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-- -- -- Havalarımız ! 
Dü§man uçaklarımn tehdidi al· 

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

~rbayımız neler 
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hr;111 • -' • • 
~ l%ue ıçme suyu tesısatının 

florııp bitirilmesi çok uzak değil .. 

anlattı ? ı 
• . 1 

C. H. Partisi 
Genyön kurulu 

toplandı 
Ankara: 1 (A.A) - C.H.P. 

genyön kurulu hugOn belli toplın · 
tısını yaparak bazi ilçe başkanlık· 

Konseyde bir uzlaşma 
bulunamadı 

Musolini; kendisine yapılan teklifin 
pek müphem olduğunu söylüyor. 

Bir müftü 
Hac için biriktirdifii 
para ile bir köprü 

yaptlrıyor --Havza .MUftüıü lsmail Hicaza 

~bankası .Adana için 200 bin 
~~ ayıracak , bununla herkes 
~llçleme ev yaptırabilecek .. 
~r ;11nıız Turhan Beriker, Sevinilecek bir haber 
tlf •ı.rtınızla , Ankarada 1 

lıal~ lllllddetce uğraştığı 

ları ile lıyöo kurulu üyeliklerine 
seçilenlerin ödevlerini ioceliyerek 
onayladı. 

Pariı iç işleri Dzerinde gö 
rüşmeler yaptı. 

İsparta Kutüp 
Vapllğı maçta 
şampiyon oldu 

..f

4 

Habeş delegesi, öfkesinin hiç bir zaman 
mandayı kabul etmeyeceğini bildirdi 

gitmek için para biriktirmiş, fa· 
kat sonra Hacca gitmekten vaz
geçerek biriktirdiği para ile hay· 
rat bir köprü yaptuıp sevap ka
zanmağı daha üstün saymışllr. 

Köprü; Ladik kasabasmın Ka· 
ra Aptal Nahiyesine bağh Mas· 
ilim oğlu köyü yakınında Ladik 
gölünden çıkan ters ırmak üze· 
rinde ve göle 200 metre uıakhk
tı ve kirgir olarak yıptır1lmııtır. ~k rı~a görüşmllştür . Tur

derı tr~o anlatı.klerını şöy· 
'1ıp toplayabiliriz : 

" &cıy4 ifi : J 

~;on çıkan bir kanun 
tıı.11 1lrayJarın yapılmamıı 
O.. '•lektrik tesiaatı, kana-

bi ', 'Por alınları , su tesi · 
,~ler ' iç .hakanın baı· 
hrıd, i .. . . 

1 Ç yoaetgerı , ıç 
~•halli işler genel di · 

y~l'd •yıodırlık , sağlık ve 
de) 1111 ve ekonomi bakan-

teıı 1eıelerile uraylar ban
' d' h· •rektör tinden mü . 
lr k 

•e 6 Oıniıyon tarafından 
t6 rtırnıa ve eksiltme ka · 

t.~-.'' bir üstenciye veril· 
~ .. il ltlınektedir . 
Lı_~ Projesi mevcut olan 
."11;

11 tesisatının ihalesi için 
lit

1

"'~ Ç•ğırtsı üzerine An
~iıın bellidir . Bu l§ler 

~. ?Gınıek üzere bakan. 

~Q~~· Tarauı Şırbıyları 
t\~~15" halde bir kıç top
h~"tiı ·.Bu toplınt.lar ıo 
lt., ~•ıle, yukarıda adları 

._ ~tl Ve T arıuı ıebirleri · 
~ •t)•tt •llırınan yaptırılması 
~ ltlldı 
~ ,,, t'' . 
~ta htore llomisyon ; tui-,t, a' Jıldan aşığı olma

e.. ç lcbrin ıu işlerini 
ıt ko 

\ "teyt Yacak , uraylar hu 
L >tt,ı.1~ btnklBına on yıl,.1\.. ıııttır 

"''' . ~~ ıeı,t' . 
~ &ıbJı. 1nı bugünkü ihti-
~ d, ... 1• ~•rtlara uydurmak 

Şehrimizin bayındırlığı ve gö 
zelle~mesi için size, hoşa gidrcck 
bir haber daha vereceğim : 

Kurultayda vcriJen karara 
göre Emlak ve eytam ban· 
kaıının bunCfan sonra yalnız ev 
yaptırmak iıtlyenlere para verme· 
si oaanmışh. 

Banka genel direktörüyle yapı· 
lan konuşma üzerine ilk olarak 
Adan•ya iki yllz bia lira veril
mesi onanmı§tır. 

Bankanın genel direktörü son 
baharda şehrimize gelmeyi va· 
detti. Geldikten sonra eıaslar tes 
bit edilecek ve şehrimizde ev yap · 
hrmak istiyenler bu suretle bü
yük kolaylık görmüı olacoklardır. 

Yeni istasyon alarm 

Önceden yapılan müracaatı 
tekrarlamak üzere Devlet demir
yollan merkezinde yapılan anlaş
ma Dzerioe Yeni istasyon alanının 
parke haline konmasını da idare O· 

oayladı. 

.Memnuniyete değer olan bu 
onaylama, idare tarafından tatbik 
eôilece}f ve hu aoret1e, alab güzel· 
leşmiş olacaktır. 

90 bin liralık borçlanmv: 

Şehir kurulu tarafından ya
pılması onaylanan 90 bin lirahk 
borçlanma için de lizımgelen te
§ebbüslerde bulundum. istenilen 
haza vesikalar hazırlanmaktadır. 

Bunlar görüldükten sonra bu 
- Gerisi ikinci say/ ada -

lsparta : 1 (A.A) - Dnn İs
parta alnacılar idman birliğile ls. 
parla spor kulübleri arasında bir 
Maç yapılmıştır. fspırta spor id-

man birliğini ikiye karıı üçle ye
nerek mmtaka şampiyonu olmuş· 
tur. 

İspartada bulunan muntaka 
Sporcuları onuruna Halkevi ta

rafıadan bir Çay ıöleni verilmiştir 
Şöltm çok samimi bir hava içinde 

gtçmiş, genç ve dinç oyuncuları· 
mızın bışarıkları mutlulukla anıl· 
mı,1tır. 

İspırta : 1 (A.A) - Merkeze 
23 kilometre uzaklığında olan 

tarihi bir kiymet laşıyao Atabf'y 
kamuou bayındırlık işlerile önem· 

li bir surette uğraımaktadır. Ka· 
mun urayı iyi Su ihtiyacını çalış· 
ma proğramının haşana koymuı 
ve Halin açık arıklardan alınan 

sad!ın kurtsrı::ı2yı ktt:-e.!qtırmış 
tır. Bunu için Kamun suyunun -

fenniğ bir şekilde Kamuna ge
tirilmesi için beton filitre Havuz· 

ları yaphrmııtır. Şimdi BetQn 
ğünklerle Kamuna getirilmesi kal
mıştır. Bu suretle Atabeyliler ya· 

kında Arıklardan alınan sudan 
kurtularak fenniğ ve temiz Saya 

kavuşacaklardır. 

Kültür işlerimiz hangi 
yolda yürütülecek? . idili 11t1klikler yapılmak 

~ .._er~dcn timdi bu eksik· 
\'-'ot tıd~ lamamlanması
~\a~,,"11ınaktıdır . 

~'11111,~~oğru işin eksilt
Geterıc1 itnı umuyorum . 

~ . lafı ... 
1
• Ye verildikten iti · 

"'lltı , .. , 
"bil i6re bir buçuk yıl 

'L ~.,eeeiioden yakın za · 

Kültür Bakanı Saffet Arıkan; kül
tür kurulu, köy okulları ve sınaçlar 
üzerine düşündüklerini anlattı .• 

l°"~ •tn . ' \t•<!ı ... ııın temiz ve bol Kültür bakanı Saffet Arıkan, An· 
b~le ~1111 hekliyebiliriz . karada çıkarı .. Ulus,, arkada§ımızın 
'l '~•-.ıı 1 ' COirrfi ve eko . bir durmacına, kültür i§lerimiz ve ba · 

'ııı Q 8tdın b b · · le kanlıgm çalı§ma yönleri üzerine önemli 
tl9 t~q ç hh · ır ırıoe pe bir diyev verrnİ§tİr. Okurlarımızı ilgi· 
•il \ tllaiı ol ır bir birlik vll . lendirecegini umduğumuz bu diyevi 
1 t llyorlar demek-

~ı alıyoruz: 

\ı~ .._ teb· Kültür Bakanı Saffet Arıkan'• 
"tı d •rlerin müstı k • 
~ • a dün Bakanlıkta çalışırken ziyaret 

Of11.~ Ynı esaslar nze-
" · -"Qr '( ettik. Kendileri yurd haritası üze-

81' tQ(lq •nıene veril · rinde ıanıt okullarının yerlerini 

~s; hqrtıa : ve çevrelerini inceliyordu. Bakan-
~ btatti lak yönetgeriyle mesleki tedri11t 
,_~ ~Ytu llkü fen kuralla· diretörü, hangi illerin çorukları-
•lf .ı,~ll~ Ve esaılı bir ıe- om hangi sanat okullarına git-
~~ı... '44tı' • 
'ı1:1a •lın' tçin üç şehrin mekte ol'1uklanoı anlatıyorlardı. 

tili d lllısı eusı üze- Bıkan, bu illerin okul bulunan 
.,~ 'Yrelerle temasda ıehirlerle ekonomi ve taşın araç-

'>l 111),~ 1 I> ları yönünden bağlılığını arıyor 
ı_ ~''tıl u te§ehbllsümüzD ve konuşmalar sonunda karar

' "tL •dıö- d g,l ~biri· eın an yakın- larınt veriyordu. 
~li"''•lni ~le ~ir uçağın Arıkan'ıa Bakanlığa geçeli 

1 ~~ ()" Rll e~l.ıyebiliriı . den beri bir kaç kere kültUr işle-

dirmiştik. 

