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ADANA : GONLUK GAZETE 

Onümüzdeki 20 ilk Teırin - Paza 
Genel niifus sayımı günüdür. 

Sayım, çok geniş, çok kapsal bir iştir. Başarıl
ması her birimizin üzerimize düşen yükümü son 
derece özenle yapmamıza bağlıdır. Doğru sonuç
lar alabilmek için hepimiz gücümüz yetdiği kadar 
çalışmalı ve uğraşmalıyız. 

Başvekalet 

istatistik Umum Müdürlıiğıl 

İngiliz kurnazlığı 
Süveyı'i kapatmak, Mısır kralı 

Fuada ait bir hak imiı •• 
ltalyı - Habet ihtilifı•m gila 

g~tilrçe ırtmHı, loıiliz matbua 
tını daha •Çık neıriJatı mevk et• 
melde ve bilhaıa S&veyı kana· 
bnua kapalllmaıı meselesi 11k ıık 
mevzoabahiı olmaktadır. 

Bu arada, .. Deyll Telğraf,, 
ıazetuinin, llısır mahabirinden 
alarak aepettip bir mektupda 
denlliror ki: 

adın rlyaıeti altaodı toplanarak 
İtalya - Bıbeı ihtilafı etrıfında 
müzakerelerde buluamuıtor. 

lagilizlerio, kanalı kıpatm1ılc 
hıklnnı M11ır bükômeline verdik· 
leri hat:eri ıittikçe teeyyüt et
melde ve Londra kabinesi bu su 
retle devletlere karıı olın büyük 
bir mesuliyettea kartulmoı bu 
lanmaktadar. 

Başbakanımıza 

MUhim bir diş ameli· 
yatı yeplldı -lıtaobul: 30 (A.A) - Baıba· 

kan lımet laöali dün DitÇi mek 
tebiae giderek mlibim bir dit ame· 
liyatı yapalmııtır. 

Ameliyat muvıffıkiyetle ae · 
ticelenmiıtir. Arizı zail olmoıtor. 
Sahlaat ve rahatı yerindedir. 

Zafer bayramı 
Yurdun har tarafında 
bUyUk törenle kutlandı --

Aokara : 29 ( A.A ) - Hu 
taraftan gelea telıraflarda Türk 
iatikbil ve iıtiklllioin doidup 
30 Ağuıtos zafer bayramını kutla 
lamık içia b&yük hazırlıklar ya· 
pıldığı bildirilmektedir . Gelen 
mal6matı i&re bayram yurt . için· 
de her 1ıl olduğu ıibi bu yıl da 
pek parlak bir ıurette kutlana · 
caktır . 

T. RUştO Ara• Canav· 
reye gitti 

•• Havalarımız ! 
Dütmın uçaklınmo ·tehdidi al• 

tındacb;r . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 
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Bayram geçti? 
Şehir baıtan başa donandı ve 
kumluk meydanındaki süel 

tören çok ozlü oldu • 
Zafer ve açık bayramı, dün 

ıelarimizde büylk bir törenle kut
lanclı. Daha Rabableyin erkenden 
ruml ve ize) dayre ve binalar, 
biitllo mağaza ve dlkkinlar bay· 
rak ve yeıil dall1rla 1Bsle11miı 
ti . Ht>rkes ba matla ve b&yük 
günli kutlamak için daha ubah· 
leyin erkeaden törenia yapalaca 
iı Kumluk alanına akın etmeie 
batlamatta. 

Saat yedid• gırnizondA bulu· 
Dan ıubay ve ıüel ifyarlar ve 
yedi buçukta da ilbay vekili, 
prbay •ekili , Cumariyet halk 
partiıi batkın vekili , Halke•i 
bıtkaaı, mülkiye, töze dayıelert 
dırekt&rleri, tetekldlller mlmet· 
ıillerl tümen brağiaa fide· 
rek Tümıeaeral Salih Avgıaa 
tebrilrltta bulaamuılardmr · 

Saat tam sekizde General Sa 

lib Avgın, yanında Liva 
tıaı Albay Fahri ve maİJelİ 
luaduğu halde kıtaatın bulautt 
dutu yere gelmit ve t6ren k.,.. 
mutena Albay Bilal tarafında 
lcarıılaamıı ve muzilra telim 
vHıaı çalmaıttr . General; •
daran eratın aaüodea geçer 
keadlleriai ıelimlamattır • 

Bundan ıonra alanın orta 
kurulan söylev kllrıüe&nlo e 
fında~ toplenalmış ve genç 
Sellehettio, kür18ye çıkanlr ÇO 

gfir bir aeıle "BııkamandAnlll', 
sıvaııaın taribçedai anlatmq• 
tır . 

Bandıa 10arı sıraıile Tüm 
General Salih Avgm , Cumurl· 
J•t halk p11rtisi ıdma Niğde • 
levı hemıehrimiz Cavid Oral, 
raJ adına Kaaara direktörü 

- Gerisi dördüncü sagafda -

ltalyan bakanlar kurulu 
"Sllveyı kaaahaın kapatılma· 

11 bakin, Kral },oada aiddir. Bu 
bak keacliaine, Siveyf kanala Oı
muh idareliacle balunduiu zı· 

maa Sultandan intikal etmiıtir.,, 

Sllveyı kanılı kapatıldığı tak 
dirde, Mııır hilk6metini• kalya 
kuvvetleriyle çırpıımak mecba · 
riyetinde kalacağı ve lagiltere 
hDldlmeti de Mııırıa himayesin
den mesai balaaduğu cibetle ihti· 
lifın ıumulll bir hal ılaca;ı mu· 
haklak röıülmektedir. 

İıtaobul: 30 (A A) - Dıı iı· 
leri bakRnı Tevfik RUtUl ArH, 
dftn Baıbakantt veda ettikten aon
ra FlorJa deaize•inde, Atat&rkiln 
huzuruna kabul edilmit ve uıun-

Ci müddet glrtııtDktea ıonra Flor· Bolzanoda toplandı. Mu ssolini duru 
yjdao Semploa ekipreıi•e bhi- • • 

mittir. hakkında arkadaşlarına ızahat verdı 
Afyon· Antalya hattı Dijer taraftan Mııırdan gelen 

laıberlere gire, kabine, Kral Fa-

Yolunuz açık olsun .. 

İıparta : 29 (A.A) - Afyoa -
,tCllaly• hattınıa bir kolu olaa Is. 
part• • Bozöal hattı 29 birinci 

tqrinde açılmak üzere bitirilmHi· 
ae çahımakt•dırlır • 

aı k . l T rabzun ve Eskltehir 
ırıınta amız ve gurup ıampıyonu o· 
roıspor diJn İıtanbula hareket ett. Grup birincil~klerinin sonucu 1 bellı oldu. 

M.ntakamiz pmpiyoau bora 
ela Diyarbekir ve Konya ıamp!· 
yoaluım büylk bir f.rkla yen
dikten ıonra final m8sabakala
r•ı yıpmak için dftaldl trenle 
lıtınbola hareket etti • Beı gu
rubun birincileri l.tınbaldı 3-5 
. ve 8 eylôlde kartılaıacaldar ve 
aralarıada TlrkiJe futbol birin· 
ciıini eececeklerdir . 1.tanbul , 
lanir, Anlcarı, Zoaıuldak ve 
Çakurovı talrımlırıaın iıtirik: 
ettili bu müeabak:ıludı biz f'tm
plyonnm•aclın bir çok umadlar 
bıkliyebiliriz • 

Çtloldi lzmir 1impi1onu Alto· 
nordu, ıeçen ıeae Toroıla ken 
di ıabaıında karıılıımıı ve an 
cak 2-5 gibi kapat. bir farkla 
kazaamııta . Zonpldık , ise pru· 
bua en zayifldir . Eğer ı•ns İı·~ 
tanbala kırıılarına dUtlrmezae 
ka•eimane•lyelerl 11ğfım olan 
ı•açlerimizio ditei takımlara 
karıı iJi bir oyan çıkaracıiı &· 
mudand•Jız Ye keadilerindın de 
buau bekliyoruz • 

Kefile dlla Hbah lbnhim 
Dıhlenio t.eıkınbiı ıltladı 14 
kiıidea mlrekkep oluık hareket 
etmittir . Takımın ıoliçi Necati 
Sepici ldevioio mllaıadesizliği yü· 
zlndca iıtirak edememiıtlr . 

birler dfltflamyktedir. Şflpbe edil 
mez ki karakbğıa ruhlar Ozerinde 
bıraktı#• ıcıı.lılın vard1r • Türk 
klyl&ıü inanıın lcl kuraklık deni· 
lea ezeli afat Türk JUrduada etki· 
lerioi yapamayıcalcbr . O günler 
P"k de uzak delildir. 

K•sU lllOftU .. , .... 

