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-- •• -- Havalarımız 1 
Düşman uçaklarınıu tehdidi al· 

tıodadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

~UR uş ADANA : GUNLUK GAZETE ON lKİNCl YIL - SA Y1 3302 

Yu~dumuz Bir yurt sever 
----------------, tarih haznasıdır ır-

torla yerlerdeki kazılardan alınan 
10nr. l l .. · · · tt · 

Haha kurumuna40000 
lira verdi 

'Cç u asa m uzemızı zengın e ı. •• oıııM• 

Ankara : 14 ( A.A ) - Adı
nı bildirmek istemiyen bir va
tandat , Ba~bakan İımet İoönQ 
vasıtaeiyle Türk bava kurumuna 
kırkbin liralık bir veritte bulun · 
muştur • Bu para ile alınacak 
uçağa kendi arzusu üzerine Mu · 
danya mütarekeşinin bağıtlan
dığı yerin adı olarak [ Mudanya] 
konnlacRktır . Türk bave kuru · 
mu hava tehlikesine karşı şuurlu 
bir uyanıklık gösteren vrı yardı
mmı çok beğenilecek bir özge · 
çenlikle yapan hu değerli Türk 
çocuğunu heyecan ve teıekkürle 

~iiıeler genel Direktörünün anlattıkları 
~rı!"Yll memlel<:elimlzde eski medeniyet eserlerini çıkarma yo· 
tlkQile~apllan araşrtımalar çok verimli olmuş ve bir çok yeni ha· 

8u .' meydana koymuştur . 
9!r ile ~ail~malar hakkinda mıizeler genel Dlreklörü Hamil Zübe-
91gt <ıl Ulus ,, arkadaşlmızm bir yazıclsı görüşmüş ve şu />il-

lll~tır • 

~•ıı!,; P~ofesör C. Blgen 4 yıl · 
'dıııd 11' C1rıcinnati üniversitesi 
h ka: ruva'da yapmakta oldu
llt , ıya hu yıl da devam etmiş-

V, 
,, d, ~ene bu yıl elde ettiği ıo
hpbğ llılebiJir ki 4 yıldınberi 
~l o\~ Çelıtınaların aııl veri -
~~. 9 Uftur . Evvela bulnnmu§ 
d' lelı · ıy, ~•d ır yıluları arasında ıim 
tdilt.ıef •r çıkan eşyanın kontrol 

/ ~111,11
1 ~e bir kronolojinin sap 

. •, buı •bil olmuştur . Öte yan
liıı ıı_11 •11Dmuş :olan bu şehirle 

,,, ,,,8~ devreler~ ilgili olduğu 
~ 2 1 

de deği§ime uğramııtır. 
~'fı~ l'a:ıusta , H. Goldman 
t bir ._ •n .. Barvart üniversitesi 

\...., tallı · 

lan anşttrmada üıt tabakalardan 
baılanarak Selçuk ve Roma ta
bakıları kaldırılmış ve Eti taba
kaıına varılmıştır . Bulunan bir 
kaç eser bu, tabakalarda daha ö 
nemli eserin varlığını işaret ctme:k· 
tedir . Zaten Ttrsus eski bir yer. 
leıme yeri olduğu içio bunda ci
lalı taş çağına kadar güocy Aoa
doludı, varlığı ihtimal içinde o· 
laa bütün kültür tabıkalaunm 

çıkması lazımgelmektedir . 

3 - Bir Alman antikiteler 
enstitüsü üyesi bulunan Ziege
navs, bu yıl gene Bergamada ka
zıya devam etmiş ve klZll avlu
nun iç yüzünün saptanmasma ça. 
lı§mııtır . Sürekli çal ışmalarbu 

- Gerisi üçüncü saya{ da ·-· 

al ktşln • 

Bulgaristan da 
Yeni ' temel projesi 

hazırlanıyor --
Sofya: 14 (A.A) - Baıbakan 

Toıef, hazırlanmakta olan temel 
yau projesinin eyliilde hazırla · 
nacağını ıöylemiıtir . 

""--ı tJ adına yaptlmakta 0-

------------------------·---------Arsıulusal İzmir pa.nayın 

Bakanlar kurulu aelabiyetli 
~absiyctler ve seçilen parJemen
to üyeleri bu projeyi gözden ge· 
çircceklerdir . karar bir geoeloy 
ile değil [parlemento tarafındao 
verilecektir . 

~it·· 
h~n hazırlıklar bitmiştir • Bu 
~ L Panayır geçen yılınkinden 
'" iistün olarak açılacaktır • 

Toşef, yeni bir seçim yasa· 
ıı da hazırlanmakta olduğunu 
ilave etmiştir . Parlemento aeçi· 
mi ikinci kanundan Vf"ya şubat
tan evvel yapılmıyacaktır . 

~ l .... ir • •• ••••• • 
~ ~ !);: R•ıetelerinde okuduğu. Yunanistandan lzmir pınıyı-

Türk - Yunan Takas 
anlaşması 

Ankara : 15 (A.A) - Türk
Yunan Takas anlaşma11nın 15 
eylô.l 1935 giinüoe kadar uzatıma
sı vekiller heyetinin tasdikına 

sunulmuştur . 

ıııı... '"re 1 . 
~:ıııa •r11uluaal zmır pana- rına iştiıak edeceklere deniz yol-
;;')ıt'Mll>a günü yakl•§tığı için larında yüzde 50 indirim 7 Ağus· 
~'le d alınındaki çalıgmalara tostan 26 eylüle kadar devam ede

ı, 93s '"•ın edilmektedir . Ko- cektir . 
'ilci, 

2 
lltııuluaal İzmir panayır· 

~-t t•ba e~en yıla göre bazı özel 
t ~'tl'rı tuı ettirmek için gereken 

a,,111 V~tnıiıtir . Panayırda 
tı ıOQ lf' • , 

~ ~UL ı ' panayar ışıne ça · 
\tL qetıd' l 
~ "'•ıı ıs er tır.fından önem 
~ ~ell:ıiıilbaluadır . Güzel sanat 
'i kk,._,:rofeıörleriaden lıma
~,f~ ~, hazırlamakta olduğu 
~ 1~1i · :tldüstri oda11 paviyonu 
1 ~ ~ .. ,; kabartma sekillerile 
~~ 'C.t ) :ıu bölgesinin çıkıt 
~'~erı·d~linlerin baktmındar, 

• qll l ır 
't ~ l>ilı,j • 
I~ lll''lll ~on bir kaç glin için-
,~~'"Yıt~:ı:nı, olacıktır. Geçen 

lti &a lrı en gilzel köıerin
~l ~ tt§h~ılan So•yet paviyo· 

~t~'dde;;t~~ilecek Sovyet çı · 
\ t r · l<aı •nıQ bir kısmı gel· 
, ~ ~Ctk ~n ~18mı da bugüoler· 
/ıt, iı:~r · Resmiğ olarak 

ı, ~. ' 1 y h ırak kararına veren 
l "'t' "'nan· ~il l~<>ııı ıs tan ve Yuğosla v. 
~ ~tl,~~rı da İD{aat bakıman-

~ ~ ~- 1
1tir . , ~- Yır111 

t4
1 
~ıl~,ğ •nayolları adalt olı-

\ tıı~ic b a ' yolların asfaJtı 
1'~h~ı,lld .. •tlannıııtar . Yollar .. ~.. ·~ı~ 
t~~ liı:eı h' Q ıonra haki · 

/ 

~ • lr tekil almış ola 
\ı llıı~ 
t•ı~'i b elçılb. 
'~ b·aık,111 •zden paoayır ko-

1t b· . doktor Behcet Uza 
l' ıtılq 

~ 1~ t,~ I e doıt Elen bü 
\ td ılb. 
1 

~ t~tk ek lr panayırına itti 
ı-' ~~:t'Lerı ~Pozan , ziyaretçi 

~~· bu;~~nde getirecekleri 
dtl)Ql. • kolaylar göıteril 

ı~tır 
• 

Oniki adada örfi idare 

Üç devlet delegeleri Pariste görüş
melerine önemle devam ediyorlar. 

