ve dispanseri 
uğlık işy•rhğına atanmıttır . 

Kaçak kereste 
Pamukcuların Azizin fabrika

sında yapılan araıtırmada yüzaltı 
parça kaçak kereste bulunarak 
alınmış ve orman dayreaine veril
miştir . 

Annelere öğüt 
Çocuk esirgeme kurumu Genel 

merkezi ; yeni doğan çocukların bir 
yaşına gelinceye kadar nasıl bakıla· 

cağını öğreten " annelere öğüt ., ün ğını görüşecek olan üçler konfe· 
ranuna iıtirakl için, Eden Lond
radao Pıri.e gelmiştir. 

* * .. 

1 1 inci sayısını bastırmıştır . ( 1 inci 
sayı öğütler 12 tane birer aylık kü· 
çük yazılardır ) . 

Royter ajansı, bir ltalyan -
Hıl.beı harbinin doğuracağı tehli
keli aonuçlıırı her güo daha fazla 
kavrayan lngiliz hükumeti, Paris
te yapılacak görüımelere büyük 
bir önem verdiğini ve İtalyan -
Habe~ anlaşmazlığında harışcıl 
bir gaye bulunabileceğinin tah · 
mio edildiğini bildirmektedir. 

Diğer taraftan lngiliz gazete· 
leri, Edenin üçler konferan11oda 
ltalyaoıo harbe girmemeği yü
kendiği takdirde sömürgelerin 
taksim şeklini degiıtirmeyi teklif 
edeceğini yazmakta ve Hoheıista· 
ııın ekonomik gelişini kolaylaştı· 
racak bir p~kt teklif edeceğilfik
riııde bulunmaktadırlar. 

Yarın 
Sebze ve eşya sergısı Karşı 

yakada açılacak ve akşamı 

kadar sürecektir. 

Ayrıca çocukların nasıl beslene· 
ceğini ve mamalarının nasıl hazırla
nacağını öğreten ( annelere öğüt )üa 
2 inci sayısını da bastırmıştır . 

1 ve 2 sayılı öğütleri isteyenlere 
kurum parasız olarak gönderir . 

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

--Paranı!--

ı Boş yere harcama ve har· 
cıyacaksan yerli malı al 1 

Türkiye Baş Pehlivanlığı 

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

Baş pehlivanlığı kazanana önem
li para ile birlikte bir de madalya 
verilecektir_._ Bütün;Türkiye peh

!anları buli güreşe çağrılıdır • 

1 

Adana Borsası Muam<:'leleri 
PAMl'.l'r ve 'rl'.'i~A 

Kilo Fiyatı 
CİNSİ En 1 En çol. 

Satıla o Mikdar az 
ıc. s. IC. s. Kilo 

.11..apımah pamuk 
Piyasa parlağı ,, 42,50 43 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 44 47,50 ' 
iane il 
Ekspres 
Ki evi ant 

YAPAGI 
Beyaz 

' 1 1 Siyah 

Ç 1 G 1 T 
Ekspres 

1 
iane 
ıerli "ıemlik,, 

" 
"Tohumluk,, 

HUBUBAT 
Buj!day Kıbrıs 3,25 3,50 

.. ıerli 3 3,50 

" 
Mentane 

Arpa 3,05 3,20 
Fasulye 
Yulaf 3,20 3,15 
Delice 
Kuı yemi 6 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 

ÜN' - Salih 600 - 525 .. " ·-"" riilz kırma ~ .. .. 
~~ Simit " ôi ı-.m; Cumlioriyet 600 ,.,. 
:..: ;o. - 525 

" " ~ "'FDüz kırma ,, 
Alfa ,, 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
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Hazır 
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1 inci T. Vadeli 5 97 Ranmark 9 74 
Frank"Franoız,. 

1 inci K. Vadeli s 

~I 
Sterlin "l• .~ .iı., 624 

Hint hazır 5 Dolar "Am.ır1!.an,, 79 ~ Nevvork 11 Frank "laviçre,, 
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V-1: FIRÇAN 1 ZI 

EC ZANESINOEN ALiNiZ 

UCUZlsUIC .. OOGRl/,UI< 
86 537 o 

Yazlık sinemada 
Bu Akşam 

Çoktaoberi sinema sever halkımız tarafından beklenen zamanımızın 

en meşhur ve kibar komiği ( Milton ) oun fevkaldde bir surette tem · 

sil ettlgi baştan nihayetine kadar insanı katılırcasına güldüren en gü

zel eseri . 