Tahıln .. Cofkan 

lıtaıyoadı iyi bir kılabalık 
kitle tarafındın yııa! ~aıol! nida· 
lan arı11ndı üiurlanan ıençleri 
- Gtrisi d6rdüncü say( ada -

-Ankara: 29 (A.A) - Trabzon 
grup birincilijini Samıanıpor, 
Eıkitrhir grup birinclliiiai de De· 
mirıpor takımlırı kazanmıılardar. 

Havalarımızın egemenliOini koruyacak 
araç, uçaktır! 

Mussolini; her türlü tedbirleri aldı ve 4 
Eyf Olda uluslar konseyinde bulunacak 
Bolzaao : 29 (A.A> - Stefani 

ajan11 bildiriJOr : • 
Bıka•lar korulu duçeaia 

bıtkanlığı altında toplanmııtır . 
Da toplan ta bilkômet • onağıoda 
yapdmııtar . Düçe her ıeydea ÖD· 

ce oçuı ıaraıında ölea bakanlar· 
dan Razza ile ber1berleriade ö 
lenleria •• iki ıüo &nce ölea Se· 
nato üyeıinden ve eıki bakanlar
dan Albert Poc:co'naa bataralarmı 
tebcil edea bir iki dz ıöylemit· 
tir • 

Duçe bundan ıonra ar11aluHI 
darum ~hakkında izahat •eımiı· 
tir • 

MDMOliDi 1ta1Janıa 4 Eyltüdaki 
ulualar ıosyeteai koaıeyioin top
lantısında bulunacağını ve bu 
toplantıda Babefiıtan meıeleıini 
biitün dttnyıaın ha meseleyi adam 
akıllı kavra1abilmesi için ~trafile 
izah ve teırih edeceiini bildir· 
mittir . 

İtalyan · BabeP.tan meselesi 
kar1111ndaki durumu izah içia bir 
bildiriğ çılcarılıcakhr • 

Bu bildiriii daba sumôllu bir 
memorandum takip edecektir • 
Bu memorandomda İtalya ile Ha· 
befistan ırasında elli 11eoedenb11ri 
mevcut olan mftaa1ebetler ve •Y · 
aı zamanda ttal1a ile Bıbeıitte-

ma hemhudut oldup diğer devlet 
leria mlloı.ebetleri mevzuubahiı 
bu memonndomda ıçık bir ıu
rette •alııılacağını göre Uccialli 
ıadlaım111nd•nberi İtalyanın sö 
mlrge bakımından Hıbeıiıten 
&zerinde bir faikiyeti oltloia ka
bul Ye teelim edilmiıtir • 

Bu memorındom ile birlikte 
birde ufak ve fakat çok yeni ve 
ee6iti• Alm•n , Franım •• İngi· 
lis ıauharrirlerinin Habetiıtaaıa 
durumunu olduğu fibi göıteron 
eıerlerinia de bir bulia111 verile· 
cektar. 

Bu eserlerde Habeıiıtan töy· 
le ıöıteıiliyor : 

Tamamen geri lcalm•ı ve .. 
rete m•bkôm kabilelerden mü 
rekkep bir yığm , merkezi ku•· 
veti olmıyan bir yığın . İtalya 
kendi ihtiyaçlan gftveai ve heya· 
tı ile ilgili olaa davasını son nok 
taya kadar müdafaa edecekti; ; 
Ç&nkD; bükimet ileri gelealeti 
ain hepıi yannın ihtimalltaaa kar 
ıı ~ıoravlarını ( mesuliyetlerini l 
kavramıı bulaamaktadar . 

Duçe bazı lnğiliz çevenlenala 
takındıklart taur ve barekettea 
babaettiktea ıonra demiıtir ki • 

İagiltereoin İtalya tarafıada 
Habeıistına doğru takibedileo 
eiyasadaa korkmasıaa mahıl yo• 
tar • 

ltal,anan siyasaıı ne dotrt.· 
dan doiruya ne de do&.1ısiyle 
büylk Biritanyaaın menfaa&ıaı 
tehdit etmemektedir • Bi.-tc. 
bazı çevenlerin ç.karmakta oWa 

- Gerisi ikinci say( ada -

Hint şairi 

Tagor'dan 
lngilizceden çevir•.._ 
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Kendimdt değilim , 
Uzaktaklltrime. susadım • 
Rııhum uzaklarctakt karan· 

lıkl arın eteklerine dokunmak 
için hareketlidir . 

Oh , en büyük ; en lemJı 
kudret 1 Uzaklardan btnl ça· 
ğıran seıltre sts veremiyo· 
rum. 

Fakat beni buradan uıa/c· 
tara g6tıirtcek kanadlarunın 

yok oldu.~unu onutuyorutn • 
Ben yabancı bir kalptr., ya· 

brıncı bir ses gibiyim . 
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Vatan müdafaası uğrunda 
----·-4-+ ..... ·~---

Baıbakan lımet İoönüuün atet 
li bir vatan sevgieiyle dolu olan 
ıöyle.vlerinde , mfitemadiyen te 
kimül eden bava ıilahının bütün 
memlrketler için daimi bir tehli
ke ifade ettiğinden bahsedeli , iki 
ay g;çti . Başbakan o zaman "bir 
memleket ne kadar dağlık arazi 
üzerinde olursa olsun , düşmanın 
taarruzlarıııı muv.ffakiyetle me· 
nedecelı: kadar uçağa malik 
olmadrğı t•kdirde , şehirlaiaiu 

ve kuabalarının tahrip edilmesine 
mani olmaz ; çünkü bunlar kolay 
!ılı.la yaklaıırlar, bombaluuıı atar· 
lal' ve yiDe kolaylıkla geri döne · 
bilirler 1 ,, demi§ ve Türkiyeyi 
koru ak için lazım gelen " bin 
knıd ., dan bahutmıoli . .Mem 
leket bidçesi , bıı gayeyi temine 
kafı gelrcek derecede , kültürel 
ve ekonomik alanlard•ki ödevle
rin yerine getirilmesine tahsis 
edılctiği için , İsmet loönünün , 
hılkı ellerinden geldiği kadar 
teberrüatta buluamaya davet et· 
meıi , bütün memlekette derin 
akisler uyaudırmıştı • 

Bunun üzeıine bava tehlikesi· 
ni bilenler Cemiyeti kuruldu . 
Kımal AtatOrk 10000 Türk liusı 
teberrü etti, her taraftao önemli 
§ahsiyetler , kendisini takip ede· 
rek , büyük: meblağlar vermek 
suretiyle bu Cemiyttiıı Üyeler 
liatrainio başına geçdiler • Ana 
doluoun en uzak köşelerinden 

mÜr• '8tlar vu il buldu . Ancak 
bir Türk kadar tasarrufkiir bir 
insanın y•şayıtına ti verişli olacak 
derecede u maaş alan Devlet ve 
Belediye işyarlırı , aylıklarının 
yüzde ikisini bu cemiyete tabıis 

ettiler . 

Tıpkı bir zam•nlar bizim Al
m•n çıfçilerinin bulundukları mev

ki -kadar müşkül bir ekonomik 
mevkide hu!uoao Türlı; köylüsü de 
ğeri k•lmak istemedi . Adana 
çifçileri , senelik ürünlerinin yüz
de üçüııü bava kurumuna tahiiis 
edeceklerini bildirdiler . Samsun 
tütüo zürraı da yıllık ürünlerinin 
yüzd• ikisiyle iştirak ettiler . Hal• 
ta fabrik• am•leleri bile , zaten 
çok n olan güodeliklerioin muay· 
yen bir kısmını bu maksada ayır· 
dılar ve Türk kadınları da , letao · 
bulıla Taksim meydanında bava 
kurumu için tezahuratta bulundu· 
lar. Velhasıl bava kurumu birliği, 

bir buçuk ay sonra kaHasinda 
1,174,629 Türk lirası toplandığını 
bildirdi . Yapılan tahminlere gö
re , sade memurların maaşından 

birikecek para, bir yıld! 1,700.000 
lirayı tutacaktır . Eğer Türkiyenin 
1935,36 bütçesinin 194 882,727 
lira olduğu göz önünde tutulacak 
olursa o zaman bu meblağın ha 
kikiğ kıymeti anlaşılır 

Hava kurumuna yardım etmek 
için gösterilen tebalük hala de· 
vam ediyor . Anadoluoun ta içle· 
rindeo, insanluın müşkül şartlar 
içinde hayatlarını kazanabildikle· 
ıi yerlerden akan t•berru sızıntı 
lan , kasaba n ş.:hirlerin derele 
riyle birl•şiyor . Hükumet , bu 
suretle meydana gelen g niş ne· 
birden , istediği kadar alar•k , 
memleket ve balkı , silahsızlanma 
ve silahların tahdidi gibi mesele· 
ler üzerinde tam bir anlaşma ol 
madığı müddetçe , en barış ıever 

bir devle ad•mınıa bıle mani ola· 
mıyacağı bir teblikeden koruya
bilecektir . 
Denschc Voclıensclıau "Berlirı,, 

-----------------------------------------------------~ 
Kamalizmin yeni bir eseri 
Ağustosta İıhnbııldan yazılı 

yor : 
Ankaradan bir kıç kilometre 

uzakı. Çub k vadisinde yapıl· 

m•ktı olan barajın inşası bitmek 
üzeredir . Y e'oi Tür ki yenin hükQ. 
met merkezi olup bir kıç yıl için· 
de en modern şebirlerden birisi 
olacak olao Ankaranın hala bir 
derdi vardır : Susuzluk. Eğer L:afi 
mikdarda ve ıouataum tevzi edi
len su mevcut olsıydı bu takdirde 
şehrio etr•fıod•ki vasi çöl bemrn 
mezru bir arazi halini alır ve An
kara sokaklarımı• toz ve ç•mur· 
ları hemen kaybolnrdu . Bnnun 
içindir L:i 10 yıldanberi su mese
lesi şehir için eo büyük rolü oy
namıştır . 

