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-- -- -- Havalarımız ! 
Dü~mnn uçaklıırımu tehdidi al· 

tındııdır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yordun gerekıir. ı 
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Uk b-:-- -
~I ır hastahane-

Uluslar derneği arifesinde 
" terneli atddı 
~ld." "73ocA A> - İ · ltraf , şçı 

,:"ildi •ndın...Yapalmasına ka· 
~ il ' Biikumet ve parti bii· 

ı..'hı · e lbadc11 işçileri v~ ıi
~ 1l>•rasız bakılmalarına 

italya - Habeş anlaşmrzlığının uzlaş
ma ile biteceği umutları varmış 

o •n b ı b u hastahanenin ya· 
Lit ·-'~• İ§çileri tarafında de· 

Bir yandan da ltalyadan Afrikaya 
asker ve mühimmat gönderiliyor 

1 ... ~ ... ç' I .uyandırmıştır . 

~ları 
er hafifletilecek 

4-~ ....... 
''l• 1• (Akşım) - Kültür 

'-l•rı 18.~lerde müfredat p· 
-.ı, Uıerinde yeniden a· 
' r y 
~ t • 1Prnığa lüzum gör· 

"'~ıu 

~
'') tür bakanı , •Saffet 
, 1.•Pbiı tetlfrırler •sonu-

•ıet "l • '-la,, erdeki müfredat p· 
l"- a,~ın Pek yüklO ve ağır 
~ •§ılınııtır • Bunların 

tiıti11 :ııblyat , içtimaiyat 
ıgtıae ~ereceıinden 6ıtiin 

"' 
6

nuade tutulmakta-

' ~" L "~ ~ika okullarda oku· 

[ Roma. çevresinde kurulan büyük bir yaz tatili kampına ltalyanın her ya
nından 50,000 çocuk toplanmı§tır • Bunların günlük projramlannın en önemli 
kısmını Süel talimler te§kil etmektedir , 

Q~ll~ıtabının da yüksek 
•t luında okunacak 

Yukaridaki resim .. , ltalya imperyalir:minin yarınki mesnetlerini süel talim· 

~ ır olduğu anlaııJmış-

'~11 btlcınfığı müfredat p· 
'~i l \Yaparken lise dere
' f.t>.t' tbenia ıevivesini göz 

•cıktı, 

ler yaparken gösteriyor • J 
Paris : 30 (A.A) l- Bir Fran· 

ıız telgraf ajar.sı bazı şark il· 
manlarınl ziyaret etmekte olan 
İtalyan harp gemilerinin geri ça. 
ğırıldıklarını bildirmektediT . 

Gemiler İtalyaya doğru hare· 
ket etmiılerdir • 

l~t· . 
ıne borç para veriliyor 

'"'Yadan 
~'looo 

Filisfine 
Yahudi 

şimdiye kadar 
göç· etmiş. 

----------··.-..---------İliet• 
•radek eski Arap subayları 

fl6e • • k . . l fıstana gıtme ıslıyor ar. 
:-<Ö b" ~ zel aybnmız demiryollarıntn tamir ve mu a 

~te .. fazısına aarfedildiğini söylemiştir. 
~eı,;uıternleke nezareti -T elibib polisine bu yıl 30 po· 

·~,.,, 1Yeıine bir milyoo, lis daha ilave edilecek ve bu ka· 
, ,.~Ve T elip belediye- sabanın Arap mahallesinde bir 

~-.t' ... et· ..,§ar milyon lira karakol yapılacaktır . Gele • 
~ ~ llb~ karırlattlrmıştır . cek ıene Telebib ve Yafa polis 

' "' 
1'1~tin imarını sar- ı;ıayısının 300 artırılaca~ı söyle-

~· ~ilk : b,, sentde öde- niyor . 
~'~•ktir 1 Yıl için faiz - Filistin komiseri Yahudi 
~L. •ır.111 : Bu paraların, çifcilerinden 130 kişiye bir zi-
'~' ed l§lcrine amelesiz· yafet vermiş ziyafette komiser-

f'l i ~ ~tek Yahudi mu- le hükumet daireleri reisleri de . ,ti ~tbı§l 
leh ~tnıek gayuile bulunmuşlardır . Misafirler hü -

. Olan olunmakta· kümet cıvarına giderek İngiliz 
'-tı.. l' 1 '• .. hGktı askerlerinin ta ım erini görmüş 
' •tif nıeti eer be et Ya· ve muzika Hatc kf a Yahudi milli 

" ••bb ~ tı,~i •t müe11esele 
~ 'tl,ll )ardımı artır 

~, bitı :~lbı§tar . Gecen 
4~ ~ ~~ :ra olan maarif 

S l'tli ene 36 bin liraya 
\ 7~ l belediye hasta. 

\ıı '-hba~ra .milli meclise 
\ bibd dıır~sine 4500 
~L-~l._,,'1 ~eni bir hasta-
lt~l' 1 • 
~I~ · Çın 5600 liı a 

' 'y •ı~ .. 
r\'h"dit C~tniyetinin Al· 
'iı:ltt C,•ht itine hakan 
l·~, Yrn· 
1 "' tol>lan

18 Makdonıld 
~- .._,il lııında nutuk 
'lıı ) hd 
""'ti ''••ıtı •11 çıkan Ya 

t 'e )e ;rı Yani 27 bi 
~ · ' ij§tirilecekleriai 

' ~'•d ~, ' 11 h'l 
\ 't'lbl 1 dirild•ğıne 

t\._''-ılt'0ıı'ktler nazırı , . ' ~ı,, •rıodı bu yıl 
'-G~ edildiği fakat 

Qı bir kisoııDID 

martını çalmışttr . 
- Yahudi gazeteleri Yahudi 

l\laıonlar cemiyetinin kendi aza
sının ikametine mahsus olmak ü
zere ayrı bir koloni yapacağını 

yazmaktadırlar. 
-Drabayum gazetesinin Lond 

ra muhabiri teşrii meclis teşeb 
büıüne mani olmak için Siyo
tıist kongreıinin bir ın evvel 
toplanmafllına çalişıld•ğını bildir 
mektedir . Kongrenin icra heye 
tini müstemleke nazırına dost 
ve nüfuzu ıabsiyetlerden ıcçecPği 
söylenmektedir . 

- Yafa eski Arap zabitlerin 
den h~t kiti ordusuna gönüllü 
yazılmak Ozere Hüseyin ibratoru 
na mektup yazmıılardır . 

- 50 Siyah gömlekli fa· 
ıist izcisi Kudüıe geleıek yol
larda askeri yürüyüıle yörümüı 
ler ve Kıyım kilisesini ziyaret 
etmiılerdir , 

Londra : 30 (A.A) - « Dıiy· 
Telgraf » gazetesinin !Kahire ay· 
tarının öğrendığine göre Trabluı ~ 
daki İtalyan kuvvetleri Habeşiı· 
tana yollanmııtır • 

İtalyan hükumeti Eritrede 
i§ kımplırı kurmak için Trablos· 
lu Arabluı toplamaktadır . 

Londra : 30 (A.A) - " Reu
ter ,, ajansının Cenvre aytarı bil-
diriyor : ; 

Burada berkesin sandığına gö 
re İngiltere uzlaşma komisyonu
nun i~i uzatılmak ıuretilc İtal· 
yan · Habeş meselesinin ileri 
atılmasına taraftar olmıyacaktır· 

Yine bu ajansın Romadaki ay 
tarı ise İtalyanın görDşünü şu su
retle bildirmektedir : 

İtalya . Habeş iti hakkındaki 
mayıs toplantılarının devamı san· 
maktadır ve hu konuşma çerçeve· 
lerinin genişletilmesi için olacak 
her teşebbüee karıı gelecektir . 

Bununla beraber İtalyanın 
Habrşiıtena karşı olan ltalyao da
vaıanı tam bir surette anlatması 
ihtimali vardir . 

Yine •jauın Paristen telefon
la öğrendiğine göre Fransız çe 
venleri Cenevre toplantısanın ıes 
siz geçeceğini ve İtalya ile Habe-

ıistao anlaşmazlıklarını sulh yolu 
ile halletmeleri için 28 Ağutos 
terihine kadar vakit bırakılacağı· 
nı umud etmektedirler • 

Napoli : 31 (A A) - Rımolu 

vapuru dün 700 mitarliyozcu as
ker , 80 kıtır ve 75ff işci ile do
ğu Af rikaya hareket etmiştir . 

Masavvı' a gitmezden önce 
Mtsinaya uğrayıp yükünü tımam
lıyacaktır . 

Viminal vapuru da 750 oto· 
mobilci asker ve bir miktar le 
vazımla yola çıkmıştır • 

Gene bir İtalya vapuru 702 
subay ve 900 kadar ııhhıye ve 
bava askeri ile Kaglıarıdcn Erit· 
reye yollanmııtır . 

Londra : 31 (A.A) - « Daily 
Tefgrapb » gazetesi :ttalyanın ö
dünç para aramakta olduğunu 
yazıyor . 

