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Dil§man uçaklarınm tehdidi al
tındadır . Bundan kurtulmak için 

ı uçak kurumuna yardım gerektir. 
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Piyasa oyunu mu ? 
• 

~~di. Aakarodı BaıbaklD 
~ iiaü ziyaret etmişti" .1 

•ti111iı eanaeında bnynk 
.. Adananın ve Adana 
~ 1- dertlerini ve istekle 

~ 1~·~tık . laanü bizi de
lta il ıle dinlem iı ve « ııizi 
..... •k. yurdun geyim ihtiyaç

'l•lıınık için mensucat 
Yapmak lllZımdır. Bu 

tıııvvurlarımtlE vardır . 

~ · Her halde yakında 
tılaranıı kalmıyaca ktır. » 

h. 8a ıözle arıdan ııeçen 
'•11111 çok oJmadı • Daha 

~du . Y apılıcak fabri
ayıeri bitti • Ereğli 

~it' çalııılayor • Diğerinin 
te •tılınıı bulunuyor . 11 
tt·ıe"r Kamalizmin, Cumo-
~~ llaiılı ea kırakteriatik 

'!:dı. ~iter fahrlkalırda bit· 
~ 1llll•ğa baıladığı gOn 

•oysal , tarımsal ve 
Jönlerden yep yeni 

"'41 alacıkt1r • Memleketin 
en b&yilk faydal1111 o-

• 

tiaaiz ekonomik 7&n
llacıktar ; Çünkü gi 

-·~rice fiden milyonlar 
~lllCaktar • 

Cavit Orel 
Niğde Saylavı 

Acaba b11 bir iki ıatarhk bir 
mektubun pamuk piyıaaııada çift 
çi aleyhine yapıcağı teııirler 
biç düıilnülmüı mOdür? Yoksa 
piyasayı dlitürmek için kasdle 
mi yapılmıştır? .. Doğruıu sene· 
lerdenberi Cumburiyd hOkdme
tinin bu eııerini vr bu lutfunu H 

hırsızlıkla bekleyca Abana pa
mukeuıunu bu haber çok inclt· 
mit ve çok mütee11ir etmittir. 
Kutulu.Undaki makıadı iyi bil
diğimiz ve kendisinden yardım 
ve korumak beklediiimiz bu mü
es1eıemiz eter timdiden bByle 
plyaBB oyunlarına ve piyasaya 
tesir yapmak yoluna gidecek o· 
lursa ber halde çok yanlıt bir 
yola Hpmıı olacaktır . · 

Yok eğer bu fabrikanın tecim 
itlerini idare eden arkadaılar pa
mujıı ucuza almak ve bezi pahalı 
aatarak çok fnla lclrlı bir plinço 
gBıtermek istiyorlarl8 buad•n 
belki §abıaları İ\.in iyi bir ıonunç 

alabilirle:r. Fakat memleket için de 
her balde zararla bir iı yıpmı§ 
olurlar . Mamıfib ıunu da ek· 
lemek isteriz ki bu z.ibniyetle · 
rine göre de Adına piya -
eaaıoıo dünya piy11aeıodın üç , 

beı il uru§ bir fark ıöıtermesi de bez 
ve iplik fiatlarJnda bir zarar göı· 
termiyecektir . 

ÇünkO bez ve iplik flatlan 
t•m•mile pamuk fiatlınnı takip 
etmektedir . Ve ona g&re de da ·6 

\it Maden fayclalıaacaktir; ima yBkıelir . İtte b1ait fakat 
• -ı..,_ıo.Wt. lııizlerP. iı bulanacık çok ııbbatli bir hesap • Bugün 

lı. •tte ye•i bir endüatri 40 kuruıtan ı•amuk almak sureti · 

i ~!6ı&nden faydalanacak
"- u çifçi ~ pamupau aat· 

Çarpınmıyac•k ve düıOn· 

~layıcaktır · le 24 numara bir paket ipliğin 
k Or ki baılınılan ve maliyet fiatı ~71 kuruştur . Bal· 

Atatürk 1-------------------------------------1 
Musolini açıkça söyleyor: Macarların ulusal bayra

mını kutladı 

Ankara : 26 (A.A) - Reisi 
cumur Atatürk; Macar olu.-al bay
ramı münuebetile kral Nıibi 
Amiral Hortiye gBnderdiği teb 
rik telgrafı ile buna gelen ce
vap •ı•ğıdadır : 

Macar ulusal bayramı dolayı· 
sile altesinizden cand•a tebrikle
rimin ve özel gönencimizle asil 
doıt uluaun genliii içia besledi 
tim dileklerin kabulünü rica e
derim . 

Kemli AtetDrk 

Son ekselans Kamtıl Atatürk 
Türkiye Cumur Baıkan 
Ulusal bayram mllaaaebetile 

izbar etmek lutfund• bulunduk
ları iyi temennilerde• dolayı en 

hararetli te§ekk.flr lerimi kabul 
etmenizi ekıelaosınızdan rica e
derim , 

Maceriatan krel Naibi 
Horti 

Kıtalar arası 

Yolların yapılmasına 

10 EylQlda başlanacak --
latanbul: 26 (A.A) - Lond

ra ile İstanbul arasında kıtalar 
ar111 bir yol yapılması için on 
eyliilda Budapeıtede bir arııulu· 
sal kongra toplanacaktır . Kon
grada Tllrk delegesi de buluna
cakbr . 

----------··-41111-----~-

T. 1. C. i. 
Çukurova bölgesi atlet

leri lstanbula gitti 

. 
' H'IJ.kumet istemese bile Afrikadaki 
ikiy'IJ.z bin İtalyan askeri kendilikle

rinden harekete geçeceklerdir.,, 

• 
ltalya, davasının haklılığını f o -

tograflarla isbat edecekmiş/ 

Londra: 26 (A.A) «Daily mail» Gazetesi, Roma 
özel aytannın Musolini ile yaptığı bir görüşmeyi 
yaymaktadır. Musolini ezcümle şunları söylemiştir: 
«-ltalya geri dönmiyecektir. ltalyan hükümeti, du
rumunu değiştirse bile şimdi doğu Afrikasında bu
lunan ikiyüz bin ltalyan askeri kendiliklerinden ge
reken harekete geçeceklerdir. Bize karşı tedbirler 
alınması Cenevrede kararlaştırıldığı taktirde, ltaly 
uluslar sosyetesinden derhal çekilecektir. Şunu an
\amak gerektir ki ltalyaya karşı tedbir almak iste
yenler bütün bir ulusun silahlı düşmanlığı ile karşı
laşacaklardır. 

Uluslar sosyetesi bir sömürge mücadelesini tat
min edilmemiş hırslara kapı açacak, bir Avrupa harbı 
şekline sokacak kadar ihtiyatsızlık göste
rirse böyle bir harbe milyonlarca hayat kurban git
miyecek midir. Böyle bir felaketin şoravı doğrudan 
doğruya uluslar sosyetesine ait olacakbr. Bütün 
dünyaya ltalyanın durumunu kesin olarak açıkça 
anlatmak niyeti ile uluslar sosyetesi konseyine bir 
delegasyon göndereceğim. Orada birçok vesikalar 
ve fotograflarla davamızın haklı olduğunu göstere-.... 
cegız.» 

- Gerisi üçüncü sagf ada -

ta olan bu end&atri ai- buki paketi 400 kuruttın Htılmak· _ 

ı-:: &ç &nemli nokta gilz· tıdır, Şu halde bıraktığı kir 129 Türkiye birinciliğine iitirık maçın 
t..- hDuıtur. Amıç okadar kuru11tur , Sonra altı kilo gelen k T 1 C 1 ç k q L ı- ttme üzere . . . . u urova 

QQ1au berkeein aörme&i bir top kalın bezin maliyeti 587 d l · · 1 
Dünkü sonucu 

la • bölgesinde erece erı ıyi o an 
" lllOmkünd&r. Onun kuruıtur • Halbuki topu 710 kv· dört atlet ; atletizm federHyonu Diyarbekir f ampiyonunu 1-:- 5 yenen 

~-~uriyet bükümetinin ruı• satılmaktadır . tarafındın lstanbulı çığarılm11· 
' ııyaaaaınd•n kıvanç Bundanda kılın lcir 223 ku· tır . Çukurova şampiyonu T orosspor 

.._ e :glkıfl kabarmıyan ruıu bulmaktadır . Ac.ba bu ıe· Bölgemiz atlet kafile•ine Baş· d 
~Joktur. Fakıt açıkça kilde bir kazanç fabrikalmra iZ mı kan olarak b&lgemiz ikinci Baı· konya şampiyonıınu a dan 6 - 2 

. • lllgelirıe , tekstil görllnüyor ? Demek oluyor ki kanı Bay Rıza Sılib Sar•y aeçil• k b • • • • JJ 
4Q 1'uruluıaadın Adını Adana pamuklarıaıD düuyı piya- miştir . Atletizm heyeti B•ekam yenere gurup lrlnCISI 0 0 • 

~ 4-t4ut'! ıevinç dababıı sa11ndaa ilç , heı kuruş fark göı· Muhtar bedii Sıvaş da mezunen • .. • • •• • • 
1 f•rkladı,. termesinden tclişlınmığı ve en- lıtınbula gitmekte olduğundan Diyarbekirin galibi Çukuro. 12 Dakika oldu oyuna başla-