Çubuk Barajında işe 1929 sou 
bab rıncta başl•nmııtır . Ankara · 

l>ID bökfimet merkezi olmasını mü· 
teakip derbıl mütehusıslar mari 
feliyle iQme suyu tetkikatını baş 

lnndırıldı , çünkü aüratle büyüyen 
1 

bir şehir için ıuyu daima fuçolıır 
ve d•mac lar içinde İstanbuldan 
getirtmek akla sığmazdı . Bir İt•I 
yan miitchııe.wıı ıo rapo una görr 
Ankaranın bir kaç kilometre şi· 
mılinde buluoan Çubuk vadisinde 
bir Baraj kurulmasına karar ve· 
rildi . 

Bun içi de iptid•da 2 324. 
299 Tllrk lira ı masraf tahmin 
edilmittl . Falı;at sonr•dan bir 
Holandalı mütehassıs ki elycvm 
hurad•ki inşaatı bu odam idare 
etmektedır . - Baraj n nrhir y•
t•ğından 10 metre değil, 22 met· 
re yükeekliğinde o m•Sı liizım· 
geldiğini ispat edince inşaat maı· 
ufı 4,775,000 Türk lirasıoa çık· 
mı~tır . Baraj hanızuoun •u is 
ıiap kudrtti 13,500,000 melr6 mi 
kabı olıcak ve ayni zamanda 
18 milyon metra mikabı su is 
tiıp etm~e de elverişli buluna 

calı:tır, bu miktaıd~n 6 milyon met 
re mikabı bükümet merkezinin / 

içme suyu olacak ve grriye ka· 
lay • 12 milyoo metre miabı da 
sulama işleri için kullanılac•k
tır . 

İşme suyu , bugün ancak 60 
bio nüfusu olan Abkara 200 bin 
nüfuslu bir ş · bir olunca nüfusu 
başıoa 200 litre su düşecek dere
cede hesap edilmiştir . 

Barajın lU biriken sabası 6 
kilimetre uzunluğuı.da ve 300 
metre derinliğinde olacak ve bu 
suıetle 18 kilometre murabbaı bir 
satha malik bulunacaktır . 

Barajın özlü bir toprağı olan 
yeşil bir vadide bulunmaeı saye
sinde burası Ankara ahalisi için 
yeşil bir tenezzüh yeri olac•ktır. 

Bıırıd Abendblall Bcrn 

Festival 
hazırlıkları 

lstanbul federasyoııu hazırlık· 
lariyle uğrapn komite ilbay -
lıkta ilbay ve Şarbay .Muhit -
tin Üstüodağıo baıkanlığında lop· 
laı.mıştır . 

Bu toplantıda Galatasaray Di· 
rektöı ü Behçet, Boğaziçi liseleri 
Direktörü Hıfzı Tevfik , Öğrrt· 
m n mrkt•bi Direktö.ü Haydar, 
R•of yekta, eski lstanbul sayl•vı 
Şükı ii de bulunmuştur . 

Ödrirıişte bulunan Ömer •dıo 
da bir adam11 zeybek oyunun1J 
çok iyi oynadığı öğrenil<:liğiuden 

bunun hem:n ç•ğırılmasına karar 
verilmişlir . 

Boğ zlçi oku'uodao Bt çilecek 
otuz kız talebe ile diğer liseler· 
den s çilecek gençler yaptırılacak 
milli ellıis lerle zeybek oyunları 
oynıy•caklardır . 

Komite öğl,den sonra konser 
vatnvarda ikir . cı bir toplantı da· 
ha yap . cıktır . 

• 
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Ağaç kök kurdu 
( Kapnodis ) ler --

Nilıat Şevket 

Uzanca kara bir böcek olup 
ensesinin üstü kül rengi beyaz ve 
kara lek~lidır. Bunlar sıcak mem· 
leketlerde Mart ve Nisanda, soğuk 
nıemleketıerde Mayıs ve Haziranda 
görünürler. Badem, Kaysı, şeftali, 
erik ağaçlarının dal ve gövdele
rinde gezinirler. Sıcak ve güneşli 
havalarda zin böcekleri gibi uçıı· 

şurlor. Dişi böcekler Ağustostan 

te9rinlere kadar yumurta !arını 
ağuçlerın toprağa yakın boğazıoa 

veya toprağa en yakın köklerin 
kabukları üzerine bırakır • Bir iki 
gün sonra yumurtadan çıkan ince 
iplık gibi koca kafalı kurtlar ka
buğu delerek kabuk altında ağa
cın boğaz ve l ökünü ktmirmeğe 

başlı:ır . 
Gittikçe büyüyen kurtlar 12 

santim kadar uzunlaşabilir . Baş
!drı da o derece büyüyerek ucu 
düğümlü kalın bir ipe benzerler. 

Bu kurtlar kalın köklerd doğru 
da girerek ağacın oturak kısmını 
iyice kemirdiklorinden ağaç mah
sul wrmemeğe vo nihayet kuru· 
mnğa başlar. 

Bu böcek, ağaçları iyi bııkıl

mıyao bahçelerde çolı zıırar ya
par.Kumlu toprakları pek sevmez, 
killi \e kireçli ağır topraklarda za 
rarıoı çoğaltır. 

Çaresi : Ağacl•rın dibi iyice 
kazıldıktan eonra bir karış yük -
seklikte , toprak gövdeye doğru 
yayılır ve güzelce döğülerek: sı

kıştırılır. Ağacın gövdısinılen hi• 
buçuk karış uzalı.ta ağacın çevri
minde. kazık batırılarak bir karış 

dtrioliğinJe 4 ıl olık açılır . Bu de
liklerin çaprazına gelmek üzere 
gövıled o n iki karış uıakta 4 delik 
daha açılır 60 santimetre mikDp 
sülf~r ıle carbon bu deliklerd tıık
sim edilHek içlerine dökülür. Ve 
delikl~ r toprak ile sıkıcı:ı kapatı· 

lır . 

ı3u iş Nls11n ve Mayrs nyların

(la, toprağın ıslak ve çamurlu ol
mad ğı zamanlarda ynpılmalıdır. 

Küçük ağoçlarda yalnız dört 
delik oçmak ve 30 eantimetre 
mik'ılp ili\\ kullanmakla hastıılığın 
önüre geçilebilir Bu ilAc ı n kilosıı 

30 kuruştur. 

Bir kilo ilAç, yani 30 kurUf 
ile 16 büyük veya 33 küçük ağaç 
il1içlanabilir . 

Bun• amele paresı ·d• katılıua 
hır ağacın ilaçlama masrafı 3 ku 
ruşu geçmez · 

~iilfür dö kubon dediğimiz 

ıliiç zehirlidir . 

Patlar, dikkat etmek ve ço· 
cukların erişmiy~ceği yerlere koy· 
mık , ateş yakıl~o ytrlerden uıak 
bulundurmak ve kullanılırken kib 
rit yakmamak , siğara içmemek 
ve kibrit bulunduımamak~liizım 
dır . Bu iliiç kök ve boğazdaki 
kurtları öldürür . 

Dışardan gelecek böceklerin 
tekrar ağaçlara yumurtlamaması 

ve kökü kurtlandırm•muı için 
ağacın dibini yarım karışa kadar 
açmalı, 90 litre suya 10 kilo mey
va ağacı karbnlineamu karıştır•· 

!arak ağacın gövrlesinin bir ar· 
şın yul<ar11ıodan dibine kadar ve 
ilk göıülen kökleri bu ilaç ile 
badaoa etmelidir . Bu işi de ey· 
lül soularınd• yapmak İclp eder. 

