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-- ••• Havalarımız ıl 
Düşman uçaklarımu tehdidi al· 

tıodadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumana yardım gerektir. 
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k · Kurumu tarafından yar-
Qlld' J k · k .. " · ·1 · h.. l dım gören yavrularımız 
4 

1Yeue ı uru uzum ışcı erı U· 

lltnet dayrelerini işgal ettiler .. 

~ilerin " · H d Su" el k vefl uzerıne anya an uv-
er ve Pireden forpifolar gönderildi. 

~r I~ IQQ· 5 
nıı biİd· . (A.A) - "Ha'Vas,, 1 

•. ~•th ırıyor: 
~tjd Qdııatın iatihbarına göre, 
"ııı , 111:;1n~~ki Kandiyede kuru 
lı~ıa, b· e~ı ıçinde çıkın karı
. Gıtvc;~ 18Yan halini almıştır. 
~I 'e b··er, bllkmet dayresini 
· llroları tah•ip etmişler· 
f' 

lıı 'tevcil l 
'•ında er e müsellab kuv'Vetler 
~'de Yi '~lcııbulan bir müsade-
. 8ıı11:ıııı beş kişi yaralanmış 

Ilı ~itid'~dall beşi jandarmadır. 
b ~Yl~ .a 11nıandanı tak'Viye kıt
~·bı illi t •ıı~adan hareket ettiği 
~'Yt d 0'Pıdo nıubribi de Kan-

~•li lkru açılmıştır. 
:•ltt ~ ç Baka11ına çektiği tel -
~ ~'''kretvcilerin siyasal saikler
,r ... e tt. 
~"'it , ıııış olduklarını bil-

'ct~i ~ •ilkı'.inun bugün iade 
1 ~ b •naııtını göstermittir. 
~ ıı_ ı}lllhardıman . tayyare fi
ıı,; '.~oyı:~Ya~an hareket etmiş
~'Cl tıtl " BJansı da bu lıeberi 
'İ.ılt bir 

1 
teo ıon ra, grevcilerin 

1 bild:e_rsaneyi ele geçirdik
~'~" rıyor. ;."ili na. 5 ( 
t:''ildi~· A..A) - Haoyadan 
'ı,Ye '~e göre, iıyan huekeli 
""'İrı Ct'V1rındaki Bazı köyle 
~.l Yet etmiıtir. 
' • •rd lı•~•tl . 8 grevciler mahalli 

•ıt •rı d r · orta an kaldırmış 
'•e ~ VCjfe . 

\ı ~·• 811 re kartı Kandıyede 
'~i Rii ~ 1 .~uvvetlerin kafi gel
~ 11 •~v: d?ğü için Hanyadan 
~~ito edılıııiş ve Pireden de 
~ '''tt~ce_le yola çıkmıştır. 
~•biQ.. 'tin bu akıam hadise 

8~it. "••cıldarı tahmin edil· 
~ iıy 

lu~tt il:n bıreketinio siyasal 
\~ he Y•pıldığı ıüpbesiz ol

•t lıi1 '•ber grevcilerin Veni-
~ ~h~ereyan takip ettikleri 

ı~.6kııllı olıııuş değildir. 
\t•ill t:t Cev_enleri isya~ ha
~.~-•. Ye k llııınıyle mevııi ka
\.~ ~•tı 11

'Vvet1er gelir gelmez 
llııılacağı kanaatinde-

İ~yan hareketi telgrafla Çal
darise bildirilmiştir. 

Paris: 5 (A.A) - "Royler" 
ajansı bildiriyor: 

Buraya gelen bir telgrafı gö 
re; Atina tayyare karargahında 

25 asker hükumet aleyhinde talı 
rikatta bulunmaya teşebbüs et
miş ve karışıklığı bastırmak için 
oraya gelen j 1ndarmalar silah 
ateşiyle karşılanmışlardır. 

Sükı'.ioet tesis edilmiş ve 
yakalanan 15 asker Divanı harbe 
verilmiştir. 

Atine: 5 (A.A) - "Royter,, 
ajansı bildiriyor: 

Harbiye nazırı Kondilis Gi
ridde askeri ve sivil erkin ile 
görüştükten sonra harp gemileri 
ve tayyareler göndermeğe karar 
verdiğini bildirmiştir. 

İç Bakanının bir bildiriğine 
göre Kandiye İlbayı grevcilerin 
ıiyual tesirat altında hareket 
ettikleri;kanaatindedir. 

Grevcilerin, Giridıleki cepha
neliklerden birini el~ geçirdikl.ıri 
aööyleniyor. 

Atina: 5 (A.A) - Hükı'.imetin 
Giridden General Bakopulostan 
aldığı bir bildiriğe göre, sükı'.in 
iade edilmiş ve grevciler sükı'.inet
le dağılmaya başlamışlardır. 

Atina: 5 (A A) - "Royter,, 
ajansının öğrendiğine göre, K11n· 
diye karışıklıklarında 6 ölü ve 40 
yaralı vardır. Sükunet şimdilik 
iade edilmiş iıe de yeniden ha
diseler çıkması muhtemeldir. 

Atina: 5 (A.A) - telefoı:ıla 
saat 24 : Girid genel ilbayı işci 
harekatı hakkında çektiği bir tel
grafta, Kandıyede ıükı'.inun tama· 
miyle iade edildiğini bildirmek. 
tedir. 

Genel ilbay, ayni zamanda çı
kudığı bir bildiriğde balkı rahat. 
ça işleriyle uğraşmaya çağırmakta 
dır. 

Giride gönderilmiş olan iki 
Torpido muhribi, sükı'.in iade edil
diğinden geri dönmek emrini al-

~~h ._ .... ________ m_•_oı_ar_d-ır_. --------

,ı.. eşıstanda Zilede 
·ıı"I --.:._~---
'•tı: "dcı büyük kuv
~,. " toplanıyor. 

tıı: s ....____ 
~~iQİQ l ( A..A ) - " Maten,, 
~ 'll g,1 °0dra aytarı Adisa · 

\ ~~a1,h11 .'Ve 11}96 da mey
i~ 111~har; 'ı'111 e girmiş bulunan 
~~ ~llileııp er tarafından dün 
~İl~t katurt •ever toplantı 

dııc11 abalığın iştirak etti -. ı,, f 
~· gra ları neşretmek-
!, ·

1
'•bab 

11ı11'~e "'ad•ki diplomasi ce -
~I ~ . ""Uht · ~ ~'ek eıııel muharebeye 

1 r8~1ıc, ı'tltır görüşülmekte 
·~ı,1 ' dig!alya11 hücumunun 
q~ ~k kuıtt demiryolunu bir 