P•aıukcılarıom sevin- diee etmeie hiç de IDzüm yolc · atletizm kafilemize katılarak tek• va dOn Ko11ya ile karşılıştı ve yah .. Top ıantuıda .. Kırılma-
lt, Ç1

Qllet duyguları karış- tur · Bn iıdeki kar ve kmzanç nik işlerinde İstanbulda atletle onurlu bir zafer kızandı • dalar bilrı .. P11laşmıya başladılar. 
~,~•len bu aanayifo in gözle 16rülebilecek , elle tutula- rimize yardım :ed~cektir . Mat;saatı yaklıııyor. TorO· Bu gidiş kötü .. Amma korkmu-

._1eraeai Adına itia ya cık kadar çoktur . Yılnız uaıl Atlfl kafilemiz düakO lııtan· sun kuvveti belli .. Konya aaaıı yorum . Çocuklara gOvencimiz 
._ lr Onuru degil, ayni masıa ki bez bu kazancı göster bul trenile Baıkıa Bay Rıza Sa çıkıçak • vır .. 20 inci dakika.. Mahmucl 

~ ~ddı 111enfaatları ve ik mekle bu itle ilgili 1ah11ları veya lib Sarayın idaresinde gitmiglir. 4,30 da Kınyalalar ılkı~lar a- arılan gibi . Topu kesti • Emisa 
, ~lluıu:nayi de ifade r.t• müe•ıeseleri kıskanıyor veya da Çukurova bölgesinden çatırılan raıııoda alana çıkhl1r. Biraz aon ilerliyor . İyi bir sıçrayışla topu 

ltteuı'~ tıu devlet fabrika- onlara kin besliyoruz · Hiç bir ~tlet adedi az olmakla beraber ra Toroslular balkın umudlu al 1 Su•viye verdi . Temiz bir vuruş 
.. ~•ktea ıonra Adana zaman . Bu memlekette yOkselen en iyileri gitmiş sayılabilir . kıılarını toplayarak eabada gö· 1 ve gol ! . etti iki .. 

~ ~188iununo ••talama· her haca bizim için uluHI bir kı· Eğer glllleci Süleyman da bir rlindOler. Top sıntlrada .. Konya canını 
~

0

' lllık veya mıli· vıaç ve ulusal bir öğünmediJr. az antrenman yapmıı olaaydı o Hakem Şazi Teıcaa .. Parayı dişine takmı§ gidiyor • Korkulu 
~ •.-gı fiatları mal Bizim aöylemek iııtediğimiz ıu• nunda iştiraki puvan almamız için bu sefer de KoDya kazandı. Ne an'ır g~çiriyoruz. Korktuğumuz 
• •ırkatınamıı gibidir. dur ki devletin yilkıek ıığtnt111 çok faydah olac•ğı 1Dpheaizdi ·. köt& şanı .. Bizim çocuklar yine başımıza geldi . 23 Oncü dakika· 
laa 1

' ıhcıda vardır. ve kaynıcı kınunlariyle teıvik Gençlerimizin lİstınbul eaha- rllzgirı göğüslerine , güneai göz· da birioci gol yedik .. Bizimkiler 
.:tılc ekimi emniyetli gören ve çok kazanın bu gibi sında kuvvetli rakipleri karıısın- lerine aldılar .• koıuyor . İyi anlııma var . Gol 

~ L. 
1 

durum almııtır. kuramların ve: bilh11sa dev · da ilk d~fa beraber koşacakla- Oyuna Çukurova baaladı. ilk olacak. , Ofhyt .. Çırpınıyoruz 
\.ı.. llllt 'L.t l f b k ~ tt.'!'tl~ lq gtla önce bir lelin mıh o an bir • ri anın randan sahayı yıd1rgamımılar1nı akın oe iyi : Fakat avut . dııarda .. Topu yine kaptık . Kı· 
~°'dG e bu haber bizi pamuk fiatlarına karşı vaziyet v~ iyi aonuçlar alaoalannı candan Top ortalarda .. Her iki takım leye sokuyoruz . Yine ofsayt·· 

._~ Göya Kayaeri fab- - Gerisi ıiçüncü say/ ada - dileriz . birbirini deniyor . Bizimkiler a· 32 İnci dakika NIZım topu 

-~~: ~muk ~mak _,-----------------------~ ~mli .. K~~nm ke~~e~un· gqü~e~.~~ M~m~ kı~n · ~ balunmaı ve e- , I . . . b .. .. · .. 
1 

. b .. .. .. .. diği belli .. yor . Muzaffer çıkıt yaptı . ilci 
~" P•muk alabilir- nsan enerJısı, utun enerJı erın en uyugu ve 5 iaci dakilc•d• Konyayı kor· kiıiyi atlattı. Topu Necatiye aıır-
, ,~lcıi tılcdirde dıı pa· en yükseğidir. Çünkü bütün enerjileriinsa~ yaratb. ner .. Emin çe:kiyor. Misafirler dı . Nıcatinio ayağı ile llçllnc6 
1... ~. d ~•tirteceğiz) de- T tehlikede.. Amma gol olmadı • golü y•ptık . Anlatıldı muhakkak 
ı........_._,~ iıı iıiUiiimiz za 20 ilk - t:Şrin Pazar Top Konya yarı aahasıoda.. yeneceğiz •. 

• So ık Ve ihtimal ve Güaeı ve rüzklr vız geliyor bi- Konya ilerliyor . Nuri keıti 
" ~- ljrendik ki bir Genel nüfus sayım_ı zimkilere .. Sıkıştmyoruz. iyi bir bu akını .· Top ayaktan ayağa 
~ ~ Zlaıın teessürle · ıkın . Yiae avut •• dolaııyor . Necati, Suavi ve Mu· 

'it heyret etmekten Bize Türk Ulusundaki bu enerjilerin en doğru Topu onlar verdiler .. Biz al· nffer mllaelles yapıyorlar . Kon 
ı._ lbıdılc. k 1 dık ve saldırıyoruz . Sığ tarafı · ya tııkın Necatiyi &ardılar . Ne 
~~llaal laramumu sayısını tanıtaca tır. mıı akıyor. itte top eola geçti. çıkar. Suaviye paaı verdi. Suavi 

~ 1•aaıanın en hH- Başvekalet Amın Necati 1 bizi utandırma · çekti gol ! Etti dört •. 'llcla 1avurduğn bu ı istatistik Umum Müdürlüğü 1 dı .. Yerinde bir pas verdi Mu- Haftayım aonu yıklaııyor . 
~d~? ~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ uffeu .. Ş~!G~... 

1 
-GuWd~dün~~ya~a--

Dofiuda 

Hükumetin doğu illerimiz için 
yeni kararlar almı§ olduğunu Anı• 
dolu ajansı bildiriğinde okuduk. A
nadolu'ouo doğusu demek, Osmanb 
imparatorluğundan devr aldığımız 
yurd topraklarının en bakımsız, en 
geri parçası demektir . 

Biz Cumuriyetçiler, bu memle· 
kette sömürge baymdırhğı, yani bi 
zi kuru çölden ve yoksul halktan 
ayıran Paravana'lar yapmak istemi· 
yoruz . Biz ekonomik ve soysal ku
rumlan ile, Üdtünde 20 inci asır in
sanları ya§ayan modern bir yurd 
kurmağa çah~ıyoruz . Anadolu top
raklan ve balkı için böyle bir ideal, 
ancık Türk olanın kafasında doğup 
gönlünde yerlf'tebilir • 

Kökten bir kalkınma hareketi 
içindeyiz , Kök, Halktır , köydür • 
Osm:ınlı imparatorluğu halka ve köy• 
lüye, sömürgeciler gözü ile baktı • 
Onun uyanmasandan, toplanma11n
dan, el emeğinin pahahlaımasındın 
korktu . Biz, bunun tamtersi, büyük 
yığını Kamilist rejimin bütün dava· 
larıoıo temeli olarak almaktayız • 
Kamilist rejime ulusculuğun üstün· 
de iusaniğ birdeğer .. veren özellik 
budur . 

Bizim balkçıhğımızm baıhca 
ayırmucı köyde devletçilik olmak 
lizımğelir . Köy nerede bırakılırea 

ort.'1u kalır: Demiryolu, kırk y•lda 
Sincan köyünü kırk adım ileri yill'ü· 
teq:ıedi; Ankarada on §U kadar yal· 
dan beri bir devlet merkezi pazarınıb 
bütün imkiolan Kalaba köyünü ye
rinden oynatamadı. Devlet, ne rayı, 
ne yolu, ne elektrik hamm, ne • 
kanalım köyün kapısma getirip bıra
kamaz: Devletin köydeki iti bunlar· 
la bitmez, bunlarla başlar. 

Devletin Anadolu doğusunda bir 
reorganisation işine başlamasından 
sevinmiyecek Türk ulnsçoıo yok• 
tur. Bu topraklann yolsuz, okulsuz, 
bakımsız kılmasından biz auç~ tt.. 
ğiliz: Fakat ilerlemesinin ıerefi bi· 
zim ol11caktır. 