Meyva ağacı karbolioeull'u a 
oğnçl arda hastalığı sebebiyet 
veron bütün mautar , mik•op ve 
böcrkiere karşı gelir . Eğrr ba 
baıda m•yva ağaçlarıma gözleri, 
patlamadan 15 gün önce. yukar· 
da ıöyledığimiz gibi su i'e ka· 
rıştırılarak bu i'.ac bağ tulumba· 
sı ile ağacın brr tanfıoa püs 
kürtülürse ağ•ç bir çok bHstalık· 

!ardan kurtulmuş olıır . 
Bu ilaç g•çen ~tneye kadar 

İtalyan Bakanlar kurulu YumurtalıktS 
sıl 

Zafer bayramı "8 

- Birinci say{ adan artan - oldu -µ· 
nevi aksiyon~uının temettfi ve Yumurtalık : [ Özel 1 ~ 1~1 ğu özel ugelere dayanan te liı§ ı 

eserlert tamamile ve mutlak su· 
rette yersiz ve saçmadır , 
İtaly•nın Habeıistan ile kotHa 
c•ğı bir tek meselesi vardu . ltal 
y• ile Büyük Biritanya arasında 
biç bir ıoesde yoktur . İtalya Bü 
yük Biritrnya ile genel savaşta 

ve ıonra Lokarnoda ve dahı son 
ra Stresada Avrup• harı§ının du· 
ruluğu ( istikrarı ) b.bsinde fev
kalade öoemi haız bir çalııma 
beraberliğinde bulunmuştur . 

Faşist hükumeti kendisine ait 

bir sömfirge meSt lesini Avrupa
da bir takım akisler doğaracağı
rıa kani d•ğildir • 

Meğerki İt•ly• gibi büyük bir 
devletin eo v•bşiyane bir rsare
tio ve sağlamak ist mesine ea- 1 
gel olmık ve yeniıien genel bir 
harp çıkarılmuı arzu edil en uluı• 
!ar sosyetui tara'ıod•n alıamuı 
tasarlanan :ı:ecri tedbirler mesele· 
sine gelince; bak•olar korula ltııl 
Y• ulusu ile dığcr uluılara bildi· 
rir ki böyle t.ıdbirlreden bahset· 
melı: vahim sonuçlara gidecek 
bir uçurum baflD& gelıoelı: demek 
tir • 

Bununl• beraber Faşiıt hfi· 
kumeti uluıl•r sosyetesi konae
yinde İtalya gibi bir ulusa kar§ı 
her türlü zecri tedbirler alınm•
aına muhalefet edecek, mes'ul ve 
şuurlu bir takım insanlardan mü 
rekkep bir gurubun bulunacağına 
ve bu ğurubun sosyeteoio buıı• 
h•nzer daha vahim ahvalde zec 
ri tedbirleri t•tlıik etmek şöyle 
dunun bu tedbirleri derpiı bile 
etmemi§ olduğunu batırlıyacak
larıoa kani bulunmaktadır . 

Her hali kiı da Fa§iıt hükume
~t~; İtalyan ulusuna aş•ğıd•ki nok 
t•ları bildirmeyi ödevi icabı say
maktadır : 

Zecri t~dbirler meseleıi F•-
tiıt rejimioin en yüktt:k erkanı 
aıkeıiyrai tarafından btr bakım
dan iocelenmigtir . Harbcuyaoe 
mahiyette olan muhtemel zecri 
tedbirler hakkında çokt•nheri 
icabeden kararlar alınmıştır . 

Aynı z•mında ,İtalyanın eko· 
n1tmik muk•vemetini zaman altı· 
na •lmak için ulusal hayatın bO 
tün ibtiyıç ve zaruretleri ıııtsele
si de uzun :ı:amand•nberi derpiş 
edilmiştir . 

İtalyanın yiyrcek ihtiyıçları 
bu senenin buğday ve pirinç ba
kımından gayet verimli olan re 
koltesi ile aağlamlanmıotır . 

Endüstri m•ddelerine grlin." 
ce ; bakanlar kmulu endüstriyel 
m•hiyetindek yojialtımın istiblak
ten bu günkü ve yarınki süel mec· 
buıiyetlerden soora nazarı itibara 
alınmuıoa kırar vermiştir . 

Bu icaplara istiuad.:n bakan
lar kurulu aşağıdaki karaıları almıı· 
tır : 
1-Yabancı memleketler üzrrioe 

yapılmış krediler mecburi ola 
rak hükumete devredilecektir . 
Y •b•ocı esham ve yabancı mem
leketlerde çıkarılmış ol•n İtalyan 
e3hamı yfizde beş faizli yeoi ha
zine bonolarına mecburi aurette 
tahvil edılecektir . 

2 - Üç yıl içinde biç bir te 
metlu yatırılmamış sermayenin yüz 
de altısının 9 u grçmiyec,ktir . 

3 - Gerek hükumet, gerek 
sosyeteler özel kurumlar tarafın· 
dan çıkartılmış olan nama mu 
barrer, yalıud hamiline ait her 

f•izleri lizerine ylizde on bir re- fer bayramımızı kutlul•Ol~ıı p 
sim konulac•ktır . köylerde• akın akın ge~·uiiod• •ti 

4 - Kollektif n•kliyatta kal· Ayaslılar komun hin••• 
0 ı ' 

lamlan Lütüo n•kil vasıt•ları, g•·ı toplandı • a~ _, •llo 
zojenene motörleri ile iıliyecek Sut onda başlıyın bliY .,ıl" 00ik 
veyabod mıddei kaime ile tahrik rasimde zafer bıynmı ve ~~. ~ki 
edilrc11k karbur•turları hamil bu- hakkında söylevler eöyleD 1-~ ı/,,,, 

B Jı;•P " .... lunac.ktır . Yfice Cumur '' k01o r,. 8 Celse bitmeden önce gönüllü BııbıkıDımıH ve bav• fi rJ' 
Ok ao 

1
• •of olank doğu Afrilc•SID• gitmiş o Başkanına minııet, ş r 

lan hakan Cianoya bir ıelam tel- lıhk telleri çekildi. .. 91111 ·~1• h 
Şenlik büyük tezabur ' gr•fı yollanmıştır • Saat 20 ı:le i d" 

vam ediyor . _ • 
celseye nihayet verilmiıtir. Ba- - d11 

kanlar kurulu 14 eyldlde trkrar 1-ng'ılfere _ ttalY8 ~101 
toplanacaktır . '"'! 

dt~ b, 
Aden : 29 (A.A) - Bir lngi- bir /talyan gaıeteılfl 1~ lo0 

liz kruvazörünün vukuatı tı kip K 1 Jbpeıfd' oli ~I endi eriae au . Iİ~"' !r 
için İngiliz somalısınd•ki Bera- nll veren ve bıı suretle ~' ~ '•ı 
berraya gelmesi bekleniyor · ritaaykyı İt•ly•ya k~1.f~İI ~ti iıf 

Pa Mı : 29 (A,A) - Kahine LA· yatsızca ve en tehlike ~ ~.Al 8;1 
valın iz•hahnı dinledikten sonu de harekete aevketı~ icP" G~ı 
Cenevrede güdülecek battı ha- müfritl~re .. söylenıne;'1 .,, · y 
rrkette kendiıini serbest bırık- diger bır soz vardır· ~ '! h 
mıştır. Heryo ; Lavalın siyasan- Bu müşevvikler yaP ol•'".,/~~ 
nı tanip etmi§tir . le giden ki~selerdir : :~ oı~1 ı, 

Gazeteler Fr•Hız siyuısının rika köşelerınd~ vabt1 11~;ol~J fer 
Avrupaya ıonunçler verecek' ih- like , uf•cık bu h•rP oıı~ " 
·1·11 1 1 k l . ki bO<D0 ıl tı a ar• enge o •cm uz •Ştırıcı dürmek ısteme e _ ııurııl ıt11j 

bir mahiyet al•cığıaı yazıyor- heşeriyetıı ate§ pu9 
,/ 

lar . çekiamiyorl., · ·deD 'ji'~ QQ 

Bazı gueteler ltalyaya kuşı Yangına •teşle gı il f \n 
sert davr•nmanın iyi sonuçlu re net ve sert eöyleıııedl ; 1 k 

• ıl • 
· · k d d. 1 lir : .ı..el ~· \i vermıyecejiinı ay e ıyor ar . h r~• 

!tal ytya kartı . 8 ıııH.i g 
Londra : 30 ( A.A ) - Royter iıtiyenlere ne vabı~ı•~'~~· ~tq, 

4ajansının Romaden haber aldığına maruz k•lac•lı:luını ı .ı& )ı( ~. 
göre logiltere, Mussolininin dünkü lazımdır . Uluslar so~~ 0ı1o /ı ,. 
diyevi hakkında ltaly11dan tafsilAt ıibi ve Habeş uıodafı0ve~rJ \ 

1 

ıılmıştır . iki hökQmetin illoslar liz g.zete gurupları Y. 1,~ L 1 

. . fi oı . ıır l"d sosyetesi konseyinin toplantısından ulutlar sosyeteeınııı ·oi ıı 'ı~ 
önce yeni durumun icabettird ği İtaly•ya karıı dökıııe51 ./. . 