· A,ı atlı •nıcağı ve bu bü
qa ca b d 
~ ot,ca • e eflerinin Akun 
11~ ~llııı~ iı sanılmaktadır . 
~~ b~ ~ip lıdyan askerleri 
·~_U}Qk tı Habeşler üzerin. 
~~~lır lllane'Vi bir etki (te 
,~lg,~iÇiillkü Aksurı ıniin· 
~~lltlik Q lllerkezl olduktan 

'iıı h~•nıanında lıalyan 
•beıler tarafından 1 

Hava kurumuna yapı
lan yardımlar 

Zile : 5 < A.A ) - Dün köy 
lerden gelen parti mümessilleri 
ve muhtarlarında katılmasıyla bir 
toplantı yapılmıştır . 

Bu toplantıda Zehirli gaz de· 
neçleri yapılmış ve hava tehli
kesi hakkında söylevler verilmiştir. 

Verilen izahattan sonra bava tehli 
kesini bilen üye ve yardımcı üye 
kaydedilmiştir . Üretmenler ürün
lerinin yüzde ikisini hava kuru
muna vermeyi kararlaştırdılar • 
Üye yazımı devam ediyor · IIce
miz balkı büyük memleket dava· 
sında en ileri safa geçmeyi karar
laştırmıştır . 

Dünkü gün büyük bir hava 
günü olmuştur . 

kılıçtan geçirildiği alandır . 
Bir kaç güodenbeıi Ualual 

yakınında sınır üzerinde önemli 
mikdarda Habeş askerlerinin top· 
!andığı bildirilmektedir . l 

-Ankara : 5 ( A.A) - Çocuk 
esirgeme kurumunun genel mer
kezi 16 T emmuzdan 1 Ağustos 
935 tarihine kadar 1599 çocuğa 
yardım etmiştir . Bunlardan 276 

- hasta çocuk ve anne genel mer
kezin poliniklerinde bıkılmış ve 
sağıtılmıştır . 

Diş bakım evinde 3251 çocu · 
ğuu dişlerine bakdmış ve sağıtıl
mıştır . Genel merkezin banyola
rında 7801 çocuk ve anne yıkan
mıştır . Süt damlasından her gün 
100 çocuğa ıüt verilmis ve 15 
günde 1020 kilo bedevadao süt 
dağıtılmıştır . Yardım için baş 

vuran 3 çocuğa para yardımı yapıl· 
mıştır . 

Çankırı öğretmenleri 

Ilgaz dağınd·~ incelemede 
bulundular 

Çankırı : 5 (A.A) - Çankırı 
öğretmenleri bir gurup halinde 
İlgaz dağında incelemeler yap
mışlardır . 

Öğretmenler İlgaz geçidinde 
Pontuscular tarafından tehıt edi · 
len bir jandarmanın mezarını zi. 
yaret ederek çelenk koymuşlar

dır . 

Arsıulusal 

Esperanto kongresi 
Roma : 6 (A.A) - 27 inci ar· 

siulusal Esperanto kongresi bir 
çok uluslardan 1500 delegenin 
kctımiyle düo Romada açılmıştır. 

Finans bakanlığı 

Borçları ödemek İ\:in 
yeni bir tedbir aldı 

J<"inans bakanlığından ilbay
lıklara gelen bir bildirimde 1927 
finansal yılı sonuna kadar milli 
hükumet bütçelerine müteallik 
borçların bölgelere istinad etsin 
etmesio 1513 sayılı kanuoa tabi 
tutulacakları bildirilmiştir . 

1927 mali yılı sonuna kadar 
milli hükumet bütçelerine mü
taallik borçlarla bütçe ve adi 
emanet hesaplarında kayıtlı borç 
lar mutlak surette bu kanun mev
zuuna alınmış olduğu halde ba· 
zı yerler mal memurlarında böl· 
gelere müstenit olmıyan borçla~ 

rın bin beş yüz on üç sayılı ka 
nun mevzuu dışında telakki edil
diği ve bıı madde ile tayin edi 
len müracaat müddetinden son
ra alacak ıahipleri tarafından 

hazine aleyhine hak yerlerine 
ikame edilen davalarda bu kanu 
na istinaden müruru zaman id 
diasile refi dermeyan edilmediği 
ve bu sebeble bak yeılerinden 

hazine aleyhine ilam ç ı kmasına 
sebebiyet verildiği anlaşılmıştır . 

1927 mali senesi sonuna ka 
dar milli .. hükı'.imet bütçelerine 
müteallik borçlarla bütçe ve adi 
emanet hesaplarında kayıtlı borç 
!arı bölgelere müstenit olsun ol
masın şümulü dahiline almakta· 
dır • 

Kanunda muayyen : müddetin 
bitmesinden sonra bu gilıi ala· 
caklar için hazine aleyhine hak 
yerlerine ikame edil@cek dava
larda maddenin sarih olan bü
kı'.im leri dairesinde müruru za · 
man noktasından müdafaada bu 
luomaıı bildirilmiştir • 

Bu yılki pamuk ve hububat 
ürününü tahmini olarak saptadı -----
Bu yıl Çukurovada ekilen pamuk 

miktarı 150069 hektar tahmin edildi 
Tecim ve Endüstri Odası tah

min bürosu tarafındın Temmuz 
ayında yapılan 1935 yılı Çukur
ova mıntakası birinci pamuk ve 
hububat tahmin raporunu aşa ğı 
ya yazıyoruz : 

Pamuklar: 
Adana merkezinde : Ekilen 

yerli pamuk alanı 42252 hektar 
olup alınacağı tahmin edilen mik
tar 8239 ton veya 41195 balyadır. 

İane ekspres 10300 hektar O · 

lup alınacağı tahmin edilen mik
tar 2225 ton ve yahut 11125 bal
ya dır . 

Klevland pamuğu 4300 hek
tar olup alınacağı tahmin edilen 
ı:ııiktar 1023 ton 'Ve yahut 5115 
balyadır . 

Kadirli , Kozan ve: Karalsa
lıda : 

Yerli pamuk ekilen alan mik 
tarı 20000 hektar ' olup alınacağı 
tahmin olunan miktar 3900 ton 
ve yahut 19500 balyadır . 

İane pamuğu ekilen yer 4500 
hektar olup alınacağı tahmin o
lunan miktar 972 to11 ve yahut 
4860 bılyadır . 

Ceyhan , Osmaniye, Dörtyol 
ve Bahçede : 

Yerli pamuk ekilen alau mik
tarı 17517 hektar olup alınacağı 
tahmin olunan miktar 3416 ton 
ve yahut 17080 ~balyııdır . 

İane pamuğu ekilen yer 12200 
hektar olup alınacağı tahmin o
lunan miktar 3294 ton ve yahut 
16470 balyadır . 

Tcırsıısta : 
Yerli pamuk ekilen alan ye· 

ri 32000 hektar olup alınacağı 

tahmin olunan ' miktar 5760 ton 
ve _yahut 28800 balyadır . 

İane pamuğu ekilen yer 7000 
hektar olup alınacağı tahmin o
lunan miktar 1365 ton ve yahut 
6825 balyadır . 

Mersin ve Silifkenio pamuk 
durumu saptanamadığından bu 
tahminin içinde yoktur . 

Her balya 200 kilo besabile· 
dir . 

Pomukların büyüyüp yetişme 
durumlıırı şimdiki halde normal
dır . Pek mahdut yerlerde yeşil 
kurd çıkmış ise de bunların za · 
rarluı pek az olmuıtur . 

Yukarıdaki rakamlar tahmini 
olup kat'i rapor l 5 Ağustosta 
uptanacaktır . 

Susamlar: 
Aılana merkezinde ; Ekilen 

alaııı miktarı 1593 hektar olup 
alınacağı tahmin olunan miktar 
860 ton ve çıkarılması kabil o 
lan miktar 847 tondur . 

Kadirli ' Kozan ve Karalsa· 
lıda; 

Ekilen alan miktarı 8200 hek· 
tar olup alınacağı tahmin olunan 
4428 ton ve çıkakılması kıbi l o· 
lan miktar 4362 tondur . 

Ceyhan , Osmaniye , Dört
yol ve Bahçede : 

Ekilen ala11 miktarı 6698 bek 
tar olup ılınaçağı tahmin olunan 
miktar 3617 ton ve çıkarılma· 
sı kabil olan miktar da 3563 
tondur . 

Bu rakamlar tohumluk mik
tar çıkarıldıktan sonra çıkarılma 
sı kabil olan miktardır . 
- Gerisi ikinci say/ ada -

İtalya-Habeşistan meselesi 
İtalya - Habeşistan anlaşa

mazlığında ıon hafta içinde göze 
çar Jan yenilik bu anlaşamazlıktan 
ötürü ltalya ile Japonya arasında 
başgöıteren gerginliktir . 

Bu bakımdan göze çarpan ha
diseler şunlardır : 

Jeponyada mufrit sağ cenah 
grupları şefi Toyamanın reisliği 
altında , Habeşistan işlerile uğ
ratmak üzere " Habeşistan me
seleleri sosyetesi ,, adı altında bir 
kurum yapılmıştır. Bu kurum lıaş
kanı Habeşistan Dış İşler Bakanı
na bir telgraf çekerek Habeşistan 
istiklalinin muhafazası faaliyetine 
