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Bi; milyon Habeşli 

--

blarını temizleyerek italyan
l"a karşı savaşa hazırlanıyor 

~----------·---~----~-~Qidoğu Afrikada süel güvenliğini 
korumadan vaz geçmiyecek 

~ ''e da ecnebi devlet mümesillerini koruyan Habe§ mizraklı suı•arileri 
~·: ~l (A.A) - Dün ak· ı Cenevre : 31 (A.A) - Öğleden 
~it~ nılcbin bir hava t"si sonra Laval; Eden ile görüşmü§lür. 

L..~ ~' f dırabıa önüne geçe· bu görü§melerin mevzuunu sahıhle· 
L'.1 td·ıornıuı bulunabilece- yin hele İtalyan ve Habe§ mümeı · 
~. '. lllektedir. eilleriyfe yapılan konuşmaların 

~d.31 (A.A) - "Royter,, hasıl etmiş oldniu intibalar teşkil 
~ 18•bıba ayları bildi- eylemiıtil'. 

'-ily İki devlet adamı önümüzdeki 
le 
0~d•n fazlı Habtş si· mülakat esnasında takip edecek· 

~y~lzlenıek veya bile - leri battıbıreket_hakkında mutabık 
1 ~ OfJ. e .harbe hazırlanmak- kılmıştır. 

'~ ~tt~ır Y•şıada Çocuklar Londra : 31 (A.A) - Resmi 
-"'•'1) •nınııını öğrer.iyor· cevenler Eden ile Lavalın dün 
'\ dt.:rrn rrıemleketten ay· Habeşistan üzerinde~uluslar ıos· 

l hirtı tdiyor. Adiıababa· yetesi mandası kurulmasını derpi§ 
~ r talyan kadını kal etmiı oldukları haberini yalınla-
~'ıı cırt maktadır. Esasen Habeş impara-

~ lld0 ~ tı~çiıinin İmpara- torunun böyle bir projeyi kabule 
~.~, 11

.llrnu ıenlikJerine işti· yanaıması ibtimalı yoktur. 
, tt ttkı:ı burada büyük bir Roma : 31 (A.A) - "Rueter,, 'i 111 •de te}ikki edilmek ajansı bildiriyor: 
~"''ıı •bıfiı İtalya ile dip 11Popolo D. İtalya,, ğaıctesi 

lite '&ehetiuinin kesilme- Mııssolininin yazdığı söylenen bir 
•ı/lınektedirler. Zira bu betkede diyor ki: 
~led~tnu, ananeye uyğuo İtalyan - Habeş meselesinin 

ır. - Gerisi ikinci say/ada -

ti~ede lakaplar kaldırılyor1 
ı~ 
~te eski Reji direktörünün evinin t>n .. . 
lınde bir Bomba patlatıldı . 

~ Q4 ..+••*•~··--~~ 
•e1ı"ltısu mecburi askerlik ödevini 

f ~t e seve yapmakta imişler .. 
;'! a~Cteıe . 
,~~e tta tıo Yazdığın!\ gö- kil olunacak "Arap birliği,, fırka· 

' Fat~ .,, ini clkap kaldın· sıua yazılmalamnı istemişlerdir. 
~., ,,,ı 1 

, 1 Cjttd •ret ere yazıla· _ Suriye ve Lüboanda tartı ve 
~-~l ~ S•dece Vezaretin ölçü i•lerioin karmakarışık oldu-
~ '•krr y \ ~i ~ .. 1 a olunacaktır . ğu mılllmdur. Hiç bir yerdeki 

'Ctj cj. 'Jı direktörü (Dra batman; dige r bir yerdeki batma · 
~-.ta L "arıQd 
·~ oir b 1 gece yatısıa- na uymaz, bir yerde arşın, bir yer· 

·, ~bı, ~ 0
1ll'>a patlamııtır. de metre, bir haşka yer<l~ endaze, 

ij.. 
11
''' f l k ~ ~tirıc .Yadaııyao bu kıdem, filan ve alan ö çü mi -

%,, Lı Polııcc talıkikata yası o'ur. 
'leo~ 

Uz lcvkıfat yok Ve bu karışıklık, daima a lıcı-
'~ -ti}e nın zara rıua çıkar. 
ı.. ~ti \'c l··ı 'ıı •k · . tı >nan tabasın · işte bu işi düzeltmek ve mem· 
-~, ·~•tıd 

l ~, lqllrı c olanlar lınl le kette kilo, metre, litre gibi arsı· 
.1\1~1t111 1~: ba§ Vurarak ad u lusal bir tartı ve ölçü mikyası 

, t~ ltaıy:• ~.tr · vücud e getirmek üzere Ho · kom· 
lt,

1 
İt h,r 1 e Habeşistan se rliğin f saliyete geçmek üzere 

,,._ P <:akar çıkmaz olduğu ve bu i şin tedkikatını 
Ord • Ö h ~ uıuna gırecek· ryaz adında bir müta assı sıo 

~t tı~k) l ınemur edildiği haber .. verilmek· 
~ 'ıA \i ~te 1 tap gençlerin· tedir. 

\~~•ti~ tak l<ralı Birinci Mütalıassıs, yakında Beruttaa 
b~ııd, ~~6ndererek genç çıkarak Şam, Halep, İskenderuo ,_l tel 1~1Xleti kemali if· ve Antakyayı gezerek buralarda· 

'tellıerini ve le§· -Gerisi uçuncü sayfada-

•• •• 

ADANA : GtlNLUK GAZETE 

Havalarımız ! 
Dü~mao uçaklarınm tehdidi al· 

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ' 

ONlKİNCl YIL - SAYI 3290 

Demirağ 

Bakır madenine 
ulaşb 

, 
1 

Kilikya'mızm Türklüğü 1 

dünya kadar eskidir 

Çekoslovakyalı 
gençler 

Atatürke büyük say
gılarını bildirdiler il D U• 

Efaziz : 31 (A.A) - Ergani .. 
ye doğru uzamakta olan de
miryolunun ray döşemesi Bakır 
madenine varmıştır . Bu müna· 

Türk'ün öz yurdu 
tarih bakımından da 

Kilikya, 
Türktür. 

sehetle b~ş Ağostosda Bakır
madeuinde büyük bir tören ya
pılacakt1r . 

Bu törend~ hızar ' bulunmak 

1 
üzere Eıaziz ve Diyar hekirdf'n 
h~yeth·r gdt"cektir . 

Gediz köprüsünü 
törenle açtı 

İzmir : 31 (AA) - Bayındırlık 
hakanı Ali Çttiokaya Aydın hat 
tmdaki incelmelerinden dönmüş
tür. Bakan bugün Gediz köprüsü 
nün açımla törenini yapacaktır. 

İzmir: 31 cA.A) .- Bugün 
saat 11 de Menemen yakınındaki 
büyük Gediz köprüsü baytndırlık 
bakını tarafından halkın cumur· 
luga karşı duyduğu yüksek sevinç 
arasında açıldı. 

Törene lzmirde bulunan Say
Javlar, Gazeteciler, çevrenin İlçe· 
bayları ve ileri gelen işyarlar ile 
bılk iştirak ctmiıtir. 

Aydında 
Hava kurumu için bir 

mitlnğ yapıldı 
Aydın : 31 (A.A) - Hava teh· 

likesinin önemini yaymak için 
Halkevi ve bava kurumunun öocu
luğuyle dün ıehrimizde büyük bir 
mitinğ yapılmışlar. 

Kastamonuda 
Kadınlar ;arşaf ve 

peçeyi attllar 
Kastımoouda : 31 (A.A) -

Şarkurulu, yaptığı üsnomal lFev· 
kalade ) toplantıda feoniğ bir -
mezbaha yapılmasına, Kadınlırı
mizın Peçe ve Çarıafı atarak me· 
deni kiyafetle gezmelerine ve eı· 
ki kiyaf etlerin kaldarılmasına oy. 
birliği ile karar vermiştir. 

Kastamonu : 31 (A.A) - Şe
hirde Dede köprüall ile hükumet 
köprüsünün betonarme olarak 
yapılmasını ba~lıomıştır. Oluk 
başından geçen Araç yolunun de
redeki Rıhtım yapıoıda . bitmiıtir. 

Kastamonu : 31 (A.A) - Mer
kez Daday, Taı köprü, Toıya ve 
araç ilceleriodeki bütün köyler 
ürünlerinin yüzde üçünll hava ku
rumuna vermeyi yükenmiılerdir. 