Habeş hükumeti, uluslar sosyetesi genel 
sekreterine bir mektup gönderdi 

Napoli : 14 (A.A) - Dün o- Pariı : 14 (A.A) - Buğün"ü 
ran~ vapuru 480 eaker ve gereç gazeteler Parisde toplanacak olan 
vtıkliyerek Müsavvaya hareket et· üç devlet konferan11nda bilhaasa 
mİ§tir. lngilterenlo alacağı durumdan en 

Bu:gün de genge vaporu 58 zabit dişe etmektedir. "Pöti parizyeo,, 
ve 2065 asker götürecektir. gazetesinin Londra aytarı şunlara 

Londra : 14 (A.A) - Daily yazıyor : 
teleğrafan,, diplomatik muharriri Bütün ülke nyetlerinden biri· 
bir )Hasında diyorki : nia diğerine s:Jldırmuıoa müsade 

Sanırım ki Edeo, İtalya ile Ha- etmesini uluslar ıosydeıinden is-
betiıtan arasında harp başladığı temekte ve :arsıulusal te~kilata 
taktirde :lıgilterenin bu hareketi böyle bir darbe vurulmasını men· 
Cen'!vrenin baysallık sistemine etmek üzere hükumetin elinden 
vurulmuş öldürücü bir darbe le geleni yapmasını ke11m olarak di -
lekki edeceiini ve bunun lnğilte- !emektedir. Bahis okadar kuvvet
renin Avrupa işlerinden çekilme- (enir ki genel seçim yarın yapıla· 
ıine sebeb olacaiını Lavale anla- cak olsa bu mesele onun e11s 
tacaktır. İtalyanın görüımel~ri noktasını teı"il edecektir. 
uzlaıtırma komiıyonunun rapo· cEko döparinio,, Londra ay-
rundan ıoonya kadar uzatmığa tarı gazetesini şu telğrafı çekmiş -
çıhşmHı ihtimali vardır. tir: 

Britany• delegesi hu manav- Eden Lival nezdinde fu kov· 
ralara asla yanaımıyacaktır. vetli delilleri sürecektir. 

Muharrir Aloisi ye verilen ta· Eger Fransa lagliz tezine 

\ 

limatın onu İogilereye karşı tahrik\ arka olmaz ve İtalyanın Habei 
edici bir yol tutmaya mecbur e- şistana ıirmeaine karıı gelemezse 
dllc:c,.ği fikreııdedir. ~ - Gerisi üçüncü sayfada -

Şişe ve Cam Fabrikamız 
Büyük bir başarıklıkla işlemeğe 1 

ve ısmarıç almağa başladı 

- Ceyhanda 
Zabıta işlerinde büyül 
değişiklikler başladı --
Ceyhan: 14 {Özel} - İlcem 

komHrliğine, dün, Adana abli 
kısım şefi Salih gelmi§tir. 

Gerekli resmiğ haberlerin gazetemi
ze verilmesi hakkında dileğimiz 

Yeni komserin ı gelmeıiyl 
Ceyhan zabıta işlerinde derh 
büyük bir deği§ilclik göze çaı 
mağa başlamıştır. 

''İsranbuJda Paşabahçede yeni yap· 
tmlarak faaliyete geçirilen şise ve 
cam fabrikaBının bir baftahk dene· 
rne işlerinde Avrupa fabrikaları aya· 
rındı şişe ve cam yaptağı ve muvaf· 
fak olduğu görülmüştür. 

İçbakanhktan İlbayhğa gelen 
bir genelgedt> yedi endüstrimizin ge· 
lişmeleri bakımından bo fabrikaya la· 
zım olan siparitlerin yapılması tavııi
ye olunuyor.,, 

* •• 
Türk Sözü: Yukarıki hıheri 

lzmir gazetelerinden aldık. Pek 
güzel anlaıılacağı gibi bu haber, 
lçbakanhğının llbaylıkJara yaptığı 
bir genelgenin (tamimin) özüdür. 
Bu genelgedea maksat da, yur· 
dumuzda yeni haıtan açılan 
ve ulusal ekonomimiz için önemli 
bir kurum olan cam ve şişe fıb
rikaaınm ilk çalışma denemeleri
nin muvafJakiyetli oluşunu ve 
cam ve şiıe gibi çok harcanan bir 
araç için yabancı ülkelere para 
vermek zorağından kurtulduğu
mvzu ulusumuza yaymaktır. 

Halbuki hu ve buna benzer, 
halkımızın duyup öğrenmesinde 

fayda olan bir çok genelgelerin 
gaz~temize verilmesi eslcideoberi 
Adanada ihmal edilir. 

Her gün duymacımız dayre 
dayre dolaşır, gazete ile yayılma· 
sınd• balkım1Z1n faydalanacağı 
haberleri arar, sorar .. Fakat, yu· 
karıda anlattığımız gibi, bir çok 
bilinmesi ve yayı iması faydalı 
olan haberler varken, duymacı· 
mıza verilen haberler: 

Filan işyara · §u kadar izin ve
rildi .. Filan i§e filin işyar atandı, 
tilin it için filan direktor filan 
yere gidecek .... 

Gibi Jüzumıuz birkaç §~ye 
inhisar eder. 

Şimdiye kadar bir çok defa
lar bu koeuya (mevzu•) dokun 
duk. 

İlgili makamlara müracaat et 
tik; devlet makanizmasının balkı 
ilgilendirmesi gerekli işleyişinin 
ve devletle halk arasındaki bağ· 
lalığın kuvvetlenip, aydınlanması 
bakımından faydala bilgelerin 
(malumatın) halka bild}rilmesi 

- Gerisi ikinci say{ ada -

Sayısı ihtiyıç nisbetinde ı 
tırılao mahalle b~kçilerinin kor 
rolu tam bir düzene girmiıtir. M 
melittaki anarıi vP. noksanlıkla 
da el atılmıştır. 

Adana poliı takibatından kt 
tulmak için buraya 11ğınmış l 
çok serseriler, kumarcılar. sal 
kalılar hakkında §iddetli takibı 
ta bulunulmaktadar. Kabvclı 
11kı bir murakabe altına alınm 
kumarla mü<' adele ba§lamttt 
Kazada 4'e~s -:: i dolaşan ve yank 
sicilikle i2tiğal etmekte bulunı 
22 kişi yakalanarak parmak izi 
riyle fotoğraflara alanmış, hak' 
rıoda k.ar.uni m uamele yapılın 
tır .. Ak§am saat 18 de de taba 
ca ve bıçak tabarriyah yapılın 
Üzerlerinde iki ağızh kama tut 
lan 3 kişi adliyeye verilmi§tir. 

Adana Borsa genel katibi S 
leymınıa, çalının bir çift arabıı 
bulunmuş ve kendisinin bura 
gelmesi için Süleymana yazılma! 

800 günlerde vukua gel· 
hırsızlık yak'alannan faillerinin 
pek kııa bir zamanda yakalan 
cağ.na şüphe yoktur. 

Lise ve .orta okullarda 
Yeni komser Salibin 24 H 

zarfında yaptığı bu işlerden öy 
anlaşıyor ki, az zamanda zabıt 
nıo ne demek olduğunu Ceyhaı 
hakkiyle tanahlacaktar. 

* 
Parasız ve yatılı olarak 

nasıl okunabilecek? 
Dün Uçak :kurumu içio pa 

binasında bir toplanh yapılmış 
kurumun gelirleri hakkında uz 
boylu konuıulmuştur. 

Kültür bakanlığı, bakanlığa 
bağlı lise ve orta okularda pa· 
raıız yıblı olarak okumak isti
yenlerin seçme smaçlarının nasıl 
yapılacağı hakkında bütün kültür 
teıkil2tına bir tamim göndermit· 
tir . Bu tamime göre, parasız 

yatılı olarak ılınacak talebenin 
seçme sınaçları ıu esaılara göre 
olacaktır : 

Seçme ıınaçı 23 eylül pazar
tesi günü saat 9 da baıl ıyacak
tar . Sınaca gireçcklerin b111 vur
maları 21 eylül cumarteıi günü 
saat 13 e kadar kıhul :olunacak
tır . Seçme smaçlarına girecek
lerin durumlan ve gösterecekle 
ri belgeler direktörlerce gözden 
geçirilec~k , gerekirse bakanlıkçı 

araıtırma yapılacakbr . 

Sınaçlara girecekler şu ,art
ları tıııyacaklardar : 

Türk olmak, orta ve lise okul. 
Iar öğreniğinin her sınıf için 11y
dığı yaşlarda bulunmak, beden· 
ce ve rubca baıta, alil , sakat ve 
kusurlu olmımık, okutamıyacak 
kadar babası fakir olmak, zeka· 
sı, çalışkanlığı, ahlakı; talebesi 
bulunduğu okuldan alacağı fo. 
toğrafh belge ile 11ptanmalc, sı .. 
nıfta kalmış olmamak . 

Smaçlar ilbaylak merkezin 
de okul direktörü , kültür di 
rektörlerinin başkanlağı altındı 
bulunan liselerde, lise bulunma 
yao yerlerde orta okullarda, or
ta okul bulunmıyan yerlerde kül 
tür direktörlüğünde yapılacak
tır . .. 

Seçme ıoruları her 11nıf için 
ayrı olmak üıcre bakanlakça yol 
lanacaktlr. 