vepsanıa golü ile ilgili olan yeni lar . ··~eti . f \i 1 

bir aadlıışma yapacağı sanılıyor. Bundan baık• S~ıb•~/ 0 

Londra : ao ( A.A ) - Deyli lınıo kapanması • . ııı~.1 
. arış • .ı.~· 

Trlgrafın Adisababıı muhabiri !tal ~ilah ve cephane sı~ te(Jır· -
yan tekziplerine rağmen Habeşlı. si ve saire gibi cezrı ,.,~ti 'l, 

lınm.sı hususunda ıet ; ıı .. !ere karşı haı betmek istemiyen ~ l!ı ~ 
it !yan kıt larıodıki sekiz bin yerli luom•ktıdırl•r · . ""il ) 

askerin tekmil techiznılıırı ile b;r- Bir harp harekftı jdt·fı ıJ 
tilo bu tedbirler · •§ I "İı 

lılcte Habeşliler tarafına gectikle- dT "' 
rini haber veriyor. Y0llarda çalı· r•fından red e ı 1j ·ı1ill'rt,ıl ıı. )~ 

Hıbeoistanın °8 
11 

ıll~; ."ı 
şan 25 bin işçinin de kaçtığı söy· lih ve c~pbane .ıııı•jbİPdf" ~ 
!eniyor · 21 Ağustos 1930 t~r tecıi"' 

11 Londrıı : 30 ( A.A) - Maltada dilen muahedeye bıt \ 
uçoklarıı karşı müdafaa tertibatını kil etmektedir . ıı:p•' ' 
kuvvetlendirmek için ndııya icaba- Süven kanolıo 1~0e r1' V 
den malzeme ve techiznt gönde- d• 1888 muahedeşı 
rilmektedir. izinli bulunan uçman tir . i lı~ b1 
!arın izinleri geri alınmıştır. Uluijlar aoıyete• ,ııı 

Londra : 30 ( A ı\ ) - l'lesmi deye karşı bir kıt•' 01~ 
~evcoler Mu~solininin diyevi h•k- fi değildir · 11111•1'

1 .ııS \1
) 

~ Çünkü VcrsaY,
111101 

ııt" f 'Ilı 
kında tavzih istemek için Rocoaya bka 

muabcdeıinio a " " her hangi bir müracaatta bulunul- J ,ıfY ~ 
h kı miştir . ell 't.ıı 

duğu ak nda ademi m~lil.mat be· Harbi teşvik ed ıtıl1'~ı 
yan etmektedirler. zetrleri bir ıaoft• 11 ud'' 

1
, 

Bolzano : 30 ( A.A ) - Musso be-eel.-re tecavilı tft'for'l i* 
lini Frensı:ıya kRrşı sembolik bir olmalı.la itbaın < •

141
tf' 

hnrokeıh bulunmuA ve Brennere d İııf' ı 
Y ğer taraftan a ı.-" ~ 

çıkarak orad~n ilerJeki Fransız . • . b deler" ıl 
etııgı mua e I•' · ıı' karakolunun bayrağını selAmlıı- olunmaanıı iıtiyo! 18 1ı,ı• ,A"I 

mıştır • Bütün bu pıil ktıı'· 
Roma : 30 ( A.A ) - Stefani ce ehemmiyeti Y0 ıl~': i 

ajansı bildiriyor: Jiyeceğimiz şeY ş~11p t,İı'J 
.vıussolininin kabine toplantısın- Sanksiyonlar. t•Jb01,-ı 

da nraıulusal durum hakkındaki lngilız gaı.teJ~rı rl•' oııİ 1 

raporu bütüıı ltıılydn ulusu tara- yince barp /~~:d•" bboıl~ 
fından derin bir memnuniyetle kar- Bu barp A rı d•~ ~ı'ı 
şılanmış ve bu raporu basan gaze- rupaya ve .ı\ vruPı:csJı'. ri' 
teler baş yazılarında hep bundan kenularıoa _YS.Y:cı1 stlg ..ıl 
bahsederek büyük önemini ve - Gerisi ııçııt yıP' 
ltalyanın gerek Habeşistan , gerek r 9~ 1 
Uluslar sosyetesi ve lngiltereye Genel ni.ifLJ 5~ P'~ 
karşı olan durumunu anlatmakta ~35 pe' 
gösıerdiği snmimiyeti kaydetmek- 20 llkteşrırı ıcetill tı" 
tediıler. Gazetder diyorhr lıi: .• ·· mernle ,ıı~ 

1 gunu ılll J 
talyn~ın yeptığ bütün barış rafında ya~1,,,r. yolıle sokulmak veya ekonomik __.,..., .,oı 

1 
tavizler elde etmek glrişitleri lla· .. ı-fo• 8'} ı,rt kıı 

l - l,u d1e oı" bcşisıooın anlamı:ımHzlığı yüzünden Sel• 1 ııl )', 
hep suya düştüğünden meseleoin 1 rnak üz.ere ar• 1'": ~:,, 

Al d 1 k 
· · tek h ı r kotarılma yolu kalmıştır binnlara nuoı ar•'' b'~ 

manya an mem e etımıze ge· . 2 - Null1 ele O'~~, 

'

. d' İ . d k" il t kı, o da , bu memleketi süel işgAl bfiklilfl 
ır ı . zmıt e ·ı aşara ve enı- . oturanlıtr cdıı•"';,b~ .J 

t·t·· _ .. d ·ı . ve sıyos ıl kontrol altına olmaktır. bu 1.,.r ;-, 
raz ens ı usunun yar ımı ı.e şım· meğe mrc o bo P 

di lıtanbul bava gazı ve elek· ı Paranı J 1: 

1 

bin• nutnır~ye:~ıeıl', ~:, 
trik fabrikası tar•fıodan hazır haber verıD1 ·Jeti• ı"' 
laom•ktad r . Tüdt malıdıı; Türk Boş yere harcama ve har• ları bozan ye sı1,8ı •' 

maden kömürüuden çık.•r ; Av cıyac:ıksan yerli malı al J f ıar için par• ce 
rupadalı:ilerden ıfaba iyidir . -~-.:;...---



(TftrkS3ztl) Sayfa 
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1 SON DUYUKLAR Mersinde t.;!:na Borsası Muam~leleri ananm kuyrUğu henüz 
kopmadı amma ... 

P,,ia le 
ODfcran11nın başka bi r 

~~ılrrıııı birdenbire oldu 
ı QIÇ k• 

ııns~y i şaıutmadı . 
ik P•zu günkü bildiriğiode 

~ij~ fakat apaçık ortaya attı 
•
• •tler , uzun uzadıya an · 
ra ı·· .• Q11 b U~fıın bırakmamaktı 

•ııJ •lcıkat)er zaten k~mdile-
• L •tıyorlAr · Habea muele· Qll .. , ~ 

i 
1 

.. guoe kadar geçird iği ge-
. oı ana . k . 
dıı une getırme , şım -

tu11ı 
beı· .. 11 • aolamığa yetecek 

ı f0,0 •ıdır . Üyle görülüyor 

hi/~1 ıörütmeler başka bir 
L.f • dınıı : olducru halde , 
'Utı Cra 6 • 

, b rıaa katılmıı olan lıükü· 
r_,~ •rıa yoluyla bir uzl:ışma 

le~· UOJudunu ~enüz kes· 
a.. ır . . 
1111dı' ... tlcre .. l 

ı .• ıor"~ eaptanmıg o an 
, •rın io l . d. 1 

)OIJ • cc enmeııne ıp o -
bt~ •rıyle devam edilecektir. 
k ılırıı danınan kuyruğu 
h0Pınaınıttır . Böyle ol-

"•ııt~aber 1 İngiliz ve Paris 
o~•nıa ayrıatılan bilinme 

1 .o, .. 
'ri uıınelere kıtalmış olan 

'ta• n tnırluı bıkkındı ka 

'ıae ::~•le bir hükilı:n yürüt· 

1 1 
•o:ık•n yoktur . Yalnız 

~ l, 11 •ıılao bir mesele var11 
'•l Ed Al · · · fttı • en ve oızının 

•6,en çetin bir güreı 
01dakları meaeluidir . 

a':~r· Jıpılac.k olan dip• d1111Deleıinin kolay olmı
lt 

1 ıaz :önünde tutmak 
•ti· ~Uok.ü , bu arıda süel 
~:•1a baılamasına elveriıli 
ılc duralbları da i§lerin 

e\Jti . . k ıını yapaca tır • 

~ ~ı,, : • 
~ "t.._~••rın doğu Af rikaeında· 
•ıı_'ttı '1 lıcsin bir lojik hali
~ t.~1 l' • İlk zımanlar hu Jo
~~-ı.~CI ülkelerde pek o ka -

'tb,~~ıloıamııtı . Bunun en 

h•rb 1 
• V ereay bırışınm , 

h,~t11~ k~talmığa karıılık 
~enılmıs olan şeyleri 
~tikY-uk kıyılarında ge
dol •dı vermcmiı olaıa -

1~lırı,1 •yı İtalyanların aldan 
Ya. •tadır ...... ha . 

te rııında İtalya eline 
hl ~•odası geçiremedi . 