Tarihte Kilikya adı ile anılan 
Çukurova ı·e uzak çevresinin tertemiz 
bir Türk yurdu olU§U hakikatına kar§ı 
kara günlerimizde bazı bilgisizler ilim 
ı·e tarih adına bir takım iddialarla or· 
ta; a çıkarak burasının hakiki küvi· 
yetini inkar ctmetıe kalkmı§lardı . Son 
günlerde tarih bilginlerile Arkeologların 
lıd topraklarda yaptık/an ara§tırmalar 
ı·c buldukları tarihi belgeler, Kilikya 
Türklüğüniirı belki dünya kadar eski 
olduğunu ispat etmiştir. ••Cumhuriyet, , 
arkadaşımızda gürdüğümiiz şu cntressan 
yazıyı almokla okurlarımıza bir hizmet 
yaptığımıza inanıyoruz : 

Şikago üoiversittsinineski yazılar 
uzmanı Pıofespr Doktor İknace 
Celp isminde bir bilgin Kültür 
Bakanlığının verdiği izinle uzun 
zımandanbcri Kayseri çevresinde 

tarihi araştırmalar y•pmakta idi . 

Bir müddet evvel Bakanlığın. 
emrile kendisine terfik edilen 
Kayseri vilayet müzesi. müdürü 
Nuh Mehmedle ber6ber Adanı , 
Maraı , Malatya etrafında Eti e· 
serleri için bir geziye çıkmışlar· 
dt • Ceziden dönen profesörü zi · 
yaret edip araıtırmalarından el 
de ettiği sonuçları anlamak iıte · 
dim . Profesörü , Kıy.seri müze· 
sinin bahçesinde ve güoeş altın
da çalışırken buldum . 

Eıki yazılara , bir gazete okur 
$!İbi , tereddiitıüz okuyan profe-

ıöre , son gezisinde bulduğu eser
ler ve bu eıerleedefokuduiu ta
rihsel hakikatler hakkında sor · 
gular sordum . Aldığım ·~evaplar, 
tarihte değişiklikler yapacak de
recede mühimdir . 

Profesör , tarihte mühim dev
rimler yaratacak olan bu keşif
lerden mlltevazıane bir şekilde 
bahcederken , bir Türk olma· 
dığına eminim ki çok pişman· 
dı • 

Profesör diyor ki : 
• - Etilerin merkezi ( Bo· 

ğazköy ) olduğu halde araziıinin 
düz ve taşlıksız olması dolayısile 
burada yazıla eski taı pek azdır. 
Yalnız Boğazköy , Karga , T•ş· 
çt , Karalcuyu , Çalapverdi köy
lerinde az miktarda tat ve eser 
bulunmuştur . 

Kayseri ve civarı ise taıltk ol
d~ğu içio burada , bilhaasa Er~ 
kilet , Tekir , Firaktiode çok kıy· 
metli Eti eserleri mevcuttur . 

Bunların bir kısmı meydanda, 
bir kısmı da henüz toprağın al· 
tandadır ... 

Bu defaki gezimizde iki bü-

İta/yada yapılan mitingler 

Birkaç gün önce ltalyanın büyiik §ehirlerinde mitingler yapıldı ve lngiltere 
ile Japonya aleyhine bir sürü atıp tutuldu. Yukandaki resim, ltalyan mitingci· 
ı~rinin /ngil~re ve Japonyayı büyük karikatürlerle alaya alarak Roma sokakla-1 
rında dolaşı§larını saptamaktadır. 

yük ve mühim keşifimiz var, bun· 
lordan ikisi de tarih için çok e· 
bemmiyetli ıeyleıdir . 

Bunları izah edeyim : 

1 - Binlerce yüz yıl qvvel, 
Anadoluyu Mezopotamyaya bağ
lıyan yeni bir yol bulduk . bu 
yol , bugün Türk tarihi için kül
türel bir yoldur . 

Tarihçiler ve arkeolaglar, baş
ta biz olduğumuz halde Kayseri· 
yi merkez ittihaz e~erek bu kül
tür yolu üzerinde çalı§ıtcağız . Bu 
yol , Kayseriden çıktıktan sonra 
Hisarcık , Tekir , Firaktio, Taı 
çı , İmamkulu , Saimbeyli ile Ki 
likyaya inen y.oldur . Burada çok 
mühim eti eserleri vardır , .Me. 
sela Hisarcık ve Tekir , Kral 
KürdHı , Firaktin ve Taşçı, Kral 
büyük Hataşile , İmamkulu, Kral 
büyük Kapuntukala aiddir. İmam· 
kulunda ( Kopuntukala ) m icra· 
yı hükmettiği, tarihlerce ~imdiye 
kadar mechuldu . Bu , yeni bir 
ke§iftir • Bugün için kültürel o
lan bu yol ıynı zamaudı Anıdo. 
luyu Kilikya ve Mezopotamyaya 
bağlıyan en kısa ve ekonomik bir 
yoldur da. 

Etiler , c~ouba , Suriyeye hu 
yoldan iamişler ve akmışlar, bu 
iki kıt'a arasındaki irtibatı bu 
yolla temin etmişlerdir . 

Bu yol yalnız bir Eti yoludur 
ve onlartn eseridir . Biz arkeloji 
uzmanları, tarih için bir bezine o· 
lan ha yolda f çalııacağız . Yeni 
bulduğumuz bu Eti yolu lizerio
deki araştırmalarımız arkeolojide 
büyük bir rol oynıyacak ve tarih 
için yeni devrimler yaratıcıktır. 

İkinci keşfimize gelince, bu, 
evvelkind~n de mühimdir • Bili · 
yoraunuz ki, iklim ve coirafya 
itibarile Anadolo ile Kilikyayı 
birbirinden ayıran en büyük dağ 
Torostur . Bu iki iklim arasında 
hu dağın bulunuşu burada yaşa · 
yan eski ka~imleri de yekdiğe· 
rinden ayırmış sınalıyor ve Ki
likyanan Ermenistan olduğu zan· 
nediliyordu . letiklil harbinde 
Lozan sulh masasına kadar çı · 
karılan bu iddia iledir ki Erme· 
ni yurdu için Adana ve civarı 

seçilmiş , burada eıki Ermeni 
imparatorluğuna ait bulunma11 
iddiasile bir Ermenistan hüku
meti kurulmak istenmiıti. Hatta 
Avrupa devletlerinden bunu ter
viç edenler de vardı . Fakat bu 
defaki gezimizde Ceyhanla Ada
na arasında ve ( Sirkelihüyük ) 
denilen yerde , uzun yüz yıllar 
önce kayalar üzeritıe yazılmış 

pek çok eserler bulduk ve oku
duk . 

Bunlardan birisinde (Burası 
Anadoluda icrayı hükumet eden 
büyük Eti krallarına bağlı ve 
onların idaresıni kabul etmiş bir 
yerdir .) yazısını okudum ve fo . 
toğrafisilli ı lrlım. 

İşte gcıek bu ve gerekse di· 
ğer yazılar ispat ediyor ki, Ki
likya denilen mıntak!l Hoğazkö 
yfiode hükumet süren büyük Eti 
krallarını aittir . Kilikyının, Eti 
hükumdarlarına ait topraklar ol
duğu anlaşıldıktan sonradır ki, 
burası artık ne Suriyedrn adde
lebilir ve ne de eski anlamında 

Kilikya ile bir alakası kalmış 

- ~Gerisi üçüncü saya/ da::.:. 

. . ., 
İstanbul : 31 (A.A> - Ata

türke Çekoslovak Üniversite 
birliği tarafından gönderilen say-

gı mektubu ile Cumar başka · 
namız namına genel sekreterlik 

tarafmdan verilen cevap aşagı

dadar : 

Kamfıl AlaUirk: Tıirldyc 
Cumur başkam 

Çek Üniversite bir lig\ ; Tür
kiye Cumur başkanına modern 

Türkiyeyi yaratan dahiyane ese· 

ri önünde eğilen Çekoslovakya 

üniversitelilerinin en derin say· 
gılarını sunmakla şeref kaznmr. 

Çek Oniversite birliği 
başkanı Batek 

Çek Üniversllelilcrl birliği 
başkanı Sayın Bayim 

Çek Üniversitelileri birliği 
tarafından Türkiye Cumur haş· 

kant Kımal Atatürke gönde
rilen mektup kendilerine sunul-

du . Kamal Atatürk bu ince 
nezaket niıaaesinden çok duy· 
gulanmış(ar ve ıize teşekkürlerile 

beraber Türkiye ve Çekoslavak· 
ya gençliği arasında fikir ve 

kültürel beraber çalışmanın in
kişafı hakkıadaki temennilerini 

bildirmeğe beni memur etmiı· 

lerdlr . Bilvesile derin saygılarımı 
sunarım sayın bayım . 