Arıhn önceki soruşlarımıza 

ötedenberi taşıdığı özel düşünce 
Jeri söylemt:k gerekmediği ceva

bını veriyor, araştırmalarının so · 
nuçlan O.terinde Büyük Önderle 
Başbakandan direktifler alacağını 
söylüyordu. 

"Ü zaman ıöyliyet!eklerim, 
kültür işlerinde bütün yurddaki 
gtniş ilgiyi tatmin ederse ne mut· 
lu., diyordu. 

Bakanın masa üstündeki ha 
ritadan aynlan gözlerini bırakma· 
dım. 

- Çalışmalarmız üzerinde bi· 
zi aydınlatır mısınız? 

- Bakanlığa geldiğim güo
denberi kültür işlerini bir proğ 
rama ve sisteme bağlamak direk · 
lifine uyarak çalışmaya baıladım. 

~tı'fı,l'ın Q ıçıode ıehir- , rimiz üzerinde~i düıür.celerini 
,,_ ~iyıe ~:l~cak , fotoğ 60rmuştuk. Bakanlıkta geni§ bir 
~,1.liç llra Yutup çoğalt bazırhlc yapıldığını biliyorduk. \ 
'-~ h, h Verecektir . Devlet kurumlarından, okullar· ' 

ı Büyük Önderimize ve Başbalcanımıl zı yaptığım izahlara göre aldı
ğım emirler çalışma çerçevesini 
kurmuıtur. Bu kurum içiodt, bu
güne kadar geçen zamana sığabi 
len incelemeleri geçende Atıtür-,._, ~ btrittlar , pro· dan, uzmanlardan bir çok şeyfer l 

g llderilecektir • sorulduğunu okullarımıza da bil- -. Gerisi ziçlincü saya{ da -· 

Cenevre : 1 (A.A) - Bu sabah 
burada dolaşan yayıatılara göre 
lıığiliz önergeleri 1906 andlaşması 
esasına göre yapılacak görOşüler 
sonuçsuz kalırsa meselenin gele
cek EylUI de uluslar ~onseyiuce 
bütün cephelerinden incelenmesi 
l~ım geleceği hakkrnda bir mad· 

. aeyi ihtiva etmektedir. Bu öner· 
gelerde barba baş vurmamak· yll-
1':enine dair olan 1928 Tarihlı hal · 
Ja - Habeşistan andlaşmasına 
da tahsisen atf ve iıaret edildği 
bildiriliyor. 

Cenevre : 1 (A.A) - "Royter,, 
ajaaıı aytarı bildiriyor: 

Uluslar sosyetesi sekreterliği 
bugün saat 12 de lnğiliz - Fran· 
şız tekliflt!ri hakkında ltalyadan 
cevap almıı değildi. İtalyanın ala· 
cağı , durum hakkında şimdilik 
ihtimaller yllrütmekden baıka 
Lirıey yapıbmımaktadır. Uluslar 
~osyetesinin Habeş - İtalyan il
gUerioe dair olan bütün mesele
lerle me§ğul olmaşıuı İtalyanın 
muhakkak :surette \itiraziedeceği 
~ .ntlmışhr. Bundan !:laıka İtalya· 
ı: ~a hangi tarihe kadar kuvvet 
istimalından kaçınacağı meselesin· 
de büyilk müşküllerle karşılaıma-
11 kuvverle mubtemeldır. 

Litvinof ile Eden bu sabah 
yeni bır konuşma yapmışlardır· 

Söylendiğine göre bu konuş· 
malrada ancak büyük çiıgileri tf'ı· 
bit edilen lgiliz · Fransız formülll· 
nün bazi t eferruata görüşülmüı
tiır. Konsey başkanı öğleden son
ra saat 17de tesbit edilen toplantı
nm yapılıp yapılmtyacağı hakkın 
da bir karar alacaktır. 

8Lıgün öğleden sonra yapılacak 
G~nel toplantının bu içtima 
de,vr.esini kapatacağı umulmakta 
ı'd ' ı . 

Adisababa : 1 (A.A) - Bn 
sabah " Reuter ,. ajansı ayları 
ile konuşan dış işleri BakaDI Be· 
laotin Gueta Herog,H abeşistanıo 
bir manda allana girmeği kabul 
eılemiyeceğini teyid etmiştir . 

Cenevre : 1 (A.A) - Laval 
telefonla Mussolini ile görüşek 
artık İngiliz planma karşı gelme 
mc ini ve bir har bio önüne geç 
mesioi kendisinden istemiştir . 

"Reuter,, ajansı Ayılarının söy
lediğine göre Mussolini Şu ceva· 
bı \'ermiştir. 

Bu teklif bize çok mübhem 
görünmektedir görü§meler altı 

aydan fazla devam edebilir. Han· 
gi tarihten evvel harbın baılaması 
ger: ktiğini Uluslar soıyetesi tea· 
bit etsin. 

Eden, Liival ve Allosi arasın· 
daki görü§meler devam etmekte• 
dir. Ba§hca delegeler eaat 17 de 
yapılması kararlıştırılan Konse
yin Genel toplantııındı bir cözge 
gö8lermedikleri takdirde bu top· 
lıntının sonraya buakılma11 ·ge
rekr cektir. 

Paris : l ( A.A ) - .. Matin,, 
gazetesinin aytar1 Laval ile Ede
nin karar pıjoesi üzerindeki anlış· 
ma safhalarını ve bu anlatmanın 
muhteviyatını bildirmektedir . 

Uzlaıma ve bıkemlilc üatleri· 

ne devam etmeği temin edecek 
bir formül mevznubabstir . Bu 
formülün lngiJterenin dileği üze· 
rine bazı değiıikliklere uğradığı 
sözlenoıektedir . 

İngiltere ltalyanın kuvvete 
müracaat etmiyeceği (hakkmdaki 
yükenini ( taıhhüdünfi ) bir kere 
dıha kvvvetle teyit etmesini iıte
mektedir. 

Bu yüken altına girmeği ka
bul eden Baron Aloisi yükenin 
öncık bu ayın 24üne kadar mu
teber olabilec•ği kaydını ileri 
sürmfiştür . 

İngiltere , Habeı - halyan 
anlaşmasının be:şinci maddesi mu· 
cibince ltalyanın zaman kestiril · 
meksizin bir yükeo altına girdiği 
cevabını vermiştir . 

'' Matia ,, gazetesi göstt!'ile· 
cek beşinci hakemin lıveçli Ham
mırsjold olma11nı muhtemel gör
mektedir . Bu arada Politis ile 

Urrutia adlarından da bahsedilmiş · 
tir . 

Bertin : 1 ( A.A ) - Alman 
gazeteleri uhıslar sosyetesi kon· 
se.yinde dün ya :>1lan görüşmelerin 
karşılaıtığı müşkülleri yazmakta
dırlar . 
Berliner tagblat gazetesi diyor ki : 

Ceoevrede karşılaşan menfal · 
atlerin çokluğundan ötürü en kuv
vetsiz tarafın yani Habeşistanın 
boyan eğmek zorunda kalacağı 
tahmin edilebilir . Fakat bu ha-

-Gerisi il\incl sayfada-

Köprü 28 metre uznnlutun· 
da , üç buçuk metre yüksekliğin
de , ilç metre 75 santim geniıli-
ğiodedir . . 

Müftü, bu köprilyü yaptırmak 
için 1400 küsur lira harcamııtır. 

Yurdun bayındırhğıua çahşan 
Müftü lsmai'lin bu gilzel hareke· 
ti takdire, t~şekkllre ve örnek ol
m ı~• layıktır . 

Üniversitede askerlik 
İcra vekilleri heyeti tarafın· 

dan üniversiteye yoHanan bir tez
kerede üniversite ve yük!ek okul 
mezunlarının süel ödevlerini ( H• 

kerlik vazifelerini ) yapmadan 
devlet kadrosuna al1Dmıyacaldarı 
bildirilmişUr • 

5 yıllık 
Tar1m proğramı _ .... 

Ankara : - Tarım ( ziraat ) 
Balpohğı , be§ yıllık bir prog
ram hazırlanmııtır . 

Bu programda çifçilerimizin 
çeıitli ziraat yıpmaları için çok 
geniş esaslar vardır . 

Ayrıca sulama işleri de büylik 
bir önemle gözöaüude tutulmur 
tur • 

Yeni proğram bıkanlar beye · 
tinin yakın bir toplantısında mil· 
zakere olunacak ve bemetı tıtbik 
ıahuıoa konulacaktır . 