'"' 411 fazlasını alan de
)Gıtıtıd erin kapaomıı olma-

' ı.ı,1 ' 11 
' halya için ülke 

~ il lrlı, )'okea insan mı çı-
~~,:1llıdır , meselesi ortaya 
h:ntb Yı 'koaomiıinin girdi 

Jolu b" . 
ııııe , ne ırane ve ne 

, ._,,41 '-trıain edici ölçüde 

d, b • Buoua üıeriae Mu· 
'la..' ~~,1 llgQQ Pariıteki görüş 
~lllıı ':'olanlar tarafıodaa 

••tac lan İtalyanın :yayıl 
)iL llllla • 
~"1-ıl • )'enı çareler ara -
bit q Olduğunu anladı . 
"11 Yıl ince vermiı oldu 

t~ lltttde ki bu söylev o 

. Gıtfi •lolu bir anlamda 
b.11 • Eıki Romahlarıa 

~h·ı~:llıa~ mak,adiyle giSz· 
'- Ya dıktiğini ıöylemiı· 
"'-.'el, 

•rı,,, ' ltalya - Hıbe§iı-
l 1 ~•d,·llda çıkan anlaşmaz· 
~.. 8tle · 

~'l' • '1 hem aydınlattı 
• •ita ;aıa§tırdı . Bu kaıı lı 
~ d~tgıç Usuliyle düzel · 
t •tieı,11 ru gidilmesi ltalya 

~1~1t.ik~·urumunuo özünde 
tlant •le yıpamryacağı 
.'di '~tada görülebi( .. n 
1'tti h er halde u.ı -

'-' ı. ~k~ındı ka
1

rar ve· 
-~ ""ttrı . ''lt1111 cı. yargıç , ağır 
~"-1~~ llirecektir . Ya· 
ıl '-tıe:~trıo gazetele ri , 

ııı.. trd, 
1 

e Bııçun yalnız .-..t.. Q d .. 
~'1t , lt,ı uiu kabul edile· 

t b•tlıh ~ıyasa•ınıo bu· 
bır destek ka· 

zanmış olıcağını iıaret ettiler . 
Muıolini , bu yargıç iıleriyle bü · 
tün Ha beş mcselesioio ilgili olma· 
!llnı kabul etmediğinden , süel 
baıırhklarıo da yargıç meıelesi 
ile biç bir ilgisi yoktur . 

Bundan başka Masolini , bu 
itlerde uluslar ıosyeteıinin har 
hangi müdabaleıini kabul etmi
yeceğine en ufak bir 1Uphe bırak-1 
mamıştır . Öyle anlııılıyor ki , 
uluslar sosyetesi kurulduğu gOn. 
d enberi bu kadar tehlikeli bir 
buhran durumu içine düşmemiı
tir . 

• • • 
ltalya gaz11teleri durmadan, 

" Cenevre ile. Cenevresiz veya Ce · 
nevreye karşı ,, ne biçimde olursa 
olsun, ltalyanın gayesinden geri 
döomiyeceğini söylemektedirler. 

Paris konferaasında ltalyanları 
gayelerjnclen vazgeçirmek mümkün 
olmamıştır. ltalyanların l labeşistana 
girmelerinin İngiltere ile bir anlaş
mazl:k yarataca~ı besbelli idi.Bu
nun anlamı bir anluşm ıızJıktan da 
ileri varmaktadır • Bu durum , iki 
devlet ardsında yüz yıldanberi bir 
ltalyan ananası halini almış olan 
ahengin bozulma151 demek.tir. 

işlerin bu biçime girmesi, lngi
lizlerin hesabına da ho~ bir şey de
ğildir. Ne çare ki, ingiltı.?renin Ha
beşistan meselesi iıe ilgili olan 
asığları o kadar büyük ki , ltalya 
ile olan gergiolik çok ciddiğ bir 
b içime girmiş bile olsa , her halJ.e 
harbm önüne geçmek için elinden 
geleni yapmak niyetindedir. Fran
sızların aracılık durumları da kar
şitları de11kleştirmeğe yetmedi . 
Bundan başka , bu aracılık , Avru 
panın karşılıklı tııkas kabul etme . 
sine de biç bir faydası dokunmadı. 
Sözün kısası, Paris konf~ransı Ju
rumda hiç bir değişiklik yapa . 
madı . 

* • • 
Ciyornale d'İtalyo. .gazet esinin 

yeni kurulmuş olan Vo~e d'ltalya 
adlı sayısıoda, başyazar Gay<la,bir 
naşyazıda , Britıınyanın iskambil 
kağıdından yapılmış evlere ben
zettiği imtiyaz önergelerinin karşı 
şısına sılAh altınu alınmış bir mil
yon askeri dikmektedir . Gayda , 
İtulyon ordusunun yalnız fızik bn 
kı~ından değil, tinel bakımdan da 
Avrupanın en kuvvetli ordusu ol· 
duğunu ııöylemektedir. 

İtalya bu kuvvetle , vakıt ve 
saatını bekle'Dekte , Avrupaılaki 
ha.raketleri soğuk kanlılıkla g özü 
önünden ayırmamaktadır. İşte Goy. 
da,lıu esas üzurioden İngiliz guze
telerinde çıkan uzlaşma önerg ·le
lerini incelemekte ve demektedir 
ki, « İtalyanın istediği şey, nüfu
sunun fazlasını ye rleştirmek için 
serbest ve elverişli olduğunu gör
düğü alanlardır . Uu isteğini <le , 
vo.ktil e başka d evletler sömürge 
kurarlarken kullnndıkları şartlar 
içinde y er ine getirmek fikrindedir. 
Tarih , Deyli Telgrafın iddiasının 
tersine olaruk, Habeşistanın, İtalya 
tarafından siyasal ve sü 1 bir kon
trol altına alınmusınıf\ lüzumlu ol
duğunu is bat c! hni~tir • Bugünkü 
durumdaki H·ıbeşistan , ltalya sö
miirge leı inin gü\·cnliği için bir ga
ranti olnınnz. işlerin içine Uluslar 
eosyı·tesinin k ır ıştırılm ::ı sı çetrefıl 

durumlar yorulmaktan bo şka bir 
şeye yarornamnktnd r . 

lng iltr ro b le Tangııniyka'doki 
sömürge manılalerliğıni kuldırıp1 
y erine sömürgo egemenliği kur
mak istiyor. Dörtlü bir andlaşrna 

yapılması , yani 11. ıbeşistonın Ja 
katıştırılması bu hnlısin içine gi 
remez; çünkü llabeşis ton , üç de~ 
lt t arasında ya pıl ını§ olan 1906 

Bol uda 
Biiyük orman yangrn• hala 

devam ediyor 

Bolu : 30 ( A .A ) - Göynük 
ilçesinde 27 8 935 de saat 12 de 
başlayan ve 3 saatlik bir alanı 
yıktıktan sonra bugüo saat 18 de 
Göynük kasabasına yaklaşan ve 
küller atarak kasabayı tehdit ve 
halkı korkutan yangın rüzgarın 

yolunu değiştirmesi ve kasaba ve 
köy balkının candan çalışmalari 
le kasabanın temamrn ceaubuna 
geçmiş ve kasabadan uzaklaşmış 
isede orman içinde ve d okuz ki 
ıometre alanıoda yangın şiddetle 
ilerlemektedir. Yangın 34 saattir 
devam dmektedir. Göynük ilçe 
bayı yangın yerine yetiımiş, or· 
mao mühendiı muavini ile bir
likte söadilrme tedbirleri almak· 
tadır. Yangımn bu gece söndü 
rüleceği umud edilmektedir . 

Mudurnu ilçt sinio sepiciler 
köyü çevresinde ıekiz saattir or 
man yanmaktadır . 200 amele 
gönderilmiştir . 

Biryurdaaş 

Hava kurumuna 1000 
lira yardımda bulundu ---.... -

Ankara : 30 (A.A) - Adını 
bildirmek istemiyen bir yurd
dıg bava kurumuna bin lira ver 
miştir. 

Hava kurumu bu veritten do· 
layı kendilerine teşekkürlerini 

bildirmiştir . 

Amerikada yeni bir 
karar 

V aıiogton: 30 (A.A) - Roz
velt çiftlikler üzerine oln ipote" 
ler için moratoryom koyao bir 
emirname imzalımıştır. 