• 
ismet İnönü 

Arzurumdan Erzincana 
geçdi 

Erzurum : 31 (A.A) - Ba§ 
aakan ismet inönU dün hastahane· 

yi ve doğum evini iezmiı, Hay 
van sergisine girecek Atları gör 

müş ve yetiştirilen hayvanları be
ğenmi§dir. burada bir müddet kıl· 

dıktın ıonra hareket edecektir· 

Muğlada köprü 
yapı işleri 

Muğla : 31 (A.A) - Sekiz 

aydanberi yapılmakta olan Da

lama köprüsünün bir kenar aya· 

ğt bitmiıtir . Diğer iki ayakla 
bir kenar ayakta çalııılmaktadır. 

Köprüyü yapan Üstence, köprü

nün iyi bir ı~kilde yapilmısı ve 

çabuk bitmesi için çok çalııılmak
tadır. 

Su bisikleti 

Berlinde bir mühendis , resimck 
görülen su bisikletini icad etmi§tir. Mo· 
tor yerille pedalle i§leyen bir cilıaz , 
sandalp istenen hızlılığı rermektedir 
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Kültür Bakanlığında 1 
ı_Ş_e_b_lr_D_a_y_a_kl_a_rı __ Ödevleri değişen 

öğretmenler 

Köylüler , kentliler ve şehir- ı 
ler ... Erkekler , kadınlar, çoluk 
çocuk ve hayvanin .. Boğaz kav· ·ı 
gası , boğaz k•vgası .. Dıdişme , 
boğu§m• , barlaşma ; aldanma , al-j 
datma ; yel•n , bile , kandırma .. 

* •• 
( Bor ) da Salı günü .. alış ve 

Tİ§ günü .. Köylü günü .. Salı pa 
zar1 ., 

* • • 
Bilmen kaç yüz yılın ananası .. 
BıJmem hangi tarihin malı · 
Etilerin mi , s~ıçukların mı , 

yoksa Kuamaohların mı yadiga· 
rıdır ? Belki bir ihtiyacın çocu· 
ğudur . ( Bor ) un s.ı, Pazarı .. 

Dab• ta Pazartesi akıamından, 
PazHın ilk müjdecileri , yüklü 
yüksüz , palınh palansız , boz , 
kara , giidük eşekler , eşekler , 
eıekler .. 

İstasyondan gelen yolun şehre 
bağlandığı yerde : zırlama , anır· 
ma , debelenme , toz , toprık .. 

• • * 
Zıvalh köylü .• ( Toroı ) ların 

bilmen hangi eteğinden , ( Haeao 
dağı ) nm bilmen hangi yamacın· 
den bakalım kaç günde hroakla
riyle kopardığı bet on çalı çirpiyi 
yüklemiş ; " deh , yürü l geber
din mi, hey lcahbe malı , yürü l ,, 
diye diye e§tğioin arkaımdan , 
yaylanın bitınez tükenmez boz 
kırı içinde iki gün yürür , üç gün 
yürür ve yürür ; şehir halkına 

( Bor ) a yakacak yetiıtiriyor .. 

Zavallı köylil .. Ulu Türkün 
köL:ü .. Sen Yemenlere , Dürzü
lere , Hnranlara ve daha no bile· 
yim rJerelere de böyle gidip gel
din değil mi ? Yorulmadın ; ta· 
hanların patlamadı .. Meğer seuio 
ne özlü bir çamurun ne yıkılmaz 

bir yapın varmı§ .. Yaylanın ku
rak boz kırlarında binlerce yll 
nankörlükle boğuştun, yılmadJ.n; 
Tanı:ılarm bile ıenden yüz çevir
miıti , öyle mi ? Senin kökün ne 
derinmiş, ne derin; bir damla su 
bulmak için ne kadar derinlere 
indin • İndikçe özleştin ve kök. 
leştin .. Çürfimedin, kurumadıo .. 

• • • 
- Ağam, yüküne ne vereyim? 
- Sen hilirıin ağam , ae ve· 

rıuen ver .. 

- Oa beı keru§ vereyim de 
bizim eve götürüver .• 

- On yedi ver de götüreyim 
ağım .. 

- Ne ise haydi onaJtı vere
yim el .. 

. . . . . . . 
* •• 

Salı sabahı ... Bor meydana ... 
Uray kona~mın önü ... Kadınlar, 
çocuklar , eakclder ... K"dınl•· 
ran , kızların ellerinde bükülmüş 
yOnler , dokunmuş balılar halılar 
halılar ... Tıpkı bir çiçek bahçe· 
ei gibi ... 

• • * 
- Anam şu balını aç, göre· 

lim. 

- Ne verelim . 
- Oa dört ver . 
- Altı vereyim mi ? 
- Sağol .. 

· Yanındaki arkıda~ıoa dönen 
alıcı , " biraz daha vakıt geçirin. 
( bet ) e ee almz , verrcek .. · ,, 
Deyordu ... Kim bilir kaç kızın 
ne kadar emek tüketerek, ne çok 
g~z nuru dökerek dokuduğu bu 
hılı , lköylüden alınırken ( 6 ) 
lir• tehird~, belki ( 60 ) liH, .. 
Ve öğleye doğru kadancağız o ada· 
ma yıklaıarak yalvarır bir sesle: 

- Ne ideyim , on ver ,, de
yordu ; eski ve açlk göz alıcı : 

- İ§te sana bet kiğıf . İıtH 
ver , istersen verme • 

Yazan : Yayla gülü 

- Ver , ver , gidecem ; ne 
yapayım ; gün kavuşuyor, ben ne 
iderim ... Deye deye eşeğine bin· 
di v~ u.ıakf aştı ... 

( Bor ) meydanındaki parkçı
ğı kuşatan •lçak duvarın üııtüude 
oo dört on bet yaşmda bir ço 
cuk : « Hanımlar , beyler , ağa· 
lar , » gırtlağı yırtılıncıya kadar 
bağırıyor , " yüz para , yüz pa
ra , yüz para; taliioizi ımayınız ; 
t&)iioizi a .namadan köye gitmeyi

niz ; Çorap çıkar , saat çtkır , 
havlu çıkar , bir defa sinayınız .. . 
Piyango , piyango , çıktı çıktı .. . 
Al , bir çift çorap ; anına gey

dir, ayağı çorap görsün , sevin 
sin ... Haydı haydı boş geçme· 
yİD •.• 

* • * 
Köylü, piyangonedir , oe bil· 

ein ? .. Ömründe görmüş mü 
biç?! Bıkıyor ve göıüyor : Yüz 
para veriliyor , bir çift çorap, bir 
masa ıaati , bir gömlek çıkıyor ; , 
Ne iyi, fakat kime çıktığını ve o 
çıkan eşyanın dönüp dolagıp ge 
ne aynı dolahin adamları oldu· 
ğuan ne bilsin ! 

- Bana da çek, al yüzlüğü ... 
- Al yüz para daha ... Al ta· 

-·-Boş olan orta öğretim genel 
direktörlüğüne 90 lira aylıkla Aa· 
kara Kız lisesi direktörü Avoinia 
terfian,~ İzmir Kllltür direktörü 
Hikmetin Kültür kurulu üyeliğine 
yerleıtirilmesinden dolayı boş ka· 
lan İzmir Kültür direktörlüğüne 
90 lira ıylıkla ilk öğretim genel 
direktörü Ali R z • oıo naklen, Kül· 
tür kurulu üyesi Harunun 1931 
bütçe kanununun 19 uncu mıcJ
desi mucibince Haydarpaşa lisesi 
tabii ilimler öğretmenliğinde 
ödevioi yapmaı;ı, Kültür kurulu 
üyesi Tevfik'm almakta olduğu 
90 lira aylıkla Gazi lisesi tabii 
ilimler öğretmenliğine naklen, 
Kültür kurulu üyesi Nevzadan 
1931 senesi bütçe kanununun 19 
uncu maddesi mucibince Haydar. 
paıa lisesi Felı~fe öğretmenliğin
de ödevini yapması, Kültür kuru
lu üyesi, 90 lira aybklı Tevfiğio 
öğretmenliğe nakliyle boş kalan 
yere İzmir Kültür direktörü Hik· 
P\etin 90 lira aylık kartıhk ~gös 

terilmek üzere 80 lira aylıkla ter· 
fian yerleştirilmeleri hakkında 
kararuamder resmi gazetede çık
mıştır. 