İzmir Panayırı • • 
ıçın 

iisnomal kolaylıklar 
Bu yıl 22 Ağustostan 11 Ey- Türk limanlanna işlettiği vapur-

lllla kadar sürmek üzere İzmirde ları gibi lskenderiye ve Pireye 
açılacak olan [ arsıulusal İzmir yapılan muntızam ıeferlerinde de 
panayırı ] için yapılan hazırlıklar J gerek yolcu ve gerek yük tarifC-" 
tamam olmuştur . Pavyonlardan }erinde panayır için yOzde 50 tenzi . 
çoğu satılmış ve p~k azı kalmıı- lit yapılmıştır . 

lır · . 2 - Türkiye Devlet demir-
Bu panayırda yalnız yerlı fır- yollan pır.ayır için yolcu ücret· 

malar değil , kendilerile tecimd !erinde yilıde 50 ve yüzde 80 ve eı · 
münasebetimiz olan ulusların da .. 

1 
. d d - d 70 · 

il t b. d'l k . ya ucret erlD ~ e yuz e nıı-ma arı eş ır e ı ece tır . 
Bu panayırı görmek i~tiye- betind.e. tenıili_t .f •pılmıştır : : ol· 

cckler için Türk kara ve deniz c~lar ·~~n tenzıla~ mm tıka ıtıba · 
nakliye tarifelerinde büyüle bir rıle degı§mektedır . 
tenzilat yapılmıştır . Ucuz biletlerin bAzi istasyon· 

1 - Dtniz yolları idaresinin lara aid ücretleri ıöyledir : 

1 Mevki il Mevki II Mevki 

Kuruı Kuruş 

Ankara · İzmir Gidiş dönüş 1400 1050 
Konya · İzmir » » 1200 900 
Eskişehir - İzmir » , 1060 790 
Kütahya · İzmir » » 850 640 
Afyon . İzmir » • . 700 525 
Bandırma - İzmir » » 500 375 
Balikesir · İzmir » » 300 225 
U§ak · İzmir ,, ,, 450 340 
Soma · İzmir ,, " 200 150 
Aelııhir - İzmir ,, ,, 200 150 

15 ve 30 günlük daimi biletler nı .... vcuttur . 

Kuruş 

700 
600 
525 
425 
350 
250 
150 
225 
100 
100 

Bu ıuretle lzmire gelen yabancı ziyaretci ve ekspozonlar ufak 
bir ücret mukabilinde Türkiyenin Ankara , lstanbul , Buna ve 
Konya gibi tarihi ıehirlerini de gezebilirler . 

3 - Yabancı kara ve deniz nakliye v11ataları da arsınlu11I pa· 
aayırlara yaptıklari teuzilita müşabih İzmir panaym için de yolca 
ve yü" tarifelerinde taozilit yapılmıştır . 

Bu güzel fırsAtı kıçırmamılarıaı halktmııa tauiye ederiz • 



Arap kızmın aşkı 
ayan Gülcemal , genç nişanlısı 
ile onu ayartan bir İspanyol 
kızını öldürdükten sonra .. 

. ~ .... .. 
-- -- -

Şehir Duyukları 
Heykeltraı Hadi 

Atatürk heykelltli yapan heykel
lrat !tadi dun ıe~rimiie gelmiıtir. 
Meteoroloji işyarhğı 

Klavuzun içinde 

Yeni gramer 
8 

Bu ıırı y111lanato k ti e-
t ı r: Al•• de ölaa oıi itte , , ••İ_......,. 

ellerle cfulıı 'Ve bati tflae •ot" 
ki mürekkep ı&ılerlı l.la~ 

Binbir gece masallarının j<eç· 

1 
&ili, birinden bal , ötekinden süt 
akan iki nehrin, Frat ve Diclenin 
birlettiği yerlerde, Mezopotamyada 
IOD •amanlarda çok büyük bir fa
cla oyoaomıştır. 

deriyor ve cevap alıyordu • Fakat 
biraz sonra, mehtuplarda ilk ateı
ten iz kalmamağa baılamıı. niha
yet mektuplu P'k ziyade aeyrek· 

Pamuklarımıza kapanan Pazar 1 

Yılda ikibin balya pamuğumuzu harcayan 
Gaziantep, tarım bakanlığının son bir 

karariyle bize müşteri olamıyacaK • 

Şthrimiz meterooloji iıtHyonu 
iıyarı Arif Bikme:tia erliğe ahn· 
maıı üzerioe yerine elli lirı a1lık 
Ocretle tarım okuluı okatanla
rıadan T ahirin atandığı tarım ba· 
kınbğından bildirllmittir • 

eıeli arııtırmaları - ~ 
da not alarak- dahi gealf 

için soarayı bar•ktık ·~· 
Şimdi Etimoloji. iı ki• .... 

Bir facia ki , ancak Şekspirin 
:idramlarında böylesine tesadüf müm

kladür. 
lrakıo , sıcak iklimin tesirile 

k.ıarınıo çok haris olduğunu ve 
k•iaoao bir Irak kızınm , kudur
maı bir diti Kaplana benzediğini 

116ylerler. 
lngili• gazetelerine Beğdattan 

yuı1an bu facia , bunlarm birek 
hakikat olduğunu göstermektedir. 

* • • 
Sultan Hamit zamanında lrakm 
men yarııını kendisine mal etmiı 

eaki bir Irak hanedanı vardır. Bağ
dattan az uzaktll büyük bir çifllikte 
oturmaktadır. Ebu Ahmet künye
sini talı:anan bu adam'n ismi Es· 
aeyyidi Mehmedilyekuptur 1 

Çok senp ve yedi sekiz kar~ı 
olmasaa ra~en tek bir oğlu var
dır. Bu dn Eueyyid Ahmettir. 

Bu ailenin i'iftliğinı bi\iıik diğer 
bir Irak aeogini vardar. Bunun da 
adı, Ali bin İbrahimdir 1 Bu Alinin 
de çok ,&Ülel bir kızı vardll'. Ve bu 
kısan anneıi, sultan Hamit zama · 
nanda sarayda.in hediye edilmiş bir 
Çerkes kadındır; bumın için kızın 
iami de Güleemaldır~ lrakın bu iki 
sengin ve kibar ailesi Gülcemalle 
B•eyid Ahmedi birbirioo niıanla· 
maiJ muvafık buluyorlar ve kıı)a 
otlanan muvafakat ve hatta ha
beri olmadan oııan mArasimioi de 
ytparlar. 

Bu nı'*llrda kız 14, oğlan he
als 17 yaııodadır ve l!aaeyidi Ah

at • Londrada tahsildedır . Irak 
Ordusu için lngılizler tarafıodan za
bit yetittirilmektedir . 

Eueyidi Ahmet, Londradan ba
baııoııı çtrtli~ine geldıği zaman,Dİ· 
ıaol smı görmeği merak etmit ve 
bir anahtar deliğinden görmüştür. 
Kazı çok güzel bulan Esseyidi Ah
met; yedi, sekiz annesinden biriıi · 
nio yardımı ile Gülcemali bir kaç 
defe görmüş ve iki genç birhirle· 
rlni büyük hir aşkla sovmeğe hat· 
lamıılardı r . 

GülcemaJ, Bsseyidi Ahmedt pek 
çok seviyordu.Bunun İçin her gidi 

Bundan Oç yıl kadar önce Aa · leşmiştir . 
• tep pamuk bölıeai Çakurovadan • • Aradan bir buçuk sene kader I r.yn tutular.k , buradan oraya 

bir zaman geçtikten sonra ~ıuıts · ~:.aecek pamuklar ba~talıkla Ayılar 
yidi Ahmet omuzlarıada mQIAzım ve dezenfekteye tabı tatolardu . 
işaretleri olduğu halde dönmüotür. Gaziıote~deki iplik fabrikasını 
Şimdi Irak ordusunun bir sabitidir. çok zor bır durama ıokan ve Çu · 
Fakat Gülcemalin eıki ataıli aııkı kurova pamuklarını önemli bir 
olmaktan çoktan çıkmııtır. müıteriıiaden mahrum eden bu· 

Esseyidi Ahmedi çıldırasıya ae- karara karıı o zaman yazılar yazal-
ven liüleemal, el altından yaptır- dı , te,ebbüıler yapıldı ve tarım 
dığı tahkikatla, büyük ve bin bir hakanlıiı da bu teıebbllıleri J• · 
yemine dayanan qk volkanının oi- rinde bularak Gaziaatebi Çukar-
çin ıöndüğünü öğrenmiıtir. ova pamuk bölıeıine katip , bu. 

Esaeyidi Ahmet , Loodrada bir radın oraya ıldecek pamulda~d~a 
çok kötü ve ahlAksız kadınlarla dü- dtzeafekte .zoratını(mecbariyetıaı) 
tüp kalktığı gibi , timdi Bağdatta kaldırmıtb • 
da. lıpanyol bir rakkaaeyi ıevmeğe Ba karar &zerine , o ı«n bu· 
betlamııtı . (lla , Çukarovanın haatalıklı ıa· 

lspınyol rakkaeenin ismi, Ma- yılao pamukları Gaziantebe gi · 
riketta Albares'dir . Genç kız bu der v6 oradaki fabrikada iplik 
haberi alınca, kalbinin kökünden ve bez olurdu . 
burkulduğunu anlamış ve mütliiı 
bir karar vermitti : 

intikam alacak . bir kAfire gö
nül veren, sıkına ve yeminine ha · 
uiı olan Hsseyidi Ahmed'i ve sev
giliıini elinden alan Mariketta'yı 
öldürecekti . 