( 
•• 

Op beni) 
Filmi halkımıza hoş ve neşeli iki saat geçirecektir. Bu fılm yalnız üç 

gece gösterileceği ve acele gönderileceği için halkımızın bu fırsattan 

istifade etmelerini tavsiye ederiz. 

pek yakında : 
Büyük ve lldhi Yıldız ( Lian Haid ) tarafından temsil edilmiş Alman 

filmlerinin en güzellerinden birisi olan 

Senin gibi bir kadın 
5725 

-

Adana Ziraat mektebi direktörlüğünden. 
Adana Ziraat mektebine ait bir -------------• .. 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

çift öküz 22-8-935 tarihinde 
açık artırma suretile satılacaktır. 

isteklilerin hayvan pazarında sdtış \ 
komisyonuna gelmeleri ildo olunur. 

5724 .------------



5ayfa 4 

Ayran 
Yeni 

gazozu 
çıktı 

........ afl;H; A . . y .; 
Av~AN Gazozu 

-Av~AN Sodası 
AYRAN 

A 
N .. . 
•.••• 'rl , • :AYRAN 8uy__u 

J)• f ÇMEK iÇiN - ' 
Vu MRRKl-TYR oiKKilr eoiNi:z_J 

İş bankası alhnda 5593 30 

Çllteban kaplıcası 

açıldı. 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane taş

iarı flğrılarıno muztaripseniz va.kıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haatalıklarına, muannit ekzemalarn şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir • Her 

ne kadar fennen kabili izah değilse ti.o senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hamile kııldıklara görül
müştür. 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaıJıcalar<lan daha yük

sektir • 

Çiftehan kaplıcasında 
l\fisofırlerimizin her <lürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-

beri vardır. Fiatlor çok ucuzdur. 57 

nren ücretleri yart yarıya tenzilathd1t. 5512 

---------------------------------------,-------------

---------------------------------------------------
Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve k.adın hastahkları birinci sınıf 

mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
Hast-0lnrı her giin 9 dan beşe kadar Bozar haşı Nurinin evi karşısında 

hususi muayenehanesinde knbul eder 5698 

7-30 

Herkes memnun 

seyban eczanesi 
Yeni cami civarında en soo ilAçlarla açtığım Seyhan eczanesinde . 

recefe lerinizi yaptırınız . Fiyatta ehvonlik , ildçlarda tazelik 
• 

sıhhat korumasına bire birdir. 

ayrıca 
Çok güzel Losyonlar ve Kolonyalar ve Çil ildcı 

5586 

-30-

satılır 
Kimyager-Eczacı 

Celal Bayer 

( Tftrk Sözft ) 
il s c 

Seyhan Tapu direktörlüğünden. 
Tarsuslu Ahmı:t oğlu lbrulıimo 

ait Yarımca köyünde vakii gün 
doğusu Ömer gün batısı İsmail 
poyrazı :\lemililer kıblesi dere ile 
çevrili 1 O dönüm ve gün doğusu 
tepe gün patısı dere poyrazı dere 
kıblesi dağ ile çevrili 20 dönüm 
ve gün doğusu şif gün batısı şif 
poyrazı doğ kıblesi yol ile çevrili 
1 O dönüm gün doğusu tepe gün 
batısı köy deresi poyrazı dflre kıb
lesi yal ile çevrili 20 dönüm ve 
gün doğusu topuz Hacı gün batısı 
Abdullah poyrazı yol kıblesi yol 
ilo çevrili 20 dönüm gün dıığusu 

barlavuk gün batısı yol poyrazı 

tepe kıblesi köy deresi ile çevrili 
15 dönüm miktarında 6 pnrça ve 
95 dönüm miktarındaki tarlalar 
ayni köyde lbrahim oğlu Ahmedin 
ve ayni köyde gün doğusu Abdul
lah gün batısı dere poyrazı dağ 
kıblesi yol ile çevrili 30 dönüm ve 
gün doğusu tepe gün batısı ılere 
poyrazı han deresi ktbll' Sİ dağ ile 
çevrili 2o <lönüm miktarında ilci 
parça tur laları armu halinden ola· 
rak on senedenberi bild nizah ve 
fasılasız sürüp ekmek suretile iş
gallerinde olduğundan bu kerre 
mezkur tarlaları adlarına tPsçilini 
istiyorlar gazete ile yayım günün 
den on boş gün sonraki pazar gü
nü yerine memur gönderileceğin
den bu ta.rlıılara tasarruf veya ay
ni bir hak iddiasınclu bulunan var
sa ellerindeki veseiklerilo birlikt~ 

mahallinde hazır bulunmaları veya 
tapu müdürlüğüne müracaat etme
leri yayımlarız .5722 