Ankarada 

Araba nümunesi 
Komisyon tarafından 

gözden geçirildi ve 
onandı 

ilimiz genel kurumun 934 yıh 
toplantısmda şehirle köyler ara
sında işlemekte olan iki teker· 
lekli manda arabalarının yerine 
dört tekerlekli manda ve öküz 

arabalarının işletilmesinin onan
dığı ve bunun içinide 935 yılı 
birinci Kanunun sonuna kadar 
bir müddet verildiği bellidir . 

Bu karar üzerine nümune ola· 
rak yaptırılan bu dört tekerlekli 
arabalar bundan önce belediye , 
ziraat , baytar ve baımübfadislik 

dayrelcriyle çifçiler birliği delege· 

)eriyle büyük çifçilerimizin önün· 
de deaeuıesi yapılmış ve bunun 
üzerinde bazı deiişmeler yapıl
ması onınmışt1 . 

Değişiklik yapılan bu nilmu· 
nelik arabanın ötey güa yeni bir 
komieyonuo önünde ikinci dene
meleri yapılmış ve beğenilmiş
tir • 

Aslı yok .. 
lihioi .. . 

- ..... Bir kağıtlı şeker ... 
Zehirli gazlar kurumuna gi- Yangın haber verenlerden 

- Talibini bir daha smı , decek ispekter. ceza al mmaz 
ağam , paıam , beğım , bir dabı 
bir daha ... 

b. ~d' .. ük 1 - .... ; ır a ı yoz .•• 
- Sınayın , sınayın • ·talihiniz 

buradadır, burada ... Ynz para, 
yüz para ... 

Ve gözü ipte asıla çoraplarda, 
elbiselerde .. zavallı köylü, öğleye 
doğru pazar bozulurken , sattığı 

bir kaç yük çalı çirpioia parasile, 
sutındaki , tyamalardan aslını 
kaybetmiı çaketini değiştireme
diğindeo dolayı iç burkuntusu 
ile , tşeğine atlar , ve gelecek sa-
lıyı düşüne düıüne mınJdapıyordu: 

Gtçti ( Bor ) un pazarı , sür 
eıeğini ( Niğde ) ye ,, ... 

bir milyon Habeşli 
- Birinci sayfadan artan -

ancak tek bir tesviye tarzı vardır. 
ve bu mue)e Cenevre ile birlikte 
Ceoevresiz ve batti Cenevreye 
karııda olsa o suretle halledile
celttir. Patırdılara son vermek için 
reddedilemez iki delilimiz vardır. 
Bunlardan birisi İtalyan uluıuoun 
bayatiğ uığları, ötekide ltalayanın 
doğu Afrikasıoda ıüel güvenligi 
meselesidir, 

Bu ikincisi kat'idir. 

Zehirli gazları tanımak , hun
lardan korunmak ve gazlanmı§lurı 
kurtarmak yollarını öğrenmek üze
re Ankarnda bu ayın on ikisinde 
bir kur~ı açılacağından ilimizden de 

bir ilk okula ispekteri gönderilmesi 
kültür bakanlığından bildirilmiş. 
tir • 

ilimizden bu kursa ispekter Ze
ki Bayülken gidecektir. 

Tabiiyet harçları 
Muhacir ve :mülteciler

den ahnacak -Üç yıl müddetle meriyat mev-
kiioe konan 1942 sayılı :kanonun 
müddtti 13-4-934 tarihıode 
ıona ermi§ olduğundan hu tarih· 
ten sonra verilecek fakirlik maz· 
batalarıuın kanuni bir kıymeti 
olmayacağ'ı ve iskan kannnunun 
tayin ettiği iki senelik müddeti 
geçirdikten sonra yurtdaşhğımıza 
alınmak içfo müracaat etmiş olan 
muhacir ve mülteciierirı 1265 sa· 
yılı kanunun birinci ve üçüncü 
maddef e,inde yaztlı harçlara tAbi 
tutulmaları lazım geleceği iç Ba 
kanlığmdan İlbaylıklara gelen bir 
bildirimde bildirilmiştir . 

Veremiyec~k !:adar fakir otan-
Aden : 31 (A.A) - Burada ların - kanunun meriyet müd· 

dolaşan şayialara göre ltalyanlar detinin uzatılmaH yüksek kamu . 
İtalyan istıhkam kıtaatı için asker taya arzedilmi§ olduğundan -
toplamak üzı-re imam Yahya nu. çıkmauna kadar btklemeleri li-
dinde teşebbüsd~ bulunmuşlar- zım geldiği bu gibi müracaat sa . 
sad• imam hu teşebbüsü reddet· hiplerine bildirilecek , fakat •yni 
miştir· zamanda bu kanun çıkıncaya ka 

Diğer taraftan imam Yahyayı dar barca tabi olanların evrakına 
görmek ve imamın Habeşistana harç pulu yapıştuılmıyın muame· 
karşı teveccuhü olduau için bu ö- ı~lerinio tamamlanmasına imkan 
nergeyi reddetmeyecegi aanılmak- olmıyacaktır • 

tadır. Harcı allnmadan muamele yı-
Cenevre: 31 (A.A)- "Royter,, Jılmıy~cağıodaa Bakanlığa hey 

Bildiıiyor: !ı.ude yere müracaat edilmemesi 
Fransı dıı bakını Laval ile bildirilmiştir . 

Sovyet dış bakanı Litvinof, İngiliz r·-----------, 
delegesi Eeden; İtalyan - Habeş ., 
İ§İnio kotarılmaaıoıda Şu 4 nokta Gök gözetlemesi 
üzerinde •Dlaımıalardır: 

1 - uılaıma usulu devam 
edtccktir. 

2 - Bu arada barp yapılmıya
caktır. 

3 - Bir beşinci yarğıç seçile
cektir. 

4 - 1906 andlatmasanı imza 
eden Devletler era bulmaya çalı· 
ıacaklardJr, 

Dün öğleden sonra okunan 
t•zyiki nesimi 755 milimetre o· 
lup en çok sıcak 31 ve en ız 
sıcak 21 santigratdı • 

Rutabet vasati yüzde 54 olup 
rüzgar güoeydea saniyede 5,5 
metre hızla esmiştir . 

Süel göle gözetleme durağı 

------------------.............. 

Her hangi bir yerde yatıgın 

başlangıcı iÖrüldüğünde valut 
geçirmeden heman itfaiyeye ve 
en yakın polis nokta vaya kara
koluna bildirmek kanunen mec· 
buridir • 

Bu böyle olduğu halde gü 
ya yıogıo başlangıcı bildirenler
den urayca bir pıra ahndığm• 
dair kötü propagandalar yapıl· 
makta olduğunu işittik . 

Y ıngıo başlangıcını haber ve· 
reolerden para ahnmayıp aksi o 
larak bunu haber vermeyenler 
cezalaodmlmaktadırlar . 

Yalnız, yıng.ın olmadığı bal~ 
de itfaiyeyi yalan yere uğraıtıra
cak olanlardan yirmi beı lira 
para cezası ahnmaktadu • 

lşyarlann a)·lıkları verildi 

Defterdarlık ve özel muh11e· 
be direktörlüğünce işyar)aTın a 
ğustos aylıkları dün verilmiştir. 

Şarbayımız geldi 

Su işleri haklemda görüşmek 
için İ~ İşleri Bakanlığının çağın· 
sı üzerine Ank.,aya gitmiş olan 
ş.,bayımız Turhan Beriker , dün 
şehrimize döamüıı durakta uray 
dayı e şefleri , işyarJarl ve dost· 
lırı tarafından karıılanmıştır . 

Özel yönetim Direktörü 
İlimiz öıel yönetim Direktö· 

rü Hasan GülH'in iki ay izin ald•· 
ğı ve ancak bu müddet bittikten 
ıonrı ş~hrimize geleceği haber 
alınmıştır . 

iki 
Döşeme uramında oturun ibra· 

him oğlu Kı1mil ile :Süleyman oğlu 
Necip, yatmakta oldukları bahçe
lerinden iki bo§ çuval ile eski bir 
entari ve bir tancerelerinin lfforaşlı 
Derviş adında birisi tarafından ça
lındığını şikı1yet etmeleri üzerine 
Derviş yakalanmış ve mesele ince· 
lenmeğe başlanmıştır. 

§ Eski istasyon hamallarından 
Mustafa oğlu Mustafa, kulübesinin 
asma kilidi kmlmak suretile bile
mediği bir adam tarafında iki fa
nila, iki gömlek, bir takım yazlık 

elbise ve bir siyah pantalonunun 
çalındığını şik4yet etmesi üzerine 
mesele incelenmeğe ba~lanmıştır. 