Her medeniyetin en göze çırpan 
vasfı , tekniğidir. Büyük halk yı&ın· 
ları hangi teknikle itliyorlaru , o 
tekniğin medeniyetiodedirler. Bizim 
köylümüzün bu medeniyetin telmili 
ilt: yabancılığı, kapaaite eksikliğinden 
mi 11:eliyor? Gidip eo veni makinf"· 
feri kullanım fabrika iıçilerine h•· 
kınız: Hepsi eğn doğrudan doğraya 
değillerse, bir göbek a~ırı köylülerdir. 
Ankara'da çocuk bakar gibi bahçe 
yetİ§tiren insanların çoğunun belki 
yakın hısımlan, henüz, köyünde or• 
man yıkıyor ve ağaç söküyor. Türk 
köylerinde bir asra bağlı gibi görüne• 
büyük kalkınma, hakikatte kısa yıl• 
Jara bağlıdır. 

Büyük meseleyi Kimalistl,.r ce
sareti ve ölçüsü ile ele alalım. Yöne• 
tim mekanizmas10da yeni bir ödev 
unsuru yarat11hm. Halkçılığı, (folklor 
hava \'e ko§maları içinde tadıp, gtlb
reden ve kerpiçten kaçan Türk gen• 
cini köyde çah§tırahm. 

Genç cumuriyetin en ya§h an•na
sı kırar verince ba§armaktır. Anado
lu ajan11nan, ancak, genel hatlanm 
bildirmi§ olduğu doğu Anadolu eıya• 
sasının pek yakında canla ve parlak 
sopucular101 göreceğimize güvenimia 
tamdır. 

F.R. Atay 

Yugoslav yada 
Kabine aleyhinde cere

yanlar başladı 

Belgrad : 26 ( A.A ) 
Yugoslavyada kıragu yovaçda 
birleıik partiler tarafmd•a bir 
miting yapılmııtir . Eaki harp de 
mokrat paıtiıi bıılcanı bugünktl 
kabineyi tenkit etmiı ve Sırplarla 
hırvatlar 11aaında bir aolaıma 

yapmık.~kabil olduğunu aöyledik · 
ten ve Franııa küçllk anlatma , 
Balkan aalaıması ile elbiıliği y~p
m • '< v~ Bulgari atanla bir yakın· 
lışma vücude getirmek lehinde 
bulunduktan ıonrı Sovyet m&ra• 

c11bn1n da· tınınma11nı da mevzu•-. 
bıhaetmiıtir • 

' 
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Ş h 1 ti 1 Mısırın batı 

a ane rezae er... Şehir Duyu ki arı 
1 

n_.,ı_a,_ın~~ 
Habsburg sarayında Kraliçe sandal- :.________________________________ Mtsır başvekili Nesin~SlnJ" 

k . . b . . k . k Zafer bayramı S h d b ..., 1 1 ttalya-Haheş ihtiltı.fı k:ı~~~d' yasına oturma lSltyen lT ÇlÇe Çl lZ ey an 8 ogu 8fl ar Mısırın alacağı durocn h~ c:oı~· 
------·------ proğrarril beyanatta bulunmuştur. ~ 

Viyana gızeteleri, barbiu bir benden istediğini öğrenince, şa- ' e• • •k• d• "' • • • d şa demiştir ki: ·ııcrııı' 
türlü ilin edilemediği şu suadı şırmaktan ve .. Kıalı çok küçül- 1- 30 Ağustos 935 Cuma iri On 1 1 Ve ıgerl yırml yaşın 8 Bu alandn Mısır ı lng~ ttcbd' 
kendilerine iyi bir it buldular. müş görmekten kendimi alama· günü zafer bayramının yıldönÜ· iki kişi bog" oldu . . bir müttefiki sıfatile bo.re c 

imparatorluk devletinde Saray mıştım. müdür. Bu günü bayramak (teı'it lunacaktır . fl'l•h' 
1 adamlarma arabacdık etmiş bir "Kral beodtb çiçekçi güzel etmek) için aşağıdaki tören (me- ------•"------ Mısır Sü bakanı Ah ~~~ 

ihl\yarın "Şahane reZ1letler,, etra. Roza Benkoyu istiyordu. rasim) yapılacaktır: Seyhıo ırmağıbda son iki gün suya girerek zavallı yavrunun ce- paşa Mısırın batı sınıriarı~zotc 
fındaki bildiklerini yazıp duru- Bu güçlü, kuvvetli, güzel, etli, 2- Adana garnizonunda bu- içinde biri on iki ve ötekiıi yirmi ıedioi bir ken.,a çıkarıyorlar . mevkilerini teftiş etmek u at;ıt' 
y-0rlar. caoh dilber, Viyana civarında bir lunan bütün ıubay ve sütl işyar- yaşmda iki kişi boğulmuştur • Bu meseleyi duyan Cumuri· hafta içinde seyahate çıkıır~,,ol ~ 

Arabacı şahane rtzaletler ha bahçevanm kızı idi. Bahasının ların (memurların) tebrikleri saat Bu boğulmalar bakkmda altlığı· yet genel savaman yardımcısı Baba Abdülvahap paşa , :,ü b~oUl~ 
tıralarından birisini şöylece an- yetiştirdiği çiçekleri, o zaman Vi· 7 de subaylardan mada işyularla mız bilgeleri aşağıya yazıyoruz: ve hükumet Doktoru Hamit; ce· hesabına yapılan hudut ) 

!atmıştır: yananın en kibar kafe konserle· diğer zevat ve halk mümeasille· Eski istasyon bölgesinde otu· sedin bulunduğu yere gelmiş vcs da kontrol edecektir. btl~n 
"0 zaman henüz:gençtim, sivri riodeo oları Ronaker köşesinde rindeo iıtiyenlerin tebrik ziyaret· ran Ramazan adında birinin on muayene sonunda çocuğun hoğu· ElbelAğ gazetesi Mısı~r o:ol • 

ve güzel bir sakal çenemi süslü· satardı. leri cfo raat 7,30 dan 8 ze kadar iki ya§larmda Mehmet adrndaki tarak öldüğü anla§ılmı§ ve gö· metinin batı sınırlarında~ ~urd 
yordu. Bsşımda ipek ve silindir Aldığım emri yerine getir · tümeu kdragahında kabul edile- çocuğu gezerek kurabiye satmak- mülmesine izin verilmiAtir . · ı k mutanlıgı ·o' 

k k k Cektı·r. :ıı rıze gurup arı o e ııccı I' 
bir §ap a, parıl parıl parlardı. Ah mek için güzel çiçe çiye oıtum: tadır • Ötey gün demir köprüye Ç d Ab d ğ-unu haber vermekte ~ ,.

1
• o 

B Ad d b § ınarlı uramın a me .., tc 7 

o zamanlar ve ah gençlik! - Senı bir zat sevmiş .. De- 3- u törene, ana a u· gı"dı'yor . Kurabiye kutusunu bir 1 varı· binici guruplarının •··t·cJ r 
ı l Remzinin çıftliğinde çalışın s J\ 

" şim arabacılıktı; fakat ıüfli dim. lunao kıt al arla bütün süe mü- tarafa koyuyor ve üç parçadan ·ı l . 1 d M b nncag· ını da ilAve eyleıne •il ' 
b ı · b · ı b- maı oğ u yirmı Y•t arın a a • ,., , arabacılık değiJ: yüksek ve .kibar Kız ne bir hayret, ne de ir etsese erın sü ay ve ışyar an u· ibaret bulunan çamaşırlarını çıka· mudun yıkanmak üzere Seyhan Mısır Sü bakanı bu k~, lo~ 

arabacılık! Güzel bir arabam var· sevinç göstermeden sordu: yük üniforma ile, sivil işyarlarıq rıyor ve köprünün ayımnıo bu· komutanlığına bı'r yültsc."' ... ı.·ı 
kk ı l a':' ırmağına girdi ti ve suların akın •• • dı; arnbamın atları, temizlik, gü- - Yüksek mevkili, faraza bir ve teıe ü lere mensup zat ar res· luoduğu yerde ıuya gitiyor . tısına kapılarak boğulıiu~u ve ce . Sübayının tayinini ho!etı bU '31 

zellikte birinci derecede Saray baron mu?. miğ ıiyab elbiseyle İ§tirak ede· ı·sıemı'ı:ıtı'r. rıeyeti vekıle 
d ı kl d' Çocuk biraz açılınca suyun a· aedio bir gila 1 sonra bulunarak -ı \ atlarına taş çıkartırdı. Otomobil- - Daba yüksek bir a am.. ce er ır. 