Paris : 31 (A.A) - Uluslar 
sosyetesinin Habeş - halyan da
vasında neler yapması lizımgele· 
leceğini inceliyen Temps gazete
ıi diyor ki : 

Önemli bir sonuç almak için 
-Gerisi üçüncı1 say{ ada-

Başbakanımız 
Erzurumda Başbakanımız 

Halkevleri merkezi 
Erzurum: 30 ( A .A > - Baş- ! Ankarada çok faydalı bir çalışma 

bakın ismet.İnönü ve dış iıleri yolu 'iJzerinde halkı aydınlatıyor • 
bakanı Tevfılc ROştO Aras saat 

17/30 da şehrimize gelmişler ve 
İfyarlar • ıübaylar ve halk tara· 
fından karşılanmışlardır . 

Japonya hükumeti 
Kurede yeni uçak du

raklar. kurdu 

Tokyo: 30 (AA) - Sü ba· 
kanlığı tebliğ ediyor : 

Japonyanıa Kıgamigıhara şeb· 
rinde ve kuzey küreoin küeine 
nokt111nda birer uçak merkezi 
açılmıştır . 

Bundan başka küred~ iki ve 
Japor,yıda 3 hava kor~ma kıtHı 

vücude getirilmiştir . Ayrıca J• · 
ponyanın bir çok yer }erinde tek 

nik uçak enstitüleri ve uçak yap
ma fabrikaları kurulmuştur • 

Bulgaristanda 

Sekiz ihtilAlcı sübay 
tekaüt edildi 

Sofya : 30 ( A.A ) - Geçen 
hafta toplanan yüksek harb diva
nı, Bulgar ordusunda Cumuriyctci 
fikirler yaymakla tanınmış olan 

Alb11y Y elteçef ve arkadıılarıodan 

sekiz ıübaytekaüt etmeği karar 
laştırmışhr . Yüksek harb divanı
nın bu karri kralın imzasına su
nulacaktıT . 

Amerika da 
Uçakları bulan yeni 

bir ışık bulundu -Nevyork : 30 (A.A) - " Nev
york Times ,, gazetesi bildiri · 
yor: 

Monmut kalesi elektirik işı· 
retleri laburatuvaranda uçaklar ve 
harp gemilerini kıyıdan 50 mil 
açıkta iken ·ıeydaoa çıkaracak ve 
şekillerini teıbit eder.ek yeni bir 
ışık bulunmuştur . 

Genel elektiri" şirk.eti fabri
kası bu yeni buluşu geni~letecek 
ve berkitecek makinalar yapma. 
ğa başlamışhr • 

Işığın diğer bususiyeleri hak
k1Dda tam bir gizlilik muhafıza 
edilmektedir . 

Kalenin muhafız kıtılan kuv· 
vetlendirilmiştir . 

Türk heyeti Moskovada 
Moskova : 30 (A .A) - Pro

fesör Kemal Cenabın başkanlı· 
ğıcdaki arsıulusal fizyoloji kon
gresinde bulunacak Türk salgılı 
dün buraya gelmiştir . 

Yunanistanda 
Rejim İŞİ üzerine 

görüşmeler -Atioa : ( A.A ) - Gumurluk 
başkanı Zaimis sırasiyle Cumur
lıık partisi önder lerin .~eo Sotulis 
Papaaııdcreu ve Milonası kabul 
ederek bunların rrjim meselesi 
hakkındaki görüşmelerini dinle· 
miştir . 

Rejim meselesi hakkında bü 
tün sıyasa partiler baıbanlart ara
sında taıarlaamış olan konferan
sın Çaldarisin yabancı ülkelerde 
seyahatten dönüşünde toplanıca 
ğı anlaşılıyordu . Demek oluyor 
ki , rtjim meıelesi eylüle kadar 
Hlntıda kalacaktır • 

30 Ağustos bayramında bir ''zafer 
sergisi ,, açmak hazırlığı başladı . 

Ankara : 30 ( A.A ) - Halk -
evleri merkezi Ankara halkının 
kültürce faydalanması için çok 
iyi işler görmektedir . 

Dündenberi Halkevi ile etnoğ· 
rafya müzesi arasındaki meydanı 
bir açık sinema haline getirmiştir. 
Geceleri burada memleketimizi 
ilgilendiren s~çgin filimler göstc· 
rilmektedir . En eyi uramlardan 
gelen yüzlerce halk, şehir pazarla
rına gelen köylüler her akşam bu
r ada toplanarak bu filimleri ıey 
rediyor lar . Halkevinin temsil ku 

rulu ileride yıne bu açık alanda 
tiyatro piyesleri de verecektir . 

Halkevleri merkezi Anknrada 
bulunan ressamlarımızın kendile
ri .. e kolayl ı klar göstererek evde 
çalışmelaranı ve ulusal devrime 
ait yeni eserler meydana getirme · 
lerini temin etmektedir . 

30 Ağustosda Halkevinde bir 
zafer sergisi açılacaktır • Sergide 
hu tablolaıla şimdiye kadar mey
dana getirilmiş olan ulusal zafer
lerimizi gösteren tablolar gösteri · 
lecektir • 

T oros gençler birliği 
Yüksek tahsil yapan Taroslu 

gençlerin en kuvvtı~· bir desteğidir 
------------·------------

Bu faydalı kurumu daha canll ve daha ve-
rimli bir duruma getirmek borcumuzdur. 

''Toroı Gençler birliği,, adile uzayan geniş topraklar üzerinde· 
htş yıldanberi çalışan faydala bir I ki şehir ve ka!iabalardan bir çok 
kurum var . Bunun merkezi İs- gençler lstanbul ve Ankarada 
tınhufdarlir . yüksek tahsil yapıyorlar . Bir 

''l'oros gençler birliği,, lstan· kısmı kız olan bu gençlerimizin 
bul ve Ankarada ~yüksek tahsil oralarda J)(iyle yalisck ..-e Hlli!llP' 
yapan Toroılu gençleri kendi ülkülerle kurulmuş bir birlik et-
çevre.sinde toplamak, bu gençler rafırıda toplaomalarındaki fayda 
arasında kardeşlik bağlaranı kuv- bittabi çok büyüktür. Bundan 
vetlendirmek , yoksulluğa uğra . dolayı umulur ki , çocuklarmı 
yanların tahsilini yarıda haraktır- buralaıda okutaolar, bu yarayış· 
mamak için onlara yardım elini lı kurumun canlanması için ona 
uzatmak , sayılı günlerde Toros- yardımdan çekinmiyeceklerdir . 
luların özel bayramlarını canlı Ötedenberi Toros Gençler bir· 
bir ıurette yaşatıp: Torosluluğun liğinin çalışmaları etrafında o· 
temiz anlamını bulundukları mu- kurlarımıza malümat vermekte ku 
bite yaymak .... gibi cidden fay- sur etmemiştik . Bugün d~ ta-
dalı işler gören bir kurumdur. til müddetini geçirmek üzere 

Bn genç kurumun, bu yolda şehrimizde bulunan ve birliğin 
yapmayı tas&rlndrğı daha başka başkanltğiru yapan Tıbbiyeli ls 
iyi işler de vardır . Fakat muhi- mail ile görüştük, onun anlattık· 
timizden gördüğü haıi yardım, farını şuracığa yazıyoruz: 

umulduğu ve istendi~i derecede "- 5 sene evvel Toroslu 
olmadığı için şimdilik bu amıç· geDçler, birbirimize kaynaşmak \ e 
]arını elde edememektedir . sonsuz ihtiyaçlarımızı temin ct-

Silifkeden Amanoslara kadar - Gerisi ıiçüncli sayafda - · 

Mayi yerine kati yakma maddesi .. 

Söylendiğine göre Ameıiknh 
bir kimyacı , uzun yıllar yaphğı 
ıınaçlardan sonra katı bir motör 
yakma maddesi keşfetmiştir . 
Bu yeni yakma maddesinin en 
önemli üstüolüğll , pallamak teh
likesi olmamasıdır . " Soleue ,, 
adı verilen bu madde 11yesiode, 
uçak kazalarının çok ekıileeeği 

umulmaktadır • 

Hele bu mnddeoio ~üel uçak · 
larda alacağı yer , çok önemli 
olacaktır . Çünkü böylece , bnrb· 
de sık sık rastgelinen uçak yan
ma tehlikesinin öntine geçilmiş 
olacaktır • 

Yukariki resimlerden soldaki, 
bu ~ eni maddenin yanışını ve sığ· 
daki de bundan bir avuç dolusunu 
göıtermektedir • 



Almanyada din • ve sıyasa 

Prusya başbakanı general Gö
ring , dinin sui istimale uğra -

masına aleyhtar. 