Ve ... Bu ateıli kız, bu )ra
kın ve Arap 'fehvetinio en yükse
ğine eıir olan kadın , bu kararını 
da tatbik etmiştir : 

Don öğrendik iri, Tarım Ba
kanlrtı yeni bir kararl•, Gaziıtep 
bölıesiai tekrar Çukarova pamuk 
bölke1indeu ayınnıı ve buradan 
oraya g•decek pamuklİrın ilk öa
ce Mersia f llmtıatuvarındaa g• · 
çirilmeıini ıart koımaf .. 

Gıziaatepdeki fabrika. bizden 
yılda t&yle b&7le iki bin balr• 
pamuk alıyordu. Tarım Bıkaalı
itaın bu karın üzerine, fıbrika 

nın bu ıartlarlı bizden pamuk al· 
mHına imkia kalmamiıtn. Çün
kü, meaeli Adanadaa.,alinan bir 
pamuğun Mersine kadar ıötürü
lüp fümf~atuvardaa) ıeçirilmeai 

Ye ondan aoara Gaziantebe ı&tü 
rttlme1i için yapılacak maıraf, 

Adada pamoj•u eöığellti, iz· 
mirdea ahaacık bir pamuktan 
daha pahalıyı mal etmektedir. 

Şehrimiz Çıftçi birlili •• T e
cim Odaeı da Bakanlaiın bu ıoa 
kararınnaD dü:eltilmeıinl iıtemek 
içla teıebbüılerde balanduğona 
göre, ller bakımdan pratik bir 
fayda g&rülmi1en bu kararın 
deiiıtirilerek Gad•ntebia ıyn 
bir pamuk bölkeıi ıayılmımaıını 
biz de istiyoruz. 

ÇllnkD, zaten Gaziantep böl
geıioin yıllık pamuk rekoltesi 
S0-60 balyayı geçememektedir. 
Ve ç&nk8, pamukçuluk bakımındao 
bukadar önemsiz bir bölgeyi Ço
korovadın ayırmanın aonaco, yıl· 
da iki bin balya pamatamazu 
barcıya• bir pazana bize kapaa 
maeı demektir. 

lıte bundan dolayıdır ki Ta
nm Bakanlıtının bu konuya 
(mevzu•) dikkatını çekmekte Çu
kuroY• ve hattl hiaıt Gaziantep 
içia de fayda gördük. 

Gür ve siyah saçlarını kestir· 
miş ve genç bir oğlan halini al· 
mıf, ve tık bir kat elbise tedarik 
ederek onu da giymit ve Bağda'da 

Şarbayımızineler anlath 
gitmiştir . - Birinci ıayfadan artan -

BeRdatta da, Mıırikettaoıo gö- paranın ura1ımaza veriltceğini tlıtenci, ültenliğini yapmadı-
bek. attığı, kalca kıvırdığı yere , umuyorum.,, tıadan makı•ele boalmut ve o-
Marikeltaya aıık bir genç gibi dd· .*. aun beHbı•ı yeniden ektiltmete 
vem etmİ§ ve niıaoJ11ı Eseeyidi Turban Beriker Aakan gezisi konalm.,tur. 
Ahmedio hususi localardan han- llıkkındaki diyevleriai bitirdik· Eter bu defa da iıtekli çık-
gisinde ve ne vakıt MarikeUa ile ten ıonra ıebrimizde yeai yapı m•ua Uray bu yolu ufalt yap· 
buluştuğunu anlamıtt.Jr. &acık olan Jollar hakkında da malc aiyetiadedir. 

Bu maltlmab topladıktan son- fonları aöylemlotir: Son defı pti~ilea elli ton ıı-
ra, erkek kıyafeıindeki geoo Arap "-Hükumet kooağiJle Comuri· faltla yeai bir tecrübe yapmlf ola. 
kızı, locaya girmiı ve ilk İŞ olarak Jet Halk Partiıi öaiiaden Taıköp çığız. Alıaacak aoouca göre bir 
MarikeUayı öldürmü~, kapı arka riiye ıidecek yolun tatla yapıl· k1&1m yolları 11falt yapmak niye-
sma eaklaoaro.k Rsse1idi Ahmedi maıı, yedi eekiz ay önce onaylan- tiadeyiz. Bu ıuretle ,ebrimizde 
beklemeğe baolamııtır . Muayyen mıı ve ekailtmeğe konulmuıtu. toz, tabialiyle aulmı olacaktır.,, 

Kendi isteQiyla kac;mıt 
Koıanın Dere k81ünde oturan 

Ahmet otlu llehmedin on aiti 
Jlfıadald kızınıa Kalaktepe tkö · 
ytladea Şaı•• ojlu Hlıeyinle be · 
raber ve kendi iatejiyle kaçtıtı 
ve her ikiıinia de 1ıkalanarak 
Camariyet geael savamanlığlna 
verildikleri İlbaylıjı bildirilmittir. 

Eve niçin glrmlt? 
Seyhan aramında otura• Yo · 

ıuf otlu Kasım, 6tey gece ayni 
aramda oturn AlicıD otlu sn. 
leymınıa amcasıaıh oj'luaon eYine 
lfİrmiı ve ev 18hib. kadının uya · 

aıp batarmaaı Dzerioe atılarak adam 
akdb pataklanmıı •e bu ıırada 
diiıme ıoao olarek bıçakla Ka-

1 

sımın kolona ra1t ıelerek 6nemli 
bir surette yaralanmııtar . MeH
leye zabıtaca el konularak ince· 
lenmeje bıılanmııt.r • 

Ayın tarihi 
Baıın geneli direktörlflğli ta 

rıfıadan ıyda bir kere çıkanlmak· 
tı olaa ( Ayın tarihi ) nin 17inci 
11yı11 da çok d~ğerll Jızıl•rlı 
çıkarılmıthr • 

Okarlanmıaa tavıiye ederiz • ,. , 
Gök gözetlemesi 

Dlln atleden eoarı oka•n 
tazyiki neeimi 752 milimetre o· 
lup en çok ııcak 34 ve •• az 
ııcak 21,S aantigrıtdı • 

Rutabet v111ti yüzde SS olap 
rüzgir gftneydea nniyede 4,5 • 
metre hızla eımiıtir . 

Sdd gök g~ı~tltme durağı 

ı--Paranı !-~ 

1 
Boş yere harcama ve har• 
cıyacaksan yerli mab al 1 

ıeatte Esseyidi Ahmet gelince, hiç -------------
bir ıeydeo haberi oımıyao delikao- Konseyde bir uzlaşma bulunamadı Yunan başbakanı 
lanın kalbine hançerini saplımıı ve 
oracıkta onu da öldürmüotür. 

mülAkaUa Esseyidi Ahmetten aa- :. 
- Blrlncl ıayfadan artan - 81r otomobil kazası ge 

dİleDİD diplomatik muvaffakıyet· receklir • Çirdi V8 hafif yaralandı 
dakat yemini ister ve alırdı 1. Locadan dııarı taıın kaoları gö-

Fakat bu büyük aşk macerası , ren rezalethane 1&hipleri, içeri gi-
ilk acı ıünlerini Eıseyidi AhtDedin rinceı,,bir kenarda Marikettsnın, di · 
Londraya tabıiline tekrar dönmesi ğer tarafta da genç sabitio kanlı 
yuziioden tatm•ğa batlamııtır. ceaetlerini görmütler , fakat aııl 

Bueyidi Ahmet, Londrıadan he- acı ve deh
0

oeti, biraz ötede de genç 
mee her poıta ile ve annesi vası · Iraklı kızın ceıedini gördükleri \'a-
tasile genç nipnlısıoa mektup gön kıt duymqlardır . Anadolu 

-----------------------kültür Şurası 
Okulların verdiği 

randman :munakaşa 
edilecek 

So • güalerde bazı kimselerin 

bilbas11 poeıstzliği olmadığı için 
bere1l tercih eclerek geydiklerl 

görülmilt , bu gibi hefe ye baı
hk ıiyealerin meo'iae baılaamıı
tlf • 

ıizliklere maluaı bir tekilde ce- l - Ualaıma itinin devamı 
reyan etmesi biç te mubtemel de- t11arl•aln göriltme eea .. •ın tama· Atla• : 1 (A.A) - Baıbakaa 
lildir • men Habefiıtan tarıhndan kabul Çald•risin Otomobili Yunıaiıtan 

Habeıiıtına her hanfi bir veya reddine hatlıdır • Baak11ı direktir muaviai Korizi-
tckil zorla kabul ettirilmek iıtenil · 2 - İtalya aomurgeleıinin ıia Otomobilile çarpı1m11 ve baı· 
dilcliii takdirde kan akacaktar. m&dafa11ile bil.ili ve liiel bir ma bak•• bı11adın bafif berelenmlı· 

•- • tir. Banan berine Evanzel lımoı Ve bu kıa alaılar 1017etetiai le- biyeti kararlaıar . Ulular IOIJ•. • ı · L • laaıtaneaiae ı•tirilmittir. Baıba 
-~ ıyec:eabr . tesiae tabi tutamaz • 

• K z i · ka11111 JHdllllll biç bir t~lllike 
. ' reoz e tanı " gazetesı 3 - ltalyı beıinci yargıcı ka· 16ıtermediM ·aalatılmıı ve kea-

dıyor ki : bul d •• 
Fran11 ve ltal1aaın Habe1i11· 

4
e er 1·t 1 1906 

ti dili ewine iiclerek bir Komita lop-

b kk d Rkl • · - 1 ,a an •ıma1ı lıntıııu u·lranlals etmi.tir. 
tan ı ın a gilUu erı ıı1a•.... 1 • dl 1 tik y ı ·ıe • .- r . . ıerıoe •e p oma o ı gu· 
anlamı keııo olarak aalıtah1or • n 1 d t · L b 1 Çaldarls Belgrade 
F A d Al 

ruım• ere evım e meyı aa o 
ranıa napa a manyaya ed idi 

karıı glttütl ıi,aHya ltaı,a,ı ere. (AA ) l g yor 
. • enuvre : ı · - aa •I 

çekmek ııtemekCtedır • . .. mıyı hlli ıeciktirea biricik nolta AUna : 1 (A:A) - Y •uıln· 

lerde 1apmak üıere ' 118 

d&atl7oruz . ..-
1 - (Ahı h•Y•:.!.,. o. 