- --......- .. ~--- -
itiraz komisyonlarının 

kararları 

Kazanç ve muamele vergı s ı 

bakkıddaki itiraz komisyonu ka 
rarlarıoın temyiz komisyonlarınca 
bozulması halinde )eniden verile· 
cek kararlar gene temyiz komis 
yonu yanında temyiz edilmiyeccği· 

ni ve hu gibi kararlar için danış 
taya baş vurularak idari dava açıl· 
ması lazım golec~ği Fnıaos bakan· 
lığınca ilgilılere bildirilmiştir. 

an<llaşmasmda b:r şahsiyet değil, 

bir madde, bir eşya diye knbul 
edilmişti. O zaman yapılm ı ş olan 
andlıışma 1 adiyle s aniylo bir sö· 
mürge nndloşmasıydı . 

Gayı,bu hükümleri yürüttükten 
sonra şu so:ı uca varmakt c dır: 

« llobeş tehlikesini o rtadan 
kaldırmnk için yaln ız bir çn re vor· 
dır. O da Hubcşistan ın herkese bir 
t~hdit olnn siiel durumunu zayıf

latm !lktır. Öylo bir duruma sokul · 
malıd ı r ki , artık h iç kimsey o bir 
ziyanı dokunmasın . 

Yük alan ve veren 
vapurlar 

Türk bandır31ı Doğan vapuru 
Devlet rlemiryollarına ait getir -
miş olduğu kömürü boııltmağa 
devam r.tmektedir. 

§ Türk bınd ıralı Tavil zade 
vapuru Sumerbanka ait getirmiı 
olduğu kömürün boşalma11na de· 
vam etmektedir. 

§ Türk bandıralı Yelkenci za· 
de vapuru iohisara ait getirmi7 
olduğu tuzun boşalm111 hitam 
bulmuş ve jaodarma mektebinin 
yüz otuz ton eşyasını almış ve 
Silifkeye hareket etmiştir. 

§ Fransız bao<lıralı Beylik va · 
puru gelerek Malta için iki yüz 
ton pamuk Çtkirdtği ve Hayfa 
için ikibin brşyüz koyun ve keçi 

' aldıktan sonra hareket edecektir . 

İtalyanlar 
Suriyede yerlilerden 
amele yazarak Afrika

ya gönderiyormuş 

PAMUK ve KOZA 
--- - - --- -'°"" Kilo f 'iyan 

CİNSi Eo az En çoL. 
K. S. K. S. 

apımalı pamuıc-- ----
Piyaşa parlaıı •• 
Piyatla temizi •• 
laoe J 38 ·14 
iane Iİ 
Ek!!preıı 

Klevlant 

Y APAGI 

Ç 1G1 T 

laoe 

Satıl an Mikdar 

Kilo 

Ekspres 1 
·~-ı-•---ı1 Yerli "Yemlik,. 

,. .. Tohumluk., 

Bn~day Kıbrıs 3,15 3,20 

•• Yerli 3,12, 5 3,17,5 
., Mentane 

1 Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimt>k 
SiEam 

ti 
•••• Salih 625 

Berutta çıkan "Elittihadüllüb 
naoi,, g azetesi Berut ve Tarablus· 
da, E•itre ve somaliye gönderil- .!::: .c ., 

ı 1 1 h b .o "' n"""'·.,...· -.k,.---------- 550 
mek üzere ta yan ar esa ına >. uz ırma .. _ ____ _. 

amele yAzan birer accote açıldığı ~:::: Simit '-'------ ---===-·---•·----- -----11 
b · b l d ğ b" ;ğ .§ -.~Cumhuriyet 625 nı ve u acentenırı u un u u ı · ...,. 11:1> -..----- -------..... 550 

na ile memurlarını iıim ve cisim· N ::ı -,,.-----.!!"-------,ı---·---1---------1 
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Be gazetenin i ıasına akı· 1 --~----------------1 
lını, Eritreye gitmek üzere §İm Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
diye kadar bin genç ile 250 şoför 29 I 8 I 1935 lş Bankasından alınmışur. 

Santim Pene 
bu acentelere isimlerini kaydet 
tirmişlerdir . 

Bu gençler birer aylık ücret 
leriııi peşin alac~klar ve buradan 
bususi bir ltılyao vıt puru ile Mu 
S•vva limanına gidcceceklerdir. 
Oı ada, ftalyan r rdusunun ~eri 
hizmetlerinde kullanılacaklardır. 

Bunların ali mektep mezun· 
farı da varmış. 

Ayrı i gazete, bu ace.ntf'nio 
Şamda da hir şube açmağa te
şebbüs etliğini ve bir çok genç 
Jeri iğfal dtiğini yazarak hüku. 
metin uazan dikkatını celb et 
mektedir. 

İngiltere - ita/ya 
- !Jlrlncl sayfc~dan arlan -

ti ve merhametsiz bir şekil alı· 
caktır . Kuvvetli ve öfkelenmiş 
ltalya ise tarihe karşı hakkını 
ve istikbalini bütün mevcudiye· 
tini bu harpte feda edecektir· 

Bu sözlerimiz ile k•mıeyi teh 
dit «'imek istemiyoruz . S•dece 
bizi tehdit etmek istiyeolere ce 
vap vcriyoıuz • 

İngiliz matbuataoın polemik
lerine "•rşı İtalyan matbuatının 
da polemik yapmaktı; tehditle 
rine karşı da aynı surette ceup 
vermektedir . 

Biz İngiliz imparatorluğuna 
dokunmak ve ilişmek istemiyo-
ruz . logilterenin de bize dokun· 
mıınas1111 ve yürüdüğümüz yol 
larda engel olmamasını ieliyo 
ruz . 

İtal)'a , tnkibetti~ yolundan 
katiyen vız g cçmiyecek, çizdi
gı programın takibinde bütün 
müşkilatı ezerek hedefine vara 
cıktlr . 

• 

' ,' ....... --....--· 

1 
1 I 

• 
' ' 1 

' , 

- Liret Ilazır 6 31 
Rarşmark 

1 inci T. Vttdeli 5 69 
Fraok. .. Fransız., 

1 inci K. Vadeli 5 55 Sterlin "lnıriliz,. 
Hint hazır 4 94 Dolar "Amerikan.. 
Nevyork 10 48 l •'raok "h'rigre,. 

ôİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN.I ZI 

EC ZANESINOEN ALiNiZ 
•ı " 

9 70 
1 CJ7 

623 25 
79175 

... 
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Yazlık sinemada 
Bu akşam 

Öp l3eni ,·c Bedavaeılar Şahı'nın unutulmaz komik yıldızı ( Milton) 

s ize bu akşnm yeni bir es eri olan ve baştan nihayetine kadar çok ko

mik sahn~lerlo dclu 

(çırılçıplak) 
Adlı güzel bir filmin\ daha t aktim ' decektir. Bu büyük snntltkhı ae

venler onu bu akşam iki saat doyasıya seyredeceklerdir. 

gP-lecek proğram: 
( Harry Piell) in fevkalade temsili 

( Meçhul şampiyon ) 

pek yakında : 
B ıi t iin dünyıu lıı bü)·ti k b ir a ldku ııynnJ ı ra wı göslerihliği he r ye rdf· 

o lk ı şl rı rlu k nrşılıı nan mevsimin en hiiyük vo en heyecanlı olan fılıni 

Kanlı hayalet 

Mümessilleri, Ricardo Cortez ve Karen Morley 
5791 



~ayfı 4 

Bir ana 
Kızının satıldığını söy

lemiş amma .. 

Butının Kayadibi Haçı kö· 
yünden Tıbir Çauşoğlu karısı 
Hanife, bir dılekçe ile ara Müddei 
umumıliğine başvur8nk, kızı F'at 
manın , köyden ecati adında 

biri tarafındın satıldığını ve F'at 
manı11 bir yıldır kaybolduğunu 

ihbaretmiş , bir kızı da şabid gös· 
termi§tİr . 

Şahid Zeyneb, Fatmanın Ma
drnler köyünden Abaza Yusufa 
satıldığını , Yuaufun da Fatmayı 
kestiğini ifade etmiştir . Bunun 
üzerine Yusuf zabıtaca getirilmiş· 
se de böyle şeyin aslı olmadı
ğını iddia etmişi!• . 

Filhakika yapılan araştırma 
sonunda Fatm.aoın, Çaycumaoın 
Kerimler köyünde Hüssam oğlu 
Osmanlı evli olduğu, hattı ço· 
cukları da bulunduğu anlaşılmış· 
tır . 

İş Allaha kalmış .. 
İngiliz amele fırkası reisi Jorj 

Lenzburi "Taymis,, gazetesinde 
neşrettiği bir makalede ltalya -
Habrş arasında çıkması beklenen 
harbin öoüoe geçilmek için, Ku 
düsü şerifte Paponın riyaseti al 
tında bütün din reislerinin iştira· 
kiyle bir kongre aktedilmcııini ve 
bu kongrenin (Allah mütarekesi) 
oamiyle bir mütareke ılan etme 
ıioi teklif etmiştir. 