Nasyonıl S-yalist hükdmetin 

1 

m .. ydana gftirdiği barikulAde PSer· 
)eri kesten tanımak iıtemiyerek, 

bunun, bayatın hemen her ıaba
•nda gö•t"rdiği muveflakıyetli 1 
gayntlere karşı, balkın içinden ge 
len takdirlerile tam bir tezat teş 
kıl etmek üzere, bazı Katolik ra 
bipler, ani kendi siyasal tesirleri
nin aıaldığlnı gördükleri için,elle
riae tevdi olunan vatandaşlara.nae-
1onel aoıyalist melktlresini yanlıt 
tanıtmaya mecbur olduklıarını zan
nediyorlar. Baıvekil, evvelce oldu-
111 kadar timdi de Katolik kiliseye 
b111 her hangi bir kültür müca· 
dele.inin açılmasına kati surette 
muırasdır. Fakat, siyasal Katolik· 
lik tarafından, nasyonal sosyalist 
htlktlmetin aleyhine yapılan bütiln 
gayretleri, olanca enerji kuvvetıle 
karıılamak 14zımgeldiği kanaatin· 
dedir • 

Bqvekil, dlfiiniif tarslan ve 
hareketleri, hali eski merkezi par 
tinin fikir Alemine köklenmit olan 
Katolik rahiplerinin, nuyonal sos
yalizm aleyhindeki faaliye\lerlne 
Dihıye& Termek için , dini mnki · 
lerini ıiyaaal amllçlar uğrunda 
ıaiiıtimal eden rahipler hakkındı 
... an•Dl tedbirJerin alınma
IW, hiikdmet makamlarına bildir· 
mittir • 

Emirnamede bilheua ıunlar 
7a•lmakladır : , 

Devlet iduesialn , aiyaaal Ka
toliklik mNelelwiade takibe4leoeli 
Junket hatta , aydın ve anlaşılır 

::411.ıll çizilmiıtir. Naıyooal ıosyM
lilt lliktmet Hımtiyan •e bina· 
_.,.. Ka\OMk kilt..ı.re delma-
_,.rl•• w baDlann dint teıl

konyacağıoı Tadetmiıtir. 
DiDlillik cereyanlarının tfthrip 

edici tesirlerine karıı hükdmetin 
kiliseyi,müdafıa edemediii saman· 
lar anık 1ft9111İftir. Bundan dolayı, 
~lisenin dini faaliyetler alanından 
daht ileri giderek, siyasal leıirle . 
riaı canlı bir tekıMe muhafaza et
mek 'lfl11 yeniden meydana ge
tirmek için gayret 8arfetmeıine hıç 
bır eebep yoktur . 

Glıll mücadele ftklllerl : 
Kilıae ne bu hükdmet aleyhine 

AUalaı müracaat edebılir ki bu 
llrJııı hayret ıeye giıli veya açık 
11kHlerde hemen her pazar tahit 
olablliyon.ı-ne de devlet tarafın
._ gelen &eblikelere kartı korun • 
•k bahantslle, özel ıiy11al kuv
vellerinl organize edebilirler. Biı, 
••teli' eski merkezi hüktlmet olan 
hio bıa gayret ye faaliyete taham 
mlU edameyiı, bunlar batta dini 
faaliyetler mantosuna bürünerek 
.. ydana çıkaalar bile, biz yine mü· 
cadele edecetis Te ne kadar giıli 
w ri1ak&r ıekiller abrlıraa, mü
cadelemiz de o kadar ıid~etli ola
oaktar • 

Buadan baıka nuyonal ıoeya
mmin miyual heyeti umumiyeıioe 
uymak iatemiyen rahipler, aon ıa· 
maalarda nısyonal sosyalist mQ
oadeleılİDİD ifade tarzlarını tabirle
r İDİ, eembollerini kendi c mücade
Werlade • kullanıyorlar . Metel4 

•Hiıler Yugend,,manuma gelen H.Y. 
tabiri gibi, her Tataadatın ruhuna 
lflemif Jhtisırı bir ifadeyi .fferı 
- Yeau - Yugend " B. D. M. i 
Buad der Marieıımödchen ~kliade 
bllam1orlar , Alman selAmını da 
Hasre&l r.. ........ çeviriyorlar. 

Mutat '1liM \lrenleri ile iktifa 
a1aL11erek, daha pteritU ıyiul8r 
ye .meraıimler yaparak bu pi İf· 
lerde, ıimdiye kadar yapılmı1an 
Mr lalam propağaada •• gja&erip 

baıvurnyorla r. 
Hatta nasyonal aosyalist mü

cadelesinden tekliden alman za
hiri şekıllerden başka bir de, dini 
Pğitimlerini deruhte ettikleri halkı 
" bizim semavi önderimiz Meıih 
ise, sana sadakat Heıl 1 ,, ( 1 ) de
miye teıvik ediyorlar. 

Bu rahipler. knrılaOn tepe 
ainden devleti• te&iaat ve tedbir· 
lerini, hiç çekinmeden kaldırıyor· ' 
lar. B•şvekil bu milauebetl,., ıoa 
zarmınlarda rayif Ye pruıya iç ha· 
kanı tırafa~daa ırk kanununun 
11but•ji hakkında atıredilen e
mimame1i . mi1al olarak almak· 
tadır. 

Vaz kürsüsü üzerinde devlet 
düımanllğı. 

Devlet :düımaobjı o derece · 
ilerlemiıtir ki, artak bir çok ma 
tekit Katolikl,rio, kiliae ai1ue
tiaden faldıldarı yeıi•e intiba, 
Katolik kililealain, a11yonal eoı-
1aliat laükimetlae alebdarl olda · 
jadar. Memleketia bazı 1erlerinde 
lıemen her .. blln diai a,taı. lauule 
ıetidiği heyecan, temamıle uya
•I ... eleleıia izahı yollmda iDİ · 
iatlmale atrayor. 

Yiikeek rahbıa 11Dıfı, .Pilka· 
pa.lak JelDiaile, •m.0taete kaqı 
hürmet borçlu oldukları ribi di
ı•r nbiplır tarat.edaa da bllrmet 
ve riayet edilmeleri l&aım•ır. Yu· 
kaıda heba ettijiıniı vak'ılar bak· 
lu•da verdikleri b6klm her halde, 
küçlk rahiplerin : verdikleri ma
ıa .... dayaemaktaclır. GörtlDüte 
gire bu küçük rahiplerin :hly&k 
bir imala •eri.te nofazlara azdır. 
Şimcliyekllflar J•Pıl• bitin ib· 
tarlar, müumaha•m milltimale 
uğramasından baıka bir eonç ••r· 
mıdiğiaı ılre, Baıvekil, b&tün 
ceza 'at&lai,.ti•i haiz olan mı· 
kımlardaD, •••cut hDkDmlerio 
en ıicldetll bir :tekilde !tatbikini 
bekler. Emimame buadaa tora, 
rahiplerin devlet aleybdarhklar1nı 
ne tekilde iahar ettilderiai bir ~ok 
miaallarle gilterdiktea aonre, ba 
lende hareketlerin aaııl bir ma· 
lcabeleye maruz kalıcıldanaı ın· 
latı1or. Esas itiberil~, ,clevle ••· 
mariyetlerJade balunan rahipler· 
den - Bilbaua din derılerincle 
den etnaıında ıedece Naııonal 
aoayalizme k••t• menfi bir vam1•t 
almakla lsalmeyerak, diger hütlla 
devlet iıyarlan gibi mftıbet bir 
••zi1et almılmrını, yani bütfla 
mevcadiyetJerile ve bilikayıt ve 
ıart onu korumaları iıtenecektir. 
Naıyonal ıos1aliım, ancak bu 
pıtla ralaiplere ıençleria dini e
liti•illi te dl ecl.wlir. 

Baıveldl baadaa ..,,, Kıto· 
lik geııçlerla dini blılikleıtaıa, 
dini faaliyetlerinden rittikçe u- ' 
uldaıtaklarını kayıt ediyor. Eıer 
bu biılikler içinde Jam bir dttl· 
tiklik vucade ıetirilmezae, o tak· 
dirde 11y11ıl mahiyette telikki 
edilerek kapatılıcaklardır. Oni 
forma tapmak hakkı ve büttia dl· 
ger halk ısiorları f..tiyetl, .t .. ıet 
paçliti ile ParthliD flla'er pabele
riae taWı e.Wmlftlr. 

N..,_ı ...,Ulat lalki..atn 
eHade belwa kaunet.söetıerilea 
preleri büJ'lk bir ftidal ile kul· 
lanmak imkla11aı verir; Alma•Ja 
KatoJjk killeeli ile d08tça ,.. mag.. 
tuım bir llllD•ebet teaiı etmek 
itedijlai lco.kardetoru imulamek 
ıuretile de W.t •tmitôr. Buacha 
lteal Mkk•tl• verilecek ararlar' 

/1} Almanların Beli BIUu 
uldmından alınmıfltr. 

Şehir Duyukları 
Ekmekciler • 

Sosyetesi 
Orayın koyduQu 
narha baş eğdi 

Onyca Ekmek fi•dannı narh 
koom111 il&erioe Ekmekçiler ıoeyete· 
sinin ez ekmek çıkarmak ıuretiyle §&! 

birde bir bubrın çıkarmak iıtedikleri 
ve fakat Oarayıo vaktanda dört furun 
•çarık yenir df'rece ekmek çıkart•r1k 
bunalan narhtan daha aplıye 11uır
mak ıuretiyle bohr•na meydan verme· 
di'li bellidir. 

Ekmekçiler 101yeteıi Onyın al· 
dııı bu durum brııııoda dün ımrb•r· 
hl• bat v orarak narh üzerinden ek· 
mek utmaktan baıka çikar yol olma· 
dığını anlat•rak çikartmım111nı dile
miıler orayda bu dilegt'I "peki,. demit 
tir. Bununla ber•ber Oray her hınki 
bir bn11khl• meydan v~rmemek için 
ıoıyetenin duromunn çok yabadan 
ve IUll .. una gös önünde tutmaktı 
devam eclt'cektir. 

orayca verilen narh birinci ekmek 
kiloeu 7~, ikincinin 7 koruıtor. 