Sınaç komiıyonlan okullardı 

o kültür direktörlerinin batkın
lığı altında 3 öğretmenden te
ıekkül edecektir . Liıe ve orta 
okul buluamıyan ilbaylıkte ilk 
okul ötretmenleri ve ilk okul 
enspektör l~ri komiıyonlara alına · 
caktır . 

Seçme eınaçf ari Türkçe- e 
debiyat , riyaziye, tarih, coğr .. f
ya derslerinden ve yazılı olarak 
yapılacaktır . 

Bıkaolıkça yollanan soru zuf
ları ıınaç günü saat tam dokuz

Ürün bakımından Ceybaa 
hemen hemen denk olan Ac 
nanın Uçak kurumuyla bora k 
rumu mukayese edilmiş v~ Ce 
hanao bu işte çok geri kaldığı a 
laşılmıştır. Bu iıte çalışın k 
iş alanını genişletmek için ace 
glrişmelere ba,lamıştır. 

Yakalanan katil 

13 Ağustoata Çil Osman 
çiftliği civarındaki koza tarlası 
da belirsiz bir sebpten dolayı ı 
kadaşı Şerif oğlu Şabanı, elind 
sert bir aletle döğmek sureti) 
öldüren Kadir oğlu Ahmet, buı 
jandarmaların eline geçmişt 

İlk sorguyu yapmakta olı 
jandarma komtanlığı katili y 

da açılacaktır • Sınaç kağıtları 

bakanlıkça tetkik olunacak ve 
kazananlar gazetelerle ilin edile
cektir · Sınaçlarda . kazanma de· 
recesi bir olanludan şehit çocuk
ları üstün tutacaktır . Şehit ço
cuklarını ayırd edebilmek için 
sınaç kağıtları bakanlığa yolla . r 
nırken , şehit çocukluğu kırmızı 

kalemle iıaret edilecektir . 

rın genel savamanhğa teslim ed 
cektir. 

N. T 

Hint • • 
şaırı 

Tagor'dan 
Sınaç yapılacak yerler; 

Seçim sınacı yapılıcak ku
rumlar şunlardır : 

Afyonkarahisar lisesi , Amas· 
ya orta okulu , Ankara kız liıe
ıi. Antalya lisesi', Aydın orta 
okulu, . Balıkeıir lisesi , Ağrı 
kültü; dayrast, Bilecik orta oku. 
lu Bolu orta okulu , Burdur orta 
okulu , Bursa lisesi , Çanakkale 
orta okulu, Çankırı orta okulu, 
Rize orta okulu , Çorum orta o 
kulu, Denizli lisesi, Oiyarbekir 
lisesi, Edirne lisesi. EIAziz orta 
okulu , Erzincan orta okulu. Er
zurum lisesi , Eskişehir lisesi , 
Gazlan tep lisesi , Giresun orta 
okulu, Gümütbane orta okulu , 
Mersin o tı okulu, İsparta orta 

- Gerisi dördüncü say/ ada -

İngiliz~; çevirmeleı 
-3 -

Ey Dünya I Çiçeğini kopaı 
dım . 

Onu bağrıma bastım fakc 
dikeni battı . 

Gün solup karardığznd 

çiçeğin de sarardığını gör 
dıim , fa k" ' ıcisı lrnlmamışu 

* * .. 
Ey Diinya ! Sana bir ço. 

kokulu ve mağrur çiçekler gc 
lecek . 

Fakat benim çiçek toplc. 
ma zamanım çoktan geçmi~ 

tir . 
Şimdi gecenin kararzlığınc 

gülün değil, yalmz omm ıztı 
rabı var . 
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Babıali yokuşu 1 fabrikam•:_ .. 
- Birinci sayfadan ar ot' 

için sayfalarımızın açık oldu~. 
söyledik... Her defaıınd• ,,fi. 
lık makamından emirler "61ı,ıe 
fakat bu hal yine de « Ülkü » den : 

Fikir hareketleri mecmuasında 

meşrutiyetin iltlnı hatıralarını çıka · 
ran Bay Hüseyin Cahidin yazılarını 

sırasile okudum. lstnnbulda meş
rutiyetin , daha doğrusu kanunu 
esasinin ikinci olarak ilAnıoın na
sıl yapıldığını bu yazılarda Hüse· 
yin Cahit kendi bakışından anlatı · 
yor. 1908 Temmuzunda lstanhulda 
olan hu inkılap kaynaşmasının tam 
icinde idim. Eski Babı~li yokuşu
nun elli yıllık bir emeklisiyim. Bu 
Y~~uşta çalışanların hemen hep
sı.nı yakından tanırım. Hüseyin Ca. 
hıt 27 sene evvelki orada olup bi
tenleri anlatırken vakayı dalı ile 
budağı ile gözümün önünde bir da-
ha canlandırdı. ikinci meşrutiyetin 
kuruluşu hakkında bildiklerimi ben 
de yazacağım. istiyorum ki tarihin 
hu geçmiş günlere ait .parçalarında 
eksiklik kalmamış olsun. Hüseyin 
Cahidin unuttuklarım tamamlaya
lım ki 1908 Temmuzunda uğraşan· 
farın hepsini şimdiki okuyucular 
öğrenmiş olsun. 

1293 Kanunu esasinin geri 
geliıini temmuzun 9/22 cuma gün
kli gazetelerde şu tebliile öğren
dik: 

"Mecliıi mebusanm tekrar inikadı 
için intihabat yapılma11oın vili· 
yetlere ba iradei seniye tebliğ edil· 
miı olduğu ilan oluoor.,, 

Bu yazıyı 11908 temmuzunun 
9/22 cuma glinli gazetelerde oku· 

yuncı, bütnn İıtanbul ıaıardı. O 
cuma günkü gezeteonin her tarafı 
Abdülhamit devrinin tıoa yılları 
gazeteai idi. Yalnız bu fıkra ay· 
km olarak haıa girmişti. Gün 
cuma idi: benim matbaam kapalı 
idi. Ben matbaanın kapalı oluşuna 
baknuyarak soluğu Babıalinin ta 
kuııeında bulunan matbaada al· 
dım. Şimdi orası gızinodur. 

Babıalioin ta karıısında o1 rn 

mıtbaada kimseleri buJam:dım. 
Vakit de çok erktodi. Ko~, ~o~a 
o zaman bır hıu iı;ind ~ bulu rı;o 
lkd•m maıbaasın:ı giui n O atla 1 
dahi mu~areile. dc: u kimse'.e r >ok- ( 
tu; hekçıye sordum, bana § .. yle ı 
dedi: 

- Sabaha karşı bış sönsör 
Ebülmukbil Kemal geldi, bu teb
liği koydurdu ve baıka bir şey . 
den haberimiz yok ... ,, 

Ne olursa olPun haber almak 

iki azılı kıyan 

Sınırı geçmek isterken 
yakalandılar 

··-
Ereğlinin Çayhan kamunu bal· 

kından deli Mehmet oğlu Hüseyin 
•ti Aatice ile birlikte kendi bığ 
evlerinde yatmaktalar iken vak· 
ti1le aralarında bir iıten ötürü 
öç heıııleyen ayai kamun halkından 
tabibinia Hasan evindeki arkada· 
§ı Derviı ile eve girerek tabanca 
ile sıldırmıtlardır. H11anın athğt 
kurıuolar deli mehmedin oğlu 
Hüıeyine te1adüf ve zavalh çoru· 
P ağır yaralamı§tır • 

Hü1eyinia eşi Hatice batırma · 
J• baılamı§ ve bu azılılardan Der
viı elindeki kamı ile kadının üze

Ahmet Ihsan Tokgöz 

iıtiyordum . Cın tezliğim artmış 
tı . Ne yapayım ? Vükelanın ya
Dloı eokulmak haddimiz değildi. 
Bazı nüfuzlll arkadaşları arayıp 
bulmak için doğru Büyükadaya 
kadar gitmeğe karar verdim, Çüa· 
kü benim aod içerek yapmaaını 
üzerime aldığlm bir borç vardı . 
İstanbul ve bütün Türkiye hele 
1907 sonunda ve 1907 başında 
hürriyet a§kiyle ~ kayoıyorduk • 
Rumelide çok .. büyük hareketler 
başlamış olduğunu duyuyordu . 
Çalışanlarm başmda:oıaolardıo 
rahmetli l\Ianyaıi Refık bana in 
kıliip günlerinden sekiz ay evvel 
avukat İzmirli Bahayı göod~rmiş· 
ti . Çok eski ülkücii olan Baba 
ile görüştükten .sonra arkadışım 
Manyasi Refiğe aod içerek bir 
söz vermiıtim • Verdiiim söz bir 
inkılib kımıldanı§ı İstanbulda 
görününce Serveti Fünunu günlük 
yapıp savaşa karışmaktı . 