1 
b 

1 
b k ._ ld h b onaylamıı:ı.tır. eı';rV' 

4 S 8 d fi k A kıotısına kapı ıyor ve oğu uyor. ir enara çı.arı ığı a er ve- ':)' ,,, ler, lüks hayatın ha gUzei k11mı· - Bir Kont mo?. - aat e. t m ararga· d ğı.I • 
B f II hından har•ketl• kıt'aların top Zavallı çocuğun cesedi Kayserli· rilmit ; Cumuriyet genel sava· Ingiltero, Fılistin ° •tllş~ nı da tarihe karııtırdı . ir çi t - ayır.. ... ... tış'Jo.t) y 

güzel at ko§ulmuş, süslü ve gü- - Şu halde bir Prens ol1a landğı Kumluk alınına gidilecek, lerin bahçesinin aaüne kadar ıll· man yardımcısı Şeref ' hükfi· rmda dahi süel ta ; si yıı'~,I 
zel bir arabanın haımetioi, ben gerek! ve efrıf tebrik edildikten sonra rükleniyor . Bu sırada kenardı met doktoru Hamid oraya gide- tadır. Elbetağ Keze e ıı liıır ,. 
otomobiller da bulamıyordum, doğ· - Hayır kızım, hepsinden de topçu alayından en genç bir SU· oynamakta olan çocuklar ırmağın rek muayene Ve incelemede bu göre, Hindistaudan H~Y~ i \'O r 
rusu! yüksek.. Bir Kral, Sırbiatanın bay tarafından Baş Kumandan üzerinde bir çocuk cesedi görü- lunmuş ve l\fabmudoa boğularak mücehhez iki alay ge 01 ~ wt l 

l k lar Bunların haykırı11.Jarı iize o .. ldüöü anlaşılmıı ve gömülme· lar hemen Filistin doğu · "Mesleğimiz icabı, birçok ışk Kralı Birinci Aleksandr! savaıanın tarihçesi anlatı aca ve yor · :ıı • • 

rezalttlerioe, hem de yüksek mev· Bu son~ sözlerim üzerine geç Tüm Komutan tarAfından söyle· rioe bir kaç kiti oraya geliyor ve sioe iziıı verilmi§tir • gönderilmişlerdi~ · . de ııi"s 
kili kadrn ve erkek1erin gizli aşk kız metanetini kaybetti, fakıt nectk birkaç sözden sonra _....,_______________________ El'ehram gazetesı or ııııı 

maceralarına bizi ıahit kılıp dur- kendini çabuk topladı ve: verilecek emir üzerine tören Gazi enstitüsü Okurlarımızın Yumen hükftmetle~iııine ~tıl>', 
muştu Ve ayni zamaoda benim - Ne ise ..• Turnayı gözünden geçişi için tertibat almak Uze· rını ıemin cıtmek uze; 1'k

0
Je ' 

gibi lüks arahacılarıa her birinin vurdum, demek! Dedi!. re kıtaat, okullar ve teşkkküller cikayetJerİ Habeşistan, San'a ve ~ :ı8r1nı ~ 
bir prensi veya pren esi, bir kon· Ben, Kralan bu genç kızı, bir oldukları· yerden geriye giderek 2- 20 eylQla kadar ta- W teşebbüslerJe bulundu teŞ0:1~6~ teıi, bir yllksek kadın mll§teri&i geceden fazla yanında tutmıya· hazırlanacaklar ve ikinci bir emir· lebe yazılacakbr H 'd 1 x maktadırlar. fakat bU g re 

1 b 1 k. ayvan pazuıoa gı en 46 am 
1
. z fe JI 

buluourdu ve biz onların bir nevi cağını sanıyordum; fakat tıbmi· e tören geçi§i •§ ıyaca tır. -·- borularının bir kaç yerdea patlak karşısında gerek l .ıco 
1 

oıı,...... 
yardımcısı, yaveri, mabıem esrarı aim doğru çıkmadı. Bir hafta 5- Töreo geçişine topçudan Gızi coatitüsünün bütün kol verdiği ve burada o çıkan fena ko· Yemen hükilmetlerı ita Yf }ıı1' 
idik. içinde Roza, t.>alıçevaq kızı, Kra- mürekkep bir. yaya bölükle mü· larına 935 _ 936 ders yılı için kulardan 

0 
çevrede otoranlarm ihtilAfı karşısında bitors 

"Bugüalerde Avuıturya sara· lıo en ıevdiği lir kadın olmuştu. rettep bir tabur ittirik edecektir. talebe alınacaktır • 2 Eylulden sıhhatlarının bozulduğundan önem· !arını bildirmişlerdir/ 
yınıo • aok umuru aazırı,, yani Kral ile Rozıyı her giio ko~ulara, 6- Tören geçişine girecek 20 eylfile kadar tııebe ya~ıla· le şikayet eJılmektedir. J 'I~ 
otelci madhm Şaber'den fazla zevk yerlerine götürüyor ve gez- kıt'alar, okullar ve ulusal teşek· caktır . Urayın bunu biran önce onar · K l i t 
bahsedildiği içio hen de bildikle- diriyordum. küller saat 7,30 da Kumlukta 27 - 28 Eylülda öğretmen O· ması 1Az1mdır . a~ ~ 
rimi ıöylemek zamanı geldiğine Bahçevan kızı, derin bir ıaa· (bağlı krokide göıtuilen yerlerde) kulunda sına~lar yapılacaktır • § Muhacirlere verilen bajlar- u1'r ı 
kani oldum. Emin olmalıc lbım det ve zevk içinde yürüyordu, toplanmış olacaklar ve oranın in Lise ve altı yıllık illıc öğret· dan ·mühim bir kısmının meyva Dün bir allamıo P~ıııl re!• 
dır ki, bunlara ben şimdiye kadar yaşadığı hayata adeta inabmıyor, zıbatı, Merkez komutaniyle (Em- men okulunu tamamlwmış olab· ağaçlarının kesilı:rek odun yapılıp zin fabrikasında yeo: 

10
..w,, 

biçir kimseye ıöylemif değilim! rüya gördüğünü semyordu. niyel iıyarları) tarafından bera- lar mubte!=f kolların stçme llna- satıldı~ı ve buraları birer tarla birini verirken kalp 0 ~ti~ tl4! 
Biz, madam "ıher'in en kuv- İAid tuhafı Kralın da degriAmia berce temin edilecektir. 

1 
·ı mÜA ve keyfiyetten P 

-s :ıı ~ ,. cına almır . haline soku duğundan şikayet edı -. 
yetil muavinleri, maaı ız, fakat olması idi·, herif sanki ele geçmez Bu iş için Merkez ,komutan· k h . ·ı . haberdar edilmiştir. ı;ııo' 

Resim - iş ve beden öğre . me ta ve unun bnüne gecı mesı n e eadık memurları idill! birşey bulmuş gibi azamet satıyor· lığı emrine topçu alayından (15) ı'stenmektedir . Bunun, bu adaoıı t'ı?tİ ı.i!'I 
P d f d tim kollarının seçme ıınacına l ge9 o Çok defalar, bir prens, bir du. Çok parasmı aldım, Allah er verilecektir. erakc-o e e ra ıo H k·' ~ h 1 b h den ve ne suret e 

en az bir yıl ilk okul öğretmen- ü umetın a11"cı ığa ve a · 
kont ve ... bir hükümdarın seçtiği, taksiratını affttsin, bu Kraldı dı- kendilerine ayrılan yerlerde bu-

1 
ceciliğe son derece o"ncm verdı'ğı' aranaınk\aJır . ·, 

k liğini başarıkla yapan , beş yı •f> beğendiği veya sevdiği kadına biz ''ara sürtecek akıl hile yoktu. lunmaları kıt'alarınca ve Mer ez lık ilk öğretmen okulundan çık· ve hatta Ermenilerden bırııkılmış ilimiz b~I' ı,I' 
davet eder, madam Şıher'in ote· Rozanın kıymeti o kadar bü· Komutanlığınca temin edilecektir. tarla halinde bulunau yerleri mey· - rJıt 

l k d k mış olanlar girebilirler • 0 Y" 
lioe kadar da gene biz götilrür· yüktü ki, bu kız nihayet Sır his- Böy e pera en e olara tüm va yetiAtirmek :şart ile isteyenlere Yu·· ksek tastikte 
d -kı F k b h b'l ki k Ah d t l b' k 25 yaşını bitirmiş olanlar , " Q u · ' at u usuıta herhangi tan kraliçesi olmağı ı e a ına ararga ın • op anıp ır uman- bedava dağıtıldıx.ı bir sırada ,iba. .--- · · 
h. · k R d ı d · d '-1 d' Türkiye Cumuriyeti yurdda§ı ol· ~ --~ b 51 ır vazıyet arşısında ağzımızdan sokmuştu . .Fakat bir gün oza, a a tın • gı ece11 er ır. zı kimselerin bu yolda yürüme- 11ase ç 
bir harf bile çıkarmazdık. aao'atı· Viyaoaya geldi, arabamla bir yere 7- Tören geçişi §U sıra üze· mayanlır, örgenlerjnde bir eksik- leri hiç te doğru değildir . ilgili ilimiz özekl ~uıasttl'l •fi~ 
mızın bihakkin eri idik! kadar götürdüm, bana: rine olacaktır: lik, trahom ve bünyeleri~hulaşık yılı bütçesi yü se ıığ11 0 

.. b ı ğ ı l katların huna asla meydan ver· 1 kt 0 tıbeY Bugün eıbık Sırbistan kralı _ Yakında Kraliçe olacag~ım! Nuzika: ve surgen asta 1 1 0 an ar, ıe- ve iç bakanı 11 
· b ı k miyeceğini ve bu yolda yürüyen ve Obrenovir. hanedanının son hü· Dedi. A- Topçudan mürekkep ya· çım sıaacını aıarmayan ar a · rilıniştir. fı·~tı 

~ b ı d'I 1 ve yürümek isteyenleri şiddetle k ~ kümdarı birinci Aleksandr'la Vi- Bundan bir müddet sonra, ya bölük. u e 1 emez er· Sarımsa 
0 V ·1 k b ı · 1 A cezalandırmalarını bekliyoruz . 

yaoa'nıa çiçekçi güzeli Roza Ban · Kral Aleksandr ve kırısı Draga B- Mürettep topçu taburu. erı ece ege ve ıaır ma u· ~. 'ırı'Idi&İflJ ,,1 
' "ld .. ··ıd-k b' k n C J d mat için kültür direktörlüğüne baı K d ? t t' 1 Y lco oun macerasından bahsedcce- o uru u ten ır aç g D sonra - an arma. u uz mu. Bu yıl oz yatış eı..ıeı f.·ıı. 