Osmaniye llçebayı 

izinli olırak ıehrimiıe gelmit 
olın Oı .. aiye lıçebaya Gafur 
adewi batına döamüıtDr • 

KOltUr dlrektlrO 

İlimiz kültllr direktör& Y unua 
Khım K6n .~ bir aylı" binini 
ıeQlrmek için bug&nkfl trenle 
lıtaabala plecektir • 

KültDr direkt6rl•• burada ba· 
laDmadıp mlddet içind• tecim 
okulau direktörü Nail Esen vekil
lik edecektir • 

Mevsimsiz bir sav 

llimiı ilk okula öjreaaenlerin· 
den on birinin tasfiyeye ba~lan· 
dı~ı ve tekaüt edildiğıine dair weh. 
rimizde bir sav işidilmiştir. 

Kültür direktörlüğünden edin
diğimiz belgede baoun timdilik 
mevsimıiz oldu~u. ispektörler ta
rafıodan dert yılı içinde haklarında 
rapor verilen öğretmenler hakkın
da kültOr inıtbat meclisince henüz 
bir karar verilmediği bildirilmittir. 

laak " hık•zlık telilıkilerini pf 
bir halde mohafezı eclea bılkın 
••vafhkıyıth•e bajll kalmalıdır. 
O sam•• , devlet idaresini• • 
menfaat& nemına, keaclilerine br· 
ıı tedbirler abnmıt olın klmaeler 
bile, la.tkm gözBnde birer "lhrt1r1 

tellkld edilmeyeceklerdir• 

lllkat ve iman serbestlr. 

Katolik Yahndııların Dia ve 
imanına iliımeyecektir; Biz tıpkı 
ovaırgeltst ktllıeye yeptJjımız 
tibi, Katolik kiliaeJ• de fam bir 
itikat Ye l••- hürriyeti veriyor•&· 
Ancak ayasel balumdaa tek bir 
dewleı aolemı vardır ki o da, •a•· 
yo•al IOIJılist mtA6relidir. Sa
dece bir ıiyaeal mücıdele taaı· 
dıfımız için klltlr •llcacele•i is
temiyoruz. F abt bidaclıinde 
g•lip geldik Te 6yle fı•cajlz•,. 

Baıvekil bu miiauebetle, siya
aal Katolikliğin nihayet müıbet biJ 
.aaıyonal aosyaliım ıiyaıaıile ye
oilecetiai tHrih ettikten aonra , 
Hitler gınçliğ:nin, eeoçlık müca
deluinde ki önemli rolüne ltaret 
etmift.ir. 

Bundan aonra bfHiin mıkam
lara, Hi\ler geneliğinin ilerlemeai 
itile meıgul olmak ödevini yükte
mit ve İç bak~ Töse bakao
bğı araaanda olduğu kadar devlet 
dairelerile paıtinia ıalthi1ettar 

makamları arasında da ııkı bir mlf
&erek çalıımaoao lözwaandao hah
eetoıittir • 

-V6lkl,u &ebehltr-

Yılan yutan zavallı? •. 

Şimdi hastahanede bunun çıka·rtalmasını 
dört gözle ve sabırsızl.kla bekleyorl.. 

Ceyhan ilcesioin Mercimek kö
yünde amelellk eden Ali oRlu Mah· 
mut adında birisi boğazından kar- : 
nını bir kara yılan aldığanı aöy
lüyorek köy ihtiyar heytıtioe baş
vurmuş ve ıehrimiz hastanesine 
gönderilmesini istemittir. 

Bu adam meseleyi orada şöylece 
anlatmııtır : 

c Buğday demetlerinin 1anında 
uyurken açık bulunan ağsımdan 
karnıma doğru •oğuk bir ,eyin 
aktığını duydum. GJziimiı açtım , 
bir de ne bakayım bir yJlan yan
dan fasla I>oğaıımdan girmiıti. iki 

Erkek lisesi dlrektörU 

Şehrimiz Erkek li11ıl direlc
tlrll Ce•det Baıla1, iznini seçlr· 
mek here butün Ankarı1a gi· 
decektir. 

Hamur çıkardan 
ekmekler 

Furuncalır ıoıyıtesi tarafta· 
dan öley fÜD çıkaralaa Jlı kilo· 
ya yakıa birinci ekmeğin , kimya· 

hanede yapılan maapenede hamur 
oldatu ı.W...IDllf ve bunları 
çıkaran f aruacular hakkında 
zabıtlar tutulm1l§tOr • 

Bir çocuk ırmakta 
boAuldu -·-Seyhan urammda otaflD Salih 

aclmdı biriain ılta yatlarındaki 
çocutu Salim, evleriain öallnden 
g'çmekte olan Seyhan arm•tına 
yakaamak flzere fİrmit Ye yftımek 
bilmediğinden ınlann akınbııu 
kapılarak boiulmaıtur . Biraz 
ıonra çıkaıılaa ceset muayene 
edildikten ıoara ıömlllJDiiftllr. 

Erkek lisesinde tenis 
alanı 

Erkek liaeai tılebeıieia ıpor 
ibtiyeçlarmı karıılamak &zere 
okulını• uygua bir k&teıiae bir 
teaiı yeri yaptırılacaktır . Simdi· 
dea hızırbklara baılanmııhr • 

a., sattttınd• 
bulunuldu 

Kültlr direkt6rl Yuoaı Ki · 
zım Küni, yınıada bazı &iret· 
menler olduiu bel.le , KHlamo 
nuda 61düiiiaaü JHchİ'Jmız tebri· 
mlı erkek lğretmen okulaıı I· 
kinci direktlrii Saidia evine ti· 
derek eıine J>qaağlığıada balan· 

muılard" . 

Eczehanelerde incele-
me başladı 

Şehrimlideki ccıabaneleria 
hük6met cloktorl•tn tarafından 
dlacle11 itiba.... illcelenmealne 
baf)an191ftır • 

Memleket hastahanesi 
b•• hekimi 

Şehrimiz memleket baıtaha · 
nesi bat hekimliii ile rontken uz 
mınltl••• lıtanbul Cerrah paıa 

bastahaneai roatkee uz••• Kbam 
ıtaamıtUr. 

Ruamla savaş 

ilimizde yapılan ruım 11vaıan · 
da dört biaclen lala hıynn mu 
ayene. .cdilmiı vo il&flaam•ıkr. 

elimle kuyruğuna yepııarak yar 
kuvvetimle bşarıya çıkarmak ra\e
dim. Fakat oe mümkün? Ktfir yı · 

lan elimden porttu ve karnımda 
soluğu aldı. Şimdi bıldır bıldır kar· 
nımda oynuyor . » 

Evhamla olduğuna hiç ıüphe 
olmıyan Mahmut orada yrpılan bir 
ilmDhaberle ıehrimize getirilmiş ve 
Memleket ha;tanesine gönderil· 
miıtir. Şimdi hastanenin ikinci ko-
ğvıunda yatan bu adam timdi kar
nından yılanın çıkartalma1101 dört 
gözle bekliyor. 

Seyhan Parkı 
Ortaklann ayrılmaıa flzeriae 

Seyhan p1rkı beı gündenberi ka· 
pılı bulunmaktadır. Burada çalı· 
pa ıH takımı Yddız parkıaa a· 
lı•mıtbr. 

· Gaziaoyu 1utanl1rla UrıJ arı 
ııada vapalao mukaveleaame mu
cibmce burada aaz bulandnrmak 
mtcbariyeti bÔl.dnA*zadaıJ "u· 
ra,a bh uz konmadagı t9kclirde 
arıd•ki mabvelenameain bomu-
larak barıoın batkı kimsıl•re 
verileceji haber ahamıthr. 

Öğretmenler. arasınd• 

il değiştireceklerin adları 
balc:aolita. gamel'ildi .. 
İlimi& .atrelme•ltrioden olup 

bu Jıl hlıka [illere aaatmılaranı 
iıleyen ylrmilttı öpetmada ~et.. 
l•n kllltllr direktörlDjlndea b.· 
kanbta 16aderilmiıtir • 

Yeni mektupçu geldi 

ilimiz mektupçuluğuna atanan 
G11iantep mektupçusu Hilmi, teh· 
rimise gelmit ve yeni ödevine bq
lamııtır . 

Hukuk fakültesi dekanı 

latanbul Üniversitrai hukuk fa· 
költeai dekana S.ddık Sami lıtan----buldao ıebrimize gelmittir. 

Rontken uzmanı 

Meml,lcet hHt•h•aesi roatken 
azmanı doktor Ekrem Baltacı , 

Diyarbekir oilmüae haatabaaeai 
roatken uzmanlağuaa .atanmlfbr • 

Arılar1n yaptlğııarar 

Yeni iatasyon aıka11Ddıki bat 
lardan birinde oturan bir plcur•· 
muz , burada bazı bqcıların al· 
rDler le bal ar111 bealed.iklerl•i ve 
bualırıa bir çok zeradar verdi 
ti•i ulatmakta ve lnıaan öaiiae 
pçilmesini latemektedir • 

Olınuumuzan bu haldı dileji 
ai ilfili kadln8 önemle gözhün 
de tutacak.lan•ı amayoruz. 