Namık Kemal 
okulasında 

.Bir de fen bilglsi kur
su açıldı 

Hılk~vinin Namık · Kemal 
mektebinde ikmale kılın talebe 
ler için açtığı logilizce , Fransız 
ca ve riyazi.ye kurslarına devam 
olunmaktadır • 

Dünden itibaren bu kurslara 
ek olarak bir fen bilgi kurıu 
açılmı§tır. Bu kurstaki dersler her 
hafta cumartesi , sala ve perıen· 
günleri öğleden :önce saat :onda 
verilmektedir . 

lspekter Asım Esen 

İlimiz ilk okula ispekterlerinden 
Asım Esen , kültür bakanlığında 
kurulan kültür komisyon~nda ça
lışmak üzere Ankaraya gitmiştir. 

İzin verildi 

Erkek lisesi doktoru Hüsnüye 
hastalığından dolayı iki ay izin 
verilmiştri. 

Binek arabacıları 

Trenlerin gidip ge.liş 
saatlarını bilmi

yorlar mı?. --Bazı binelC arabacılarının el
lerinde tarife buluomadıgından 
trenlerin ıehrimiıden kalkış ve 
geliş saatlarıoı bilmedikleri gö· 
rülmeldedir . 

Devlet demiryol1arı işletme 

ispekterliğioio bu engelin de ö 
nüne gtçerek her arabacıda bi 
rer tarife bulunduracağına şüp 

he etmiyoruz . 

Kurtlu peynirler 

Bakkallarda satılmakta olın 
tuluoı peynirlerinin bazısı kurtlu 
dur. 

Bunların Uray zabıta işy•rla · 
rınca sıkı bir ,incelemeden geçi
rilrerek satılmasının bir aa önce 
yasak edilmesi lazımdır . 

Bir flrın kapatılacak 
Kal'e kapısında .,ekmekçi lb 

san oğlu Mebmedin fırınıoda ha· 
mur ekmek çıkarıp sattığı görül
müt ve uray encümenince fırının 
beş gün müddetle kapatılması o
nanmıştır • 

Firengi savaş doktorluğu 

İlimiz firengi sava§ doktorlu
ğuna atanan Konya sağlık ve soy· 
sal yardım eski direktörü Saffet 
şehrimize gelmiş ve ödevine baı 
lamıştır. 

Türkiye Baş Pehlivanlığı 

Çocuk Esirgeme Kurumu ge 
nel merkezince tertip edilmekte o· 
lan Türkiye baş pehlivanım seçme 
gün•şleri 1 ikinci Teşrinde Anka
rada yeni stadyomda yapılacaktır 

Baş pehlivanlığı kazananı önem
li para ile birlikte bir de madalya 
verilecektir . Bütün Türkiye peh
livanları bu güreşe çağrıhdır . 

Ziraat bankasının 
alacakları 

Ziraat Baakasınan ipotekli mu· 
ameleler hakkındaki kanunun 
tatbikatı tapu idar~sinde güçlük 
ler çıkarmaktadır . Bu sebtpten 
yeni bir formlll bulununcaya ka
du tapu idaıesile Ziraat banka 
ıı arasında, bankanın vereceği 

bisıelerin alfabe ııraeıoa iÖre , 
verilmtsi takarrür etmiştir. 

Ziraat bankasile tapu idare· 
si bu hususta pratik bir talimat· 
name hazırlamı§lardır • 
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yeni Şehir yolları Dörtyol Adana Borsası Muameleleri 
gramer Düzatlenip korunacak Hükumet konağı ..... PAMUK. ve KOZA 

ı ..... ( 7 
te' I~ gösı.\":-""Ah,Abs ) uzaklık. ay-
11· 2 erır. 

' (Ad ..ıı ~ &O.te . ,atıan,ar) grubu yakın-
c.. ~~ rır. 

~ <•-ton)-makamsız nbs
W 'Ur k ~ "'ken;· tutmak, abamak atti-
ıı 4trite •ne cekmek. 
ıe 'i grur _ ~ıyıya yana§mak bi· 

~p P ( ıcabi nisbetli ) ve ikin· 
~i~ ~ olah('l~elbi nisbijt _siz) karş\ . 

b. ı ır 

~· 'uıınıar T" 
~· ~'-ıt) ib' Urkçede fiillerde ( l,ş, 

i:. &.it~ 1 son eklerle karşılaşı
f "1Qr. rd11 ( li-siz ) ile göste-

'bil ~rend· · 
,~ 411eger •r- yuvarlaklaştırmak 
adi ~n - YeYnile§tirmek 

lL Rer_ U 
iıt· -""İaa zatmak 
- ~~llaı:r- alçaltmak, indirmek 

.-ıııi: t;Cllnı ~ ~~ ?ij le n yukardaki ön ek-

Exporter, dışarı cıkttrmak. 
9- ( en, in ) grubu içinde, üs. 

tünde anlamı verir. Bir takım söz
lerde do ( in-ir ) selbidir. 

Enterrer - toprağa gömmek. 

lnfatiguable- yorulmaz • 
İllegal - yasasız. 
lnsensible - duygusuz . 

10 - ( inter , eotre ) arasında ' 
yarı demektir . 1ıtirak de göste
rir . Klavuz bunun birinci anlamı 
karıılığı olarak ( uıı ) kullanmış· 
tır : 

Arsıulusal internasional . 
Entre - colonne - direkler 

arası . 
Eotr'ouvrir - yarı açmak . 
S'entre tuer - boğuşmak. 

S' entre - aider -yardımlı§· 
mak. ~ ! JI rr·~ .. cede karşılıksız kal-

~~o~lllüyor. Entremets - yemek arası. 
ı..t• \ ıaL dıllerind k' .. k1 . . 11 - ( me , mal )- selbi ve 
ır ~llıırı,_ T·· ke ı on e ermıo kötü : 
-,. İtııkA- ur ce ön ek karşılık Mefier - güvenmemek . 
.. rı ~ı olduğunu bu araş-
~ ~le n:aparken bir daha aola· Malentendu _ aykırı anlaııl-
~· I.~. ~n kaç eleman bulur gibi mış · 

'~,c~~ bunları birdenbire 12 -( Mi, demi) grubu yarı, 
eıd j orta : ğ ' ~ ı\."d,, er n karıısma yazmak 

11 '5' .. '4n Minuit - Gece yarısı - yarı 
,•· ( , . aynca yazacağız. 

~ 'rtlan\ı ) grubu önce, önünde gec~l - (Ob, op ) krubu karş,, 
~ \'1İbi h:l~ı verir • Fariside ön demek . 
• . \.~eh· arşılığı var (pad ze- 14 - ( autre ' ultra) -aşırı 
!' ~~ .. T?) gibi antiseptique. demek . 

~· lı.~' ~:aı,:'.kçede huna karşı 15 - ( pr6 ) önce demek , 

,- L.~~ SCo,00°?1 ) aroha , birlik, 16 - < Post ) ıonra demek . 

" ~ '•r. ~a ~r . ( daş ) karııh· 1!7 - ( poar , pro ) - için , 
l), rıatde ( hem : hem- yerine , ön • 

~ 
~~( ( lik ) yerini de tutar . 
~ ICorıt 18 - ( re ) tekrar , yeniden , ~· ~Ont/a) grubu karşı de-

1&1 ' ( Cir edır-karşı söylemek 
f l · Cuaı ) grubu cevre de-

~11 ~.( <16 d. 

gene: 
Renaiseance-yeniden doğma. 
19 - ( sans, sulı .. ) alt, aat. 
20 - ( ıuı - sur .. ) üst , üs. 
21 - (trans) - aşırı . 

~' 8elht ı) grubu dış, uzak de
h.rq anlamdır. 