R V d b . d l r.ı D E · ı vurmak lazımdır . <t •·· ~"' ğim! ozaya iyana a ır a ıa ras, a· - mniyet ınar an. komşu illerden de b'ııtllı:ıııı'ı 
0
, 

"Bir akşam, aşk işleride malı . dım, bu defa: F- Okullar ve ulusal te~ek- İlbay hastaneyi gezdi ısırılan sığırlardan sarım"ak çok 1•z s'l 
remi olduğum Ar"idük, hana Şa- - Kral eğer heni Kraliçe yap- küller kilosu 50-60 kuruşto.rı 

d k l d·ı · kr B · s T · • d yirmi yedisi öldü her'in oteline mfiraraat etmemi say ı, al e 1 mıyece 1
• en ış - ören geçıoı esnasın a ilbay Tevfik HAdi Baysal; dün tadır . J'/'/ 

emretti. Karlı bir iş olabilecegv ioı' leri tanzim cdrcektim, hiç bir.şey tribünde hükumet rüeusiyl~, çaır... · ı .ı - <l ı k " ~ 
~ öğ euen once yanın a sağı ve K Oı• 

dü~üoerek (Habsburg sarayının olmıyacaktı! Dedi. rıh olan ve Tüm komutanı maiye sosyal direktörü doktor Hüsnü Mu- Bundıo bir ay önce Erzinde OZ ~O 
aık nazırı) olan bu kadına hemen Buodın sonra Rozayı bir da- tiyle birlikte bulunacaklardır. hiddin olduğu haı<le ~1eınleket bir kurt beş kişiyle elli ıığırı -:-::i)'B tJ, 
mürncıat etıim. h görmedim, ne olduğunu bil- 9- Tören geçişi yıpao kafile, lıastanesino giderek incelemelerde ısırdığı ve ıığarlardan yirmi yedisi- 20082 na rlfl" dl 

•Beni hemen Uçüncü katta, imyorum! Tüm l>i.,ası, Divanyolu, İatasyon bulunmuştur. nia öldüğü baytar dayreaince ha- ilaçları 11,ıı gizli fakat çok lüks bir daireye -----• •·------ caddı si, Yeni otel, Abidinpaşa ber ulınmış ve orada icabeden ·oce ~sP 1 ı 1 

götürdüler; burada fazla miyop, K J cacldcsiylo taşköprüye gidiltcek Dörtyol İlçebayı fenni tedbirler alınmakla beraber Ziraat dayraıı d• 1~4 ~i ırı maz cam keyfiyetten sagv lık ve sosyal Di- vııda bu vıl l(oıtUJl .. 363 kısa saçlı fakat saçları lnıoı kap ve lıuradan yerlerine dönecekler 
7 

·ne (... Mcı 
J "dd~ b" .. .. ·1 k - -- d' Dörtyol lıçebayı Abdürrohman rektörlügvüne de haber verilmiş· cakta 990 , Y1 ıe nmıı cı ı ır musyo ı e arşı- ır. kal s 
laıtım. Bu müsyüyil hemen tanı· Gorki şehrindeki c ıım fabriko.- 10 - Uray (Belediye) kilrsü· izinli olarak şehıimize gelmiştir. tir . dan 20082 port• b'' ıı 
dım: Sırbistan Kralı Birinci Alek- sında yeni bir cins cam keşfedil- söyle tribünün Tümden gösterile· Isırılan bu he§ kişin şehrimi· ilacile ilaçlaoın•I. f/e "'f' 60 

sıodr Obronoviç idi. miştir. Bu cama iki metre mesafe- cek yerde yapılmasını, Bayrak ve yen okullar ve halk iıtirik ede- ze getirilerek ve kuduz tedavisi buralarda biriocı 51 
, 

Bu Kral, malfim olduğu üzere den atılan yumurto. büyüklüğün- dallarla süslenmesini Şarbaydan cektir. ~ltına alınacaklardır · rilmiştir . .
11

cif' ,.
1
e 

deki taş ve çelik parçalarına mu· ı.. ı>•rl "t." karısı yüzünden ve onunla birlik- rica ederim. Fener alayı aut 20 de 'fümen Merkezdearoı 1 .., 11 1ı: ıJ , , 
kavemet etmekte ve kırılmamak- K 1 , ak• ..... ı' 

te bir isyan neticesinde katlecJiJ- 11- Topçu alayı törea geçi· ı lcarargAbından hareketle uru- rile de sava~ Y ııao11'1 I 
tadır . 1 G k 1 1 v bs§ .. J' ( mitti, yerine de Marsilyada bir ıioden sonra bir sahra takımını köprü, Uray ve Hükumet öoüo- Ö gözet emesi tibat alınoıag• ı•' 

ıui1'ıstla öldürülen Alek andrın Bu camın otomobil ve vsgoııls r Kumlukta bırakacak ve bu takım den geçec~k ve tümen kararga Merkez finar11<:ılll·;iİ 
için "Ok ehemmiyetli faiJeler temin h d b J)·· .. ğl d • k , bahası Birinci Pi yer geçmişti. v saat 12 de bir defoya malı us ın a u İ§ bit~ccktir. un o e en sonra o un an to•· rlu·· g"' 

1 
•. 
1 

..,9 ~·1 cdebilecer.i anlaşılmış ve çok mik · · k' · · 755 ·1· • " Kra1ın benden ne istiyeceğini tıı olmak üzere 21 pare top atacaktır. 13- Seyhan ilbarlığma, Şar· taıyı ı nesımı mı ımetre , ~ ... -ıel "' 
h • d • d 1 tard.ı isti hsoli için emir verilmiş- B H B k olup en çok sıcak 36 ve en az __.-. - "v J ,, ta mıo e emıyor um: ya nız ona . 12 - u günün büyüklüğü baylığa, alk Partiıi aş aohğı· kofordtl ,1P 

1 ICadar biç bir hükümdar karşısın· tır · kıt'ı sübaları tarafından erata an na arzedilmiş, ıüel kıt'a ve mü· 11cık 22 sıutıgrattı · Erzurum 01 1 ~( 
d b 1 d .. · '' t b f h' p f l l k .. d" J ı J d M k K Rutubet vasatAı 01 •16 olup y .. I · ı·V · e ataudık~ı..t::rO · 1 B O unma ıgım l)'ın U a ır ---- aranı• _.....,__ atı aCn Ve era\R gun UZ Ve gecr. eıScSe ete aa arma ınta a O· /O "ı sıp ıgıo .. d'C6P v (J 

hisle titriyordum. Bııgüu olsa me- ı -..- 1 eğlenceler tertip edilecektir. Ge mutanhğına yazılmış, Türk hava güoey batıdan aaoiytde 6,5 met · merkez finans 1 ş ve 1~ ~ 
lelik bile \'etmezdim ya .. oe ise, Boş yere harcama ve har- ce ayrıca fener alayı yapılacakhr. kurumu Başkanlığıoa, Emniyet re hızla esmiştir . öd~vinden ıyrtlOJ' joJi•' 
bunlar o zamanın halleri, işleri cıyacaksan yerli mah al 1 Buna topçu alayından mürettep direktörlüğüne, Kfiltür diretölü- 1 Siiel gök gözetleme durağı kalcten muaoıeJat 
idil Hatta o zaman bile Kralın , .__..,....,.._ ....... ,...____ bir bölük Tüm Bandosu ve iste· ğüne birer ısuret verilmiıtir. . utanmıştır· 



----....-----··---------~~ 
Fiilden yapılan isimler 

~ - 16 
' Ollc:e f 'J lli11ıı, .• •ı den ç1kan (ha-
\ıe rını ılalım • Eskiden 
l, l\rrııetn eayarlardı : 
~' a''' lllııtar : okumak 
1' l' lfif ın11tar : okuma 

'"" ıt lllaatara : okumak-
t, ll 
t ,,,,i 
•, l ınaatarı : okuyuş 
~i ' 111rni mastar : atım 
~l lllaatarın köküoden çı 

'•de fu oormıları arı 
~· 
hıı t~ler de karıılarıudrı· 

ı' '1nw1c 
1' .... a badeı : a, e, u .• 
• l\t f• '.,.. 1 ıyet : t 

l\'lll' ' ffaı (ıye1 t : m 
I o uş - etat) : e , 

l' liırek 
~' Fi'l et (ıctioo) ; § 

1 ese · k ( ~in· rı : , a ı ' u •. ) 
~ 1 de buraya katmalı. 
L.."'.' •llleka "l .. l. ~'rc1 n, a et ısım erı-

de b • 11 ayıracağız . Fiil e 
~ u takımı ekliyebilir-

•••· bllıı 11 lllgat) 56 ıocı sabifa-
gıL llt ' ' 
"'ltt' tçın ( gu, ka ) ekle-

fİtıl •1or • 

ı.; ,~~illa , tuhsi , argo , 
'hı ~le kullanır . 

) Pçık , peçenek ve 
diyaaun Yerine ( sı- su) 

~ltı or · Ôraek . 

t.r ;ıu Jir ermas- bu du
~ ,, ktildir . ) '"'k lltııı uğur tekül ) bu 
L"h 1b•ınao değil , iımi 
-.-ı_fd lçkı . 
~ttı'11 dıbı başka ekler 
~ iti,d · Y ılnız bütün bu 
~' roıa' ( k ) hadinin mil· 
1 ı._l'fi ~lıcıjanı analım . 