Çallnmış .kUpalar 
bulundu ,, 

Aoa.lc1alı Abclürreıak otlu 
Mebmed adı.da biriai elinde alta 
lira clrAeri•de bir çift laüpeyı il 
tarken J•kala•mtflır . Yepala• 
incelemede ha küpelerin Y•af 
otlu Ahmed adıada biriııala el· 
daiu •• .. t•l•ı ve melele iaa · 
lenmete baılan-.ıır • 

1 AJu 

Almanyada 
işleri 

Alman,ada nüful 
hülcômelçe büyllk bil 
rilditiai, bu alanda 
birler •lmdıtını, ...n..-r 

laylaıtınlmaıı içi• 
te1enlere, ev eıyall 
re, l 000 marka 119 

rildiıioi ve hlk6metİ9 
lerinin iyi eomaçl• 
Slrllı dflft iilrçe 
arahk çıkarıla• 
a;renildijine 16re, 

tedbiı lerindea k6yler• 
barlerde daha iyi •eti 

tur. 
Dikkate değer ki ' 

ar111ada ela billi•
ler d•h• iyi bir dortl .. 

tir • Evl•celer ı 
heD ( 1199ill ) ve-~ 
birlerİllde 1089 ..-
Claemnll• ve Kar 
ve Frankfurt A. 
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~ münasebetleri Alman bas 
ı,.n 1 •• 

ınının yazıları 
4+••·· 

'ııi ~ Yugoslav müaasc
ınceliyen "Y avnost 

•sı " 
ij: Jızdığı bir başyızıdı 

~'~tıbıdı d 
4't1 0 .. urumun harp teh· 

'>Oller k r. Bu ıne le olduğu mı-
Old tehlikeJere karşı ev 

~. ll~u g'b'b' . d titı, . 1 ı ı şım i de bir· 
fırift Ş k '•den· u paktı, Tuna 

~•i ~-1~.anlıırnası, hava mu 
• t:ıl111 a 1 11ateın· a •şma l'e bağlaş 

r •1Ie korunmak iıten-
8- . 

"devı ti . . 
~ a· • ttı bır araya top 

1•te1n · y1 I in vereceği sonuç 
~tl:tlta~Jayı, küçük anlat 
.._ erı · lıık d aı, Sovyet Rusyayı 
illa~ evletlerini bir araya 
~ di .. 'e hu toplantıya gitme 
d 2er • tırın it ınemlekctlere açık 

"'ha~ a hr. 
t Ilı" ırnıfan ltılyın _ Yu 
. Uoıaeb 1 . 
•tik" et erı meselesinin 
ba •rdır. Bununla beraber 
11~~9•tan bir çok müşkülatı 

n,~, nu da unutmamalıdır. 
.. ,hin llıeselcsi değildir. Ge-

~ \aı,~I '00undanheri kabahat 
,.. • ard 

il \' ll 1 olmamak şırtiyle 
~k d~loııav münasebetleri r vıa 
Oeter

111
• R.•yet gergin durum-

~ ftıt L.ı lftır. İtalyan siyasal 
lı\oy lllliddet .tarfıada yeni 

"- · lQın hirle~m ~ ve kuv 

1 ee,,in ._ d . b' 
' 'QI e •arşı aıma u 
1 ~ •ıtnaılık vaziyeti al-

tıda 
g,,,l hltınu işaret edebiliriz 

ı.Q lo 1 'Pten evvel, gerek 
"'-•ı,Qtı reımi§' İtalya Ce
. , birr,,, İtalyan geniılemeıi 
~· engel olarak telakki 

( \ı~, 1915 
~"'fı 8 yılında 21 mart 

• •roo S . p . 'e S onnıno, aru, 
~~ lllGQı'' • Peteresburgdıki 
~"'- 4. C&siilerine çektiği bir 

t•ı Vuat ~ Or) .. urya · Macaristan 
tv uııtn 

'''" Un dağılması tak· 
letıeç· \'e çok haris Yugos 

ı rıa· 
il t. 

1 
ın hirleşm<'Bİ kev-

tta y . J 

~t(l'Ce • ~ ıçin bir tehlike 
. •i._

0
,g1111 bildirmete idi. 

18e 4.~u~ diğer bir teJgıa
tı '•bibi rıyatik sahillerinde . 
•.e,, 61 .. 

01ınık İtelya için bir 

t91~i. 
11111 

llleselesi denil 

'ıı )ılı,d 
41 Yatılı 

1

8 Korfo beyanna-
' J t .~lolbat 1 e9'1asında bir hal· 
(- ~~ ~118

1 ~ Noil Prens Alek-
"' 1 1181 b' k i lı} ır onuıma es-

~..... Y•1tı., s b' -.~~ ttlerini ' ır ıslanın bu· 
,. JI 

1
.\'11._

1 
tutacağını, fakat 

~ ~. ~ir 11 
"licude gelmesine 

~ '~ bitd~Urette mümanaat 
,,n

111 
1 '111iştir. 

t\' t•r ~erek barıı konfe· 
tt~'Y• ~ 0 ndaa sonra Yu
\ l\0~rıı aldığı düşman 1 
?•ı,, IÖ0

d•ki diplomatın 
.~11go1ı, Ylenıcdiğini ve hal· 
t" dijlllaYYayı kendisi için 

~-~ llıt~'rtıı~n .ai bi telakki et
'' it §hr 

, '1Yanı~ b d"' " . '~i ,,._1 u uşuocesı 

Yet, •tttr. Çüakü böyle 
'h ncak ı 
... • lat . l•lyanıo Dal · 

.& ,,,. l'ıy 
ı~'i 'Yle b aya, Guitzaya 
ı:ı11.. ta~di d•şlıyıbilir. 
,l~ r e ·1r· 
li h· Qıeltfa 1 ı memleketin 

1 lrhi . . 8 tlcri o derece 
ı~ '•nı t 'lltv Utmıktadır ki, 

''t, :lllay1 tlnbas bile olamaz. 
' .•tıt 1 lalyanı,. Yugoı ta, o an . 

~I la11 sıyasasını de-

1~ ı...ll• •r lndır. Ta ki iki 
t "tıt· '••nd 

lan Yuğoslavlara karşı kullandığı 
harekettir . 

Bu meselelerden ilkinin basit 
bir diplomatik vesika hallcdilemi 
yeceği meydandadır . İtalyanan 
kendi memleketi dahilindeki Yu-

ğoslavlara kartı muamelesi ise 
bunun iyileşmesi ikı devlet arasın 
da dost bir İf birliğinin vücnde 
gelmesi için en lüzumlu şarttır . 

Şunu gözden uzak tutmama 
hdır ki İtalyanın hu Yuğoslavla 
r• karşı yaptığı hareket çok bak 
sızdır . Ve Avrupada hiç bir azın· 

hk böyle bir muameleye tabi tu
tulmamaktadır . Oo binlerce 
göçmen bunun açık bir delilidir . 

Bunun için Roma hükumetinin 
adalete doğru:hareket hattını de
ğiştirmesi lazım gelmektedir . 

Bunların İtalyan vatandaşı 
olduğu ve meıelenio iç siyasaya 
temas ettiği hakkında İtalya tara 
fından ileri sürülen noktai nazar 

ise İtalyanın kendi tezi ile telif 
ediluıiyecek bir ke:yfiyet göster· 
mektedir . İtalya biç bir sınır gö
zetmeden bütün İtalyanları mu
hafaza etmek ve oolara bakmak 
emelindedir . 

Bu tez İtalyan umumi efkarı 
tarafından kabul edilmiı olarak 
bulunduğu gibi hükumet tarafın
dan kabul edilmiş olarak bulundu· 
ğu gibi hükumet tarafından da 
ve onun haıkanı tarafmılan da 
güdülmekte: ve hükumetten yar. 
dım gören bir çok kurullar hu 
işle uğraımaktıdır . 

Biz bu tuin aleyhinde deği · 
liz . Böyle bir bakım çok doğru 
ve çok lojiktir . Fakat İtaJyınlar 
için doğru olan bu tez bizim için 
de lyni derecede doğrudur . 

. 

lstanbulda 
Garsonlar okulu 

açıhyor 
.. c .. 

İstanhuldı garson mektebi aç
mak yolundaki teşebbüleri ilerle
miştir . Okulun nizamnamesi h•
zırlanarak tasdik Eiçin Kültür di· 
rektörlüğüne .verilmiş ve bina 
ıraştınlmasma başlanmıştır . 

İşe lokantacılar da alaka gös
teriyor1ar . Okul lokantacılar ve 
garsonlar cemiyetlerinio mü§te· 
rek trıebbüslerile ortaya ortaya 
çıkacaktır . 

İki cemiyetin mümaasillerin
den mürekkep bir heyet topla
narak itin para cihetini kestir · 
mrğe çıltıacaktır • Esas itiba

rile gerek lokanta sahiplerinin 
ve gerek garsonların okul için 
ayidat vermeleri ve belediyenin 
yardımı da istenilmesi kararlaştı· 
rılmıştır . 

Okul kurmak ve derslerini 
yoluna koymak için bir rcnebi 
mütehassısı getirilecektir . Okul 
eylülde Calata veya İstanbul ta 
rafında tedarik edilecek bir hi . 
nada açılacak ve derslere devam 
etmiyenl~r gaı sonluk yapamaya
caklardır . 