devam edilmesini tavsiye etmiş 
tir . 

İtalya gazeteleri bu hadise yü 
zünden memnuniyetsizlik göster
mekte ve Japonlara hücum et
mekledirler . 

Tokyodan alınan haberlere gö· 
re lıalya b5yük elçiliği müsteşarı 
Japonya dış ışler Bakanını ziyaret 
ederek Japunyadan Habesistana 
fazla mikdaıdıı emtia gönderil
mesinin Haheşistanda İtalyan ti
caretini sakatladığını beyan et 
miştir . Japonlar İtalyan diploma· 
tının bu teşebbüsüne yaptıkları 

mukabelede Habc§islırnda Japon 
emtiası sürümünün Japon malla 

rınıo ucuzluğundan ileri geldiğini 

beyan etmekte ve İtalyanlara 
esassız haberlere inanarak Japon 
ya aleyhinde neşriyatta bulunma 
malarını ve bu gibi neşriyat ile 
iki memleket arasındaki iyi mü· 
nasebetleri bozmaktan çekinme
lerini tavsiye etmektedirler . 

İtalyan gazeteleri Japonyanın 
Habeşistan - İtalyan davası kar 
şısında takındığı vaziyeti tetkik 
ederken Japonyanın takip ettiği 

hareket tarzını tarihte eşi olma· 
yan bir dönüş diye adlamaktadır
lar . Bilha11a " Messagero ,, ga· 
zetesi J•ponya hakkında çoit şid

detli bir m~kale yazmıştır. "Düş
man ,, başlığı alımda çıkan bu 
makalede Japonyanın İtalyaya 
karşı dü§manca hareket ettiği be
yan olunmaktadır . 

İtalyan gazeteleri Japonyayı 
sarı ırkın lideri olmakla iktifa 
eimeyip bütün renkli , yani beyaz 
olmayan ulusların lideıi olmak 
şerefini Afrikada İtalya zara
rına olmak üzere iktisadi nüfu
zunu çoğaltmak istemekle ittibam 
etmektedirler . Bu gazetelere gö · 
re Japonya garbe karşı büyük bir 
tehlike teşkil etmektedir Ve bü 
tün Garp ulusları Japonyaya kar· ı 
şı birleşmelidirler . 

Japonya gazetelerı İtalya mat
-Gerisi ıiçiiııcıi sayfada-

Ceyhan : 6 [ Özel aytarımız
dan J : 

Dün gece şarda çoktan beri görül · 
miyen bir soygunculuk ol:nuştur, 

Bir tüccar sabahleyin evinde
ki kasasını açınca 4500 lirasının 
yok olduğunu görmüştür . İzler 
ve tahkikat, bu işin , ev sahibi· 
nio gece tarasada uyurken meç
hul bir kaç kişi tarafından elbi
ıesinin cebinden çalınan anah· 
tarlarla yapıldığı neticesini do
ğuruyor .. 

Zabıta i§i aydınlatmak için 
var güciyle çıılışmaktadır . Talı
kikatJ bulandırmamak için ted 
kik ve kanaatlarımı yazmıyorum. 

Birde dıikkcin : 
Bu akşam pazar meydanın· 

ki elbiseci ve manifaturacı Tür· 
kistanlı Yahyanıa mağazası da 
soyulmuştur . 

Sabahleyin mağazasıni açan 
Yalıya diikkanında yapılan karı
şıklık ve külliyetli bir eksiklik 
görünce şaşırmış ve bakınırken 
mağazanın dip du'!arında bir ya- _. 
ma gözüne ilişmiş ve yanına yak· 
!aşınca me~eleyi anlamıştır . 

Duvar bır11zlar tar.fından de· 
linmi§ ve eşy11lQ J çalındıktan 
aonra tekrar harçla güzelce örül
müştür . 

'foğulan kadın : 
Bunca takip ve ihtara rağmen 

yine haftada bir kaç boğulma ha
disesi oluyor . 

Dün de arkadaşlarile nehrin 
kıyısında gezen 30 ya§larında bir 
kadın yanındakilcırin ikazını din· 
lemiyerek suya girmiş ve biraz 
ileri gidince bir burgaca kapıla
rak boğulmuştur . 

Ceset bir müddet sonra 300 
metre kadar aşağıda bulunmuş

tur . Geride iki küçük yavru bı
rakan bu ananın hali diğerlerine 
de bir örnek olmalıdır . Fakat şu 
iki ay zarfında yirmi kadar bo
ğulma vak'Hı olduğu halde yine
de mütenebbih olmıyanlar görü
lüyor .. 

Ayağmı kesen adam : 
Ceyhanın Kösreli köyünde 

Yusufon harmanında çalışan it
cilerden birisi bir dikketsizlik 
yiizünden ayağını patozuo seri 
bir aletine kaptırmış ve ayağı 
kesilmittir · 
Yaralının ilk tedavisi yapılarak 

Adanı memleket hastabınesine yol· 
lanmıştır . 

Nihad Tangıiner 

Ceyhanda 
255 Torba un ırmağa 

döküldü 
Ceyhanda 1''abrikatör Hanifi

nin fabrikasında çıkarılan ikiyüz 
elli beş tor ha unun yenilemiyiyecek 
bir halde bulunduğu Kimyagerlik 
raporiyle anlaşılmış ve urayın ka
rarile Irmağa dökülmüştür. 

Başbakanımız Orduda 

Ordu : 5 (A.A) - Başbakan 
İsmet İnönü 4 Ağustosto&ta Ti
rebohı ve civar ı nı tetkik etmiı. 
bugün Giresondıın hareketi~ öğ 
leden sonra Orduya uğramııtır • 

Bulgar hükOmeti bir 
haberi yalanlıyor 

Sof)a : 5 ( A.A ) - Harp ala
nında öluı Lehistan ve Macariı· 
tan kralı Vledislav için Varnadı 
yapılacak törenlrr dolayısıyla ba· 
zı yabanc(kaynakl ıı rdan Lehista· 
nıo Bulgaristanı İ ·!3v birliğinden 
nyamak istediği hakkında çıkan 
haberler baıtan başa esılsızdır • 
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••• Y ~başından itibaren çahş· ilimizin 31 Temmuz 935 ta. üzlm ve iacir kutal••-- IJji' 

H.rfoi7e naıırı Titüleıko ge
çenlerde Sin•yayi ziyaret eden 
Yugoslavya n•ibi saltanata prens 
Pol ile Avrupada ıliniin b•şlı
ca mesdelerinden Romanya ve 1 
kllçök itilifi hilhHsa alakad.r 
eden işler hakkanda hükômdano 
hazurile noktai nazar taatiai için 
bazı göıÜfllleler yapmı~lardı • 
Bunlar arasında Habıburglaua 
meseleeı de vardı . Bu menle A· 
vvetu•ya parlemeatoıuaun tasdi 
kinden geç.tikten .sonra günün en 
mlbim itlerinden biri olmuş 
tur . 

Bu kanun Habsburgların A 
oıtmyeya avdet b•kkmi temin 

etmekle beraber 1919 senesinde 
mabtelif huıaıi kanunlarla bacz 
albaa ılınan mallarıaıa da mil· 
laim kısmının iadesini tazammun 
etmektedir. Habıburilana tekrar 
lkdJar mevkiiae ıetirilmelerini 
tulıil edecek olan A~uıturya hü
klmetinia bu kararı bütün Av· 
,...ca llatômdur . Merkezi Av
n»pam binnetice büttın döo:ra 
•l..._.n tehlikeye düpnemesi 
ifİlt k6çik itilti bu 'aziyelier 
hrtlllnda mahtemel her hangi 
tr tetglııettcayane hareketin ö 

nDaD evvelden karplamak mec
.. riyıtiodeclir. Ba mesele karıı· 
-.da Romaoya ve kii~ük itilifı 

MI eden diA"er iki h&kômetin 
noktai nazarlara ayna olduğunu 
e.velce yazm1tlıt . 

Oç hariciye nan tarafından 
tubliy ... konferıntracfa alının 
ita k•rarın hllkllmldfi rlynm 
-.frfclir • Bu ıUae kadar da bu 
lti6mleri d4fıti"cek trir hadi
,. atalntr etmemiıtir . MtS.y6 Tir 

t<.ı· •uettk.ODUD A•rupaya hareketin 
H' fevvel ıaaetecifere yaphğa 

difevde ipret ettiği vecbile kü 
itillfın müıterelıı: laarelset· 

~ .. .,,,..,, ..... · e ait bafı.Jık Sinaya g6rGt
bMlen IODra ıimdiye kadar 
l•miı bir tekilde ıağlam-

mııtar. 

Pnu Pol ile Ml'ayi Titüleı"° Ka1ında SiDayada yap.tan gö · 
rlfmelerdcn günü g6oilae lele· 
fonla lil'h'9rdar edilen mesail 
-llldhıda Ma.ya Beoesinde bi. 
liı bydqart muvafalıatı iatill· 
ll'I rdihfrittir • Keza hariciye n•
*ftl•ın bey11oatında da g&rile-

üzere Sinaya görlımeleri
tdn neticelerine dair mnır'rane 
1ia•settiilmiz bo811'8ıt Pragdanda 
le1id edilmekttdir . 

Çekoalovaky•oın resm1 gaze· 
teıi olan p,.ger Prea1e gazete 
tinin ıqea pHarteei gDDkü nQ•· 