Doktor Reşat 

Msmlektt hastanesi kulak, bu 
run, boğaz mütehassısı Almanya 
nın Borlin-Lnypzig Üniversite
leri seririyatından mezun. 

Bernevi kulak, buğnz, burun 
ameliyatı yapılır. 

Adres : Abidin paş'l caddesinde 
Doktor Nacinin tedavihanesi ci 
varında köşe başında . 

5691 7~30 

Seyhan posta telgraf 
başmüdürlüğünden: 

Adana merkez postahanosile 
istasyon orasındald posta taşıması 
bir sene müddetle müteahhide ve 
rilmek iizno açık eksiltmeye çıka

rılmıştır. Her trende gelen ve gido · 
cok olan poı,ta mevcudunu kam -

· yanla yedi dnkikn<lo. Adana posta 
merkezinden tren ve trenden Ada
na posta merkezine getirip götür
mek surotile eski aylık ücreti yüz 
lira üzoı inden muvakkat teminatı 

ıloksan lirndır.Eksiltme 1 - 8 35 
tarihinden itibaren on beş gün de-

vam ed11cek ve 16 ıocı cuma günü 
saat 14 de A<luna posta ve telgraf 
başmüdüriyel binasında toplanan 
heyet karşısınıla verilen bedel mu
vafık görültlüğü takdirde ihale edi
lecektir . 

Taahhüt edilrcek işin matbu 
şartnfl mesi haşmü dii riyetton bodel
siz tedarik olunabilir . Muvakkat 
teminat parası başmüclüriyet vez-

ncsinu yDtırılacak ve kanuna oy· 
gun teminatta kabul olunacaktır. 
Taliplerin göstermeğe mecbur el
dukları kanuui vesikaları tayin 
edilen günde toplanan heyete ibraz 
etmeğe mecburdurlor .5685 
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1 Eczane 1 

Merkez eczanesidir 
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Tapu müdürlüğünden: 
Mustafa oğlu Bedrin 1Incı sofu 

mahallesinde doğusu Süleyman 
oğlu ~lahmut veresesi batısı tari 
ki6.m poyrazı Yusuf oğlu Süleymnn 
kıblesi t1rikiAm ile çeHili 3000 

arşın miktarında evi eskidenheri se
netsiz olarak tahtı tıısarrufundıı 
olup mumaileyh Uedrinin 336 yı 
lımla ölmesile veroseleri tarafından 
mezkur evin odlarına tN~ç.ilıni 

isteyorlar gazete ile yayım güniir. · 
ti.en on beş gün sonraki pazar gü 
yerine memur gönderilecektir. ~lcz· 
kür eve tasarruf veya ayni bir hak 
iddnsınJa bulunun vrsa ellerinde ki 
vesaikleriyle birlik.t~ mahallindo 
hazır bulunmaları veya tapıı mü 
dürlüğüne muracaotları yayımlı.ırız. 

5723 

Adana Tohum islah istasyonu Mü· 
dürlüğünden : 

Purnuk uretme mütcduvil ser · 
meyesi için lıirinci tAşrin 925 sa 
yınıo sonuoa kadar aşağıda mik -
tan yazılı yanıcı maddeler açık 
('ksiltmeye konulmuştur . Şartna · 
meyir görmek ve izahat almak is
tiyenlerin her gün, eksiltmeye iş
tirdk edeceklerin 27 - 8 - 935 
salı günü saat 10,5 da AJanad.ı 
demir köprü civarında tohum islah 
istasyonu üretme çiftliğinde müte
şe_kkil rksiltme komisyonuna yüzde 
7,5 muvakkat tominatlorile gelme· 
leri ilAn olunur. 

Gaz 1050 Teneke 
» 
)) 1 

Orozdibak civarmda 1 
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Benzin 590 
Mnzot 800 
5 717 13-16- 20-24 
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