Berberler cemiyeti de mektep 
açmağa uğr1şıyor· Mektep için 
Sultanobmeddeki eski biçki yur
du binasına bakılmıştır. Mektep 
den erkek sıçı için ibtisu diplo
ması alacaklardır. 'I) 1ği t b a sıkı ve doıt 

~- ' . "' 'l ' ._.~ı, Yu ~ olabilsin. 
b icaı .haoalavya arasın· 

, ·~·- 1 tilaflı noktalar 

Tahsil para!ı alıamıyacak, an· 
. cak berberliğin yüksek kısmı aa -

lr yılan kadın berlıerliği tahsili üc
rete· tabi tutulacaktır. f t 

1'da ı 

~
''at 0 talyaya ait 
•ı ı~ etnik bakımd•n 
l ltılh l 

~ ~i ~ k it en bazı ara· 
'di •r' . 1•rımızı da İtıl

•ıı dabiliode kı· 

imtihanlarda muvaff•k ola· 
mıyaular bir seoe mektebe deva. 
mı mecbur olacaklardır. 

- Akşam -

1 Berlinde Türk ticaret odas 
bülteninde şu önemli satırlı rı 
okuduk: 

D Dost Alman matbuatını e 
çok ilgilendiren dıı ülkelerin e 
önemlilerinden biri de Türkiye 
dir. Gerçek, gfin geçmez ki, Al 
man gazetelerinde Türkiye bak 
kında bir veya birçok yazıya te 

n 
. 
-
. 
. 

sadüf edilmesin .. 

Hemen hepsi dostça yazılmı 
olau yazılardan bazıları bilhası 

her türkün göğsünü ha~ lı olarak 
kabartaı.!ak mahiyette bulunmak 

ş 

a 

-
tadırlar. 

Bu yazılarda, Türkiyeyi dışar 
dan görmek kabil olduğundan 
bunların değeri o nisbette büyü 
tür. · 

. 
k 

-
Bu arada olmak üzer~, Berlin 

de çıkan "Deusches Wollen,, a 
dındaki gaz!'Jte 12 temmuz 1935 
günlemeçli sayısında, Türkiyenin 
bugünkü ve yarınki önemi hak
kmda bir makale basmıştır. Bu 
yazının özünü aşağıya yazıyoruz: 

"Asiyada bir Avrupa devlet 
yaratmak, Şarkta J epoolardan 
başka Garpte Türklere müyesıer 
olmuştur. Asiyanın Şarkı için Jı 
ponya ne ise, Garbı için, her gün 
büyüyen bir önemle, Türkiye 
odur. Şu farkla ki,Japonya Şark 

i 

. 

-

ta Siyam ve ';in gibi üçüncü de. 
recede devletlere karıı hakim 
bir vaziyet alırken Türkler Garp· 
le bir "Primuı ioter Pareli (denk·• 
leri arasında birincilik) ,, ile ik· 
tifa ediyorlar. 

Fakat Türkler bu sayede da 
ha iyi bir durumda bulunuyorlar . 

Her şeyden önce dünyada misli 
ol mı yan ve iki kıtayı birleştiren 

coğrafi vaziyetiyle Türkiye, Av· 
rupa ve Asiyanın hakiki aracısı 
dır. 

Bundan haş\ca Türkiyeoio 
komşuları arasında üçüncü dere-
cede devlet hemen yok gibidir. 
Gerçek söz gelimi İraa ve Af ga 
nistan gibi ülhler istiklallcrioi 
Avrupaya karıı bugüne kadar mu 
vaffakiyetle koruyagelmişlerdir. 

Atatiltkün dış siya1adaki ik· 
tidar ve görüıil Türkiyenin ebem 
mi Jetini bir ·kat daha yükselt 
miştir. Atatürk, bu suretle yelnız 
askerlikte ve iç siyacıada değil, ay-
ni zamanda dış siyasada dahi bü 
yük bir dahi olduğunu i"bl\l et· 
miştir. 

Şöyle ki, ~imdi bile büyük 
devlet (düveli muazzamadan) sa 
yılan Türkiye bugünkü iç ve dı§ 
siyasanın inkişafile belki bir gün 
hatta cihan devleti olacaktır.,, 

Toros gen çler bir ligi 

yf adan artan --Birinci sa 

mek için Toroı gençler birliğin 
kurmak ihtiyarını hissettik .. T e
meli atan ağaheğleriııdzin isimle 
rini hatırlatmak en büyük vazi 

i 

. 

. 
femdir: 

Doktor Ali, Doktor Niyazi, 
Doktor Hilmi, Doktor Suavi, Do k· 
tor Mahmut.. 

Bunların bütün yokluklar içe. 
risinde kurdukları birliğimiz, bcr 
açık alınlı, temiz ve merd Toros 
evladının sunduğu "me kler le 
bu güne erişti .. 

Büyük emellerle dolu olan 
her Toroslunun kalbi, büyükleri· 
ue yaklaımak, ağabeğleriyle be 
raber çalışmak arzulariyle çarpı
yor .. 

İstanbul muhitinde yarattığı
mız sevgi ve kazandığımız bürme 
ağabeğlerimizin ve hemşehrileri
mizin kalhiode yaradılışta mev· 
cut... Büyük ümidlerimizin tabak 
kuku için dilyüklerimizin bize 
kollarını açtığını görmek bize son 
ınz sevioç vr kıvanç veriyor .. 

t· , 

İlk adımlınmızda, yiikaek 
tahsildeki Torosluların vaziyet
lerini kuvvetıendirmeye çalışır . 

ken ooların tahsil için bir çok ih· 

tiyaçlar içinde kıvrandığınıda;gör 
dülc .. Maddi yokluklar içeı isiode 
yüksek zekalann söndüğlluü gör· 
mck ne büyük acılar tevlid ediyor. 

Biz, manevi VRrlığımııla yılmaz 
Torosluluk havasından cüret ala· 
rak maddi yoklukları silmtğe ça 
lıştık ve çahşıyoruz. Küçük büt
çelerimizle, tabsiliııi bırakmıya 

mecbur olan yoks•ıl kardeıleri· 
mizi himaye ettik .. 

Torostan uzak tahsil muhiti 
timizde Toroıluan bavramlarını 
yaşamak en büyilk zevklerimizden 
biridir. 

Her sene ikinci kiounun be 
şinci günü İstanbul Hallcevinin 
muhtelif ıubeleriode, kurtuluş gü 
nümüzü canlandırmak ve Türk 
gençliğinin gururunu tatmin et· 
mek en büylik vazife ve lllküleri
mizden biridir. 
Toıostan yüksek tahsil için İstan

bul muhitine gelenlere defa ku · 
cağını açan hirliiimiz onun her 
ibtiyacıaı , bilbasaa barınmak ve 

. 

mekt~plere yerleşmek işini 

halleder . Mümkünse maddi 
yardımlarını da esirgemez . Tah· 
sil müddeti zarfında ini felaket 
lerc uğrayan Toroslu gençler için 
bütün yardım kudrttlerimiz dai-
ma açıktır. 

Birliğimizin iki sene evvt:lki mO-
him lıir fraliyeti de Allkarada di-

• ğer bir kol ıçması olmuştur. An· 
karada okuyan To10slular da bu 
şekilde birbirlerine sarılmı§lar ve 
müştereken çalışmaya b•şlamıt· 
)ardır . 

Eo büyük arzumuz , sevgili 
Adanamızdı da bizi ağabeylerimize 
yaklaştırmak ve maddi ihtiyaçla· 
rımızı temin için bir yardım kolu 
tesis etmekti . 

Yurt sever ve fedakar ağabey 
lerimiz,:bütün sevgileriyle arzula· 
rımızı kabul ettiler . Bize göıter 
dikleri bu sevgi', yurt severlikleri· 
nin en büyük delilidir . Onlar ki 
yurda sonsuz yardımlarını esirge· 
mediler . Yurt için yüksek tab-
ıilde uğraşan evlatları ve kardeı· 
leri için de sonsuz fedakarlıkla-
rını esirgemiyecekleri muhak· 
kaktır. 

Cemiyetimizin Adana yardım 
kolu sayesindedir ki faaliyet prog 
ramı geniıliyecektir . Biz, kimse· 
siz zeki bir Toroıluyu okutacak 
ve memlekete nafi Lir ferd ola· 
rak yetiştirecek olursak vazife-
mizi kısmen yapmıı olacağız · 

Bunu yaparsak ne mutlu To-
rosun •çık alınlı, temiz yürekli 
çocuklarına » 

Arkadaıımızın çok mütevazi 
bir dille anlattığı yukarıki dilek 
lerin tahakkukuna çalışmak btpi· 
miz için bir ödevdir . ÇünLü hu 
temiz kurum , diğer faydaların· 

dan baıka , Torosluların özellik· 
lerini İstanbul ve Ankarada ya· 
şatmak gibi ikinci bir ödevi de 
üzerine almıı bulunuyor . - , 

Yarın 
Sebze ve eşya sergiıi Kömür 

pazarında açılacak ve akşama 
kadar sürecektir. 

·- --

Adana Borsası Muamc:'leleri 

PAMÜK ve KOZA 
Kilo Fiyatı -

CİNSi En ı En çoL 
Satılan iikdar 

az 
K. s. ·~'-- s_,__ Kilo 

Kip1malt pRmuk -== ·- .-
Piyasa parla,!!ı ,. 
Piyasa tPmizi ,. 
iane 1 38 . 
iane II 
EbpreR 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si vah 

Ç t G 1 T 
Ekspres ı- 1 
iane 
Yerli "Yemlik .. 