.. ııada ı&rülen bir yazıda Möı 

1 Beaeı Sinayı mul.•refftlD -
tlan glnü aönüae haberdar e 
4ilditini yazdıktan aonra ıu ıu 
~etle mltalea yöı ötmektedir . 

enezi Avropanıa tarihini bilen 
ı.r we yrbud bu mıntıkamo siya· 
ütioe vakıf olamlar küçük itiJif· 
ea , Hıbsburglmrm deiil avdet
lerine bu huıasta bir mü2akere· 
re bile ıiriımete taraftar olma. 

latto1 bilirler • 

Ba meeele hakkıada kDçük 
illfıD noktai nazatlan muhare-

ieoln IOllUedaoberi k•tiyen de 
lfleeariftir • Kflç&k itilifı tııkil 

.... milletlerla h•bttJargl•rla 
••••• pratik bir ıekllde 1ıp 
.... oLlukları tecıObelelde, bir 
duiıiklik yıpmamıılır . Çekoı
fovaiydDın , Avueturyefılaraa Al-
~..,• ile biı leımeıini Habıburı· 
1aria :tekrar iktidar mevkiine 

melerine tercih edecekl•ri 
kıada Alman propagandacı· 

son hafta urfıocla 1aydık
baberlerd dair •Y•• ıazete 

Aletle idarti kılim etmıkte· 

Bu ifadelerin hıkild biç bir 
kıymetleri yoktur . Hıbıburgların 
Avusturyayı avdetleri •nıcblos· 
sin tahakkuku için bir menale 
teşkil edec:elttir • Binaenaleyb 
bu da muhtemel anıcbluı ıehli
kesiaia tezyidine sebep olacak· 
tar , Keza Çekoılovaky• harici
ye neıarelinin L'Evrope Ceotra
le adındaki resmi mecmua11 da 
ıu ıu ıetle y11maktadır ; 

Habıburgların tekrar iktidar 
mevkiioe ıetirilmelerine dair ya· 
pılacak tecrübe, iıtiklillerine ve 
hudutların muhafıza.ına kartı 
bir tehlike teşkil ettiiinden me
ai için kBçDk itilaf her tDrlO 
tedabire müracaat edecetioi ö· 
tedenberi açıkca y•zmaktadır • 
Buna dair Lubliyanada alınan ka· 
ti kararlara bütDn dünya g•zete
leri y•zmıılardı . 

Çeko•lovakya, Yugoslavya ve 
Romanya her ihtimale kattı ib· 
tiyat tedbirleri almıılardar . Habe
burrlarrn telttır tahta IP~rilme
lerine mOteallik ilk lecrilbe ıi· 
yui mümeuillerhı pri çaiıtl· 
masına ve orduların fllefeıber e
·edilmeıine mlncer olacaklar . Bu 
kati ifadeyi okuduktan ve Sina-
yada alioaa kaNt'larda m•llim ol 
duktan sonra haıımlarımld te· 
ıekkür etmeliyiz . Zorla düıman
larımız kOçük itilaf büiümetleri 
anıına nifak aokm•k için hiç 
bir fıreetı k•~rmechklarını ı&r· 
meldeyiz. 

Bütün A•npada mevcud 11lı 
el birliiini Ye emBIJeti id9111eye 
muvaffak olan Hariciye onarımı· 
zın ıükraala karııladığımız bu fa· 
aliyeti sayesiade clüımaalaramı
zın çeviı dikleri manevralar k& 
çük İtilif hlkOmederinin daha 
ziyade kovvetleamaaiae aebeb ol
du . Parisia maruf razetelerin 
c1m olup •ritulakl mat.leasına 
temamea lttirlk ettifimb K·tw.-~ 
traaıı~nt da fU 1Uretle .atalea 
yiir6tmekttıdtr . 

KDçilk itilifı ttlfll& eden bB 
~metler ıraldl• aifak sokarak 
ayrılmalarında büyllk meafaa'fhr 
beldeye•let iltemiyettk bu zllm· 
reaia ,,. B.ttan anlaımnının 
eskiılne Diıbetle çok daha fa1 
la yalcMtıfi1111ına ve bianetice 
düny• umariJe •avueaeaiaİD 
idame&İtıe ıebe b oldular . Bunu 
da Ma.,a Tiıilnteya bor~
yaz. 

"Adverol Bukreı,, 

Türkmeninanda Qsnomal 
sıcaklar 

Türkmenietaoda Mergab vaha
sında bir keç gündeoberi sıcak rÜZ· 

gArlar esmektedir. Kerki ile Çar · 
guy mıntakalarındaki hububat ve 
pamuk tehlıkedeclir. Türkmenis&an 
Cumhuriyeti Tarım bakanlığı bura
lara özel komiteler göndererek te
lılkete karşı te4birler almağa ça, 
lıııyor, 

Aşkabad etrafında toprağın 
11caklıtğı 60 dereceye varmışbr. 

Müjde müjde 
müjde 

Vedat Orfi şarımazda 
Güzide senatk4rlon da yımna 

alarak pram za gelmlıtir.Ba mü
n11ebetle pek yakında çocuk esir 
geme kurumu menfaatine hir mü
samere "ferecektir. 

Sayın Adaııahlann bu müH · 
mere dolayısile hem kimseıiz ço
cuklara yardım et11aiş ve hem de 
iyi bir gece gaçirmit olaaalllannı 
hatırlatmayı Türkıam Mt pref .,., . 

iç itleri b•kaalığı t•rıfıadan maları yasakCır. hl d d ~ ..., rt n e bitirilen hububatın kesin teleri dııer • ıe .._..,,,,. 
ıeçe• dört 1ılda yapılan _._ '".,.,-raporu : Bundm beyle ... - c'*Atll 
ve gelecek dtirt yıl içinde yapılar Camua ve Ôkülller tarafından çe Adana merkızinde ; Ekilen tulırı için lazım ol•.,..

1 
...1ıı1 ~ 

cık itler hakkında bir rapor ha· lıiilmekte ola h'rla )P· le r d LL !>!>nnn L_k a. ete.-~--. o ve ıe ı uy r a • but ıyalaaıeıa mi.ıua ONUUU ue tar menler için yapıilel•_~.,. 
zırlanmııtır. •ında iılemekte olan iki kkerlekli olup alınacak olan miktar 29700 resteleriai ormaalart~• 

Bu raporda mlllki taksimat, arabaların yerine dört t.ekerlekli t ç k l -. k bil ol mı·k T on ve ı arı m.... a an · lam•k üzere a_rılll • 
t•m teıekküllü nahiyeler, nahiye, arabaların işletilmeii hakkında ge- tar 11000 toadur. 1 ı ~~ 
kıza ve vlliyet t~§kilitı hakkın · nel meoli• tarafından bir karar ve- meaejmff partı er. orfll"'i Kadirli' Knzan ' Kara(ıalı, M!!L-• .l!-ler verlerıo~• 
da ıu malOmat ve izabat veril· rildiği •e bunun için de bir vakıt S l v k il l ı d uuc w. 1 fi\ 
m

ektedir: almbey i ve 1ı·e e çe er n e : rın plinlar1nı yıpl 
barak&ldığını yasmışt.ak. Ekilen alaa miktan 39995 hele ik lafl 

M-lki .... k · at Verilvo bu vakıt 31 birinci k4· y 1·yana gaz f·..ıbrl ·~ u ... ıım : tar olup alınacak olaa miktar 11 

"ld•re tıl&aimattmız köydea nun akıamı bite~ek. ve 1 ikinci kA· 379')5 ton 'fe çı1ıanlmw k•hil kömOril sat1D ~ ~ 
baılar, Bupa memleketimizde oondan itibaren iki tekerlekli ar&- olan miktar 12500 toDdur • - f"'!!Jttd 
pek datınık bir halde ,.,ılm11 baların çahıtırılmaları kesin olarak Ceyhan, Oımanlge, D6rtyol tşitti~imize r>re, V~ -- • 
hatti Bç l:tet haneli olmak üzere yasak edilecektir. ve Bahçe llçeterlnde : gaz fabrikalarına tecıil-.alk' .... 
40 b. ı. ·· d Bu yaaak bu•uru,.u dünden iti- d rı·ı.ini ~~ 

ın "oy Yat ır. J 6 Ekilen alan miktın 46613 tömürtlnftn te a a ..t f 
K x d b- aı. id.,e haren uray 9a&arıcıları taralandao oreııcı ,ı. 

uy en sonra en uyua e hektar olup ahnıc•a.. tahmin o• zuu olarak almış ve "-•-r• 111' 

tak · t ı bi ... l n·n aa çarşıda ve paıar yerlerinde çitçi e• 1 -'-e" 111
1 

sama ımız o an na T- e • laaan mi•tar 4S681 ton ye çıki- Dr. Lüdvig Pov ac.- ., 
d 637 d . w kö•lüye bildirilmiıtir . il -A••• 

yıaı a ır. J ralm .. ı kabil olan miktır 13500 r4k eylediği gör I~ 
Bunlar halkıa ibti1acını te- Kebap ~.·~tları ıondur . ilerlemektedir. Şahtı ıı 

min etmekten ve maballeria imar Ti• ı bri~al• ... Arpa ürünü : büae göre, g:ız a 
ve inkiphaı temin eylemrkten 'MVV\ TtVk k~ 

Et fiatları çok kereler iDctirildi&l Aclaaa merkezi.de ,· ekilen 6VIJU ton ~ 
çok uzaktır. 8 .:::L- • • udarik- pııır 

halde kebapçılar nedense fıatian aı.n miWarı 19200 b.ı.IU olup rü.... IÇID -~ 