Beoim gibi andlı olanlar dı
ba vardı; fakat kimler olduğunu 
bilmiyordum . Babıali yokuşun· 

da haftalık Serveti Fünundan bış· 
ka günlük iki tane gazete vardı : 
İkdam ile Sabah ... Ooların da 
içinde andlılara olmak lazımdı . 
Kimlerdi ? 

Bütiln bunlar inkılibuı gizli 
cemiyetine girenlerin her birisi 
nin iki kişiden fazlasını tanıma

dığı için kapalı idi . Ben Baha ile 
Maoyasi Refiği biliyordum . Ba§ 
kaları kimlerdir ? Haydarpaşa 
vapuruoa gitmek üzere Ba -
bıili yokuoundan inerken sagı

ma soluma bakıp bu gizli arka· 
dııları arıyordum • v e:adaya ko· 
ıuıum dediğim gibi son günlerin . 
Yıldız sarayında olup bitenlerden 
haber almak içindi . 

O tarihte " İkdam ,, da sahi 
hi merhum Abdullah ziihtü ile 
llaban z.ı de İ.tmait Hakkı ( Maa · 
rif t ııazar !ı ğı etmiştir ) var<lı . 
" S halı ,. l ;1 Sımih Rifat mor · 
hum vauh . Kendi gazetemde 
yaz ı or ka ıJa şı Mahmud Sadıktı . 
Ş mdi .Luoların lıepsi dünyada 
) oktur . Fakat o günlerin ülküsü 
etrafında yürekten birbirine bağ
lı adamlardı . Acaba babamn be· 
ni cemiyete yazdığı gibi bu ateşli 
ülkU arkadaşları da birbirinden 
hıberi olmadaa c~miyet" girmiş

ler miydi 

- Soau var -

Çay yetiştire.ceğiz 

Rize ve dolayında yabancı 
memleketlerin çaylariyle boy öl· 
ÇÜ§ebilecek kalitede çıy yetişti . 

riluıektedir. Her yıl bir kaç mem. 
leketten getirtileo çaylar için orta 
bir besabla 800 bin ile hir milyon 
lira arasında paramız dışınya 

gitmektedir . Bu paranın içerde 
kalmasını ıağlamak için Türkofis, 
Rize ve dolayında yetiıen çayların 
üretimini arhrmık ergesiyle arı§ · 

tırmalar yapmağa bışlamı§tır • 
Şimdiye kadar yapılan incele

meler sonunda Rizeden başka 

memleketimi~in tür}ü bölgelerin· 
de de çıy yeti§tiği anlaşılmıstır . 
Yer !erinden iıtenilen bilgiler gel
dikten ıonra gereken tedbirler 
alınacakhr . 

rine saldırarak kadını canavarca. ---·---------
rezelerle bunları Türkiye ıınarın
dan geçmeğe çalışırlarken , Mer 
•İn Tarsus bölgeıinde yakalamış
tır . 

ıuıı ağır ıurette yaralamııtır . 

Masum HOıeyin ile Hatice al· 
dıklın yaraların tesiriyle ölmüı · 
lerdir . 

Her iki kıyan da izlerini belli 
etmiyerek kaçmıılardır. Tezelden 
iıe el koyan zabıta bir çok araş · 
tırmalardan sonra çıkarılın müf-

Gözleri kiraran ve cidden duy · 
go.sundan mahrum ilci kıyan da 
kağıtlarıyle birlikte hakyerine ve 
rilmiştir , 

Eke kon 

Faydalı bir kurum 

Üretmenlerin mallarınr de
ğerine sntmağa çalışacak 

Tecim ve tarım odalar ı ve çifçi
lor birliği üyelerinin Mersindeki 
Türkofis direktörü Celdlin do ka· 
tışmasi le ötey gün bir toplant ı ya
pıhlığını dtin :y azmış tık. 

Bu toplantıda. ffolkevi başka ıı 
Kasım Eoer , tecim ve er.dı~stri 
odası beşken• Jzzct, Boı s ı J.;o ııi
seri Mahir, tarım b:ınk ısı ıi ı rı · k · 
törı ftJZlı, tarırnerle ri mizılc ı l ıt ınail 
Safa, Rngıp Sepici, Ati Yolg \Crı l 
ve İbrahim Boduroğlur ll .n 11 ürek· 
kep sekiz kişilik bir kom·~yo ı teş

kil edilmiştir . 
Bu komisyon ayda bir korre 

toplanarak ilimizin tarımer ve öko· 
nomi durumunu inceleyip elde ede
ceği sonuçları bir raporla Mersin
deki Türkolis direktörlüğü vasıta

silij ökonomi bokanlığına J{Önde
rilecek ve bu suretle ilimizde ycti
Şbn yer ürünlerile fabrikalarımm.lu 
çıkarılan iplik, bez ve sair malla rın 

Avrupada tanınmalarına , burıların 
oralara ucuz taşıma vasıtalnr iyle 
gönderilmelerioe, ürün ve malların 
değer fiatlarln s ııtıhnalarına ve mal 
sahiplerinin kAr etmelerine çrh~a
caktır . 

Hükumet konağı 
Yapı işleri bu ay 
sonunda bitiyor 

Hükumet kuooığının üst ka · 
tında ve ön tarafında yapılmakta 
olan İlbaylık genel meclisi, daimi 
encümen, bayındırlık ve özel mu
hasebe odalari)'le halk muracaat 
bürosu yıpı işleri bu !ay ıounda 
bitecek ve yukarıda adlaranı say 
dığımız dayreler ay başında bura 
ya taşınacaklardır . 

Korgeneral Mümtaz 

Şehrimize geldiğini yazdığı · 
mız Korgeneral Mümtaz yanında 
Tümgeneral Salih Avgın olduğu 

halde İlbaylığa giderek kendisine 
görette ( ziyarette ) bulunan llbıy 
vekili Zeki Yılmaza görette bu· 
lunmuştur . 

Ötcy gece orduevinde Korge
neral onuruna bir yemek ıöleni 
verilmiştir . 

Korgeneral l\lümtız dün ıeb · 
rimizden ayrılmış ve törenle uğur 
lanmıştır . 

Türkofisi direktörü 

Bir toplantıda bulzoınak üzere 
ıebrimize gelen: Türkofis direktörü 
Celal Mersine dönmüştür · 

Evkaf direktörlüğü 

Şeyhlilere kar ş lık 
verdi 

15/8/935 tarih ve 3301 sayılı 
neoriyata ktr§ılıktır : 

Bacı Ömer ağa Ç< ş:nesioin 
tamirine sarf edilmek üzere idare 
mizce hnz"m edilen ve Şeyhli 
köyü heyeti ihtiyariyesi tarafın · 
dan resmi mühürle mülıürleoen 
senetle 11/61931 ve 26·6-932 ta 
rihleri•.de elliıer liradan iki defa· 
da 100 liranın mezkur heyete ve· 
rildiği ve bu hususta heyeti ihti
yariyece 20 8 -933 taribiode ida · 
remize yazılan mektuba da olsu· 
retle cevap verildiği ve andan son· 
ra da müracaatta bulunmadıkları 
yapılan tetkikattan anlatılmış ol· 
duğundan meselenin bu şekil~ 
izahına müsaade huyrulmuıoı 

ıaygılarımlı dilerim . 
Evkaf ml1dürü vekili 

H. Tıikel 

D. demiryollannda 

Eksiltmeli tarife bugün 
başladı 
- -

İzmir panayirine gidecek olan
lar için Devlet demiryolları ge · 
ccl direktörlüğünce halk tecim 
biletleri üzerinde ve yalnız on 
beş güne mahsus olanlar da 
yüzde elli tenzilat yapıldıgını 

yazmıştık . 
Bu eksiltmeli tarife bugünden 

itibaren haşlamış olup eylülun 
altıncı giinü akşamıua kadar ve· 
rilecektir , Yalnız önceden de 
yazdığımız gibi bu bileti alacak 
olanlar gişeye iki vcsikahk fo
toğraf verece"ler ve bileti aldık· 
lart gündt n itibaren oo beş gün 
kullanabilecekkrdir . Ancak bu 
bileti alacak l arın behemhal İz· 
mire uğramaları şarttır . Bur•
<la biletlerini vize ettirdikten ıon 
ra on beş güa içinde devlet de· 
miryollarıoda istedikleri yerler 
de gezebileceklerdir . 

Fihstin ve Suriyeden de ötey 
gün ve dün bir çok yolcular şeh· 

rimize gelmişlerdir . Bunlar ek
silt meli tarifeden istifade etmek 
üzere İzmir panayirine gidecek 
ve ondan sonra yurdumuzun bir 
çok yerlerini gezeceklerdir. Bun -
lann anlattıklarına gör t>, bu ay 
içinde Filistin ve Suriyeden İz
mir pınayırine yüzlerce kiıi gi · 
decektir . Bunlar şimdiden pasa 
portlarını hazırlam ış bulunmak· 
tadırlar. 