1 "fob umtnk •• 1 \ ,. 
HUBUBAT 

Bu~dav Kıbrıs 2,57,5 3 

•• Yerli -2~50 3,20 

" 
Men tane 

Arpa 2,50 
Fasulye 
Yulaf 2~55 2,60 
Delice 
Kuş yemi 
'Keten tohumu 6,75 
Mercimek 
Si sam 1 

UN .... Salih 600 ... - 550 
.~.o •• 
.D «! Düz kırma 
~~ 

.. 
::ı Simit .. 
- ı:: - ..... Comlioriyet 600 g.:: 
~~ ... 550 
N ::S " 
" (,)o r1lüz kırma " 

Alfa .. 
Liverpul TeJguflan Kambiyo ve Para 

30 / 7 I 1935 (~ Bankasından alınmı§tır. • 
Santim Ptnt 

Hazır 
1 

6.78 Liret 
1 6.57 - Rayşmark 

1 inci T. Vttdeli Fraôk .. Fransız,, 
619 

--
1 inci K. V edeli 

ı-1 
Sterlin .. lngiliz,, 

5.7 Hint baz1r Dolar "Amerikan,, 

ı-ı Nevzork 11.71 Frank "lsviçre,, 

A<lanamızın en güzel ve en temiz eğlence yeri olnn 

Yazlık sinemada 

bu akşamdan itibaren 
Büyük fe<lokdrlıklarla getirtmiş olduğumuz Rus Rejisörii Tourjanski 

nin şaheseri ve kıymetli Fransız ronoru ( MURATOH ~; tarııfmdon tem-

sil edilen fcvkalıhle proğrom 

Meçbal magaaaı 
Bir ka:m neticesinde hafızasını kaybeden büyük bir artistin mucerıısı. 

Çok güzel müzik ve şarkılarlo dolu olnn bu fılmi muhterem halkımıza 

fırsat . kaçırmadan mutlnkn görmelerini \nvsiyc ederiz 

pek yakında 
Meşhur Franeız romancısı 

''Gastone Loroux,,un 
şaheseri serapa hayecan dolu olan : 

Sarı odanın esrarı 
VE 

Siyahlı kadının kokusu 
5680 

- ~ 

Köy okullarında ne okutn-
,,. , 

Gök gözetlemesi 1 
lacak? 

Kültür bakımlığı diğer bakan 
Dün öğleden 8onra okunan 

tazyiki nesimi 756,11 milimetre 
lı klarıı birer tez~ire yazarak köy olup en çok sıcak 31,5 ve en az 
okullarında çocuklara öğretilmesi 22,5 santigratdı . 
IAzımKeltm bilgiler hakkında Jii· 

Rutulıet vasati yüzde 56 O· 
şünceJerini sormuştur. BakenlıkJıır lup rüzgar güneyden saniyede 
cevaplarını verdikten nonra kültür 6,5 metre hızla esmiştir . 
bakanlığı köy okullorı proğram- Sıiel gök göz.etleme durağı 
larındn esaslı dPğişiklikler yapa-
cnktır . - -

. 
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Uluslar derneği 
arifesinde 

- Birinci sayfadan arlan -

yapılması gerek tek şey için Ce
nevrede kopanlmafoımdan kaçına
rak ileriyi gözetmektedir • 

Bu husustaki durumun bugün 
daha iyi olduğu ve davalı nokta· 
lar üzerinde anlaşmak ümidi bu. 
lunduğu hakkında alamr-tler var· 
dır . Uluslar sosyetesinin otori
tesi ve haysiyeti namına görüş 

melerin g,.oişlemtsine ve ı:fava

nm tamamile incelenmesine lü
zum olduğunu lngilizler hala fay 

dalı görüyorlarsa uzla§ma yolla
rının yeniden araştırılmasım 
mümkün kılacak bir metodüo 
denenmesine de engel olamaya
cakları enlaşılıyor • 

Şimdiki durumda davanın so
nuçlımasınt savsaklamakla vakıt 
kaybediliyor demek değildir· Zi 
ra bu itte zaman dahi barış bir 
sonuç için çalışmaktadır . 

Celecek haftalar içerisinde 
bir ltalyan - Habeş harbioin ge 
nel barış için nasıl tehlikeli bir 
iş olacağı daha iyi anlaşılacak
tır . Bütün ilgili devletler iyi is · 
tek ve uzlııma fikri gösterecek 
olurlarsa kotuılmıyacak hiç bir 
siyasal mesele yoktur . 

Uluslar sosyetesi konseyinin 
ıimdiki toplantısı elbir liği ve ba
rı§ siyasası için kesin bir imtihan 
olacaktır . 

Paris : 31 (A.A) - Laval ile 
Eden dün saat l 7 den 18 e ka -
dar dış bakanlığında görüşmü§· 
terdir . Dı~ bakanlığı genel ıek.· 
reteıi Aleksıs Leje ile İngiltere-~ 
nin Pariı Büyük Elçisi Sir Corc 
Elerk ve lngiliz dış bakanlığının 
uluslar sosyetesi dairesi başkanı 
Strana hu görüşmeye Jştirak et· 
miıtir . 

Laval gızetecilere bu görü· 
şmenin lalyan - Hıbeş davasına 
ta lluk ettiğini ve Cenevrede bu
na dair daha başka görüşmeler
de buhınacaklarını söylemiştir . 

Laval ile Edeo geceleyin Ce· 
nevreye hareket etmişlerdir . 

Tekaüt 
Edilecek Kaymakam-

Almanyada Sütçülük 

Almanya çok mıktarda Süt is· 
tibsal ve aynı zamanda istihlak 
eden ülkelerden biridir. Süt en zi 
yad~ ineklerden kazanılır. Bundan 
baş bir de keçilerden süt alınır. 
-AJmanyanın inek mevcudfl 1934 
Yıh sonund• 10.094 000 Baştan 
ibaret bulunyordu. Buglinlıiioe 
karşı biraz daha büyk olan 1913 
Almaoy:ısında ise 11.320 baş inek 
sayılmıştı. 

Almanya da [sütün başlıca İ· 
oekleıden kazaoılmasıoa göre Yıl
lık süt istihsalatı bava durumu ile 
haraber yemin az veya Çfıkluğun• 
bağı. bulunmaktadır. İşte 1934 
yılı içinde azçok yem noksanlığı 
olduğundan süt istihStiatl da bir 
yıl öncesine karşı biraz gerilemiı·I 
tir. Bundan bir miiddet öoçe çıka
rılan ilk bir istatistige göre Al 
manyanın süt istibsalatı 1933 de 
24 000.000 000 Litredea 1934 de 
23.700.000.000 litreye düşmüı, 
yani yaloız 300 milyon litre kadar 
aıalmıştır. Bununla beraber 1934 
yılı) istihsalatı 1931 deHnden 
800.000.000 litre veya yüzde 3,4 
yukarı hüluomuştur. Bu artma ise 
bilhaesa o zamandabberi inekle
rin Ç()ğılmasmdan ileri gelmiştir. 
İnek mevecudü 1931 e karşı 1934 
de 440.000 ba§ fazla bulunmu~tur. 
Bu ineklerden kazanılan süt mık
darı 10 100.000 litre tahmin edil
mektedir. 

Bunun gibi Keçi sütü istihsa· 
latı da artmıştır. Şöyl~ ki, 1934 de 
1931 e karşı 20.000.000 litre fazla 
iıtihealat olmuıtur. 1934 deki ge·l 
nel keçi sütü istibsalatı ise 1.140.· 
000 000 .litre tahmin edilmiştir. 

Yukardaki hesaplara gö§e, Al
manya da 1934 de İnek batına or
talama 2,348 litre ve her keçiden 
559 litre süt alınmıştır. İnek ve 
Keçi sütü iıtihsalatı bitlikte alın· 
mak üzere adam bışna 400 litre 
süt kazanılmıştır. ~Fakat, bundan 
Almanya da her yıl adam haşıoa 

400 litre süt içiliyor, anlamı çı

karılmamalıdır. Kazanılan sütüa 
pek büyük bir kısmı yağ ve pey
nir istibsalatında kullımlmakta
dır. Bu istibsalattan arta kalan 
sütler çok dafa besi için hayvan· 
lara verilmektedir. 

!1111!!!~----------------..... ---lar ve Nahiye müdürleri Emevi « Eczane » 

Ankera: (Kurnm) - 23 birin· 
ci teşrin 1933 de mcriyet m~vkii
ne geçen 2169 sayılı kanuna gör«", 
Nahiye müdürleri, k11ymakamlar, 

Emniy~t müdürleri ve Mülkiye 
baş müfettiş "Je muavinleri için 
birer ıin haddi kabul edilmişti. 

iç Bakanlıgı · taraftodao yapı· 
lan bir istatistiğe göre, bugüne 
kadar kanunen sin haddine vasıl 
olan (51 Müh.iye müfettişi, (11) 
Kaymakam, (71) Nahiye müdürü 
tahdide tabi tutulmuştur. 

Bu sene içinde (4) Kaymakam, 
13 Nahiye müdürü. tekaüt edile· 
cektir. 

r 
Talebe 

, 
velilerine 

müjde ! 
ikmale kalan bütün Jise sı

nıfları talebelerini eyh11 yoklama
sına hazırlamak için Seyhlln mek· 
tebinde ders veriyoruz. 