Otuz, ktrk ~öytln idareli bir indirmek yönüne biç yanaşmamak- alıaacak mikdar 16520 to• 11e çı- Uzak olan meaafeP' ~~t 

nahiye eliae verildiği için ıtabi· ta ve iıtedikJeri fiata satmakta de· kanlma11 llıabil elan •ikdır 10000 kömibünio laı& •. ,.....-....ai 
7eler nihayet bir ıeblil! vuıl~ll vam edip gitmekle ve bunlarla biç toadar. neu kömüriiAÜ".:::ıf~ 
olm•ktea ileri geçmiyor ve bu . pı:. 
ıekilden h•lk ve hllkOmet istenil· bir kimıe ilgili olmamaktadır. Kadirli' Kozan' KtıroiMılı , Sa mach~ •e a,101 jsiftil ~ 
dip •ibi btifade edemiyor,,, Bugiın te'ftrimlzde kebapçılar lmbeyll ve Feke H~lerinde : müriiotin .,..ıaoda ~ 

" lokantacılardan çok fazla sürüm b 1 adfftıt dOflD ..w 
Tam &e'9kkllll nahiyeler: EkileD alın mikdara 29852 u unam "' si ,..,M...,.. , 

yapmaktadıtler. Fıddr, sengin haf- hel:tar olap ahnacak mikclar 26867 ıehri gaz fabrik • ~:A 
Bakanlık, balkıa itlerini ko· ta b' 1 ü dört ..n•ıad dth• rr 

k 
nın ıç o mamsa ç &- e ton ve çıhr1lm111 kabU olaa illik- ahııncan ıoıu1a -11..M~. 

layhlla ve çabuklu la ıörmeği mutlaka Adanamıııo anhret k•IMı· ll'A k i61D .. -: 
y- dar 12000 toador • tarlarda 1 ur 

temin için 928 de Millet mecliıi· mıı kebabını •emektedirler, l ·111dideD 
J C•11hctn , Oımanlye , D6tlyol ahnablleceğ 11 

ne yepyeDi bir teklif etmiıtir. Bu dorum g6ı öniinde olduğu "• - -·~ 
Tam ttteld&&llil ubiyeler, bun· halde kebapçılar etin kiloeunu 40 "e Bahçe llçele.rlnde: bilir . nh 81 ft~J 

claa makMt nahiyeleri köJIBnün kuruıa aldıkları zaman kiloıonu Ekilen al• mikcları 40570 Bo da bı .
88

1 bir d~ 
viz istememeaı 8 p-

itleria~ ıörebilecek bir tekle lok- ikt)'ttz kuruşa kadu sattıkları gibi hektar olap •hmcak mlkdar 38541 (iiofOS:· 
m•ktı. 30 ve ya 35 kuruıa aldıkları ••- &on ve çıkarılmıaı kabil oln mik· kolaylaıdırılmıı ıb••-

k · · ti ::.---'-""'- ... d 19500 t d kiye. Avuııuryac• -~t'tf+: ıj DiifllalMD tekle ıöre, her ıt. yıaa •)IDı at. ~la.an aa..- ar OD ur . Türk kömüril ithalfıtl r. 

nalaiye müdlrö, bir katip, biNr makta ve bir kuruı olsun düıür- Yulaf ürünü: iis8 #_ 
nüfus, tıpa, ve-' memura, hir memekt.edirler . kıa yolu ile Y _Ah..-

.... Adına merkezinde ; ekilen vuaturya saaaJI .....- .. 
•ulh bakimi bulunaeaktt. Bugtn etin kilosu 37,5 R:urut- alaa mikda11 17215 htktar olap ..... bdardu'· ~ ... 

Klylüaüo ,.,. olarak .. biJe tur. Kebapçılar eti iaha '8fltı bir afınae11k mlkdar 17215 ton ve çı "'e- b 
merkrzine en çok tiç ıntte gide· fiata aldıklarına göre ve bunlırna karılması kabil olaa mft:dar 8000 çok Avusturya---~ 
bilmeal, köy adecliaia aihafft ylı· kemikleri de hesabı alıo.cek otar- tondur. ıadeM kendi .... &ili- ,il 
mi beti ı•çmemeai ve Dahiye ait- 81 kendilerine safi etin hir "flc;M Koıan , Kadirli ve Karaisalı yeye ihracat ·p itlb' iti!. 
fuauoun 10 bin olma•• e111la11 ktrk bet ll•••t• mal ~r • llçeltrinde : için bile olıa preo•·-~,:'il 
koomuıtar. Buaa kiloau altı kor.ut olan aoğ'an EkDea alan mikdır1 17310 kas yolu ile Tllfk ir r...-J4fl 

Millet meclw ba faydalı teı da eklenecek olursa kebapçıların bektar olup alınacak mikdar 18695 &hnmaıım kabu~ et:~' 
kilitt kabul ı&ti, vekMet her aeae bit- kilo kebaba dükkAoı ' çırak •e ton ve çıkaralması kabil olan lanodan ' sao«Y1 ff~ 
aldata tahmiHtla tam tewekklllü maarafiarı da efr.liyerek an'mıı ku- mikdar 9000 tondııı • kömiirllnü aaUD ~'~!. ,,. 

rUftan ıdmat&Tı lbımgelmektedir. takbd inkiıafıoa l>UJ-"" 
aahiyelerin teıkiline bepadı. U 1 L 1 t ğı . Ceyhan , O.maniye, D"rlyol ue ı'le '--'-m ... '-•·dırlır · 

rayın OııLant.acı ara yap gı· uaa ..... 
Ve 928 den itibareD aldığı bi kebıpoılar hakkında dt ineele- Bahçe llçelerlnde : •t•P 

ıalui8atla 11ruiyle Anb..da 30, med• ""1-••k •tıtlarıı bir aatlı EkUe• alan mikdad 2&WI Moskova kı~ 
Bahkelirde 40, lat.nhal•e 37, koymaaa ltıınmdlr. bektAr o&ap altaacak mikdar 27850 i.M 
Kı~kıareliade 13, Koa,ada 44, ton ve çıkarılman kabil olan -*- MolkoıfM& 1 • .-W 
Malıtyada 30 tam teıekküllü na Ôzel muhasebe direktörO da"1a 9500 tondar. .. ve okılma Y'

11 
ela 

WJ• tttldl etti. geldi. Ba Nkamlar tobomlak ve Jİ· lunmakıadrr, B~~ 
Ancak 931 eenesin.te 185'7 yecek Uatt,a~lan ç1bnldık&m IOft· kit.ap mevcattur. t 

••Halt kaeanla abaan 50 tam Kininin yerine ilimiz &el mu- ra dııa11ya çıkanlacak olaa ra- yııı 1,6~:~ o:::: ~ 
tqekk&lli nahiye tqktli hakkın· hasebe direkt.örlüğllne atandığını kamlar be11tp edit.lıtir • tur. Halk ıçın p8 ,a'P."'ı 
daki talıli8at 2072 ,.,,11 kanunla yazdı~ımız öıel muhasebe direk- Şu yakarfdalıi rdemlıra ıö, lerinin ve oılelarıoıo , .. 

·ı .J:ld d -L • kili törü Haean Güler Konyadan şehri· re ÇulmronDhZID bu yılld ekHen ~t\Q i 11116 
.. tecı eıu itin en, n_ı,e teı · Bunların. ~otal•f .t 

tı•• devam edilemedi. mize gelmiıtir. Haaan Güler iki ay t•hmini pamuk iirüoll 150069 nin ellndedır.Ok kı ...... 
Yüksek meclisten tahsin\ eho- izinli bolunmakt.adır. lrektal' otap al•ıewtrtabmin edilen 500 000 • "' 'f"";JIJ 

G · 1 1 d ki mikdar 30194 ton we çıkarılaca~ için< 4, '_.fi'..... ~ dtkça ,.m tefekköllü n•hiyelerin ezoz ,., •• , n • •. kibl,. .. 9.-·u:.ıı. ft 
teşkıline devam edilecek\ir. B~nun tanekal--r tahmin edilen mitdar 1SOCJ70 bal· 944 n•-

v 1adır • Mo•kovada -
için proje baıardır. Şar181zda ç.brılan tızozlaran Suam eldleo Jet 16491 lıft. ... rteri llMIP'• ,rı 

Bunların adedi bütün vilAyetler tar olup ıı .. c• oa.. mikdar Leıai• t--~L~o• 
ioin 1560 dır. Bir ıam t.oşekkDlll -11.ı.rıncla balanın t ... k. kapak· d od"~~ .. ,_.ııt, .. 

lar fazla mıktııda t•zJıldt bulua· 8905 ton ve ~rılması kabil olı· okula ve aka e ,yı«< S 
nahiyeııin maerafı (3000) liradır. _L • 72 ı... ı • •· 

.l.Jrn da 1 k . le . t e-. 1111kdar 87 &oouur • k'ıtaplarıo geoe l"'~f 
Keza ve nahiye teıkil4tı : • ... -• n, aça ar en ııte nn pa • B·JMI ek"l 119608 b k bane .,ru 

1-.Jıırı ve ha yu-ıden ellerin yara· ,... ... ay 1 en yer 8 • dı·r. Bu küt6p • 1cı:-r. Vek4let. idare takıimatında gö- "'e t ı .ı L _u_.J __ ııa~76 dt-. kit°" 
landığı ıık ıık ılrülmektedir. ar 0 •P ınaea" wa&Ulll" ~ murlar 5ao~ 

rillen noksinhklann isl4hı tetkik- ton ve rıkarıl ... ı kahil olaa mı'L. -•ı-m-
Gazozcalann bonon öoloe i•ç, Y " b Y"" 

lerine devam ediyor. meli lnamdar. dar 37000 toaclur • Zafer • bl 
Her ıene bazı nahiyf'ler kaza Arpa ekilen alan 89622 lllelıt•r tarı~ 

haline konulduğu gibi tam tefek· Baytar Direkt6rU eı.p alı•cak miktlar 81728 toa ----;f.r• 
küllü nahiye proj11ıine dahil baz& B•ytar Direktöıü Adil bir ay· ve çıkanhaa• kabil •• mikd• 30 Aloitlo9 1 . ...-""JmDll 