Fabrikatör Salih 
----

Yine elli lira para ce
zasiyla cezalandırıldı 

Fabrikatör Salibin fabrikasın· 
da formüle aykırı un çıkarıldığı 

görülmü§ ve fabrika sabibi ura} 
encümenince yine elli lira para 
cezasiyle cezalandırılmıştır . 

Dün türlü esnaf 
cezalandırıldı 

Uray doktoru Cemil , dün ya 
oında zabıta işyarları olduğu hal-
de sebze pazarını ve Hali geımiş 
ve satılan meyve ve sebzelerin bir 
kısmını yenilemiyecek derecede 
görerek bunları ırmağa döktür 
müşlür . 

Buadan baıka furunlarda yet. 
miş iki kilo kadar ekmeğin yenı· 

lemiyecek derecede hamur oldu · 
ğunu görmüş ve bunları da top· 
lattırmıstır . 

Yine dükkaolırıoı pis tutan bir 
kısım esnaf hakkında zabıt tutul
mu~tur. 

Bu suretle t"Snaf , yenilecek 
meyve ve sebzeler ve içilect k 
ş eyler çok sıkı bir muayeneden 
gt"çirilecektir . 

Çanta nerede çıktı? 
• 

Şümendüfer işyarlarından Hur· 
şirl oğlu Hakkı polis karakolu
na baş vurarak içinde bir miktar 

hülliyat i!e on iki lira balunon 
çaotasım yitirdiğini, Mehmed oğlu 
l\luıhfanıo arabasında unuttuğu 

nu ve kendisinden bunları iste
diğinde inkar ettığioi eöylcmiş 

ve yapılan incelemede bu çın 

tama reşid adıoda biri tarafın 

dan •lıoarak arabasına konduğu 

aoleşılmış ve içinde hülliyat ile 
oıı iki lir bulunan para çantası 

-meydırna Çtkarılmıştır . Arabacı 
Re~i <l yakalanmış ve mesele iu 
celenmeğc baılanmıştır . 

ilbayımız geldi 

İzinli olarak BOrücek yayla· 
sında bulunmakta olan lıhay Tev· 
fik Hadi Baysal dün ~ehrimize 

gelmiş ve akşam geç vakta kadar 
İl katında önemli meseleleri ince
lemişler ve bazı buyruklar ver · 
mişlerdir . 

İlbayımız bugüa Bürüceğe dö
necektir . 

Un fiatları 
hakkında tecim odası 
Başkanı ne diyor? 

Buğday fiallarının düşüklüğü 
karşısında un Hatlarının hala eıki 
yiiksek fiatlarını muhafaza etme
ıinin doğru olup olamıyacağını 

soran duymacımıza şehrimiz te-
cim ve endüstri odası Baıkını iz
zet ıuoları söylemiştir: 

"- Un fiatlart buğday fiatla
rıoa nazaran yüksek görülmekte 
ise de bunun maliyetini meydana 
çıkarmak için tetkikat yapmak 
icap~etmektedir. Ve bu da bele
diyeler talimatnamesi mubibince 
Uraya ait bulunmaktadır. ,, 

Köylerde ıncelemeler 

Bir heyel bugiln köyleri 
dolaşmağa çıklyor 

--~·- .. 

Merkeze bağh köylerdeki yer 
ürbnlerimizin kesin mikdarını sap· 
tamak (tesbit etmek) ve huna ait 
raporu bazlrlamak üzere seçilen 
muhamminler incelemede bulun· 
mak üzere bugün köylere gide· 
ceklerdir. 

Tecim Odamız 
lzmir panayırına ör
neklerini gönderdi 

----
9 1Ey1Ulda İımirde 'açılacak 

olan arsıulusal panayıra iştirak 

etmek için bir paviyon tutmuş -

tur . Bu pıviyonda gösterilecek 
olan, ilimizde yetişen bütün ürün 
nDmunelerile , fabrikalarda çikaı 
rilao , iplik , be:;ı: , pamuk , çiğit 
sabun , çiğit yağı ve saire bugün
kü trenle ve oda İ§yarlarından 
Ali ile lzmire gönderilmiıtir . 

Bundan başka Milli .Mensu· 
cat fabrikası d!ı orada bir pavi· 
yon tntmuı olJuğundıu bu fab· 
rikada çıkarılan mellar da orada 
gösterilmek üzere iıyar larile ora· 
ya gönderilecektir . 

Aldığımız mektup 

Türksözü gazetesi 

direktörlüğüne: 
-·-

Dünkü gazetenizde çıkan bir 
yazHln, nyni reçete için muhtelif 
eczanelerin türlü fiatlor istedikle· 

rinden şikAyet edilmektedir. Ecza
nemde kolfn hulundurmadığım fçin 
ildç]arı hop kendim yaparım ve 
fiatlıırını da hiç değişmlyen mute
,til bir tarzda t espit ederim. 

VokıA yazdığınız h!1clisenin beni 
ilgilendirmesi imkAnı yoksa Jıı, il
gili eczanelerin adı :yazılmadığından 
sayın halkımızın kuşkulanmasına, 

yer kalmaınnk üzere meseleyi ay
dınlatmak isledim. Saygılarımı su· 
r.arım . 15-8-935 

S1yhan Eczanesi sahibi 
Eczocı-Kimyager 

Cddl Bayer 

devam etti gitti. # 
Başka illerde çtkıa ı'f ıeJeti' 

de biz böyle faydalı gene ,~ 
çıkışını gördükçe ve onl~•-"' 
ce eskidikten ıonra gıı• . 
almak durumunda kaldık~·ot fi 

"- Pe~ali, bun.tar ı•1!11ı~ 
ba§ka iller gazetelerıodtJ 1fl•~,;
dı acaba bizim day.ret•

1 
t dif 

niçin bunu bize vermıyor • 
k~ndi kendimize ımrduk· yıete" 

Umarız ki, Resmiğ dd• 0111~ 
den halkın bilmeeinde flY i01J 
lan haberlerin ve tami111l•' 

0
,_, 

gazetelere verilm~s~ .. :.k ,,. 
önem verilir ve ilgıh Y.~ bll)ıJI'· 
kamla bu i§e bir~ 

Meğden.cilerifl11'' 
kredi _,,, 

Mağdeocilerimiı Ek~ 
kanlığına ba9vurarak, ~~~ 
ürünleriiıi dııarıya ~~ -~ 
cim erlere olduğu gıb• 

1
',,,i ,r .. 

nı yapodara yüklettik of,t" ~ 
gösterecekleri kontiaı•;:.. ~ 
ıılık bankalar tarafı• ie&e_.il 
!erine kredi açılm•81111 

lerdir • ti,~' 
Bu istek me'?lekl bDY- 7r 

konomik gelişmeııod• ,~~ 
damları olın 11 baok•t ,;~ 
dan ilk olarak k.abll itifi-1 ı 
tir . İlgili ürllnlerıa 'b,ols•JI' 
ıonunda diğer ulu••' cakl-" ' 
da ayoı yardımı 1•P9 
mulmakt&dır • ıer 

s~., 
fi e "eril'' r'' 

Y t}rinden Tür ko ıs sy• ''...ı•' 
berlere göre Sovyet rıo 1100 'i1 

J" ·ndeO tından Iğdır havo ısı 2 biP 1e cı' 
lerde 42 kuruştan 18 ~1fl '' ·10 ıkuruştan 350 bin kı ~ 
alınmıştrı . ~dl~ 

Karadon ge~1" ~ 
-----d• o'"'~ 

Emirler uram111 roi• 1"'ii 
olan Derviş oğlu ~~o ı~~ 
aykırı olarak kar• d "" 
görillmüı ve bıkk•• ' JI' 
yapılmıştar . . uısO"e 
Bu yıl Gazi Enstl 

1 be 
nacak ta:._.. 0;d-'. 

. titöııii ~ ,p" 
Bu yıl Gazı Ens BU 1"1 J''ı 

60 tulebe alacaktır. ,,ıı 
şo>B 

cak talebelerin ya~ı oıacııktırJj 
20 Ağustosta bclh bitir"' 

Tapu okut asın~ ~.;I 
~1 . 1 - t.taobb~u!ll~~ı•.t,, 
kı yı once 1'lel)P" 1.ıı1P'(f 

pu ve kadeıtro 111
". d•" . ..o1İf ,.. · ıerıo · ,1,.,.. !" 

olan tapu katıP, t1e b• 17'1 
okulayı muvaffak•)'~·d•"joe 
~ehrioıize dönerek 

0 

mııtır . •hİ 
Ayın tarı .,. 