Verilen dersler : 

Ri1aziye der~leri, kimya,fızik, 
fen bilgisi, biyoloji, tabiiye ( Ne
bati ve hayvani fızyoJoji ve teş
rihi ) dir. 

Arzu edenlerin Seyhan mekte-

Reçeteler 

Taze - İlAçlarla 

Ucuz - Fıyatıa 

Çabuk- mıe 
. Temiz- Anbalajlarla 

Dikkat ve itina ile 

yapılır 
Adres 

Yeni cami civarında Seyhan 
Eczanesi 1 
Kimyager ve Eczacı Celal 
t:586 Bayer 

L ___ 20~=------" 
Bürücekte satılık 

yayla yurdu. . 
Çeğşak başında etrafı partı ile 

çevrilm ı ş yüksek iki ve alt katta bir 
odalı,elli metre goride bir selamlık 
havlu tahta ile çevrilmiş suyu için 
de gayet iyi bir ev satılıktır. isti
yenler saat kule hakanı Vehhiye 
uğrasınlar • 

( Tflrk Söztl ) 
2 

1 ürk hava~kurnmu Adana şube
sinden: 

J - t Ağustos 935 tarihinden itibaren çifçiden mal alan bütün türı 
car ve çeteci tabir edilen küçük esnafa Türk hava kurumu Adana şu· 
besi tarafından ci ld halinde makbuz verilecelc ve bu alıcılar kesecek
leri yüzde üç tayyare parasına karşı dı:ırhal çifçiye bu makbıız·lan ve
receklerdir. Bu işlıı allikadar olanların hemen cemiyete uğrayarak mak
~uz almaları lı'lzımdır. 

2- Bütün tüccar ve çeteci tabir edilen küçük alıcılarıo verdik]eri 
makbuz tutarı cemiyetten verilecek basılmış irsaliye kdğıtlarile her 
hafta cemiyet veznesine yatırılacakt•r. 

3- Küçük veya büyük esnaf aralarındaki satıştan dolayı birbirine 
makbuz vermiyecektir. Ancak satılan bu malların tayyare hissesinin 
verildiğine dair olan makbuzlar} cemiyetin malumatile ve kendi imza
larile cemiyetçe bastırılmış kAğıtlar üzerinde yapılacak muameleden 
sonra birbirlerine ciro edeceklerdir. 

4- ihracatçı tüccarlar göndArecPği malların t'ııyyaresini vererek ce
miy~tten vesika alacaklardır. 

5- Cemiyet ihraç edilen malları esasen teebit etmekte olduğu için 
cemiyet makbuz muhteviyatından fazla çıkacak malların tayyare his
sesini borsa günlük vasati fiyeti üzerinden tahlil edecektir. 

6- Fabrikalarda.ki iş,icabında maliyeden alınacak kayıtlarla da kon 
trol edılecektir. 

1- Çeteci tab!r edilen orta alıcıların dağınik surette sattıklurı mal-
lar için cemiyetin gezici tAhsildarı tarafından tahsil edilen para, mak
buz yeküouna göre bu küçük esnafın yanlarında bulunan yüzde üç dü
şüldükten sonra g~risi istenecektir . 

8- Alıcıların verecekleri makbuzlara tamga kanunu mucibince ya· 
pıştıracakları pul paraları çifçiden istenmiyecek, bu paraları hesap gö
rürken cemiyet öJeyecektir.5683 

__________ _... ______________________________________ . 
Bor Okçu menba. suyu şarımızda 

satılmaktadır. 
Okçu menba suyu Istanbul şehremanetinin tahlil raporu ile en eyi 

bir sn olduğu tahakkuk etmiştir. 

Okçu Suyu Sıhhate elverişli ve mideye iştah verici hır 
sudur. Muhterem müşteriler bir defa bu su· 

yu içtiklerinde bir daha başka su içmeyeceklerdir. Bir defa tecrübe 
sozl~rimizi isbat edecıJktir. 5433 44-78 

Sataş yeri: tarsus kapıda merkez oteli altlnda 
Ayran suyundan yalnız ayran gazozu yapıhr taklitlerinden sakınımz 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN.IZI 

EC ZANES!NDEN ALiNiZ 
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Çllteban kaplıcası 
açıldı. .. 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane ta§

ları ~ğrılarına muztaripseoiz ~akıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çi#e han kaplıcasına 
Sediye ile geleR bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşleri.lir • Her 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

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

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaı..lıcalardan daha yük

sektir . 

Çiftehan kaplıcasıiıda 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda to

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, her-. 
beri vardır. Fintlar çok ucuzdur. 47 

• 

1 

Saban meraklılal'lll 
,, 

M e le k ,, 
rıısPİ 

Markalı sabunlar ; sfı.çların dökülmesine kepek yapmasına ..,8eioİ 
1 h ' ·· üoıe••· o ur. Sıh atınızı, kesenizi korumak ve çamaşırlarınızın çur 

arzu ederseniz mutlaka'' Me /ek sabunu kullanınız · . 
tt seoil 

Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arzu ede;e ısr• 
''Melek m~r~asıoa dikkat ediniz.Ve bu sabunu talep 

'' edınız . ı,.k· 
bütiill ''Melek Markalı sabunlarım ızı perakende suretile 
24 

..... 3() 
f 1 kallarda bulabilirsiniz .5b00 

En temiz safi Urfa sade yağı arzu ederseniz. 

Ahdulkııdir Melek evJatları ticarethanesinden 

arayınız . 

Ayran 
Yeni 

gazozu 
çıktı 

...... afli6l 
Av~AN~ 
-AY~AN~~ 

•••• '11 ' • AYRAN ŞJ!'/> 
J)•· iÇMEK iÇİN - \ , ·~ 
Du MRRKHYR oiK!<RT eoifl1 

İş bankası alhnda 5593 

----------
Belediye iliniat• 

Kuruköprüde yol fazlası satdıyor.t yir"'i f 
Kuruköprüde eski istasyon caddesi üzerinde belediyey~ 8~Jctır· 

kiz küsur metro murabbaı yol fazlası açık artırma ile satı ac de 
Muvakkat teminat parası dörtliradır. .. 00ciiıtleo 

- ihalesi Ağustosun 6 ıncı salı günü saat on beşte daim• , ıııtİ 
yapılacaktır . . yeıı 1~6~ Şartnamesini görmek istiyen isteklilerin her gün b~l~dıy:ıuııur·5 
kalemine ve ihale günü de .daimi encümene gelmelerı ıJAn 

21-24- ·28-l 

k ,,~ 
Belediyeye arpa ve saman ~hnaca satJlall 9 

Belediye kanarası için on bin kilo arpa ile oo bin kılo 
eksiltme ile satın alınacaktır. eo6e 

iğreti tutum parası otuz liradır. . i ~rıc6ıfl 
ihalesi Ağustosun altıncı salı günü saat on beşte daırrı 111jo~ 
1 k '·ille 1 yııpı aca tır . . ıeri ~ 8ıe' 
isteklilerin şartnamesini görmek için her gün Y8~~ ış 110 gelııı 

ve ihale-günü de iğreti tutum paraları ile <laimi encu~: 1 
iltln olunur . 5660 21 - 24- 2 

. or' 
ıri111 . ef Ql 

Çınarh mahallesindeki ev kiraya. ve ait 85~1jc''' ~ 
Çınarlı mahallesinde ve divanyolu üzerinde beledıyeY rııöJJetle te 

Jenme dairesinin l-baziran-936 tarihine kadar 00 ay . ~ 
verilmesi açık artırmaya konulmuştur. t16 r ~~ 

iğreti tutum parası on iki Jiradı r. . i cncii111ıııı ~it 
ihalesi ağustosun 6 ıncı sah günü saat on beşte daıoı .116 ~' '

1 
~i 

1 rııl•• ı, 
pılacaktır . . 1 ri ıca e 1 ~a 

isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı ış ;
6

61 ' 1~1 
ihale günü de daimi encümene gelmeleri ildn olu~ur. ~ ı; 

21 - 24 -28- .'t 

.,- ,i ~t 
Seyhan vilayeti daimi encü~e~~"i~'~o; 01:~il''~ 't( 
VılAyet jandarma bölgesindeki telefon lfs· satı ıçıD dıı j}Jele 

11 
f 

zeme, 935 senesi ağustosunun 6 ıncı Ealı günu ı:aot on ·yeı•le'e 
üzere açık eksiltmeye konulmuştur . ""rıııelt jet• 1oıJ. Şartnameyi ve malzem enin cins ve miktarlarını go tıodB d~JAfl ol~ 
h . d 1 . b l .. ve sao • ı " er gün Jandarma kuman an ığın a ve ı a e gu~ ıaı 6!ef1 

yedi buçuk depozito peralarile vilayet sncümeoıne gc / 
nur. 5654 21-24-28-1 .-"'/' 
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1 bu gece nöbetçi 1 
binde aşağıdaki rumuzlara müraca. ---Paranı·'--~ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilathdn. 5512 

Üniversite talebelerinden Boş yere harcama ve har• -------
atları • Saat 9 do.n 12 ye kadar 1 I 

1 _____ N_. _o_-_c_._G,_-.: cıyacaksan yerli mahal 1 
Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 

1 Eczane f r 

1 
Tarsuskapı rivarınd<ı ı I 
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Adana Türk ıözü matbaasj 