mühim mevkileri de nahiye haline ı.k iziniai geçirmek üzere ba 41500 ıoodar. zarbklat1 bitadl •• 
sokmaktadır . göakl ekrpreaele lataabula gide- Y alaf .kilen J• 62943 bek· reni• protrılll• 

931 yıl1Ddan ıonra yeniden ye· decektir . tar elup almacak mibtar '3760 

KUltUr DlrektBr Vekili 
tar. _ ... dl 

Külı&r Direktör Velrillillal ere ba~i .-,,,,,-,.-

Bir esrarcı daha yakalandı 

Ağmebme& aramında oturan O. 
man otlu Alinin ilıeriade bir mik· 
tar ısrar bulunarak almmıt ve iten 
diıi eırerla birlikte lbtiaH genel 
aavao,anbğına gönd•rilmit ve hak 
yetinde ıorguya çekildikten aonrı 
tevkil edilmif&ir. 

ylp•eak elaa Tecim ;.nı .. ı Dl Eczacı' Sadi Aoklall '111' 
rekt&rl Nail bagBn yeai &devine ...,_... 
beflıyacakttr • 

Yarın 
Sebze ve eıya ıugiai Kale

kapıMda açılacak we akt1ma 
katlar llrecektir. 



~ 

• Yeni gramer 

(l) Ab 
~) ck·us - somurtın. 
Soıııur\~evıınlı bal gösterir. 
dır •n başka somurtkan , . 

2l Acay-
lı) kok· 'P - tansik, şaşılacak 

9 

8,. 1, u ~Tan) ıesinden çıkmış 
~~k 1 8Yret fikri veriyor. 

k \, in~ f•ımak demek oluyor. 
Ôbu, ar anlamı veriyor. 

ranı Y•ndan Tan - marifet 
l •rııı v . 

• 
1
, tk· erıyor- tanınmak-
, ı Pı 'f rs lıfıt . 811 sıfıt yapıyor. 

·ı. • ısııı .b. 
l.ıcrv .

1 
gı ı kullanarak tan· 

·r ~ A ' 1 lr.) karşılığı almı§lar. 
tr.._ c:ı~ - Evedilik 
· IY) k•ı 

1 lrOıı · • 0 "ündendir . 
Cyı;te (" 
~. ı - e) haıfleri bir-

·ı it) d'.ışıyor . (i) leri biz çok· 
~it •ye •eı)i yoruz • 

~t~11:;racıkt1 geçti (demek) 
'iki 1 ~ ( diye - deye ) yo 
n Ur] .. k 
. 'I ıcsı· u onuşmamız var . 

I· 1'•ııQdı bufinirı yaptığı hece 
it..._ ha Y•lı:ınlıklar var : 

•relı: anlamında - il er 
ı, 
11 ' Büraı 

ııı ..... 
lı YUıu) 
4' '•er _ .. 

0 I -... f"I ısır, nitan 
p ıı 

ı. 'b,· 
~' il, ıebep 
lı ''Pıt, Vusul 

• k"k • 
1 

1d,i 
0 

.Dnden derlemelerde 
( ~. • IVilı: - sürat ) 
~ l tcen . ıcul . .. 

gib· . , evgın • mus 
j 1 hır çok sözler var-

. ~' L\ce · ) 
,ı· \.,""llıQQ ( ıııı 
. ~l•tı toy, tor, tolak ) gibi 

( ı\ deılemelerde vardır. 
dıle ) - kası 

Kasmak - Takallus ile yakın· 
lığı var . 

6 - ( Adi · Adalet - Tüze ) 
( Tüze katı timur ) den alma o 
lacak 

( Tüz · düz ) bir şeydir · müs· 
takim _demektir • Düzcltlemek • 
tesviye de oradındır . 

Derlemelerde bir de ( könü
liik ) var • Könye ile yakla§tırın. 

7 - ( adem ) - sızlık , miız · 
lık . 

Fraosızça - in , ir - im . 
Klavuz böylece . Fransızça ön 

eklerin Türkçede son eklerle kar 
şılığını göstermiş oluyor . 

Ademi iaıtizaç - geçiaısizlik. 

Ayıtladığımız töz ıssı buna 
( anuy . ingeç ) dese gerekti • 

8 - ( adese ) - gözgü . 
( Göz ) den yapılaıış ( gü ) 

ismi alet ekidir . 
Bu ıözü eski kitaplar ayna kar· 

şıhğı gösteriyordu . 
( ayna ) da Türkçedir . Adana 

köylerinde ( Cuma ) gününe di 
yorlar . ( ezine - edine ) bozun -
tusu olduğunu söyliyebilirler . 

( •yna ) Türkçe olunca. ( ay) 
He ( na ) dan yapılmıı olacak . 

( ay ) bilinen kamerdir. ( na ) 
kökü ek listelerimizde olmamakla 

beraber bir takım sözler de vardır. 
Bunu önenıle not ediyoruz . 

( adese ) Arapça meıcimek 

demektir . Fransızça karşılığı da 
( lentille ) böyle iki manaya ge 
liyor . Camıa biçimine bakarak 
alınmıştır • 
düzeltme- geçeu yazıda(mabet
tapınak ) olac.ktıL . 

A. Bakşı 

, ~Ponya ile kore yarım ada
,: sını birleştiren bir tünel 
jl ~~ı,rd 

·ı ıtı t, e Jıponya İçiıler \ 
, 1 Jap'dından, Kora yarım 
•t . Oııy ' 
'd~~ltı r·· yı birletlirecek 

r ~l•tek UneJinin Projesi tet-
~· 11 .be81h ınu~afık g_orülmüş 
~ 'ı ~' ltd 1 gor, kah miktar
,.. ~tııı~ııı •rik olunduktan son · 

I' '• '~•ktı '~ ınuızıam eserine 
'ti, A '· Undan bir kaç ıe

r· \.ıt "~rup 'd 
ir· .~ ııı,111 • a Cebelüttarık 

'ı lıraı Uineli mevzuubahs 
i• l• ''da y· b" 1 1· ~ •lltJj d ıne oy e ır 

6 
;ıııp,d11 l ~n bahs olunmuııu. 

1 '•-ıuırıı • 1 Planların tama-
11 \ ıı,,i~ 

1
8110a mukabil Japon-

! t,:· td18ız bu fikir iler· 
' ... , b • 
~t lltıd 

e~ ~ ti bi d •n takriben beş 
Jı \. '• ,. r enb. 

~ ı."111 ııııe 1( ıre, resmi ma· 
~ .. ~ııı•g, b 0 re tüneli etrafında 

,,,r ;ı..' tıı,d •tlanınca herhalde 
,.. 'it~ e . , 

~ıl· llıltn Proıenin, bir istek 
, lı 1

1P ed. Çıkarak artık halıika 
~ '1) 'Ce~· 1 1 by~ • 

1 
ıııe kanaat kesbet· 

-bda1Q
1 ~ l<o,e yarım adası 

~Ilı o(1n •ra §arlarını tetki· 
fi" 11~k. V llıiibendilıerden biri· 

1 ~ı · e bu b" " t 'ıllık· ııun ır ıuya ol 
1 lıtuı aıısız .. - p 
1 ı,~ •c•k lı: gor un en ro-
"ı 1•112 •dar yıkın bir 
~1:lıt~ba~nı •nladık. 
ı~)'ı~bite :ıs llineJ projesinin 

(' '&~: 11ı1rı:•h ederek dediki: 

11 '"• 'd~ a •yı görüyormusu-
ı.ı •ı ta· .,,~ b l\j,, lllda Japonya a-
l 111 • "•bi b ~~ tıııı, 1 u ulunuyordu. 

llıe~kı'· 1 
i•rhi sahilinde 

!~ 1 b 1 
~1 • litıı 11 . 11 Unuyordu. Bu 

: \j~i -~~ar b.i iıtikame. 
'ıg '· ke~ır hatla Fu 

r ı~ı tl,,ıe b 
~\ı ~ıııı, 01 'lllen hemen her
~i '''ta llYoruz. 

1 oıs,;~ıu ile garbe doğ
ılc, belki biraz 

daha ykın olurdu. Fakat bu indi
rekt yolun jeolojik §artları daha 
müsaittir. 

Bundan bışk bazı teknik ve 
stratejik sebeplerde, Karatsuyu 
tercih etmemizi icabettiriyor." 

Tasavvur edilen yol 155 kilo
metreden daha uzundur. Derinlik 
muhtelif olmakla ber1ber başlan 
ğıçta okadu derinden gidilecek
tir ki, soaradan çok · esaslı deği · 
şikliğe )üzüm k•lmıyacaktır. 

Bugün elde bulunan makine
lere göre ve bu gibi tünellerin 
inşasında mutad olan su hücumu 
ve buna benzer aksilikleri göz ö 
nünde tutmak şartiyle, bütün iş
lerin 10 sene içinde bitecrği id
dia edilebilir. 

Açılacak kredi on seneye tak
sim olacağına göce masarıfın ne 
yüksrklikte olacağı pek tahmin 
edilemez. 

Mamafih bu muazzam plauın 
bir buçuk milyar pe1> tutacağın 

dan bahsolunmakla beraber, aer 
halde bu mık tar anlaşılacaktır. 

-Fakat ne için başlanğıç nok
tası olorak Kiushiu ve muvasalat 
noktası olarak ta Fusan tercih e
dildi? Diye sorduk. 

- Kiushiu adasında Karatsu 
mevkiinde Asyadan yapılan bü. 
tün istilaların ve mesela Mongol 
ların Japon topragına ilk defa O· 

larak burada •yak bastıklarına da
ir izler keşfettik. , Ondan sora en 
becerikli Japon denizciliri burada 
oturmuşlardır. Kiusbiu böylelikle 
Okratejik bakımdan büyük bir 
önem kazanmıştır ki ileridede bu 
önemini muhafaza edecektir· 
Fusan'a gelince buda Japonların 
Kore yarım aduındaki en başlıca 
iskelesidir. Çüokü Soel - Mukdeo· I 

(Törk8azfl) 

ita/ya - Habeşistan meselesi 

- Birinci suyfadan arian -

buatının neşriyatını tahrikkar ad-
detmekte ve bu kadar sinirliği ma· 
nasız bulmaktadırlar . Tokyoda 