----- ıalu "' d·re1't6• ,, ~rı 
Bası o uuıum 1 1ıırıl•" d• d' 

rafındao ayda :~'1~: s•1'" )>il~ 
tarihi " oin 1 ~'eııe ol• ıııi 
gun ve sıyasıl .,,ı•' r' 
yazılar la çık1D1~t~~~ btd• 1e~ıe ~ Düoya pohtı 1' iet• ,J 

otııı• a~ 
ruslı surett~ g 536 bil~ . 
tavsiye tderız Ô 1ıurot'11 

lik bu ıayısı 5 O " 
Olk . ,J~~ 
d~•".~er• d•'ff • 

An kara ··OlkLI" ıı"" JI' 
ayda bir çıkıD 181 el• ~ 1 • 

nin 30 uncu s•Y 1•"''1 JI 
kuııştır • "" zılarla çı ,, •• 

riz . ysl<' 0.,· 
Kızı kaçıra" ~ ~6' ,r 
~k· ... ··~··,. Karatı§ıD Çu .Jfı bit _, .... t• . .o ........ ,. 

de oturan Eııııoe 01•" , IJl 
zueuyle kiçırlP•f rdığ• 1' 
oğlu İbrabiDlı kaçı 

ıt•'· likte yakalaıo:ı• 
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,:-ımu.z tarih Oniki adada örfi idare SON DUYUKLAR Adana Borsası Muame-leleri 
'""Znaııdır PAMUK ve közX 

i I _J k r l k Kilo Fiyatı 
- Birinci sayfadan artan -

bu, Avrupa kollektil güvenlik ıiı
temiae indirilmit ı öldllrllcll bir 
darb6 o1acaktar. Bu takdirde in· 
giltere bir Alman tehdidi kartı 
ıında Fraosaya bundan b6yle ,ar 
dım etmekten :çekiaecek •e bil 
hHıa Avuıturya egcmealiiinin 
mubaf aı.11 meseleıile olan ilgi
sini kesecektir. "Pöti jornal,, di
yorlsi : 

Şimdi anlatılmuı gereken nok· 
hl11 ıualardır: 

İngiltere kuı11ıada ltıly ane 
derece ileri gidecektir. 

2) - İtalyan mukavemeti ne 
dereceye kadar devam edebile· 
cektir. Ayai zamanda iiç devlet 
arasında aalaımazhk çıkteğı tak
dirde ıimdiye kadar fikri ıorul
mıyan fakat bu me1elerde oy ıa
hibi olmak bakkıaı taııyan Habeı 
imperatoruaua da ceHbını bek
lemek gerektir. 

Roma : 14 (A.A) Curnale di
talya" gızeteıi musavva limanın· 
daki faaliyetin alta ay içinde gln
de 600 toDClan 36000 tona çıktı
iını habeı vermektedir. 

109 Kilometre yol onarılmıı, 
306 kilometre yeni yol yapalmıı, 
79 kaya açılmıttır. Şimdi nafü 
111 4500 dea 55 bine çıka11 oımara 
İçi• bir bend Japılmaktadır. 

Roma : 14 (A.A l - "Ro1ter 
ıjaaıı bildiriyor. 
Muıeolini yabancı memleketlerde 

yqa1ın ltal,anlardan mürrekkep 
bir siyah ılmlekliler lejiyonu teı· 
kilioi tasvib etmiıtir. Lejiyona 
girmek içi• timcliye kadar onbia 
kitinin baı vurduja bildiriyor. 

Pariı : 14 (A.A) - Fraau ile 
İagiltere araıında buıila y•pal
malcta olan ilk konuımalar hak
kında blyök bir ıizlilik muhafaza 
edilmektedir. Bu huıutıta diıanya 
bıç bir haber ıızmamıeı~a dikkat 
edilecektir. bilbaua Franıız ceven: 
leri Edenia mllıbet tekliflerle ıe· 
lib gelmfdiiinl anlamak buıuıun· 
dı 1&bıt1ızlık göstermektedirler. 
m•mafi bu huıuıta tahminler -
daha ziyade menfidir. 

Cenevre : 14 (A.A) - Bıbeı 
bnkiimeti; halya açıkca bir filtu
hat harbi buırlarken uluaJ., ıoı
yeteıi Oyelerioin Babetiıtına ıi
lih ihracatına mlsıde etmemele
rini ıoıyete nezdinde tiddetle 
protesto emiıtir. 

Haheı notaıının uınlen 4 ey· 
hil toplantısında konseye ıonul
ması mubtemeldır. 

Atina : 14 (A.A) - "Reuter" 
ajanıı bildiriyor: 

Oniki ada Rumları hakkında 
sıkı bir kontrol tatbik edilmekte· 
dir. Bu adalarda örfi idare ve 
muba1&ra durumu vardar. ltalyan· 
Par tarafından tahkim ediltm leroı 
adHı ıilib ve mühimmat deposu 
halindedir. Rodoı ve leroı ada
sında bir çok evlere el konmuıtur. 
Bunlar eriteredeld ltılyan ctbbe· 
sinden gelecek haıtı ve yaralılara 
tabıiı edilecektir. 

Bükreı: 14 ( A.A ) - Bir Ha
beı fşyarının eski Avusturya -Ma
~aristan imperatoı luğu ıübayları 
arasında kayit muamelesine baı
ladığı halkında yabancı memle-

tırmalar yapmak için yakanda Se· 
yitıazi'ye gidecektir • 

ketlerde çıkan haber yalanlanmak· 
tadır . 

Paris : 14 ( A.A ) - LA.val , 
lngiliz delegesi Edenler bugün yap
tığı görüıme esnasında ltalyan
Habeş anlaımazhğına katiyen ba -
rış yolu ile bir sonuç vermek lü
zumuu u bildirmiştir . Bulunacak 
tesviye ıureti tabiatile iki taraftan 
hiç birine zorla kabul ettirilmek 
yoluna gidilmiyecektir. 

LAval Fransanın bu mesele
deki ancak prenıip durumunu a1at
mııtır . 

ltalyan delegesi Alotsinin de 
ayni durumu alması kuvvetle muh 
temeldir. 

Paria : 14 ( A.A) ·- Eden ; 
ltalyao-Habeı anlaşmasını yakın
da fevkalAde hakem seçilmiş olan 
Politisle görüımüıtür. 

Politis daha önce LA val ile bir 
görüıme yapmııtır . 

Roma : 14 ( A.A ) - 1914 do
ğumluların üç ay 11kerlik etmek 
üzere ıilAh altına çağrılmışlardır. 
Bu sınıf kura erlerinin filen ailAh 
altına alınmaları Adet değildir. 

Cenevre : 14 ( A.A ) - Habeı 
hüktlmeti Uluılar sosyt-tesi genel 
ıekreteri Avaneele gönderdiği bir 
mektupta ıilAh getirememek yü
zünden Habeıietanın düıtüğü fena 
durum hakkında konıeye müra
caatta bulunmaktadır. 

Londra : 14 ( A.A ) - Resmi 
cevenlerde lngllterenin Habeıiı
tana gidecek silA.hlara konulmuş 
olan ambargo meselesindeki du· 
rumuoun son Habeı protestosiyle 
değiımiyeceği söylenmektedir. 

Üç devlet arasında Pariste ya
pılmakta olan konuımalar sürdüğü 
müddetçe lngiltere ambargoyu tu
tacaktır. Rğer hu konuşmalar boşa 
çıkarsa o vakıt İngiltere hortket 
özgürlüğünü tekrar ele elatJak ve 
dilediği gibi yapacaktır. 

Nt-vyork: 14 ( A.A) - - ltal · 
yan-Habet anlaşmazlığını çöze
leyen " Nevyek Taymiı " gazetesi 
İtalyanın Haboşistonda elJe ede · 
ceği bazı küçük kazançlara mu· 
kabil bütün dünyanın şiklyet ve 
nefretini uyandırdığı hkdirde bu 
kazançlardan naııl bir fayda elde 
eder.eğini sormaktadır. Bu gazete 
diyor ki : 

ltalyanın gelecek aylar içinde 
eski Roma imparatorluğunun em· 
peryaliıt fütunat fikirlerinden vaz· 
geçmesi ve Habeşistanda giriımok 
istediği hareketin tehlikeleri hak
kında ıoysal dünya kamoyunun 
efkArı umumiyesinin göı üşlerine 

iltihak etmesi lA.zımdır. Bu tehlike 
bütün medeni dünyayı tehdit et- ı 
mektedir. 

Roma : 15 ( A.A ) _ Muesolini 
yc1bancı memleketlerde oturan ftal-1 
yanlardan dört bin kişilik bir siyah 
gömlekli gönüllQ alayı kurulmuına 
müsaade vermiıtir . 

Alacağımız vapurlar 

Denizyollırı iıletme idareıi 
tarafıadaa sılm alınacak vapur
lar için önergeler (teklifler) ıel
miıtir. 