ıu ebedi anladd•• t .•• • 
pılmlf bir mürekkep. : ~ 

( lbgi - ~~,. ..w-~ 
ıekillerinde eıkı kil~P) ( ~} 
len bu söı ( be~ • .gı ek 0~ 
iki parçadu • Gı bır I ) ~ 
göre ( ben · mea • ••D Slır" 
nün kona anlamı •~ k• ) ,,. , 
si ••mir ile ( hı~ ) 

1

,,e ( -= 
lamına ( ben , bıo• la~ 
mea ) den b•ıka bu fı~ 
ıöz glrlllmllyor • Yalo~ ~( 
kalmak anlı•••• bi~ ola-; 
var • Bu ortak bir k k 

0
iartk 

hem kök , hem de •) iflC ~ 
dtitmız ( maıı • m•11 .,.r ;ı;; 

2 - (Abad • °::
bayındır bay klklD ~ 
bellidir . İki pırç~d~• ,.,
olan bu ( iada ) • 
de yoktur. 

1 3- (Abid)· T•pk• . 
4- (İbadet) t1pı•9· ıoık 
5- Mabed - tı~~· 
Sözleri tap tökii~, ~ 
Bu kökteD (taP lll il 

mak, tapu) ıibi tlrfill 

dır. kdt :JI. 
Tap - ~ de•• ıakİP ~ 
izinden lfltlDek, --~ 

itaat etmek, bisaaet kdl'lot· 
daa öteki anlamlar çı ~ 

Ayaiıa ıltı olall ~:..- °' 
rine de kullanılın 
boaualı ilıfd vaıdaı~ J: 

6- Abid• - a11ı 
0

ıercf' l~ 
Buaa kırp deri•; .... 

gitıı. sıataf, kurak: ıtte'~· ( 
vardı, kuçak peJke k;.a.ı" 
beğenmiıler ki (ao) 
m•k maıt•nndaodatf det',)-

Anmıt• yl.rar 1' , 
(Aa) köktındeD iki l_ 

lıaret, hatıra. . erd .. -~ # 
tk&ıi d., hır ! .,et ,,....,,_""' 

Tarla ıiperlerine if;.,ı.t'"' 
kilen değnek ,ey• 

ler. . aol~4' 
Bugün (ı~)c:bi· t•~ 

mık, andırma• " ' ,. .. ,. 

Apatos ayı içinde Kültür ba 
.kıalıtauda kültür tôrıu fevkall 
de bir loplantl yapacallttr . 

Toplantıda kiiltik iıleriain 
batüakG~uramu ve verdiği raad 
- W"81•Ddlkten ..-. kWtflr 
lflerlala:.&llmlsdeü ,.Uar içi•· 
de •IMalı daram bftkındı 1-
•mli tirarlar Yerileeektir • 

811 aradı aarıklanaı çıkarın 
bam kimuleria de bere fiydikle· 
rl görOlmOf , kendilerine llzım
ıelen ihtarda bulunulmaftur • 

Bu. f8H!~ ·. enevren1ı• onllne kuvvete bat vurmamak h111uan- ya ve Yaaao hllk6metlerl ar .... 
geçemıyeceıı bır barbe oıilter• d .1 k .J:.zc1• dı ha1d olan bir ••l•ıma lzerlae 1 • 1115 .• -• a verı ece llV ur. ,.::~------~ 
~ıa ':- ~:mmall ı•r• t e•Dı .uJ Ce•evre: 1 (A.A) logiliz Fra•ıız Çaldariı, pre•s Pol ve Styoacllao- · 

pke yerine uydarme 
eflık1ar ı!lllmlyecek 
Şapka !kıaae1111a •1.km ela.. .._... . ..,.. .., ....... 
....... çevrilllelate' ...., 

........ aaoni takibat Jlptlmak-

• 

Pulsuz veya eksik pul
lu kllıtlerın cez•aı 

Muhaube dayrelarince llasır
lanaıak alıca\ tabiplerine imza· 

lıttarıl•• paı... veya eklik pal-
111 ademe emriyle öteki muraf 
Utıtlaran• pal •• p•a ceula 
rınaa llj•pMat.ıdua. aı.-. ka 
r•latbrtlm11 •e bJ&,et Fioua 
a.a..aJ.pnea llsllHıre ltlldlril ....... 

•mRe ~.: İ (AA) _ lluu• karar projesi kerinde İtalya ile 
1
' viç ile ıörllımek üzere gfdecelltlr. 

- d laa hl bir ulat pd ad Koaoımalar iki ilke araılDİi · 
otarıa İtal19D18nn bir ~ ı.. a ç 

1 
ma J• • 

1 
aüs kotırılmwaa m ... lalerle Av 

keadery ly• lsoaeoloalapaı tılldan olualar IOlfeteal ko-11- --ı .wıı 
ild•Nlr Mlt8a al)'lllanaı, ltilellk aln toplanblt Cuma llltiDe bıra rapa durama lıakkincla ola~~~· 
Jldk .......... .,... uavaaa.. kılmıpar • Füı& llD801illi ba U• Amerlkada bir ,,.,t~ < 

armaja etmiflerdir. rar projeliae kaqe makabil tek yanclı 
Roma : 1 ( A.A ) - Re...ı lifler4e ltalaamattar .. 

cneDler ba ... ltel,a Ytr &~.., Geaewe : 1 ( A.A ) - Bara- Temple: 1 (A.A) - (Amarib) 
ıiat•• Yerilee br• ptıojell llalı:. daki , .. ı iadba daram• da.. Bir yük trni devrilmif w aı .. 
kı.U fikir Jlrltmek .......,. aa lerıie oW.t-D" 24 aaate b - ılmqbr. Tıellia albM tid•mlıt 
.tirler • S.•w.ema gire l •ar bir •llqma,. Yanlacltı ... olan'lr yolculuk aclea 10 ..._. il 
... J11bra .. pldlde GeYap kaiadedir. •tif, 20 ıe-.l de ,.v'ı••ıtl& · 



• işlerimiz hangi 
yolda yürütülecek? 
- · ...•.•. ..-- ..... 

k -Birinci sayfadan arlan_ 

~e baktiyar dldum. Bakanlık öğütündeki değişik 
a.~ ~· ,kültür kuruiun- lik1eri adları ile öğr~omiştim • 
'ğı n ıkta epiy değişiklik· Kültür kurulunda da kimlerin ça· 
~ 11iı Y•ıılıyordu. An karada Jışac.ağıDI c okurlarımıza bildir· 
~tı: taboıinler gUnün ko- mek g~rekti ; hemea sordum : 
Oııı, '~sında büyük yer al - - Kültür kurulunda kalan-

~ııı,~ :
0 
uyucuları için bunu lar kimlerdir? Çekilenlerin yer · 

~ lo ira olamazdı. !erine kimler geliyor ? 
~~ k ruaı bu oldu: - Kültür kurulunda a~lan iki 

Pıld'llrqlunda ve Bakan üyelik •çılmıştı . Bunlardan vekil 
le, ıgıntİao babsolunan olarak bulunan Saffet daha ön-
~ doğru mudur? ce kendine batka bir iş veril-
~ udur. mesini dilemişti. Yerlerinde bı-

)klurulandaki arkadaş- rakılanlar başkan İhsan ve üye 
~.· 1 nıı . ._. · · · Al' H d d A k k w"""•l 1ıtuıının yerlerın· ı ay ar ır • cı üyeli Je,e 

İfü.ı~ını, diğerlerinin 11z· asil olarak şimdilik İzmir kültür 

~-,ll!rı be 1faydalı olmalarını, direktörü Hıkmet Türk getiril-
u durn · t' . tılıkta . mış ır • 

G •çık olan Orta Aukatıın hu cevabı ile kül 
ICıı '1~el . Direktörlüğüne tfir kurulunun alacığı yeni yön 

11h~rdi ıseaı Direktörü Av- aydınlanmı§tı . Bakanlıkta kül-

iGfre~~ N· tür kurulunun oormal çalışma-
. "hıf 1:1ırekl6rü Ali Rı- sında başka özel komisyonlara 

~ luttı1 ~çılan İzmir Kültür da esaslı ıo ular nrdiğioi ve bun-
h. d,Yre ~le öd evlendirdim. lar üzerinde çalışıldığını öğren 
"lt~l6 Yl de Bakanlık l\1üzc· miştik · 

~••ijıı~~ lsınail Hakkı şim- Uzmanlarla kurulan bu ko-
.1 

1•de .. · ·e l 1 · "'liıiı-. Yoacttcektır. An· mı yon ar f yapı ın genış anş-
ııı •ıdık bir kıeım yazı tırmalan teknik bir yönden in· 

._•• )oa/Ortımak ietedikleri celeyip karar altına almacak şe-

.._, ~t c •lınınamaladır. kile getirıleceklerdi. 
ea r Vatandıttn kendi Bu cevahi)e bakan , k61tilr 

~4- ~ 'k Uznıanlı'ğıodan en işlerinde tutulacak yeni yolurı 
~ •• ~ •rnııktan yanayım. • ana çizgilerini aydınlattı • Okut-

~, k1rrıı yeqi bir ödev ma kaynaklarının tek sistem ve 
~ 1Yınetlerin bu yeni tek kitap prensibine, uygunla,. 