çıkan Aıobi Şim bum ,, gazetesi 
buna dair yazd•ğı bir baş yazıda 

diyor ki : 
"İtalya matbuatı Habeşistan 

meselesini beyaz ve renkli ırklar 
arasında bir ihtifal şekline sok
mağa sistem d•iresinde çalışmak
tadır. ltalya; Fransa ve lngiltereyi 
kendisine yadım etmeğe zorla
mağa uğraşıyor.,, 

Japon gazeteleri , ltalya mat· 
buatıoıb Japonya aleyhindeki talı- ! 
rikkarane neşriyatına sükunetle j 
mukabele etmektedir . 

Japonya dış işleri bakanlığı· 
nın fikirlerini nc§reden gazeteye 
göre Japonya önümüzdeki ikinci 
kanunda Adisababada bir elçilik 
kur11caktır . 

Tokyoden ahnan haberlere 
göre « Seisanto » adlı Japon müs· 
tahsiller fırkası reisi gizli Japon 
ulusal teşkilatlarının himayesine 
dayanarak İtalya Başbakanı Mns
soliniye protesto mektubu gönder· 
miş , İtalyan ordusuonn Habeşis 
tanı sıkııtırmasını protesto ede
rek İtalyanın emperyalizm siya· 
sasından ayrılmasını tavsiye etmiş
tir . 

Bu fırka , Japon hükumetinin 
Habe§istan - İtalya meselesi 
karşısında gerek olan tedbirlerin 
alınmasını talep etmek maksadile 
Japonya Başvekaleti , dış işleri 
bakanlığı, savaş :hakanlığı ve de-
niz bakanlığı nezdinde teşebbüs· 

lerde bulunmuştur • 

Japon Liberal fırkaıına men· 
sup bir şahsiyet " Havas ., ajan
sına beyanatta bulunarak demiş· 
tir ki : 

" İtaly•n - Habtşistan mese· 
lesi dücyaya ateş vermek istida
dında olduğundan bizi de çok meş 
gul etmektedir . 

Avrupanın maruz kaldığı zor· 
luklardan cesaret alan Japon na9 
yonalistlerinin ordumuzda tabri· 
katta bulunmalarından korkuya 
ruz.,, 

İtalyan gazete'erinin iddiala· 
rına bakılır ise Japonya Habeıis· 
taba silah ve cephane göndermek· 
tedir . Japonya makamllı bu id
diaları ne lastik ve ne de tekzip 
etmektedirler . Japonlar, Japonya· 
nın da İtalyan Habeşistan dava 

Reking demiryol buradan başla
yarak Avrupaya doğru gidiyor. 
Bunun için ancak Fusan gibi bir 
yer, Kcıra yarım adası üzerinden 
Japonyayı Avrupıya birleştirecek 
hir demiryolunun bı şlaogıcı ola· 
bilir." 
Bundan sonra, diğer büyük inler· 
kansi nental türıel projderinden 
babsettilr. Cebelüttarık boğazında 
ilk burğu ve sondaj ameliyelerine 
başlanmıştır. Manş denizi altında· 
ki tıınele gelince, tamamile süel 
sebeplerden dolayı nzun müddet 
bundan bahsedilmeyeceği tahmin 
olunur. Boğaz içinden açılacak 

bir tunel ise, bu zan edildiğinden 
daha güç bir şeydir. Böylelikle 
sadece behrenk boğazından açı· 

lacak olan tunel kalır. Bu tunel, 
boğazın en dar bir yerinde ıuyun 
altında 80 kilmetre boyunca gide
cek ve derinlik miktarı ortalama 
olarak 70-55 metre olacaktır. Fa· 
kat burada, mesrafın Kora tuneli 
masrafından dı ha az olmasına rağ 
men ılikadar memleketlerin st
ratejik endişelerinden dolayı bir 
hayli zaman hakikate inkilap et
miyeceği tahmin olunuyor. 

Her halde Kiuıhiu · Kora tu
oeli, modern ttkniğin imkanlaş· 

tırdığı rüyalar serisinin birincisi 
olacaktır. 

"Par is er Tagablaii,, 

"Havas,. ajansının verdiği ha· 
hedere göce, ~Fransa matbuatı 
Habeşistan meselesinin geçirdiği 
safhaları büyük dikatle takip et
mektedir. 

Fransız matbuatı bu mesele 
krşınnda büyük bir bitaraflık gös· 
!ermekte ve hadiseleri müsbet 
bir görüşle tetkik etmektedir. 

Pariste çıkan "Eko dö Paris., 
gazetesi İtalya - Habeşistan davası 
karşısında Fransa - İngiltere dost· ı 
luğu hakkında yazdığı bir maka· 
lede diyor ki: 

"Bu ihtilaf dolayısiyle Fran
sa · İngiltere dostluğunu feda et· 
mek hakiki bir delilik olur. Her 
ne olursa olsun, eğer İtalyaya ma
nevi yardımlarda bulunabilecek 
bir mevkide isek uluslar sosye
tesihdeki mevkiimizi de düşün

meliyiz.,, 
"Ürdre,, gazetesi Almanyanın 

fevlı.alade geniş bir diplomasi fa. 
ıliyetine girişmiş bulunduğu bir 
sırada ltalyanının gerek askerlik 
ve gerek finans bakımından doğu 
Afrikasında bukıdar büyük bir 
işe girişmiş olmasına teessüf edi
yor· 

Bu ·gazete Bitlerin İtalyaya 
büyük zorluklar çıkaracağını id
dia ediyor. Fransanın sabık Ro· 
ma büyük elçisi Henri de Jouve· 
ndl'in zevcesi Habeşiatanda bir 
yolculuk yaptıktan sonra Parise 
döumü7 ve Habeşistan durumu 
hakkında "Nevyork Herald. ga
zetesine dikkate değer !:>ir beya
natta bulunmu§tur. Madam_ de 
Jouvenrl diyor ki: 

"lfobeşistan ltalya ile savuş yap
mıık mecburiyeti basıl olduğu ka
naatini edinmiştir . Habeşistan hiç 
bir harp hazırlığı yapmış değildir. 
Fakat ltalyayı moğlftp edecekleri
ne emindirler . 

Habeşliler osll bir ulustur. Mem
leketlerinin zenginliği mesut ve 
müreffeh yaşamalarını temin et· 
mektedir ve yurtlarını müdafaaya 
kesin karar vermişlerdir . Habeş
liler fevlı:alllde zeki insanlardır. 

Tigre valisi ile görüştüğüm za. 
man bana şu sözleri söyledi : 

" Ordumuz küçüktür, bunun İçin 
harp hazırlığı yapmamıza lüzum 

Sıyfa : ' 

Adana Borsası Muamf'leleri 
PA1flUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 
Satılae Mikdar CİNSİ 

KUo 

42 

38 41 

2,67,5 

-ı 2,82,5 

525 

Kambiyo ve Para 
lş Bankasından alınmıştır. 

Santim Pene - Liret 9 70 
Hazır 6 
1 inci T. Vadeli 6 Rayşmark 1 97 

Frank" Fransız,, 
1 inci K. Vadeli 5 Sterlin "lnıı;iti:ı., 621 73 
Hint hazır 5 Dt . Jr "Amerikan,, 79 73 
Nevzork 11 46 Frank "lsvi re,, 

79 5370 

Yazlık sinemada 

Siyahlı 

Bu Akşam 

kadının kokusu 
Meşhur Fransız ediplerinden ( Gastone Leroux ) nun en güzel ro · 

m:ını güzelliğine asla erişilmi~ecek .b~r ~a!1a~ e.seri olan ve Sarı, ,odanın 
nihayetini temamlıyan bu fi!mı de bırıncısı gıbı heyecan ve zev;cıc sey
retmeleri için muhterem b~lkımızıı tavsiye ederiz. 

Gelecekprogram • • 
Büyük Fransız artisti ( Alcovvere ve Nadia Sibirskaya ) tarafından 

temsil edilmiş ve bir babanın kızının hayatı uğrunda ne derece büyük 
meşakkatlere katlıındığını musavvar fevkalı\de hissi ve göz yeşartıcı 

büyük bir filim. 

(Mahkumun Kızı) 

yoktnr. Fakat harp halinde Ha be· 
şistan ulusunun her ferdi mükem· 
mel bir cengdver ve fevkalllde as

kerdir. Bizde sefürberlik dağ ve 
tepe başlarında ateş yakmak su
rotile illln edilir. D:ığ ve tepe baş. 
larında ateş yakıldı~ını gören Ha

beşliler sildhıı sarılarak vatanın 
müdafaasına koşarlar. Her H:ıbeş 
lide ~n az bir mavzer vardır . iki 
mavizeri olanları da çoktur. 

Yurdumuzun müdafaası için bu 

5699 

kdfidir . Biz kulübelerde yaşayan 

bir ulusuz. Büyük şehirlerimiz şı3y· 
lo dursun l>üyük köylerimiz bile 

yoktur . Habeşistanda endüstri 
mevcut değildir. Bunun için ltalyan 
tayyarelerinden kııtiyen korkumuz 
yoktur. " 

23 Temmuz tarihli Fransız ga
zetelerioe göro lngiltere ve Fransa 