Yolunuz acık • 
olsun 

- Birinci say{ adan arlan -
mize bölge başkanı Coşkun Güven 
tarafından bir kaç söz söylenmit 
ve fotoğraflar 1 alındıktan sonra 
İ!tanbulı doğru sevinçle yol al 
mışlardır . Çukurova geo~liğinin 
sportmenliğini ve mertliğini tanıt 
makdı geri kalmıyıcak olan To· 
roslulaıa uğurlar olsun d.-c ve mn 
vaffakiyetler temenni edeıiz . 

Bayram nasıl 
geçti 

- Birinci say{ adan arlan -
Bozdoğın ve Uçak kurumu •dına 
Uçak kurumu bBtkaoı Sabri Gül 
laıafından birer söylevde bulu 
nuldu. 

Baodan ıonra lribi:ne gelin 
miş ve verilen buyruk üzerine 
tören geçişine başlanmıştır . 

Önde aıkeri bando, topçu kı 
tasından yaya bir bölük, bir top 
çu taburu, jandarma bölüğü ve 
mıliil gaıiler geçtiler ve hararet 
le alkışlandılar . 

Kıt•lar bur adan Diveoyolu, 
Kuruköprü, Bo•sa önü ve Abi
din paşa caddesinden geçtikten 
ıonra yerlerine gitmeşl erdir . 

Öğle üze i Kumlukta bir ba 
tuya tuafından yirmi bir t•ne 
top atılmak Euretile ba büyük 
gün kutlanmıştır . 

Akş•m ü~eıi Seyhan ve Yıl 
dız parklarile Yazlık sinemada 
ııç.ak kurumu çıkarına çok özel 
müsamereler verilmiş ve yüzler 
ce yuıdseverler bunlarda bızır 

bulunmak suretile bu kuruma 
kı) metli yardımlarda buluumnş 
lardır . 

Grce her taraf elektriklerle 
don•nmış ve hova fişekl e ri a· 
tılmıştır , 

Gece önde milzika olduğu 
halde eratlırımız tarafrrdao fener 
alayı yıpılmııtır . 

Bayram dolayısiyle u .ay tara 
fından büyüklerimize l.utlama tel 
yazıları çekilıniştır . 

' 

( Tftrk Sllztl ) 

Seyhan vilayeti daimi encümenin
den: 

Payas kamonuoda özel sayışın malı bulunan cins ve mevkilerile sair 
evsafı aşağıda y11zılı dört parça hano ve bahçelerin mülkiyeti peşin para 
ve açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

istııkli olanla rın ihale günü olan 10-9-935 salı günü saat 9 da 
yüzde yedi buçuk pey akçalarile vilAyet daimi encümenine müracaat· 
ları ilıın olunur . 

Miktarı Bulunduğu Muhammen kıymeti 
Cinsi 
Bohçe 

metro 
1500 

Hane 100 

portakal 8000 
bahçı· si 

Portakal 4000 
bahçe 

yer 
Payos 

Lirıı 

75 
Hududu 

Doğusu yol , batısı Ahmet , 
poyrozı yol, önü kırmızı Mus
fanın kııin babası Ali. 

ıı 200 Doğusu muğasebei hususiye 
arası, batısı Ali çavuş oğlu 

Yusuf hanesi ve avlusu, poy
rozı yol önü muhasebPi hu
susiye bahçesi. 

ıı 450 Doğusu muhasebei hususiye 
bahçesi ve Ahmet çapur,ba
tısı Ali çavuş bahçesi, poy
razı yol ve muhasebei hu· 
susiye arsası, önü yol 

>> 150 Doğusu Ahmet çapur, batısı 
muhasebei hususiye bahçesi, 
poyrazı Ahmet çopur , ve 
Hayta lbrahım bahçesi, önü 
yol . 

24-28-1 -4 5761 

Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastalıkları birinci sınıf 
mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
Hasta !arı her gün 9 dan beşe kadar Bazar başı Nurinin evi karşısında 

hususi muayenehanesinde kabul eder 5698 

11-30 

Satılık mağaza ve arsa Müz& Direktörlüğünden 
Adananın Ağmehnıet mahalle

sinde ve Kolordu dairesi karşısında 
hafeo 183 num • ıralı ( cephesi 7 35 
metre va derinlıği 38.8 metre ) ve 
525 arşın murabbaındaki bir bap 
mağaza ile arsa ucuz fiotla satı la
coğındaıı talip olanların belediye 
mezat a~lonuna müracaatları ilıln 

olunur.5790 31-3-5 

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

Müzemizde bir tamir işi vardır. 
pazarlık şartile bu lişi yapmak is· 
tiyenlerin müze direktörlüğüne 

müracaatları ilAn olunur . 5767 
27-31-1 

P. T. ve T. Baş müdürlü
ğünden ; 

Adana-istasyon arası posta Sürü
cülüğüne • 
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Doktor Reşat Eksiltme ve on gün uzatma için- ------------------------------------~ 
de istekli çıkmaılığından 27-8-

M ~ mleket hastanrs i kulak, bu 
run , boğaz mütehassısı Almanya· 
nın Berl in-Lnypzig Üniversite
leri seririyatından mezun. 

Hernevl kulak, huğaz, burun 
ameliyatı yapılır. 

AdrPs : Abidin peş, caddesinde 
Doktor Nacinin lodevihenes • ci 
varında köşe başında 

5691 14-30 , ____ _ 

935 G. den itibaren bir ay müd
detle pazarlığa çıknrılmıştır. 

Eski aylığı 100 lire olen bu 
sürücülük için isteklilerin kanuni 
vesııik . nı komisyonu ve 90 lira t~· 
minntını vr-zneye yatırmak suretile 
pey sürebilir. 

Şartnameyi görmek istiyenlerin 
her gün saat 8 den 12 ve 14-18 
kadar Seyhan P. T. T. başmüdü
riyetıne müracaat elmelidırler.5789 

30-5 -- 10-15 ____________ ._.. ________________ , 

1 

) 
~ 

5578 37 J 

Kadın terzisi 
Postane sokağında Mer

sinli terzi Saniye 
Rob, tayyör, kostum , gelin· 

lik ; her çefit bülüzlcr en son 

modııya uygun dikilir . Sipariş· 
ler arzuya muvafık olmazsa geri 
alınır le minıt verilir . 

Seyhan Deflerdarlı!ından : 
Abdi oğlu karyesinde şarkan 

ırmak garben Hüseyin va Mahmul 
şimal en Ahmet cenuben Kibar Meh 
met ıle çevrili 42 ve yine şimalen 

Saragarben Morla ve Losynr şnr
knn hnvoc ıı Selim cenuben Misis 
yolu ile mahdut 72 ve ir:cıılık kö
yü oJe gün doğusu terzi Avadik 

VdrPsrleri ve Süleyman atısı Biz 
dikyan Serkis, poyrazı ve kıblesi 

yol ile çevrili 300 döoüm,şarkan sa
ahip senet tarhsı garben Artin ve 

Karabet tarlaları şimolen ve kıble ten 
yol 60 şarkan obandan metruk 
tarla garben Avni paşa şimalen 

mulla Ali yolu cenııben Melek oğlu 

Süle.yman 100 şorknn bizdıkynn 

Serkis garbı-n boğ yeri şimnlea 

Gazi efendi ve Mehmet çavuş ce 
nuben kosalın yolu ile çevrili 610 
dönüm tarlanın ıki senelik icnrı 

19-8-935 tıırıhinden itıbaren 15 
gün müddetle açık artırmağa çıka 
rılmıştır . Talip!• rin 4-9-935 

çıırşamba giinü saat 17 da y ,:zıle 

7,5 teminat ııkçalorile birlikte mü
racaatları ilAn olunur 5757 

22 25-28-31 

Çllteban kaplıc 

açıldı. 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kuaıları 

!arı 8ğrılarıns muztaripseoiz vakıt geçirmeden Çifte 

_1. 

kaplıcasına koşunuz. . \leılt· 
Bir çok deri haetnlıklarına, muannit ekzemalara şıfa 

Çifte han kaplıcasına rl 

Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek döoflliİ:;,~ 
ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe 

0~1,~ 
kadınlurın 15- 20 günlük banyodan soarıı hamile kdid• 
müştiir . 

Çifte han ktıplıcasırıtflJl 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaı..lıcalarJııfl 

sektir . 

Çiftehan kaplıcasındıl 
1
, 

Misafirlerimizin her <lürlü ihtiyaçları düşünülerek ıoJı'
11

~ı~ 
kk 1• • • o9~' r miz yemek yapılmaktadır. Fıırunu, ha a ıyesı, gazın 

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 

firen ücr"etleri yarı yarıya tenzilatııd•'' , _____ ._..._..,_.,_.._. ____ ._.. ______ __ 

-., .. 
Umumi neştı ~f 

M. s;,. 
Adana Türk , 