~ !6 'llıuğıııya dahı çok tınlmısı ileriki ICültür çalışmala-
et:erecekleri kanııiyle rının esasi oluyordu Ancak bu 
•ld 1~ bulunuyorum. Ve esastan saptanma alanına geçilir-

1~larl "d J • • • k 1 · ita •• o ev erı en ıyı en uzman aran sözJerine öneın 

1 
' @orıneldc de sevjnç du· verilmektedir . 

laıtar ~ Büyük parti kurultayı ıeçen 
... . uruluna yalnız marıı:.a kültüıümüı iiiD yeni bir 

hti rikıek dereceli o. ~renıip koydu ve köy çocukla-
~: t 

101
esi fikrinde de rrnın ilk öğretim şeklini deği§· 

•~ '1 tirdi . Bunlar için kıaa zamanda 
'treı~tbın ve Lu uzman· pratik thayat için lüzumlu bil-

\oı._ enlik hayatında ta- giyi verebilecek üç veya dört 
~ re;ç arkadaılarımın ıömeıtrli köy . okulları kurulması . 
~~ . GYdalı olmalarına esası programa girdir. 

~d.~'~. ~rekirse bunu ka· Bu okullar, çocuklara yüksek 
~ile lçın kamutayın yük- öğretim aerecelerioe hazırlayan 

ı.~•lvaracağım . ilk okullardan ayrı olacaktır. Bu 

, '.' l.~~•l' •ın kültür uzman· ralarda çocukların daha olgun 
~~ .,. ,. ... d .. 
,~t? .-•ııı ıgınız doğ- yaıta okumağa baılamaları ve O• 

1 ~ 'ittıd kumanın arasız devam etmesi ve 
~· tlr 
~· '6y1,d.' bu i~i devletin askealik borcu gi· 

te, un ki ben, işini bi sıkı tutması gene programda \"'alt ç. •rkadaılarımdın ifade olunmuıtur. 
fi\ 'lıi, ııteri~.. Saffet Arıkan Kurultaya ıu-
'~llır1 ltldıgım günden nulan parti programı taslağının 
~tiıı ~•zda öğretilen ilim hazırlanışında psrti genkurulu ü-' 

-ld, .. •ngi kaynakların· yesi olarak hulunmu~tur . 
ı ıu i .. 

"'tıi bıa il ıle uğraıtım. Kurultay asbaıkanı Arıkan, 
~it, kaynaklar tek sis kurultayın onayladığı ulusal eği 
"' d! Prensipine uygun im c&a!<larını bakan olarak sap-
~ llleltilnıe yoksunu· tımak ödevini almıth • 

\ '~ lüven· k . Kültür bakaoımn , proğram-
Qlın( ır o utan bıl- daki köy okulları üzerinde öte-

\ teçı,il •rın esasla olarak deoberi çalıştığını da biliyorduk. 
'lıdiı.ı llıeı.ini istedikle Bunun üzerinde okurlarımızın 
"t'ıı · Sır itte uzman aydınlınmaıında büyük deg .. er il:-.. ' 6ca 
·~ e eın vermek, an vardı, bunu geri bırakmıyarak 

"- g,Çi ••ıla bir irdd süz- sordum : 
~~ 'lrıek b ·1 • 
t L. içirı h' ıbgıye aay- - Parti programında bir ö 
~ .Q, ır orçtur. Bu zenlik verilmesi göz önüne ah· 
~J, ~~eniJir arkadaş nan köy okulları için ne bazır-

it il i•rdıuı • Bunlar lıklar vardır ? 
~ t • ltrinde önemle - Çok yerinde olan bu p-

s:•hıtıd rogram maddesi ile ilk günden-
~I il aıı.ı: bakan, gazete- beri ilgilendim . Aocak size şim 

~ıı. t d1a~ Y•n YOrular il · dilik kesin bir karar söyliyebile· I 
~~·, •l gulırın• çok yer cek sonuca varmış değilim . Bi- 1 

.k' ~ •nıQd ' b ~ \.'h •r,8i11 l er kıyme. lirsiniz ki böyle bütün bir küt-
t [«;t ~ilell d~ faydalandır· leyi en çok ilgileodiren işlerde, 
~il ~ 4- hltııı blr hakan için yapılacak şey , eo ince parçasına 

" ,tıa, .. ll· asn bir • arka- varıncaya kadar nasıl yepılacağı 
a' ~ l. C\hPt,1111 ilbamı. d·ğı'I d- ·· ül k " · k ır ı"I"' ,. "" uşuo me ; yapacagın yeran eo 
1 \ ~ ttcıa1 1 kiUtür iılerinin dini koymak; yapılbbilir olduğu· 
~ \_~~~~li:i •caıc her unsu· na kaodıktan sonra karar ve e. 
r ·~" "" i . ~ernıl'ğe çalı mir vermektir . 1

>tt d~ın ltendı'nde ge - n . d' k' b k 1 .. 1 unun içıo ır ı a an ıgın en 

1 
dQIG~an bir baka- önemli olan bu işi ile bu yön-

1 kuvveti var· den her an zihnimi yormaktayım, i 
Ancak i~io ııaul bir çerçeve i· 1 

iranda bastırılan irtica Ada na Borsası Muameleleri 

Nasıl olmuştu ? ~AMUK r~n 

1 
ve 

Kilo Fiyatı 
Satılan CİNSİ 1 Mikda.r 

Geçenlerde, lranın .l\le§hed şeb· 
rinde bir yobazın meydan verdiği 
bir irtica hadisesinin hükumet kuv· 
...etleri tarafından basranldıgım tel· 
graf haberi olarak yazmıştık . eon 
posta ile aldığımız İran gazetesinde 
hu hadiseye ait gördüğümüz tafşila• 
tt aşağıya alıyoruz : 

"Horasandı İmam Rızanan 
gömülü bulunduğu 1\foşbed ka
ıabaaı vardır . Bundan hemen 
hemen yirmi beş yıl önce on bir 
temmuzda bir Rus askeri müf· 
rezesi buraya girmiş ve bit 
ikitop atmıştı Güllt~lerden 

biri İmam Rızanın türbeeine 
düşmilı ve zedelemişti . 1şte o 

zamaodenberi on bir temmuzda 
halk türbe etrafına toplanarak 
İmamın hatırasını kutlarlar • 

Ötedenberi, f!ntrikacılıklarile 
tanınmış ve bir kaç de.fa karı
§ıklı k çıkarmak iıtediğinden do
layı cezaya çarptırılmı§ olan Şeyb 
Behlül adında bir adam , b ıgil-
nü fıreat bilerak guya "vaaz e
deceğim,, diye hallcı toplanmaya 
~ağırmıştır . Etrafına topladığı 

bir takım külhanbeylere ve ser
serilere şapka ile yeni kıyafete 
karşı ağzını açmıı gözünü yum 
muş , bir çok uygunsuz sözler 

ıöylemiıtir. 
Hükümet durumun gayri ta· 

bit bir §ekil a1makta olduğunu 
görerek bu kalabalığı dağıtmak 
için öğütte bulunmu§ iae de bir 

fayda veraıemiş , serserilerin ka· 
fa tutması üzerine c.iddi barr ke · 
te geçilmiş ve bir iki polis öl .. 1. 

mÜ§tür. 
Bunun üzerine asker kuvve

ti İ§e karışarak serserilerden bir 
çoğunu yakalamıştır. Bütün bun
lara sebeb olan Şeyh Bebliil bir 
kaç yArdıkcısı ile birlikte kaça
bilmi§tir . 

Karışıklık çıkarmak istiyen 
şeyhin hu hareketini .Meşhed 
lıalkı kötülemiş , bllyük bir Be· 
vinç ile ~apkayı ve yeni kıyafe
ti kabnl etmiştir • İranın her ta· 
rafında şapka giyilmekte ve bu 
BQ.D yıllarda yapılan ilerlemeler, 
konferanslar ve söylevlerle an· 
latılmaktadır • Yeni durum biç 
bir zorluk görmeden yerleımiı
tir . 

Annelere öğüt 
Çocuk esirgeme kurumu Genel 

merkezi ; yeni doğan çocukların bir 
yaşına gelinceye kadar nasıl bakıla· 
cağını öğreten " annelere öğüt ,, ün 
1 inci sayısını baetırmıştır • ( l inci 
sayı öğütler 12 tane birer aylık kil· 
çük yazılardır ) . 