, ller 
f l, ' -geı:ı:ıı den çıkmak, Transatllntique -deniz aşırı . 
o ( • 

\ı 6 Bu yirmi bir grup ön eke kar· 
~., ~ ~. ( · et.es ) d k' l f '11 d b l ki d ,... ' ~ &a~j) . ış , es ı an ım- §l iı er e u unan orta e er en 
ı ..1 \ı~0ld0~ &Özünde (ki ) bir başka ayrıca ( 1St , üs , aşın ay-
,-, ~'ın tıoa göre kalan kök kın, gene, ıra , arsı , iç dıı , ön 
f ~ Ot • ( 68 ) ön ekinin den- yarı , orta , uzak, yakın, eyi , kö-
~. ~'~lerıe tü , çevre , daş , kartı, ıon , baş, 
·-., 1 bit '-k Yapılan Fransızca ilk , aşın ) gibi ek ve sözler bu 

'tı ~erdi 1'? ( artırma, kılma) araıtırmada ele geçmiı oluyor . 
tı ~ım de anmahdır. A. Bak§L 

~o ~~- --

~f ~~ikya'mızın Türklügv Ü 
~·,~ . ...,,_ -

11
1· tlı~. -Birinci ıayfadan arlan_ 

~ i"' bf yapılıp yapılmadığını sordum ; 
ıı t " Er '"lk 'd' B ' 'ttı 1 u e11 ır. a• buna karıı dedi ki : 

fP ,~'tık:~ hunu her vakit ''-Surıyede Aotakve civarınd• 
\

11 
Q tuı" · Suriyeyi de is·· ve Reyhaniyeye yakan bir yerde 

~ ~1 '~ t-ı er ' Torosu aştık- de çalışan arkadaşlarımız vardır. 
~ '~•p ~•indeki Çukuro- Oradaki ar•ştırma , üç yıldır de-

ıl ~~~i ?., ~riyeye nasıl ge- vam ediyor . Ba araıhrmanın 
t ı'ıı e )iir~ un1111 haricinde iki yılında pek çok masraflara 

~ ~~ "ı•ııtılt~tnıek tarih baki mukabil bir şey elde edileme-
11 ~ı ~'•ıl 1~ olur · Tarihte mişti. Fakat bu aene mühim eser· 

~ ~·'~ bili b.ır Türkiye va- ler bulundu . Bu eserlerden an-
~~·~~,, nıyor ve tanıh- laıılıyor lci Anadoludaki Eti sal· 

1 , ı· ·'l ' da geae aynen tanatile Sutiyedeki Etiler ara-
11 İ\~i~-ı,, sında (500) yıl kadar bir fark 

\ 1li •e ' &11rların mab- var. Or.sı buradan daha genç ... 
d.~'t • ede • I' 'll tıcai rnıycceği bu Etiler Anadoludıki saltanatların· 

~ ~ )~lir,~ haykırdığı baki dan bet yüz yıl sonra Suriveyi 
t l ' Yıl a'ı · Kilikya bin istila etmiılerdir . Ve her hüknm 

111 ~ı~'t i«lıp ilce Etilerin hu- darlık ettiklf"ri yt-rde mutlaka e-
rf' l. i~~'-1 b~tatorlukları için serlerine tesadüf edilmektedir .,, 
~ ~ ~ ~eıi~r Yerdir • Profeeör , Kültür bakanlığı· 
1 

_,.
1 
~'~ Relın ~•rı~sında bata oın kendisine karıı gösterdiği· 

lı"' ı'\ ~ ÇQ~ 1 tedır : Birisi kolaylık ve yardımlardan çok 
'•· '~ C&k' • ~.,ı ~·•l'le,d ı ve tarıbten memnun v~ minnettar, kendisi-
' ''t L en b · b f le d o · N b itil '~ id "' u top· ne re a at · e en m zecı u 
~lt ""til, ~re ve gerekse Mehmed~ de müle§ekkirdir . Şim -

1 r l~-~ ~'dit~ &kiın oluıları· diye kadar bu 1&bada iki üç eser 
'1 ~ ~ •bili '~ bir hakikat neıretmi§ olaa profesör, hu ıon 
1•1 ~~:dılJ8et!nek; diğeri de ve mühim arattırmalarına dair 
J I qt. hit '~Y?rdun tarih de bir kitap çıkaraçaktır • 
~ , , l'utk ~ıne olduğuau Güne§ altında ve masa baoın-
~· \~~~ •n hllllcti bu iki da müzemizin Etilere aıt olan 

· ~ ' ._, 
1•1111ıtır.,, çok kıymetli taıtan küçük kita-

'--.11l ~811P olduğa O helerini , bir di§ fırçasile fırça 
f ıA, "f;İY:t bııka yerde lıyara1' pertavsızla tetkike bı§ 
.... •• •raıtırma lıyıo prafesöre •tdı ederken Bil-

Ankaradan hildirildiğine 1ıöre 
güvenlik geaeı direktörlüğü bir 

yolları koruma projesi hazırlamıı · 
tır 

. Kamutayın önümüzdeki top· 
laatısında görüşüleceği umulan 
projeye göre tehir ve kasaba ıı
nuları içinde seyrisefer itleri tan· 
zim olunacak , ve şehir içinde ve 
drıındaki yollarm bozulmaktan 
korunması için tertibat alıoıcaktu. 

Bundan ba~ka seyrisefer kıza· 
laranın önüne geçmek için terti~ 

bat alınacak nakil vasıtalarının 
süratleri geliş ve gidiş ~artları 

tesbit edilecektir • 

Her çeşit nakil vasıtalannan 
tehirlerde nerelere gideceklerini 
bilhassa köylerden gelecek araba 

ve hayvanlarla nerelere girebile
cekleri& projede ayn ayra göste· 
riJmektc:dir . 

Projenin önemli esaslrrından 
birisi de memleketin iılek yolla
rına arsıulusal yolların korunma· 

sı için her türlü nakil vasıtuı kul
lananların teknik ihtiyaçları göz 
önüne alınarak kabiliyetierinin 
tetkik edilmesidir . 

Projede bu esaslara aykırı ha
reket edenlere karıı ceza büküm · 
leri de vardır . 

Meyva ve sebze 
T ilrkofisinin bir başarışı 
Yaı meyva ve sebzelerimizin 

bu yıldan sonra ort• ve kuzay Av· 
rup memleketleriyle Mısar'a fazla 

miktuda sevki içia Türkofiı tara· 
fınd•n yapılmakta olan giriıimeler 
baıriyle sonuçlnnmııtır. 

Mıllarımız1n en ucuz navlun
larla ve en kısa zaman içinde ta· 
§ınması husuıundaki tedbirlerin 
ıonu bugünlerde alınacaktır. 

Triyeıte ve Şark şimendifer 
yollariyle giSnderilecek mallarin 
tarifesi aaptanmııtır. 

Mısır'a göndvrilecek yaş mey· 
va ve sebzelerimizin tarifeai de 
kotarılmıştır. Şimdi Köıtence yo· 

luyle yapılacak taşıma meselesi 

de lstanbulda olao toplantılar da 
bir karmr altına aiına<'aktır. 

Ofiain yaptığı başka bir gö· 
rOşil de tarım bankası tarafıdan 
ya§ meyva ve sebze çıkıtı işiyle 
ugraıan tecimere ve bunlar mra
eında lzmir yaı meyva ve sebze 

üremenleri kooperatifiyle u~un
kökrü kooperatifine yetecek mik 
tarda kredi açılmasıdır. 

Türkofis Bışkanınin tarım 
bankası genel dire tör lüğil katıo
da yaptığı girgi sonucunda kretii 
meselesi de kotarılmış oldu. 

Tarım bımkaaının, yaı meyvı 
ve sebzelerimizin çıkatı huausuo-

dı göstermekte olduğu bu yardım, 
timdiye kadar satılmıyan önemli 

ürünlerimizin dış piyasalarda tu· 
tunmaaına oyl açacaktır. 

Annelere öğüt 
Çocuk esirgeme korumu Genel 

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

cağıoı öğreten " annelere öğüt ,, ün 
1 inci sayısını baıstırmıştır . ( 1 inci 
sayı öğütler 12 tane birer aylık kü· 
çük yazılardır ) . 

Ayrıca çocukların nasıl beslene· 
ceğini ve mamalarının nasıl hazırla
nacağıoı öğreten c annelere öğüt )ün 
2 inci sayısını da bastırmıştır . 

1 ve 2 sayılı öğütleri isteyenlere 
kurum parasız olarak gönderir . 