Habeşistan meselesinin Uluslar sos
yetesinde kotarılma.sı hususunda 
anlaş m ı~l ardır . 



~ıyfa 4 

Annelere öğüt 
Çocuk e•irgcme kurumu Genel 

mrrkezi ; yeni doğan çocukların bir 
yaşına grlinceyc kadar nasıl bakıla· 

cal!;ıoı öğreten " ann~lere öğiit ,, üo 
1 inci sayısını ba•tırmıştır • ( 1 inci 
sayı öğütler 12 tane birer aylık b.ü· 
çük yazılardır ) . 

Ayrıca çocukların nasıl beslene 
ceğini ve mamalarının nasıl hazırla
nacağıııı öğreten ı annelere öğiit )üo 
2 inci sayısını da bastırmıştır . 

1 ve 2 sayılı öğütleri isteyenlere 
kurum para.,z olarak gönderir . 

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

Türki~ e Baş Pehlivanlığı 

Çocuk esirgeme kurumu ge
nel merkezince tertip edilmekte o
lan Türkiye boş pehlivanını seçme 
güreşleri 1 ikinci Teşrinde Anka. 
rada yeni stadyomda yapılacaktır· 

Baş pehlivanlığı kazanana önem
li para ile birlikte bir de madalya 
verilecektir . Bütün Türkiye peh
livanları bu ·güreşe çağrılıdır • 

Seyhan posta telgraf 
başmüdürlüğünden: 

Adana merkez postahanesile 
istasyon arasındal{i posta taşıması 
bir sene müddetle müteahhide ve
rilmek üzere açık eksiltmeye çıka
rılmıştır. Her trende gelen ve gide· 
cek olan posta mevcudunu kam -
yonla yedi dokıkada Adana posta 
merkezinden tren ve trenden Ada
na posta mtrkezine getirip götür
mek suretile eski aylık ücreti yüz 
lira üzerinden muvakkat teminatı 

doksan lirndır.Eksiltme 1 - 8 - 35 
tarihinden itibaren on beş gün de
vam ed~cek ve 16 ıncı cuma günü 
saut 14 de Adana posta ve telgraf 
boşmüdüriyet binasında toplanan 
heyet karşısında verilen bedel mu
vafık görüldüğü takdirde ihale edi
lecektır . 

Taohhüt edilecek işin matbu 
şartnamesi başmüdiiriyetlen bedel
siz tedarik ol una bilir . l\tuvakka t 
teminat parası başmüdüriyet vez
nesine yatırılacak vo kanuna uy
gun teminntta knbul olunacaktır. 

Taliplerin göstermeğe mecbur 01-
dukları kanuııi vesikaları tayin 
edilen günde toplanan heyete ibrnz 
etmeğe mecburdurlar .5685 

3-7-11-15 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden. 
Adana Memlo1k~t hastanAsine 

lüzumlu olnn 400 lira muhammen 
h~delli 20 dane elbise dolabı, büfıı 
eksiltmeye konulmuştur. 

ihnle 935 senesi Ağustosun 13 
üncü salı günü saat 10 uzatılmış 
tır . Taliplerin nümuneyi görmek 
üzere lıor gün hastane idnre me
murluğuna ve ihale gün ve saotın· 
da da Seyhan vilayeti daimi encü
menine müracaatları ilAn olunur, 

7-10 5700 

Seyhan defterdarlığından • 
Ali kocnlı köyünde şerken bo

yacı Ağop şimalen müşterek tarik 
gar ben lı apı yolu cenuben boyacı 
oğlu Nazar ile çevrili ( yüz ) ve 
şarkan Manuk oğlu Ağop ve hem
şiresi Anna garben Hacı Mehmet 
oğullnrı Ali ve Mustafa ve Ahmet 
şimalen Yusuf çavuş mahdumları 

kıbleten Mehmet oğullorı ~luetafa 

oğlu Ahmet ile mahdut elli ve şnr 
kan Uüseyin garben yol cenuben 
boyncı oğlu Ağop şimalen Hacı 
Mehmet ile çevrili 88 dönüm tar
lanın bedeli dört uenede ve dört 

( Türk Saztl ) 

Çilteban kaplıcası 

açıldı. 
Eğor Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane tag

ları nğrılarıoa muztaripseoiz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

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

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

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

Çifte han kaplıcasının ' 1 

Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaı-lıcalardan daha yük- ı 
sektir • 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 51 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 5512 
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Sabun meraklılarına 
• ,, 

M e le k ,, 
Markalı sabunlar ; saçların dökülmesine , kepek yapmasına mani 

olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamaşırlarınızın çürümemeeini 

arzu ederseniz mutlaka'' Me/ekn sabunu kullanınız. 

Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arzu ederseniz 

''Melek m~r~asıoa dikkat ediniz.Ve bu sabunu tal~pte ısrar 
'' edınız . 

''Melek,, Markalı sabunlarımızı perakende suretile bütün bak- ' 
kallarda bulabilirsiniz 5b00 28-30 

Toptan satış Melek 
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Eıı temiz safi Urfa sade yağı arzu ederseniz. 

Abdulkadir Melek evlatları ticarethanesinde'! 

arayınız . 

Abidin puşa cadde
sirnle Ziraat bankası 
bitişiğinde Abdulka
dir Melek ve evlAt· 
lan ticarethanesinde· \ 
dir • 

1 Kokonaki fabrikasından: __________________________ ;:..... ___________ , 

Herkes memnun 

seyban eczanesi 
Yeni cami civarında en son ilAçlarla açtığım Seyhan eczanesinde 

rece f e lerinizi yaptırınız . Fiyatta ehvenlik , ilAçlarda tazelik 
• 

sıhhat korumasına bire birdir. 

ayrıca 
Çok güzel Losyonlar ve Kolonyalar ve cilt iIAcı 

satılır 
5586 Kimyager-Eczacı 

Celal Bayer 
-25-

Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastalıkları birinci sınıf 

mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 

Saygı değer müşterilerimize: 
O. M. Kokorıaki fabrikası fir-

1 ması altında çalışan fabrikıım 6-
8-935 tarihinden itibaren ( fo
roı ) fabrikası firmasını alarak sa

l yın müşterilerimin getirecekleri 
malların daha temiz ve mükemmel 
olabilmesi için de fabrikama yeni 

1 

1 

tı:rtip bazı eklentiler yapılmıştır. 
Adanamızın çifçi ve budununun 

i yıllardanberi güven ve yöııoltisini 
kazanmış olan fabrikamdan sırası 
gelmişken bn güven ve yöneltinin 
yine esirgenmemesini dilerim. 5701 
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Bahça C. müddei umu
miliğinden: 

1- Bahçe kazası C. müddei
umumilik makamında mahfuz Bnh· 
ça kazası hnpsaoesinin tamirıüı 
kanun mucibince 28 - 7 -935 
tarihinden itib4ren 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Keşif bedeli ~97 lira 49 
kuruş olup havalesi gelmiştir. 

3- İhale Bahça kazasında mü
teşekkil komsiyon tarafından ya· 
pılacaktır • 

taksitte alınmak üzere mülkiyeti 
on be~ gün müdd~tle artırmoğa 

çıkarılmıştır . 
Almak istiyenlerin 21-8-935 Hastaları her g"Ün 9 dan beşe kadar Kara sokuda Doktor Süleyman 

4-- Talipleri yüzde 7,5 pey 
akçasını maliyeye yatırdıktan son· 
ra ehliyet vesikalnrile birlıkte Bah
ça kazasında C. 111. U. milik baş
kanlığında teşekküleden komis
yona müracaatları.5680 

çarşambıı günü saat on altıda Mirli Sırrının evinin yanındaki hususi muayenehanesinde kabul eder 5698 
emlAk idurusinde satış komisyo- 2-30 

nuna müracaatları i!An oluaur.5702 ;....----------·------------------ 30-4-8-13 
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