Ayrıca çocukları_n nasıl beslene· 
ceğini ve rnamalanmn nasıl hazırla· 
naca~ını öğreten ( annelere öğüt )ün 
2 inei eayısıoı da bastırmı§tır . 

1 ve 2 sayılı ö~ütleri isteyenlere 
kurum parasız olarak gönderir . 

Ankarada bulunan çocuk esirgeme 
kurumu genel merkezi başkanlığına 
yazı ile adres bildirmek yeter • 

1 

En En çoL. 

1 
az 

K. s. ıc. s. KUo 

Kapım alı pamuli: 
Piyasa parla,; .. 
Piyasa temizi ,. 
iane 1 38 
iane il 
Ekspre11 
Klevlant -

YAPAGI 
Beyaz 

'I 1 Siyah 

Ç l G l T 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik" 

" 
"Tohumluk,. 

HUBUBAT 
.Bujtday Kıbrıs 2,57,5 3 

" 
Yerli 2,50 3,20 

., l\fentane 

1 Arpa 
Fasulya 

I 2,50 -
,Yulaf 2,55 2,60 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 6,75 
.Mercimek -
Si sam il 

UN . .... Salih 600 ... 52.5 ·= .c " .o cU -Düz kırma .. . 
~~ Simit . 
::J 

" - c: 
-··~· Cumhuriyet 600 ~..:: . 

~~ - 525 ::J " ~ ~, Düz kırma ., ·-
Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

1 I 8 I 1935 lo Baokasıodao alıomııtır. 
Sanıbıt Puıa 

-
ı- ti ret 

çine alınmasında en çok fa1dıı 1 Türk:ye Baş Pehlivanlığı 
olduğunu kaba taslak kestirdim. 
Gözettiğim amaç ; köy okulu 
talebeforinin, Kemalist, yurtsever, 
uluscıJ, birer fert ; kamuj'ııyı 
özel dü~üoce üstünde tutar eko· 
nomik birer unsur olmasıdır . 
Bu amaca varmak için yeni bir 
program hazırlamak ; var olanı 
bu prograıoa uydurmak gerek

, 6.76 Hazır 

1 inci T. Vadeli 6.22 Ranmark 
Frank" Fransız,, 

l 9.7019 
1.97()8 

tir . 
Bunun kolay bir iş olmıyaca· 

ğını kestirirsin iz . Yalnız şunu 
söyliyeyim ki köy eğitiminde hü 
tOn devlet ürğütlcrin\n, hakan· 
lıkların köylüden bilgi olarak 
ne ietedikleri; bu programın te-
meli olacaktır . Bakanlığa gel
diğim günlerde bakan . arkadaı 
larıma yaptığım hu sorulara ö 
nemıe:hazırlamakta oldukları ce 
vapları bekhyorum . llunlor ge
lince irdelenecek , bazırhk yapı· 

lacak; bu yıl işidir . Bunun için
dir ki eize ketin bir şey söyliye
mem , demiştim . 

Kültür iılcrinde bütün yurdu 
if gileodiscn konulardan biri de 
eınaçlardır . Bunun üzerinde her 
zaman bir çok şeyler söylenir . 
Öğretmenleri suçlu çıkaranlar o· 
lur , çocuklar çalışmıyor denilir . 
Usullere itiraz edilir . Bu bir yı 
ğın fikir araarnda tek birleşilen 
nokta oo bini aıaa çocuğun her 
yıl en iyi bir sınamaya irişmesi· 

dir, 
Yeni Kültür Bakanınm smaç· 

!arımız üzerinde duracağından 
fÜpbe etmemiştim. Sordum: 

- Sınaç ögreneğinde, numa· 
ralarında değişiklik yapılacağı hı 
beri doğı u mudur? 

- Evet, bunlarda değişiklik 
yapılmasında sakınacak bir şey 
görmüyor ve fayda umuyorum. 
Kaldı ki, beo fazla olarak sınaç 
sorularının, talebenin kapaıittai 
gözönüne alınarak burada gönde· 
rilmesiode; birinci, ikioci vıı!l ge· 
nel sınaçlara ve öğretmeninin ta· 
lebesine ders yılında yoklaması· 
na ayrı ayrı kıymet vermek lüzu
muna da kanığım. 

· Kültür Bakanıoa teşekkür ede· 
rek ayrılarken içimde, nlusal eği· 
tim ü1.erinde alman yeni kararla
rın aydınlık ve diri heyecanı var-1 
dı. 

1 inci K. Vadeli 6.07 Sterlin "lnıiliz,. 621 75 
5.67 Hint hazır Çocuk esirgeme kurumu ge

nel ntetkezince tertip edilmekte o· 
lan Türkiye baş pehlivanını seçme 
gürPşlcri 1 ikinci Teşrinde Anka. 1 
tada yeni stadyomda yapılacaktır 

))aş pehlivanlığı kazanana önem· 
li para ile birlikte bir de madalya 
''erilccektir . Bütün Türkiye peh· 
livanları bu güreıo çal!rılıdır . 

ı-1 Dolar "Amerikan., 
Nevyork 11.68 Fraok "lavicre,, 

Adanamızın en güzel ve on temiz eğlence yeri olan 

Yazlık sinemada 

79 70 
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1 
bu gece nöbetçi 1 

Eczane 
ş 

I
Kalakapı civarında Mus 1 
tafaRiafat eczanesidir ' 
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.... .---------------------·· 
Yarın 

Sebze ve eşya sergisi Buğday 
pazarında açılacak ve akşama 

.&cadar sürecektir. 

kiralık mükemmel 
EV 

Reji fabrikası ve erkek lisesi 
yanında her tarafı açık iç düzeni 
mükommol bir ev kiraya verilecek
\ir. Dört odası, geniş bir salonu, 
banyo ve hamam odası , aynen ye 
mek odası, mutbah ve çamaşırlığı, 
suyu tııtlı bir tulumba , ile bir de 
kuyu ve Lahçesıi vardır . Bodrum 
katı kura döşemeli ve ayrıctı ika
met etmeğe müımit bir tarzda ya· 
pılmıştır. Damı betonarma ve her 
tarafı yeni<len yapılmışçasına tami~ 
ve tezyin edilmiştir. Kiraya almak 
istiyenlerin Türksözü idare direk
törü Bay Tevfik Coşkun ·ı veya 
Kanıırn direktörü Şakir Bozdoğana 
mür ıcııat etmeleri lüzumu ilAo 
oluııur . 

yitik terhis tez ki resi 
Diyorbokir yedinci Kolordudan 

aldığım ter his tezkire mi yitirdim. 
yenisini alacağımdan yitirilen tez
kirenin hükmü kalmadığını ilAn ey-
lerim. Kilisin Görüm k~yiınden 

5688 il alil oğlu 319 doğumlu 
Mehmet 

• 
3 Ağustos Cumartesi akşamından itibaren 

Muhterem halkımızdan görmüş olduğumuz rağbet üzerine büyük 
fedakArl ı klar mukabilinde getirtmeğe muvaffak olabildiğimiz meş
hur Fransız Romancısı (Gaston LEROUK) un en güzel eserlerinden 
serepıı aşk ve heyecan dolu olan ve HUGGETTE DUFLOSSE) tara -
tarafından çevrilen bu yüksek filmi muhterem halklmıza mutlaka gör
melerini tausiye ederiz . 

Gelecekprogram • • 
Sarı Odanın esrarının nihayetini tamamhyan ve baştan aşağı he

yecan dolu olan 

(Siyahlı kadının kokusu) 

pek yakında 
Büyük Fransız artisti ( ALCOVVERF ) ve ( NADIA SIBIRSKAVA) 

tarafından temsil edilen çok yüksek ve hissi bir eser olan 

( Mahkumun Kızı ) 
5690 

Ceyhan belediyesinin yitik senet 
açık eksiltme ilanı: Bundan dört gün evvel evim hır-

Bolediyemizin Ceyhanda yap- sızlar tarafından açılm1ştı. dolapta 
tıracağl 1141 lira 81 kuruş keşif bulunan aldığım dörtyüz arşın ar-
bedelli umumi halA inşaatı 15 gün saya ait üçyüz liralık bir senet ve 
müddetle açlk eksiltmeye konul- yine aldığım beş dönüm tarlaya 
muştur . ait i' çyüz liralık bir senet ve yol 

Şeraiti anlamak istiyenler her mc.kbuzları hırsızlar tarafından ça-
gün fen işleri büromuza müracaat lınmıştar. Senetlerin yenisini alaca-
edebilirler. Kati ihale 12-8-935 ğımdan yitik senetlerin hükmü kal· 

pazartesi günü saat ] 6 da yapıla. madığını ilAn eylerim.5689 
cağmdan isteklilerin Nafia müdür· Sultan sokağından 
lüğünden tasdiklı ehliyet vesikası Halil oğlu 

Hasan 
ve ticaret odası makbuzu ve yüzde •...-·------------·-
yedi buçuk pey akçası ile birlikte 
ihale günü Ceyhan belediye salo
nunda hazır bulunmaları.5675 

28-30-3-6 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

1 



~ayfa 4 --
Herhes memnun 

seybaa eczanesi 
Yeni cami civarında en soa ilAçlarla açbğım Seyhan eczanesinde 

recefe lerinizi yaptırınız . Fiyatta ehvenJik , ilAçlarda tazelik 
• 

sıhhat korumasına bire birdir. 