''-••ı •un asıl •nlam ölçü· 
~" \1 ) lllefOllük olduğu 
~-.~onunla yap:lan ieim· 
w"''b~ 1118 oluyor • Zaten 
) b11ı da < vasıf ) esa.tır • 

re · ~tr rıın ıdıdır . Ancık 
} •hlaaundan alınmış · 
'Ilı )lrib. 

''" l 1 Yalnız ıesli tek ) '"' •n . . tt~ı· Uımler aalında 
6, . lrıde idi . ( g ) ler 

'd, 
QıefuUnk - ( eseri 

fiil ) norm ası var . Y epılmıı şey 
demektir. 

k harfi gene bu yoldan zaman 
ve "?.ekin isimleri yapıyor . 

Alet ısimlerinio ( fail ) anla· 
mına yapılan sıfatlardan çıktığı 

da bu düşüncelerden kolaycı an· 
!aşılır . 

Öteki eklere girmeden yukar· 
da yazılı yedi ek ile yapdmıı söz
leri kılavuzdan çıkarılım : 

Sevim - Cazibe -
Yüküm - Mecburiyet 
Dilrüş , cete - Cehd 
Dürmek ( lef, proyer ) de 

mektir • 
( Cete ) ye gelince radlofta 

tam olgunluk anlamına ( cet ) 
harfi değiıme"le ( yel ) olur . 

Fakat bizde bir ( çetin ) sö. 
zil varki buna yaklışar . 

Oturum - Celse - Seance 
Sıtma 

Satış - Beyi 
Sa hm 
Buna ( satı) yı da rklemeli . 
Buradaki ( ş ) müşareket an 

!amma fiil ekidir . Ona göre fiil 
asli maddesi aynen eksiz olarak 
isim gibi kullanılmış demektir . 
Bu anlımda eıki IDğ•tlarda ( tek 
~üt , deği§İt ) vardır . Mübadele 
ile temas ıalamlarını ayırmak 

gerektir . 
Üle§ - Behre 
Bu da fiil uli mıdduidir. 
Ölçü anlamına ( ül ) kökün-

den çıkm11 ( bıssa ) d~mektir. 

Çıkma - derkenar 
Bulut - ebir 
Bulanmakla ilişiklidir. 
Üslerme - İhale 
Bu söz kilavuzua yıptığı ge

reldi şözlerdeodir. (Üslermek). 
Be.ızel - Taklit 
Buda yalıokıt fiil köküdllr. 

buou tutar birde (yanıı yanıut) 
ıöıü vardır. 

Ta§ıma - Nakliyat 
taııt 

Atış - Eodabt 
Ürem-Faiz 
Geçit - Mabe,r, selam rnmi 

burada (it) bem bereket hem me
kan anlamı veriyor. 

. A. Bakş 

Piyasa oyunumu 

İzmir panayın 

Halk tarafından büyük bir 
istekle karşılanıyor 

İzmir : 27 (A.A) - Auıuluaal 
lzmir panayırmı ziyaret edenle .. 
rin sayısı günden güne artmak· 
tadır. Panayıra gösterilen bu ge· 
niş rağbetin başlıca amilleri ara· 
sında yerli fırmaların bemr.n hep
ıinin ittiraki VP. iştirak edenle · 
rin de fevkalade özenle almış ol
dukları tertibattır . Yabancı 
pavyonlar ayrıca dikkati celbet
mektedir. 

Ekonomi bakam Celal Bayar 
Sovyetlere ait olmak üzere ya
bıucı pavyonların haz.rlanmasın· 
da gösterilen bu muvıffakiveti 
çok değerlemiştir . Bu arada Ce-
131 Bayar Yunan pavyooun'1• u
zun müddet kalmıştır . 

llgında büyük bir yan
gın oldu 

Konya : 26 (A.A) - Evvelki 
güo suat 20,45 de Ilgın ilçe mer· 
kezindeki Orta handan çıkan yan 
gında hanlı sekiz dükkan iki 
kahve ile inhisarlar binası ta111a 
men yanmıştır . Yangın ~Konya
dan gönderilen vesaitle genişle
meden söndürülmüştür . İki bin 
liralık buğday yanmıştır. Zar.a· 
rın tutarı kırkbin lira tahmin 

ediliyor • 

Efgan elçisi 
HudlJtdaki hadiseleri 

yalanhyor -Ankara : 27 ( A.A ) - Ama
nullah Hanın Rus ve Efa-an budu· 
duoda olduğu ve tarafduı fakir 
Lema tarafından bazı kabailin 
tahrik edildiği hakkındaki haber· 
Ier Efgın büyük elçiliği tarafın
dan tekzip edilmekte ve Efganis
taoın her tarafıoda emniyet ve 
asayişin tamamen bUkümfer ma ol· 
duğu bildir.ilmektedir . 

General Kazım ödevi 
başına gitti 

İzmir : 27 ( A.A ) - ikinci 
genel ispektör general Kazım 
oirik vazifesi başına git mek 
üzere lzmirdea ayrılmıştır. 

Fransa ordusu manavra 
yapacak 

(4 

·~ ~ • ~i1ı - Birinci say{ adan arlan -' , ,,,a 
Varşova : 27 (A.A) - Subay

lardan bir gurup Reimis civarın· 
da yapılacak olan süel manavra 
lara iştirak etmek üzere yakında 
Fransayı gidecektir . 

,,~ ~'· llhd·oyunu yapmağa 
bit . ıt savurması hiç 

~-~111 d~ildir . Bildkis 
~ lılt,d .~ __ ı§ piyasayı tut-
~~ 9ifcifkunlüğünün önünü 

A Cif,.· 1• kayırmak olmdlı
ı ~ırıın 

~ elde zorlukla moli-
~tıı k etaıesinden veya da 

deAi~ıa~ınaeındo.n mem· 
~ bııgu f~ıde görür. 
\.. nku et · ·· · · .-e asıt reJımımız 
tL 'ra ııtıu. sında hiç bir fark 

"'ltt H 
"'ik ·

1 
er alanda olduğu 

~~'tdı: anında birlik ve 
ıı~A · Bug·· b" ··k ''. 11lller un uyu 

~.18e Cif, .ı nazarında fah-
\ ~ ~e Od~r de _od~r . ~atron 

LL 'k, t · lf ı ç bır kımse · 1 
'11.ı aııa · 1 ili oı"lll ırutiyaz iste- 1 

, }'-aa, a~. Şu baldo çifçi 1 
~.'-trııntddıasile pcımıı- ' 
ıı-~ ı~'cı 

1 
k rnccburiyeti nılo 

'd lı~ta ~ -~ tışar<lcıo geti · 
~hilece:nya piyasas ile 
t. tı~tı dı>receıle ucuza 

1 'io~8a !0~ınoğ-ı gözo 
~"hrik ~ıf ~· ı ucuz f iata 
~''ı h:<:ınııı istediğifiato. 
~ .. re·· · dır . JHrıın prensip· 

Burada ya hep birden ve ya da 
hiç vardır .Şunu tekrar edelim ki biz 
her zaman dünya piyasasını tukibe 
hnzırız. Piyasanın istikrarı bizim 
f1ll büyüle isteğimizdir . Ancak bir 
çok şartlar vardır ki bı.ınları da 
düzeltmek ldzımdır . Yoksn öko
nomi alanında zararına hiç bir iş 
devam ettirilemez . 

Bu gibi hareketlerin ve inat· 
larm sonu yıkımdır . Artık bu yı · 
kıma A,{ana pamukçularının daya
nığı kalmamıştır. 

Adana çifçisi senelerdenberi 
süren tabiatın kahri altından hü· 
kOmetin yardımcı ve kRyırıcı ka
nunlarilo yeni yeni işini düıenioo ı 
koymağa başlamıştır. Şimdi iyiliğo 

Malta adası tahkim 
ediliyor 

Londra : 27 (A.A) - Malta a· 
dası ile Adendeki garnizonları 

takviye etmek üzere bu hıftl için· 
de hin kadar asker gönderileceği 
teyjt edilmektedir. 

Konyad~ nüfus sayımı 
işleri 

Konya: 27 (A.A) - Konya i
çinde genel oüfuı sayımına esas 
olan işi bitmiştir. 

doğru yüz tutmuş olan bu durumu ___________ .. __ 

bir <le kendi fobrikalanm z boz ciddi, çok düşünüşlü davranııınlurı 
meğn kalkışmnsınl ır . Zira Löyle vo kendileri kadar korşılnrındaki-
bir bozuluşta küçül cek oları pn- leri do görnıelııri düşünmeleri g~· 

muk alanı yurdun öko10mik ve rokmukteJir. Çünkü Türk ulusunun 
tb rım işlerine çok fena tesirler ya- varlığı yalı ıız bir züınren · n veya Jo 
pohilir.Vo o zaman JışarJan pamuk 

1 

bir iş bölümü nün yükselrmsi rıc , 
gutirtiriz tehdidini sı.ıvursn urk n- l ze ngir.leşmesinc llı-ğ i l butüıı ulusun 
du ~ların şokadıın söylcdiklori lıir : birl ik vo bütünlük i~·inde yük.:-el -
şeyi yupn:ak m• cburiyeti ortaya mesine ve inkişa fına bnğlıdır. 