Yakında 1.tanbulda deniz1ol
la11 itletme gea kurulu ile Ekono· 
mi bakınhğı deniz kurulu bir a
rada loplaaıcak ve bu önergeler 
incelenerek ıoaaca raporla Ba· 
kanlıta bildirilecektir. 

Gene İtalyanın tanınmıt arkeo
lojlarmndan Uakobi, ileride Türk 
ve İtalyan ilim kurulu tarafından 
orta Anadoluda yapılacak kazı· ,--••••0

••
1 

• _, 

larıo yerini saptamak için yakın 1 bu gece nöbetçi ı · 
da memırketimıze 1e1ccektir . Eczane 

A7rıca, tauıamıı ; klasik çat 

uzmanlarından Profeı&r Deil, E- ı Postana civarında 1 
feı'te KültBr Bakanlıtımız adına 
yapılacak kazıya daaıım•• olarak Yeni eczanesidir 
atanmıttır • l 

ıla yaaa İ Te Q et CİNSi En az 1 En çolı. 

Su baskınından ölen
lerin sayısı belli değil. 

Torino : .15 (A.A) - Nolare 
f t-lilceti çoğu evlerinde ansızın Su 
bHlcınına uğrayan lcadm ve ço-

cuklar olmak üzere k1rk kitinin 

apıma ı pamu 
Piyasa parlaıt " 
Piyaea temizi " 
laoe 1 
iane II 
Ebpre& 

levlant 

lC. S. K. S. 

43 

47,50 1 

YAPA(;J 

Satılan Mikdar 

KUo 

6lümüne eebeb olmuıtur. Dıvar· Beyaz 
1 1 lanyıkı~agillun~bbrik~armı 1_S_i~y-~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

çalııtıran etektirik santaralaoı iı· ÇIGI T 
letmekte idi • 

Toriao : 15 (A.A) - 700 Nu 
fuau olan Nolare köyii ile bOtlin 
muhabere ve muvasale keıilmiı 1 

preı 

I.ae 
Yerli "Yemlik" 

"Toh uroluk., 

olduğu içia ölenleaia say111 kesin 1-.,.,.......---=--· --==-=-----=--=----,,....;,,..,,---...---------• 
Bo~day Kıbna 

HUBUBAT 
3,25 3,50 

olarak belli değildir. Birbirine zıt 
olan haberlere ve bu haberlerden 

" 

3 3,50 ,. erli 
Men tane 

2,87,5 3 --birine ıöre ölenlerin 11yısı 500 e 
1
__,A__.rp_a,......... ______ 

1 
__ .......;._, 

16kıelmektedir. Faıulya 
ulaf 2J{1.;i 2,90 

Ankaraya gönderilen Delice 

d U 1 • aı yemi 
ma en n mune erı eten tohumu 

Mercimek 
S. Karabisar : 15 ( A.A ) - Siaam 

Baıbakan lımet İnönünüa ilimizi ......, ___________ """"'ıı!!ty~tt(~---.._-------....1 

teıriflerinde g&rdlklerinde gör. 600 
dikleri ve &melderinin ekonomi .~ Zl " 525 
bakml~ma~nderilm~~ em- ~J-D-~-.-b-rm-.~,.------·;:::::::=~--------~ 

tt'kl . ·ı· . . . d b 1 ~ Simit " ~ ı en1ımız ıçın e uunaa ~~ -~c~~-h~a~r7~-e-t----~-~~~·~-~-------~-~ 

madenler ıunlardır : ::ı1.: > w 525 = -;;-.--:---"~----......... -~-....,.....-~ı------------1 
Alhn , simli kurıun , k6m0r, 1 ~ t.>o -ı:>üs kırma ,. 

alçı , kara boya , demir , tebeıir Alfa " 
madenlerin 6rnelcleri dlln ekomi Liverpul Telgraftan Kambiyo ve Para 

lı Bankasaodan ahomııtır. 
1 takanlıiına gönderilmiıtir . 15 / 8 / 1935 

Santim Ptnc 

Leh - Fenlandiya 
dostluğu 

Berlia : 15 (A.A) - Siyasal 
Cevenlr.r Beckia görliımeleri bak. 

kandaki Helıioıfors bildiriiini 
memnuniyetle karıılamışlardar . 

Fealıodiya hükfimrtioin y• 
hıncı fliya1&ya dair olan telak
kilerinin Hitleria barış ve anlıı 

ma ıiyoaamdaki preosiplerine 
ve amaçlarına uygua olduğu ı6y 
(eniyor. 

Hazır 6 44 -Liret 9 
~-5-'-;ır;:;-·~R~a~ylm __ ar~k--....---......-ı-......--l-1---11 1 inci T. Vıadeli ~ .- _ ..,_ ________ ,, _ __ 

10 
i-.F __ r_an ..... k_"_F_ra_n..,.ıı...,.z,,:.:......--- ı-~-ı---11 

1 inci K. Vadeli S Sterlin "İnıilis,, 623 
Hint hasır 5 29 Dolar "Amerika __ o_" ___ , 79 60 

1----------l---~ı·_,--_,_ ___ _,_,_.,.......:.:'--- l·---ı-----
Nevyork 11 ı.ı Frank "'İavi rf!., 

"Coreeıpondance Politque et 
diplomatique" Leh - Fenlındiya 
doıtloğunun bundan dolayı Al 1 aiılıilillıiiliiliilılW 
maayada iyi karıılaadığını yaz. 
maktadır . 

Loyd Corç 
lngillz idaresine atat 

pUskUrmUş .. --
Londra: 15 (A.A) - Loyid 

Corç, işçi birliklerinin Uluslar 

kulübünde verdiği bir ıö1levde, 
hükumetin ekonomi ve d11 aiya
ıasıaı tiddetle tenkit rtmit ve bu· 
günkli deraman yeni bir biikt\met 
ve yeni bir parlemeato istediiini 
ıöylemiıtir. 

Bek döndU 

V arıova : ı S (A.A) - Dıı ba 
kanı Beck, Finlandi1a geziıinden 
d6amnıuır. 

Maltada kalacak 
harp gemileri 

Malta : 15 (A.A) - "Reuter" 
•janıı bildiriyor: 

Deniz manavralarına ittirak 
edecek olan iki torpil gemisi ile 
iki torpido muhribinin burada kıl· 
maları için emir verilmiıtir. 

lngllterada bir hava 
Ussu yapllacak 

Londra : 15 ( A.A ) - Eve· 
niaı Staadırd gazetesine g6re 
ba•a hakaalıtı ile lm~riıl Air
aayı ıoıyeteai Borsmout yakının· 

da ıeniı bir bava ü111l kurmak 
alyetiadedlrler • 

87 5370 

Tadık sinemada 

Bu Akşam 

Çoktaoberi sinema sever halkımız tarafından beklenen zamanımızın 

en meşhur ve kibar komiği ( Milton ) nun fevkalAde bir surette tem 

sil ettigi baştan nihayetine kader insanı katılırcasına güldüren en gü

zel eseri . 

( 
.. 

Op beni) 
Filmi halkımıza hoj ve neşeli iki saat geçirecektir. Bu film yalnız üç 

gece göstarileceği ve acele gönderileceği için halkımızın bu fırsattan 

istifade etmelerini tavsiye ederiz. 

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

filmlerinin en güzellerinden biriıi olan 

Seala gtbl bir kadm 

Yalanhyor 
Bllrükt;el : 15 (A.A) - Dıı 

Bakanlıjı Belçika ile Almanya 
arasıoda bir pakt yepılmuanın 
göıüiüldüiü halduadeki haber
leri 1alaalamaktadır • 

5725 

ltalya- Portekiz tecim 
anlaşması imzalandı 

Roma : 15 (A.A) - İlılya ile 
Portekiz araıında !>ir tecim an
Iaımuı im11lum11tır • 
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Lise ve orta 

okullarda 
- Birinci sayfadan artan -

okulu, İatanbul erkek lisesi (er 
kekler), İıtanbul kız liıeııi (kız 
lar) , lzmir er kek lisesi, Kan 
liaeai, Kastamonu lisesi, Kayse 
ri lisesi, Kırklareli orta okulu , 
Kırıehir orta okulu, İzmit orta 
okulu, Konya liseıi , Kütahya li-
ıeıl , Malatya llıeıi, Mani1a orta 
okulu , l\hraş orta okulu , Mar-

( Tftrk 8~zfi J 

Tarsus American College 
Amerikan erkek lisesi 

Tedrisat hiri~ci teşrinde haşlar . 

o 

Tam devreli lise olduğu Küllür bakanlığınca tasdık edil-
miştir . 