Aokarada bulunan çocuk esirgeme 
kurumu genel merkezi başkanlığına 
yazı ile adres bildirmek yeter . 

yük Önderin §u ıözü dudak· 
larından dökülüyordu : 

-Ne mutlu Türküm diyene!.. 
Sahir Üzel 

1------------
Dö rt yol 31 ( Özel ) - Bur•- CİNSİ Kilo Fiyatı Satılan Mikdar 

da hükumet dayrelerioia bugünkO En az 1 En çoL. 
dığ1nık hali gözönOne getirilirse •=;;;;K:=a=pı=m=a=-.=h==pa=m=u=ıc== = K=.==

5
==· =ı~=K=. ==

5
=· = •·====K=Uo=====-1 

her yıl kira olarak bütçelerden Piyasa parla~ı •• 

38 
verilen 1500 liraya yakın bir pa· Piyasa temizi .. 
ranın , hiç de maksada uygun y~. iane 1 
re barcınmadiğı kolayca anlaşıla iane il 

Ekspres 
cağı gibi, dayrelerio birbirinden Klevlaot 
ayn ve uzak yerlerde bulunuşu da 
i§ adamlar1Da lüzumsuz bir yor· Y A P A ~ I 
guoluk vermektedir . •-=B--ey__,a,_z ______ , ____ , 1---------......ı 

ı Siyah 
lçemizin bu yokluğunu gören ------------ııi 

İlçebayımız, daha merkezi ve bil · _Ç"--l_G...-İ_T __ --;.---------!I 
tün hükumet dairelerini bir arada •--=-E_b"""p_r_eı ______ ,. _____ 1~ 

iane 
toplayacak şekilde yeni bir hük(i · Yerli "Yemlik,, ----------""' 
met konağı yapıl matı için teıeb " "Tohumluk,, ----------ı 
büslere girişmiştir . H_U_B_U...._B_A__,T ...... ----------ı 

Yeni hükumet konıkının ku- Buttday Kıbns 2,57,5 3 --.-----------1 
1 ~ rulmas1 düşünülen yer, istasyon .. Yerli 2,50 1 --=3~,2=0=----+-·--------ı 

y~u üzerindedir. Yenihükümet l--·•~ __ M_e_n_~_n_e __ 11~~---~
1

:~~~:::~~·--·------~ 
konağının yapılması ile her yıl •-=A--rp,_a.,...... ______ 

1
,_2"-,5_0 __ 

1 
_____ --ıı----------ı 

verilen 1500 liralık kiradan kur . Fasulya 
Yulaf tulcınacak , b~m de iş sahiplerinin 
DeJice 

mahalle mahalle hükiimet dayresi Kuş yemi 
aramaııntn önü alınmı§ olacaktır Keten tohumu 

Mercimek 
6,75 

Suriyedelakaplar, __ sis_am ___________ u--'-N------------~ 

kaldırılyor :::* sanh : 
·= .c .. 

. 

- Blrlncl sayfadan artan -
ki ölçü ve tartıları tetkik edip bir 
rapor hızırlıyaeaktır. 

Irak - Necid hükumetleri a· 
rasındaki muhtelif meıeleleri tet
kik edecek kongrede bulunmak 
üzere Iraktan Beruta gelen Mira· 
lay Necip, dün gitmittir. 

Mumaileyh kendisiyle görUıen 
"Ennihar,, gazetesinin muharriri· 
ne şu beyanatta bulunmuştur: 

"Bu konarede mühim §eyler 
görütülecek değildir. Hududdaki 
sabit karakollar ve iki tarafıQ. hüs 
ntı niyeti sayesinde asayiş mllkem· 
meldir. Kongrede hızı hudut aşi
retleri arasındaki alelade m'seler 
halledilecektir. 

Irak milleti mecburi askerli
ğe lstiyerek gelmektedir. Bir çok 
tahsilli gençlerimiz orduya gir
meye şitap ediyorlar lıtikbalin 
anneleri ~de müdafa• vezirliğine 
istida vererek orduya girmek is
temişleree de mllmklln olmanıış, 
yalnız Hilali ahmer işlerine ka
bul edilmiılerdir. 

Vezirler meclisi din adamla
riyle sivil hükumet memurlarmıo 
askerlikten müsteına olduklanna 
dair bir karar ittihaz etmiıtir. 

lrak hllkilmeti Kanunu esasi· 
yi tadil edecektir haberleri doğru 
değildir. Yalnız ~bazı mübhem 
maddeleri izah etmek ve bu iş 
için yüksek bir mahkeme kurul
mast lazım olup olmadığını tesbit 
etmek üzere Adliye vezirliği Ca· 
fer Çelebi Ebussilmiln, eski vezir 
lerden Hikmet Süleyman, Cemil 
elmüdcffii, Muhammedissadır, Na
ci Paşa Esssüveydi, MevlUt Pa§a 
Muhlis ve Tevfik Eısüveydiden 
mürekkep bir heyd t~şkil etmiı· 
tir. Bu heyet işe :hışlamışhr. ,, 

r 
Talebe velilerine 

müjde ! 
ikmale knlan bütün lise sı

nıfları talebelerini eylO.I yoklama
sına hazırlamak için Seyhnn mek· 
tebinde ders veriyoruz. 

Verilen dersler : 

' 

.o ~ Düz kırma " 
~ u:: s· . =' ımıt ,. -= ı~ .. ...,...,..,,.-.....---.,,~~-----------ı--=~·--~-----------ı ~ ..=: ,...* Cumhuriyet 600 
~~ ~ ~ 

=' .. 
~ <> ,- Düz kırma ,. 

Alfa ., 
Liverpul Telgrafları 

31 I 7 I 1935 
ScınıLnı 

Hazır , 6.75 
1 inci T. Vadeli 6.17 

Kambiyo ve Para 
10 Baokaıındao alınmıetu. 

Pene 

.t:iret 19.7041 -
Ranmark 1.9732 
Frank" Fransız,. 

1 inci K. Vadeli 6.03 

I~ 
Sterlin "lnı?iliz,, 622 50 

5.67 Hint hazır Dolar "Amerikan" 79 70 
Nev%ork 11.60 Frank "lsviçre,. 

Beş yılda 

80 kadınla evlenip, 400 
kadınla da nişanlanan 

b:r Yunanlı 

Romen zabıtasa, Bükreşte Kos
tantin Manea namında bir Yunan
lıyı yakalamııtır. 

Bu •dam, dünyada en çok ev
leneıı bir erkek olarak tanınma§, 
yaman bir Doojuandır. Tevkifiain 
sebebi de gene bu ıekildeki çap
kınlıklaradır. 

Kendisi artistir. Beş yıl için· 
de seksen kadınla evlenmiş, dört· 
yüz kadınla da niıanlanıp ayrıl 
mıştır. 

Yani aşığı yukarı gönül ıim· 
sarı gibi bir şey olmuş ve kadın 
kalbi avlamakt• dünya rekorunu 
kırmııtır. 

Kral Aleksandırı öldü· 
renlerln duruşmaları 

Marsily• : 30 (A.A) - Kral 
Aleksandırı öldürmekten ıuçlu 
Uıtasiler : davasının sorgu kiımı 
bitmiıtir . 

Duruımanın gelecek ilk teş
rinde ceza hak yerinde ya· 
pılacığı !anılıyor . 

Türkiye - Fransa ara
sında tecim anlaşması 

Paris : 31 (A.A) - Türkiye 
ile Fraaıa arasındaki tecim gö· 
rüımeleri- bir-uzlaşma ile ıonuç· 
l•nmt§tır . Bu uzlaşma iki adet 

olup biri tecime! ve diğeri kli-
ring uzlaımasıdır. Her ikisi de he-

men imzalanacaktır · Bu uzlaı· 
manın ıüresi 20 ay içindir • 

Hakimin suallerine karşı §unları ,----------,---
ıöy lemiıtir; , 

- Nikca ve Kurrus benim Y O Tln 
eoçok eğlendiğim iki ~ebirdir. 

Diyebilirim ki yalmz bu iki kasa· 
bada kırktan fazla kadınla evlf"n
dim. Buralarda, bir çok zengin 

ve yüksek tabakaya mensup ka · 
dınlar, benimle evlenmek için 

yalvarır, can atarlardı. Benim de 
tuhaf bir tabiatım var: 

Herhangi bir kadın benimle 
evlenmek arzusunu izhar etae, ona 
red cevabı veremem! 

Yani ruhumun gıdısı, müte· 
aevvi bir aşktır. 

Bu asri Don Juao, hakyeri 
bakanının: 

- Peki, zevcelerinden niçin 
ayrılıyorduo? 

Sualine kaşı dı: 
_ Bunda da mazurum. De· 

miştir. Çünkil aiıanlı iken bana 

Sebze ve eşya sergisi Kartı 
yakada açılacak ve ak§ama 
kadar sürecektir. 

kiralık mükemmel 
EV . 

Reji fabrikası ve erkek lisesi 
yanında her tarafı açık iç düzeni 
mükemmel bir ev kiraya verilecek
tir. Dört odası, geniş bir salonu, 
banyo ve hamam odası , ayrıca. ye. 
mek odası, mutbah ve camaşır)ıA-ı, 
suyu tatlı bir tulumba , ile bir de 
kuyu ve bahçesi vardır . Bodrum Ri1aziye dersleri, kirnya,fızik, 

fen bilgisi, biyoloji, tabiiye ( Ne
bati vo hnyvan1 fızyoloji ve teş
rihi ) dir. 