çıkar. Onun kindir ki tecim işle · Cavit Oral 
rinde ulusııl kurumlarımızın çolç Niğde sayluuı 

-ıt.-.ouır~ ... ~·~•Wi11*_...,.,.._.,_•J:---·-- .. ÇU!V.,.~,~w ~.-~llQılPv= rre·••• .., .~a • ..,,,,,___ -- -

CİNSİ 
Japonya hükumeti ,.~0 

apımah pamult - -

az En ı;oL. 
K. S. 

Satılan Mikdar 

Kilo 

Cev a b 1n1 1 n g il iz d iŞ b a- l---:P=i-=-ya_sa__.:_pa_rJ~att~·-··---·----··----· 
Piya!la lPmizi ,, __ , 

41 kanhğına gönderdi iane ı 
iane II 

38 --
Londra : 27 ( A A ) - Japon 

ya iş güderi İlkteşrin deniz gö 
rüşmeleri hakkındaki İngiliz öner 
gesile Japon cevabını dış bakan 
lığına vermi§tir . Jıponyanın eşit 
liğin tanınmam;ısı üzerinde israr 
ettiği aolışılmaktadır • 

Kr.al~ Corç 
Finans bakanı Pesmez

oğlu ile görüşecek -
Atine : 27 ( A.A ) - Elleoi

kon melli gazetesinin Londra ay. 
tarı eski kral ile Finans bakanı 

Pesmezoğlu arasında yarın bir 
görüşme olacağını yazmaktadu . 

Cenovada şiddetli bir 
kasırga oldu 

Cenova : 27 ( A A ) - Son 
derece şiddetli bir kasırga limanı 
harap etmiş gemileri h&1ara uğrat. 

mı§ vagonlarla vinçleri devirmiş
tir . Şehir karanlıkta kalm ıştır . 
5 ölü , 30 kadar yaralı vardır . 

Leh ordusu ispektörü 

Stokholm : 27 ( A.A J - Leh 
ordu ispektörlerioden General 

Fabryci geçen yıl İsveç ordusugenel 
kurmayı General Nygrenio Lebis· 
tana yapmış olduğu ziyareti iade 

etmek üzere dün Buraxa gelmiştir. 

Musolini acıkca • • 
söyleyor 

- Birinci sayfadan artan -

Cebdüttarık : 26 (A.A) -
Glorius adındaki İngiliz uçak ge
misiyle Searcber va Voolvich 
torpitoları çabucak Maltayı git· 
mek üzere emir almıılardır . 

Paris : 26 (A·A) - İtalyan ve 
Habeş hakemleri bu gün ayıı ay· 
rı çalışmıılardır . 

Komisyon tekror çılışmısına 
yarın bıılıyacaktır • 

Paris : 26 (A.A) - Mareşal 
Hılbo uçakla büraya ielmlttir . 

Seyahat tımameo hususi ma
hiyetedir . 

Bolzauo : 27 (A.A) - Mus· 
solioi buraya gelerek büyük ma
navralarıo idaresini ele almış· 
tar • 

Roma : 27 (A A) - Roma ile 
Eritre arasındaki telsiz telefon 
irtibata duçe ile Emil Alebyoo 
arasında yapılan bir görüıme ile 
teıia edilmiştir . 

Selim Çelenk 

Antakyada çıkan (( · Yenigüo » 
arkauaşımızın sahibi Selim Çelenk 
AntakyaJan şehrimize gelmiş ve 
dün lzmir yolile lstanbula gitmiş 
tir . 

Teşekkür 

Heoüz on yaşını bitirmişken 
t: be~ıyen yu,·amlzdao ay r ılau kı
zı mız Eın~ lin cen&zesjnde bulu 
oan ve hüyük kederimize ger«'k t' 

lıizzat ve g~rtk mt:ktup ve ıelg 

ı aflı iştirak eden sayın dostla· 

rımıza yürc,"lep tcş"k[r ederiz. 
llab e,sı 

Uı/il Mı nı 'ek ı t hast a h 1ıt ııesi 
opeı;ı;tö ü 

Mozııfft.:r Akallun 
Annesi 

Fatoıa Akaltuo 

1 

EksprE-11 
Klevlaot 

Beyaz 
Si vah 

Ekspres 
iane 
Yerli "Y emJik., 

,. ..Tohum hık., 

Bnjtday Kıbrıs .. Yerli 

•• Mentane 
Arpa 
Fasolva 
Yulaf. 
Delice 
Koş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 

.... Salih 

·= .a " ~ ,; - D_nz_ kırma •• 

YAPAGI 

1 
ÇIGI T ,-

HUBUBAT 
3,15 3,20 
3.12,5 3,17~5 

2,80 3 

625 
550 

.E - Sunıt ,, _g .§ -.-m---c"""u_m_.,;bn;.;...r_iy_e_t _ ____ , 6~ 

- rcı ~;:.. - -551) 
c-.ı ::ı - " 
r-- c.ı-1 Düz karma ., 

Alfa ,, 

1-
1-

1 

Liverpul Telgrafları 
27 / 8 / 1935 

Kambiyo YC Para 
lş Bsokasındno alınmıştır. 

Santim Perıe -
Liret Hazar 6 31 9 70 

1 inci 1'. V 11deli 5 69 Rayşmark l 7 

1 inci K. Vadeli 5 55 
Fraok"li',,.aosız,, 
Sterlin "lnı?iliz,. 623 25 

4 94 Hint bazır Dolar "Amerikan,, 79 J 75 
Nevyork 10 48 Frank "lsviçrc,, 

~-----------,----·-------------------------------·· 

Yazlık sinemada 
Bu akşam 

Fransızların en meşhur komiği ile en giizel kad ınları tarafından 
bir sureti favkallldede temsil editlen 

Artbar 
Güz&I kadınlar masörü 

Akdeniz kıyılarının ılık iklimi içinde ceryıın eden ve gayet gülünç
lii sahnelerle dolu olan bu fovkaltı.d~ fılimi mutlaka görmelerini muh
terem halkımıza tavsiye ederiz . 1 . 

1 ~---~!!!!!!!!!!!__ 

gelecek nroğram: 
30 Ağustos zafer bayrmı şerefine Miltonun 

en kuvvetli eseri 

ÇIRIL ÇIPLAK 
Viltonu tanıyan vu sanııtıni tak<lir eden mııhl crem halkımıza bu 

filmin fevkalddeliği hdkkında fazla söz soülemeği lüzumsuz ad ediyoru z 

pek yakında : 
Kanlı hayalet 

5779 

5370 97 
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Dünkümacın • 
sonucu 

• 
- Birinci say{ adan artan -

konya azimkir .. işte 40 ancı da
kikada ıol taraf bot bırakıldı . 
Mahmuttan ummazdım buno •. ikin 
ci golü yedik •. Bir daha ııkıştık .. 
Orhan Ahmed hattı da iyi aola· 
ııyor . Yarı korkulu bir vaziyet 
geçirdi le, biriaci det re bitti. 

Dinlenmeden sonra ikinci dev
reye beılaadı . Hep Eminle akın 

yapıyoruz , Ne çare çocuğun aya
ğı Hkat buna rağmen tehlike ya· 
rahyor . Muzafferle de öyle güzel 
anlıııyor ki.. Necıti ıolda yalnız. 
iki kitilik iti görtıyor . Hakem 
onu ofıayt timsali addetti artık. 
Necatiden ıol bekliyoruz . Biraz 
IOara tam ıolü atacak .. DüdOk 
çahyor ofıayt 1. O inat etmiı mu · 
hakkak bir daha atacağım diyor. , 
Mltemadiynn Konya kalesini teh · 
dit ediyor. 

1ıte Emia topu ıola verdi . 
Necati , Mehmedi gardü • Meb · 
met Muzaffere , Muzaffer Suaviye 
pu verdi. Suavi beainci defa ola
rak topu kaleye soktu . 

Artık yenilir miyiz . Mlltem•· 
diyen de ııkıt tarıyoruz . Bununla 
beraber konuklarımız da bizi kor
kutuyorlar . 

40 ıacı dakikada .. Necati 
evirdi çevirdi topu kıleye ıoktu. 
Bu etti altı .• 

Oyun bitmek iizere Mehmet 
tekrar topu kaleye ıoktu . Ha· 
kem baau ofsıyde bağıtladı • 

Oyna 1 - 6 Çukurova ıampi· 
yonanaa lehine bitti • 

itte umutla alkıılıyarak futbol 
.avııına tetcl ettiğimiz gençleri· 
•iz zafar le ıahadaa çıkıyorlar . 
Vır olDD çocuklar f. 

<Tanl Bölgen 

Doktor Ali Hikmet 
Yas Gesiıinden dönmüştür.Pazar
dan baıka her gün h&Btalarmı 
kabul ve tedaviye başlamıştır. 

Adres: Kayalı beğ - Seyhan 
caddesi. No: 81 '5775 

15-1 

Seyhan YilAyati daimi Encümeninden: 
Kozanın Tılan mevkiiodeki ida -

rei huıuıiyeye aid erazide (300) 
lira muhammen bedelli saz otunun 
bir ıenel ik mahsulü peşin para 
ile açık artırmaya koumu§tur. 

istekli olanların yüzde yedi 
buçuk pey akçalarile birlikte 10/ 
9/935 günü~e müsudif salı günü 
ıaat onda vilAyet encümenine 
müracaatları ilAn olunur . 