Türkçe, İngilizce, FrJnsızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 
Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 
Fazla malftmat için Direktörlüğe müracaat . 57"21 

16-20-22-8-10-13-15 

- .. 
·.{ ; . 

din orta okulu, Muğla orta oku- ~----------·---------------~ 
lu, Bitliı orta okulu, Nij'de orta 
okulu , Ordu orta okulu, Sam
aua lisesi, Adana lisesi, Siirt 
orta okulu , Sinop orta okulu, 
Sivas lisesi , Trabzon liıesi. Ur
fa orta okulu , V ao orta okulu, 
Yozırat liıeıi , Zonguldak orta 
okulu. 

Adana Tohum istah istasyonu Mü-1 
d ürlüğünden : 

Pamuk üretme mütedavil ser
mayesi İçin birinci teşrin 925 sa
yının sonuna kadar aşağıda mik
tan yazılı yanıcı maddeler açık 
eksiltmeye konulmuştur . Şartna · 
meyir görmek ve ir:ahat almak is
tiyenlerln her gün, eksiltmeye iş
tir4k edeceklerin 27 - 8 - 935 
salı günü saat 10,5 da Adanada ' 
demir köprü civarında tohum islah 
istasyonu üretme çiftliğinde müte- 1 

ıekkil eksiltme komisyonuna yüzde 
7,5 muvakkat teminatlarile gelme
leri il4n olunur. 

Gaz 1050 Teneke 
Benzin 590 » 
Mazot 800 » 
5717 13-16-20-24 

Seyhan vil6yetinden: 
331 doğumlu ile bunlarla mua. 

meleye tabi eratın son yoklamaları 
l-Eyltll-935 da batlanıp 30-
Eyltll-935 de bitecektir . Eyltll 
ayının birinci gününden üçüncü gü
nüne lı:adar Tuzla ve dördüncü gü 
nünden yedinci gününe kadar l\.a
rataı ve sekizinci giinlinJen onbi
rinci gücıüne kııJar Misis nahiye. 
!erinin ve o ı ikinci gd nüıden on 
altıncı gününe ka·lar m"r k"z k~
zaya bağlı köylerin \'J o ı yedkci 
gününden yirmi birinci gününe ka
dar köylerde ve ıehirlerde bulu
nan yabancıların ve yirmi ikinci 
gününden eyltllün otuzuncu günü
ne kadar da ıehire ait eratın yok -
lamaları yapılacağından bulunduk
ları köy veya mahalle mubtarlarile 
ve ellerindeki yeni hüviyet cüzdan
larile geleceklerdir . Bu müddet 
içerisinde gelmiyen erat ve muh
tarlarla mümessiller kanunen ceza 
görecekleri i!An olunur. 

Seyhan Tapu direktörlüğünden. 
lsahacılı köyünden Keldik oğul

larından ölü Hasan oğlu Hasanın 

ayni köyde gün doğusu molla Bay
ram vereseleri gün batısı Hamdi 
ve Bekir poyrazı paroikıınlı belı:ö 

vereseleri lı:ıbleten Kürt Cumali ile 
çevrili 50 dönüm tarla yirmi beş 
senedenberi bil4 senet ve nizasız 
olarak tahtı ziraatında iken bu 
kerre adına tescilini istiyor gazete 
ile yayım gününden on beş gün 
sonra pazar günü yerine memur 
gönderilecektir . Mezkftr tarlaya 
tasarruf veya ayni bir hak iddia
sında bulunan varsa ellerindeki 
vesaiklerile birlikte mahallinde ha
zır bulunmaları veya tapu müdür
lüğüne müracaat etmeleri yayım 
olunur. 5126 

Yarın 
Sebze Ye eşya sergisi Buğda 

pazarında açılacak 'VC ak§ama 
kadar sürecektir. 

Çlltebaa kaplıcası 
açıldı. 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane taş

ları ~ğrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koıunuz. 

Bir çok deri hastalıklarıoa, muannit ekzemalara şifa verir. 

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

ne lı:adar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlülı: banyodan sonra hamile kııldıkları görül· 
müıtür. 

Çifte han kcıplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyadJ mevcut bütün kaflıcalardan ddha yük

sektir • 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 58 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 5512 

---------------------------~----------~ 
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Annelere öğüt 
Çocuk esirgeme koruma Genel 

merkezi ; yeni doğan çocuklarıo bir 
yaşına gelinceye kadar nasıl bakıla· 
cağını öğreten " annelere öğüt ,, ün 
1 inci sayısını bastırmıştır . ( 1 inci 
sayı öğütler 12 tane lıircr aylık kü· 
çük yazılardır ) . 

Ayrıca çocukların naaıl lır1lene· 
ceğini ve mamalarının nasıl ba:r.ırla

nacağını öğreten ı annelere ölıüt )ün 
2 inci sayısını da bastırmıştır . 

1 ve 2 sayılı öğütleri isteyenlere 
kurum parasız olarak gönderir • J 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

---Paranı!--· 

1 
Boş yere harcama ve har-1 
cıyacaksan yerli malı al 1 
A ııkarada buluııaıı çocuk esirgeme 

korumu genel merkezi başkanlığm• 
yazı ile adres bildirmek yeter . 

,, . --
~ - t-- -

Yilayet daimi encümeninden. 
935 yılı yol smelei mükollefesi -

nin 1-9-935 tarihinden itibaren 
iş başı edileceklerine dair bütün 
mııhallAt ve köy ihtiyar heyetleri
ne lllzımgelcn tebliğat yapılmıştır. 
Tayin olunıın günde iş başına git 
miyen mükelleClerden şosn ve göp 
rüler kaııununun 19 uncu madde
sine göre yüzde elli fazlasile tah
sil olunacağı yayılıyor. 5728 

16-20-23-27 

inhisarlar baş Müdürlüğünden • 
Gerdan köyü merkez olmak 

üzere bunun çevresinde mevcut 
52 köy ve çiflikte tütün ve siğara

larımızı satmak üzere bir baş s1-
tıcı arayoruz . 

Bu baş satıcıya alacağı mamu
IAtın satış bedelinden Azami yüzde 
5 iskonto (bunun üçte biri harp 
malftlleri içın tevkif olunur), yüzde 
6 nakliye verilecektir.Mukabilinde 
her köyde teşkillltımızı yapması , 
bu mıntakanın geçen seneki satı
şına göre asgari 19,000 kilı; satış 

taahhüdüne girmrsi,köylüye yüzde 
5 iskonto ve mamulatı merkezinden 
tevzi ~ttiği takdirde köylerin me· 
saf esine göre ayrıca yüzde 1 - 3 
nakliye ücroti vermesi ltı.zımdır . 
s~tış taahhüdatını temin etmeılikçe 
i<lare hes • bına irat kayded imek 
ve irat edildikçe yeniden alınmak 
üzere tuliplerden ayrıba 150 !ıra 

teminat akçası alınacaptır 1729 
16-17-18 

ı. l ,.. ·'-,,. 
'. l· .. ... • t: 

\, 
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Refika Recebin biçki 1:'!: 
yeni sene kayidlerine 8 

mıştır. 

Bebekli k ()-10d' ı 
kilise so a!J 

yurt binasına uğraoınası ·· 

Çiflik makinist mektebine 
şartları : 

1- ilk tahsilini bitirmiş olmak. 
2- Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmalı:. ıııısıııı.ık· ıı>u~• 
3- Yaşı ( 15 ) den aşağı ve ( 19 ) dan yukarı :iııistliğ' 
4- Göz va vücut hastalıklarından sAlim ve ına b'oıJ' 

olduğunu doktor ruporu ile ishal eylemek. bir ioıal~1 ~· 
5- Köy çocuğu, çifçi çocuğu, olmak veya but pi ıer Cı 

lışmış hulunmak . d kça ııı~1'10 şıle~ 
6 -- Tahsil esnasında mücbir bir sebep olııı9 f:arı ıedtY8 f 

!ediği takdirde kendisine yapılacak bütün ınasra 
111 

bu 
dair kefalet senedi vermek. . . • . de, \'eyel1 Jilı) 

7- Mektebi bitirdikten sonra köyünde çıfiıgıo . bir; 
yerlerdtı sanatile çalışacağını taahhüt eylemek .. ıiyeıııar 111

1 8•1 .. (ı 
· mek ıs ıı 1 ,.. 

8- Yukorda yazılı şartlarla mtkteba gır karda Y8 Jil 1 rİ~ !' · 
ile mektep direktörlüğüne başvurmaları ve yu dır . ist~1' , 1 ~1'1 

vesaikilo birlikte üç fotoğraf vermeforİ !Azı~ 16 8eçııı8 ~· 
· · takuıru ııı9 mektepçe alınması gereken sayıyı geçtığı .• 1110 rllr' 

J bv ) JI 
lacaktır. . çtarııı 8 rıtıo 1 

9- Ag'ustos yirmisinde yapılacak seçme sın~··oe b:ış"11,, 1 · kt'" Jugu 57" ro isteklilerin bu tarihe kadar okul dıre or 
14- 16 18 
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