ayrıca 
Çok güzel Losyonlar ve Kolonyalar ve cilt ilAcı 

5586 

-22-

satılır 
Kimyager-Eczacı 

Celal Bayer 
·' 

__ B_e_ı_e_d_i_y_e_i_ı_a ____ n_ı_a_r_ı __ ı 
Kanara işçilerine tulum yaptlrıhyor 

Kaonra İ§çileri için elli adet yazlık tulum ve yirmi adet gömlek , 
kasket ve elbisenin dairede m~vcut örnekten kumaş ve dikişi istekli
sine ait olmak üzere yapılması açık olarak eksiltmeye konulllluştur. 

iğreti tu\um parası yirmi bir buçuk liradır. 
ihalesi Ağustosun 13 üncü ıatı günü saat on beşte belediye t-ncü

meninde yapılacaktır. 
isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işleri kalemine 

ve ihale günü de daimi encümene gelmeleri ilı'ln olunur.5674 
28-31-3-8 

Seyhan posta telgref 
başmUdUrlUğünden: 

Adana merkez postahanesile 
istasyon erHındeki posta taşıması 
bir sene müddetle müteahhide ve · 
riJmek üzere açık eksiltmeye çıka
rılmıştır. Her trende gelen ve gide· 
cek olan posta mevcudunu kam -
yonlı yedi dakikada Adana posta 

Yitik mühür 
Namıma yazılı tatbik mührümü 

yitirdim. yenisini yaptırar.ağımdan 
yitik mühürle kimseye borcum ol
madığını ilAn ederim. 5687 

fstiklAI M. mütekaidin 
askeriyeden 

lsmall Hamdi 

( Ttlrk ~d ) 

--~~------------~~~--~~~--~~~~~~~-

Bor Okçu menba suyu şarımızda 
satılmaktadır. 

. 
Okçu menba suyu lstanbul şehremanetinin tahlil raporu ile en eyi 

bir su olduğu tahakkuk etmiştir. 

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

yu içtiklerinde bir daha başka ıu içmeyeceklerdir. Bir defa tecrübe 
sozl~rimizi ishal edec.Jktir. 5433 46 - 78 

Sabş yeri: tarsus kapıda merkez oteli altında 

. · 

5586 

ı/ . , ) . . 
ı. 

22~ 

me~ez~denUen ve trenden Ada-~~~~~~~~~~~~.-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıa posta mtrkezine getirip götür
mek svretile eski aylık ücreti yüz 
lira Uı1tırioden muvakkat teminatı 
dokean lirRdır.Ekeiltme 1- 8 35 
tarihir.dec ilibaren on beş gün de 
vam edl'cek ve 16 ıncı cuma günü 
ıaat 14 de Adana posta ve telgraf 
başmüdüriyeı binasında tr pl"'n n 
heyet karıısında verilen b· dı 1 111 ı
vafık görüldüğü takdirde itıulo C'di
lecektır. 

Taahhüt edilecek işfl nıı t'nı 
ıartnomesi baımüdiiriyeuen bedel
siz tedarik olunabilir . Muvakkat 
teminat parası başmüdüriyet vez· 
nesine yatırılacak ve kanuna uy
gun teminatta kobul olunacaktır. 

TaJiplerin gösteımeğe mrcbur el
dulaları kanurı i" vesikaları tayin 
edilen günde toplanan heyete ibraz 
etmeğe mecburdurlar .5685 

3-7-11-15 

Doktor Reşat 

Msmlekct hastanesi kulak, bu 
run, boğaz mütehassısı Almanya 
nın Berlin-Laypzig Üniversite
leri eeririyaıından mezun. 

Hernevi kulak, buğaz, burun 
ameliyııtı yapılır. 

Adres : Abidin pa§!l · caddesindr 
Doktor Nacinio tedavihanesi ci
varında köıe başında . 

Bürücekte satılık 
yayla yurdu. 
Çeğşak başında etrafı partı ile 

çevrilmit yüksek iki ve ah katta bir 
odalı,elli metre geride bir selamlık 
havlu tahtı ile çevrilmiş suyu için 
de gayeı iyi bir ev eatılıktır. isti
yeoler eaat kule bakam Vehbiye 
uıraıınlar • 

Talebe velilerin 
müjde ! · 

ikmale kalan bütün lise sı
nıfları talebelerıni eylül yoklama· 
ınu lıozıı la•uek ırio Seyhlln mek· 

&.:lJ.u c l.lı::ra veriyoruz. 

Verilen dersler : 

Rı~ Llz ·ye d r:sleri, kimya,(ızik, 
fen bilgisi, bıyo!oji, tebiiye ( Ne
bati vo hayvani Cızyoloji ve teş
rihi ) dir. 

Arzu edenltırin Seyhan mekte-
binde aşağıdaki rumuzlara müraca
atları . Saat 9 dan 12 ye kadar 

Onfoerılte talebelerinden 

N. D-C. G 

Çlltebaa kapbcası 
açıldı.! 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane tat

ları sğrılarıoe muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koıunuz. 

Bir çok deri hastalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

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

ne kadar fenneo kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 
kadınların 15-20 günlük banyodat1 sonra hamile keldıklan görül
müştür. 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaı.lıcalardan d11ha yük

sektir. 

Çifteban kaplıcasında 
Bürücek muhtarlı~ndan: Misafirlerimizin her dürlü ihtiyacları dü§ünülerek lokantamızda to-

Bürücekte yapılacak olen asri miz yemek yapılmaktadır. Furunu,, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
mezarlığın çevresini tahdit ve yol beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 49 
)arının tanzimi için olbBptaki ş.:ut-

name ve krokide gösterildiği vec· 'Tiren Ucratlerl yar1 yarıya tenzilAthdtr. 5512 
hile 115 lira maarof tahmin edilmit ~ 
~duğ~dan arbrma dsilimeve ~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ihale kanununun 15 ve 46 cı mad-
delerile köy kanununun 16 cı fık-

rasına tevfı~an tarihi ilAnındao on liiiii 
beş gün sonra 16 Ağustos cumar
tesi günü pazarlık suretile Bürü· 
cekte köy oJasında saat onda iha
le yapılacağınden muhammen kıy
metinin yüzde yedi buçuğu niebe • 
tinde pey akçaeına müstahsiren ta
liplerinin Bürücekte ihtiyar heye . 
tine müracaatları ve fazla tafsilAt 
almak iıtiyenlerin keşif vt: ıartna. 
meyi görmek üzere ayni Jıeyete 
müracaetları ilAo oluour.5686 

77 5370 

Saban meraklıl 
'' M e l e k ,, 

maıınl ~ 
Markalı sabunlar ; sAçların dökülmesine , kepek yap .. rfi...,rn" 

olur. Sıhhatmızı, kesenizi korumak ve çamaşırlarınızın çu 

arzu ederseniz mutlaka" Melek,, sabunu kullanınız ~rt"il 

Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arzu Jep&e ıtr'' 
''Melek m~r~asına dikkat ediniz.Ve bu sabunu ta 

'' edınız . ~ , 
·ı bii~_ıı "M 1 k Markalı sabunlarımızı perakende suratı 8 20'"""""-e e ,, katlardı bulabilirsiniz .5600 

En temiz safi Urfa sade yağı arzu ederseniz. 

Abdulkadir Melek evl4tları ticarethanesinden 

arayınız . 

Ayran gazozu 
Yenij1çıkh 

ôİŞ MACUNU 
v~ Fı RçAN.• :i!~' 

~ 

77 5370 

.,. 
Seyhan v iltiyeti daimi enclim6~ "'° 

Yumurtalık nahiyesinde hususi idarenin malı bul.~::ı~ti ( ~ 
kilerile sair evsafı aşağıda yazılı altı adet dükkAoıo rıı1u to ilı' '~ 
ve açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. istekli C'la~ 8~, 1edl ,t• 
olan 6-8-935 sah günü saat on birde ( % 7,5) yuı iJ40 ~~ 
pey akçalarile vilA.yet daimi encümenine müracaatları ~ 

Cinsi 
DükkAn 

(( 

» 

" 

• 

• 

21-25-30-4 
Kıymeti 

Bulunduğu yer Lira 
Ceyhan kazası Yu - 60 
murtahk nahiyesi 

çarııda 

• " 
)) 60 

» .. » 200 

• )t 

" 
100 

» » " 
10 

• " 
t) 80 

~I dodll .~ 
aU tıtltn 

Mezarhk ~ .,.~ 
Doğusu: ~oe1' 
razı m.ezarbk, gu .P.• ~ 
hususıye. 

1 
k bltıfl i ~ 

Doğusu meı~r ı ~b•,eb' ol• 
rezı ve güoeyı 1111 ~ b•*"'~1 

eıar ı ... , ·' """ Doğusu ın . bota-- y 
razı ve gün9Y' tıfl ";' 
Doğusa yol, ba bP• · . A 
hususiye p0yrs~. efe.,di-.i'~ 

• ()er• rs ' .,....
nası gQaeJı • efeDcli' o1if 
Doğusu Det\'lf · bol ,ebel 
poyrası aıuba •f. 
neyi yol. bfİ bol"'! . 
Doğuıu aııubaıe bö~al~..,. 

razı °',,,.,-tısı yol PoY bfİ b 
güneyi 111oba'8 