24-28- ı - 4 5762 

Ticaret okulu diraktör
IUğUnden: 
1 - 20 Ağustos 935 tarihinden 
itibaren kız ve erkek ttılebe knyıt 
ve kabulüne başlanmıştır. 

Kayıt ve kabul şartları 
l - ilk okul şehadetnamesi ve 

ya orta okul tastiknamesi. 
2- Nüfaı kAğıdı 
3- Aıı belgesi 
4- Sağlık raporu 
5 - Talebe beyannamesi ( okul

dan verilecek) 
6- Kartooeoz 6 fotoğraf 

2 - ikmal ve mezuniyet sınaçla
rına 2 Eyldl 935 tarihinde başla
naeaktır. 

Fazla maldmat 'için okul di . 
rektörlüğüne müracaat edilmesi. 

5778 28-30 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

( Ttlrk Sima ) 

Erkek lisesi direktörlüğünden: 
1-. 1935-1936 ders yılı için okulumuza yatısız ve parah yatılı 

talebenın namzet kayt ve kabulüne 20 - 8 _ 935 snh sabahı başlana · 
cakt.ır. ve 31-8-935 cumartesi günü saat 13 te ıon verilecektir. 

- Namzet kayt ve kabul şartları -
1- Nüfus kağıdı 

2- Okul şehadetnamesi ve ya tastikname 
3- Sağlık raporu 
4- Aşı belgesi 
5 - Fotoğraf 6 tane ( 4,5-6 ) büyüklükte 
6- TAiebe beyannamesi ( Okulumuzdan verilecektir ) 

2- Orta okulların birinci, ikinci ve üçzncü sınıflarile Lise ikinci devre 
birinci ve ikinci sınıfiarın bütünleme sınaçlara 2 Eylt1l 935 pazartesi 
başl •yacuk ve 16- 9-935 pazartesi akşamı son verilecektir. 
3· - Y tıni yoklama talimatnamesinin hükümlerine göre Lise ve olgun

luk yoklaması 11 Eyh11 935 çarşamba günii başlanucak ve 21 Eylt11 9~15 
cumartesi saat 1 de son verilecektir. 
4- Lise ve Orta okul talimatm:ımesinin eski imtihan hükümlerine 

göre Lise ve Orta okul mezuniyet imtihanlarına 1 1-9-935 çarşamba 
günü başlanacak ve 2 J Eyltll 935 cumaJtesi günü son v~riJecektir. 
5- Or\a okullarla ı Liselere parasız yatılı olarak girmek istiyenlerin 

seçme sınadarma 23 Eylftl 9~5 pazartesi günü başlanacaktır.5776 

Seyhan vilayeti daimi enciJmenin
den: 

Payas kamonunda özel sayışın malı bulunan cins ve mevkilerile ıair 
evsafı aşağıda yAzılı dört parça hane ve bahçelerin mülkiyeti peşin para 
ve açık artırma ile ıatılığa çıkarılmıştır. 

istekli olanlorın ihale günü olan 10-9-935 Balı günü saat 9 da 
yüzde yedi buçuk pey akçalarile vilayet daimi encümenine müracaat· 
ları ilAn olunur . 

Miktarı Bulunduğu 
Cinsi metro yer 
Bahçe 1500 Payas 

Hane 100 

portakal 8000 
bahçosi 

Portakal 4000 
bahçe 

o 

)) 

» 

Muhammen kıymeti 
Liri! Hududu 

75 

200 

450 

150 

24-28-1-4 

Doğusu yol , batısı Ahmet , 
poyrazı yol, önü kırmızı Mus
fanın kain hahBBı Ali. 
Doğusu muğasebei hususiye 
arası, batısı Ali çavuş oğlu 
Yusuf hanesi ve svlusu, poy
roza yol önü muhasebPi hu
susiye bahçesi. 
Doğusu muhasebei hususiye 
bahçesi ve Ahmet çapur,ba-
tısı Ali çavuı bahçeıi, poy
razı yol ve muhasebei hu-
1susiye ars111, önü yol 
Doğusu Ahmet çapur, batısı 
muhasebei hususiye bahçeıi, 
poyrazı Ahmet çapur , ve 
Hayta lbrahım bahçes~ önü 
yol. 

5761 

' 

ı. 

----------------------------------·-----------------! Sayhan Defterdartıtmdaft : 
Doktor operatör Noman Bedri . 
Doğum ve kadın hastahkları birinci sınıf 

mUtehassısı 

- - -------
Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
Hastaları her JlÜn 9 dan beşe kadar Bazar b6şt Nurinin evi karşııanda 

hususi muayenehanesinde kabul eder.5698 

1 
Abdi oğlu karyesinde şarkan 

1 
ırmak garbeo Hüseyin ve Mahmut 
şimalen Ahmet cenoben Kibar Meh
met ile çevrili 42 ve yine şimalen 
Saragarben Marta ve Losyar şar-
kan havaca Selim cenuben Misis 
yolu ile mahdut 72 ve incirlik kö
yünde gün doğusu terzi A vaJik 
Vdreeeleri ve Süleyman atısı Biz · 
dikyan Serkis, poyrazı ve kıblesi 

yol ile çevrili 300 dönüm,şarkan sa-
13-30 ! ahip senet tarl•11 gşrben Artin ve 

---------------------------------------------------
D • demiryolları 
müfettişliğinden 

Adana işletme 
• • 

Akşehir-Eloğlu istasyonları arasında aşağıda mevkileri, miktarı, 
muhammen bedeli ve iş müddetleri yazılı dört mahaldeki Taşocakla· 
rından Balast ihzarı kapalı zıırf usulile her biri ayrı ayrı eksiltmeye 
konmuştur . 

Eksiltme 5 Eyltll 935 perşembe günü saat 10,30 da Adanada işletme 
müfetlişliğinde yapılacaktır. 

Bu hususa ait şartname ve mukavelename prejesi Adanada iıletme 
kalemindea ve Konya, Mersin, Fevzi paşa istasyonlarında şube ~enik · 

terinden bedelsiz olarak alınabilir . Muvakkat teminat mik\arı şortna · 
meye ilişik listede yazılıdır. Ayrı ayrı mektupla fiat verilmek üzere 
hepsine birden bir istekli kabul edilir . · 

isteklilerin 2490 No. lu A. eksiltme kanunu maddei mahsueası mu
cibince ve tartnamede yazılı istenilen vesaik ve vezneye nakten yatı
rılıp mukabilinde alınacak teminat makbuzu veya şartnameye ilişik for· 
mülde banka teminat mektubunu ve Ciat teklifini havi zarfları eksiltme 
saatinden biı saat evveline kadar Adanada işletme müfettişliğine mak
buz karşılığında vermeleri ve posta ile gönderilecek teklifierin de bu 
saate kadar bulundurulmaları ve eksiltme saatinde de istellilerin it 
letmedfl hazır bulunmaları.5735 

Kilometre 
350-359 
307-315 
421-000 
58-000 

Mevkii 
Sarayönü 
Hacıkırı 

Ceyhan 
Eloğlu -Narlı 

Balast miktarı 
9500 
5000 
3300 
4000 

18-23-28-4 

Beher metre mu- Teslim 
hammen bedeli müddeti 

110 K. 8Ay 
140 5 • 
120 3 ,, 
120 4 ,, 

Kara he t tarlaları şlmolen ve kıbleten 
yol 60 prkan obandan metruk 
tarla garben Avni paşa şimalen 
mulla Ali yolu cenuben Melek oğlu 
Sül,,yman 100 şorkan bizdikyan 
Serkis garbt-n bağ yeri şimaleo 

Gazi efendi ve Mehmet çavuş ce -
nuben kasaba yolu ilı çevrili 610 
dönüm tarlanın iki senelik icarı 

1 g-8-935 tarihinden itibaren 1 S 
gün müddetle açık artırmağa çıka 
rılmıştır . Taliplt>rin 4-9-935 
çarşamba günü saat 17 de yüzde 
7,5 teminat akçalarile birlikte mü 
racaatları ilAn olunor.5757 

22- 25-28-31 

yitik imza mührü 
Kazılmıı imza mührümü yitir

dim yeniıini kaıdıraca~ımdın yitik 
imzanın hükmü kalmadığını ve bu 
im> a ile lı bankasından başka kim
ıe ile alıp vereceğim olmadığını 

ilin ederim.5774 

Saç bedeıteninıle 
hazır elbiseci 

Hacı Salt 

'. ~ . ~ -l 
(" •. 

D. 
~ · ""--~ '• ;-.. 
~QA• 

BiRiKTiRE~ 
. RA~T ~0~"' 

\ . 

Adana Erkek Lisesi direktör1UOU11~-
ı- Okulumuz 1,2,3,4,5 ci sınıfiarının bütünleme ve 
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maları 2/Eylulda başlayıp 16/EylQlda bitecektir. 
2- Liseyi bitirme yoklamaları 2-10 Eyltllda, Jcı,-
3- Olgunluk ve Lise mezuniyet yoklamaları ve orta 

yet yoklamaları 1 J-21 Eyltllda yapılacaktır. r•' 
Bütün yoklamaları ait pr0ğramlar hazırlanmıştır · proğ 

renR1ek istiy!)nlerin okul dayrasına başvurmaları.5777 

-----------------------------------------

5586 