Arzu edenlerin Seyhan mekte
binıle aşağıdnki rumuzlnra müraca. 
atları . Saat 9 dan J 2 ye kadar 

O nfoe rsite talebelerinden 

l söyledikleri ve vadettikleri servet, 

katı kum döşemeli ve ayrıca ika
met etmeğe müsait bir tarzdo. ya· 
pılmıştır. Damı betonnrma ve her 
taraft yeniden yapılmışcasına tamir 
ve tezyin edilmiştir. Kiraya almak 
istiyenlerin Türksözü idare direk. 
törü Bay Tevfik Coşkumı veya 
Kanara direktörü Şakir Bozdoğana 
müucaat etmeleri lüzumu il4n 
oluuur . 

N. D-C. G 

evlendikten sonra yok oluyordu. 
Yani vadediyor ve evlendikten 
sonra sözlerinden döuüyorlardı. 
K•bıhat benim değildir. Onlar 
yalancılık yapıyorlar. ben de kar· 

1 şılığıaı yeriae getiriyordum •• 
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Adana Ziraat 
IDğünden : 

mektebi direktör-,.-----
Bor Okçu menba suyu şarımı~da 

Brzakın nevi 
Ekmek 
Koyun eti 
Sade yağ 
Zeytin yağı 

Pirinç 
Şehriye 

Makarna 
Kesme şeker 

Toz şeker 

Çay 
z.,ytin 
B .. yaz peynir 
Un 
Tuz 
Soğan 

Domates salça 
Kuru fasulya 
Nohut 
Kuru üzüm 
Limon tuzu 
Sarmısak 

Beyaz sabun 
Soda 
Mercimek 
Patates 
irmik 
Kuru kaysı 
Kuru vişne 
Kaşar peyniri 
Meşe kömürü 
Odun 
Benzin 
Mazot 
Vakom yağı 

Gaz yağı 

Miktarı 
çok 
Kilo 
~5000 

7000 
2500 
700 

4000 
500 
450 
900 

1500 
20 

650 
600 

1200 
600 

1500 
350 

1750 
400 
150 
15 
50 

1300 
350 
300 

3000 
75 

150 
30 
50 

4000 
3000 

160 
120 
15 
25 

Ereğli veya Zongul 
dak maden kömürü 4o 

Mikton 
az 

Kilo 
22~>00 

6500 
2200 
600 

3200 
350 
350 
700 

1000 
17 

550 
400 
900 
500 

1250 
300 

1500 
300 
100 

10 
20 

1000 
300 
250 

2500 
50 

100 
20 

2000 
130 
75 
10 
15 

3o 

ilk teminat Tahmin edilen fiat 
Lira 
158 

~~ 
18 
57 
7 
6 

21 
33 

3 
16 
22 

8 
2 
6 
7 

16 
2 

t 
15 
28 

2 
45 

2 

2 
18 
4 

35 
14 
2 
7 

84 

Kuruş 
38 
88 
50 
38 

50 
75 
94 
19 
90 

50 
ıo 

25 
75 
88 
41 
10 
69 
96 
24 
33 

3 
81 

70 
53 
65 
6 

10 
50 
40 
85 
70 
31 

Kuruş 

8 
37 
60 
35 
19 
20 
20 
32 
29 

260 
;:,2 
50 

9 
5 
6 

30 
12 
7 

15 
85 
35 
~i4 

12 
12 
20 
12 
22 ,,, 
25 
55 

4 
2 

450 
165 
240 
390 

2800 

Santim 
50 
50 

50 
50 

50 

50 
50 

50 
50 

teneke 
,, 
,, 
,, 

ton 

Adana Ziraat mektebinin 1936 senesi mayıs gayesine kadar ihtiyacı 
olan yukarıda nev'i ve miktarları yazıla yiyecek ve yakacaklar eksiltme 
ıartnamesine göre ilk teminat miktarları ile birlikte yukarıda gösteril
miştfr . 

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

bir su 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 içmeyeceklcrdir. Bir defa tecrübe 
sozlHrimizi isba t edec ,ktir. 5433 45 - 78 

Satlş yeri : tarsus kapıda merkez oteli altlnda 

5586 t;:: 21 
Eksiltme vilAyet Ziraat müdürlüğünde satın alma komisyonu tarafın · 

dsn 15-8-935 perşembe günü saat (3)de açık eksiltme usulü ile ya-
pılacaktır . Eksiltmeye girecekler 1935 yılı ticaret odası ve (2490) nu- ~-----------------------
maralı kanunun 2/3 üncü maddelerine görP ellerinde bulunan vesaik ve çııt il I• ı 
ticarethane namına eks•ltmeye gireceklerin ellerinde noterlikçe tas· e an .. ap ıcaıı 
tikh vekA letname ile eksiltmeye girebilirler. Eksiltmenin yapılacağın-

dan en son bir saat evveline kadar vilAyet mal sandığına teminatlarını ı•• 
yatırmaları lbımdır.Eksiltme şartnamesini görmek istiyenlerin bu mfül- açı UA 1 
det zarfında Ziraat mektebi müdürhiğüne müracaatları ilan olunur. 5684 

2-6-10-14 

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

Ayran 
Yeni 

gazozu 
çıktı 

...... aGiHl 
Av~AN Gazozu 

A.v~AN SoJası 
••••• '11 , • :AYRAN 8uy_u 

J)• iÇMEK iÇiN - \ -

Du MRRKHYR oiKi<ilV' eDINiz , 

Jş bankası alt•nda 5593 25 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesnne tat

ları ~ğrılanna muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han: 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri hastalıklarına, muannit ekzema1ara şifa verir. 

Çiffe han kaplıcasina 
Sadiye ile gelen· bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir:. Her 

ne kador fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hamile ktıldıkları görül· 
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaı:Jıcalar<l.an daha yük

sektir. 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her Jürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

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

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 48 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilithd1r. 5512 

2 Ağuslos I~ 

Saban merakblal'lll 
'' M e l e k ,, 

ıneoi 
Markalı sabunlar ; sAçların dökülmesine , kepek yap01•0~~:ıneeioi 

olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamaşırlarınızın çüru 

arzu ederseniz mutlaka" Melekn sabunu kullanınız · i• 
u ederıeo 

Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arz 
1 

te Jlf' 

' 'Melek m~r~asıoa dikkat ediniz.Ve bu sabunu ta ep 
' ' edınız • wk .. 

bütiiO ,,,.. ''M 1 k Markalı sabunlarım ızı perakende suretile 25_30 e e ,, kallarda bulabilirsiniz .5600 

En temiz safi Urfa sa.de yağ1 arzu ederseniz. 

Ahdulkı:ıdir Melek evlatları ticRrethanosinden 

arayınız . 

Adanamızın en güzel ve en tem:z eğlence yeri o)a.u 

Yazlık slnemad• 

bu akşamdan itibaren .••• ~ 
.. örü 'fourJ 

BU yük fedakArlıklarla getirtmiş olduğumuz Rus ReJ18 d•ll 11"' 
ORE tarafın 

nin şaheseri ve kıymetli Fransız ·fenoru ( MURAT 

Meçii;ı··;;ğ.- ~ 
. sc•" · •ın ııı 

· · · f k b d b" "k bir artıs• ıl' Bır kaza netıcesınde ha ızasını ay e en uyu ha\~1111 

f ·1 . uhtereıtl 
Çok güzel müzik va şarkılarla dolu olan bu ı mı m . deri• 

fırsat• kaçırmadan mutlaka görmelerini tavsıye e 

pek yakında 
Meghur Frao11z romancısı 

"Gastone Loroux,,un , 
ıan · şaheseri serapa hayecan dolu 0 I 

Sarı odanın esrat 
VE 

Siyahlı kadının kokıısıJ 
5680 . 

--------------------~--------- . , 
1"111uıııuıını11nıını11nın111R11"11ıı11M111rJ1u111nı•n11111ıır.111111111ıın11i111Uııı\ ~~-----:.~-« Ec••O 

i bu gece n,öbetçi 1 Emevı r 

1 

Eczane Reçetel• ' 
UAçl•rl 

1
11 

Yenicami eivarmda 1 Taze ...- fiy•~· 
Afiyet eczanesidir Ucuz.....-

gıte 
ına11ın1111ımıınıım111-1mıımu11uır.ııuıııııır 1111aııımıııııııu1111• b k 

Ça u --- b ısjl9rl' 
• --- ~p 8 il' Biirücekte satılık 

yayla yurdu. 
emız ıtil'' 

Dikkat "
8 ılır 

yap ~8~ 
Adr•• : SeY 

Ayran suyundan yalınız Ayran 
--G~a-z_o.iÜyapılır. taklidinden sakınınız 

---------------------------------------------· 

Çoğşak başında etrafı partı ile 
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