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~· - ·-' •kanunızdan sora, hlikümet 
~lr!nıo hirkaçı daha dogu il· 

bit tagıtnıektedirler. Türkiye'oio 
'• rafında Vf' hiç bir halk par· 

"eril" 5 llı•ın k•ı;,e ve yoksulluğa göz 
~in\:' Yurd ve yurddaş acısını 
'ti tejj~I ulusal cumuriyctçiliğimizi 

dır erden ayıran başlıca vasıf· 
Q· • 
ıı Yurdd 

Urgec· • a bir sınıf hesabına 
~Ilı tllı bır politika değil, geniş 
llıe~tP. e~uliyeıli bir yurd sıyasası 
lı.ı ·Yız. B' d h' k" . ..... ıtı . . ız en ıç ımse ım· 
~i b •stıyemez. Fakat elimizden 
~rıııerk tarafa ve herkese az çok 
bu1~ ' nıedeniyet ve genlik sa-

ı~il 1~1 badik ölçüsünde yüriitmek 
~· •n ayız 

ı ile 1 • 
~~il) u 'Vardır : Biri büdce ve 
~ •rıoı .. k h' h" ''Ptıı go terme , ıç ır 

~'tı. ~~~~·· yahut pek az şey 
iiıe~·a ıığ görmek ve göster
~lttı 1 

de yalnız yapılınıısı la
~~ iç~=Yl.eri dü~üoüı>, onları ba· 
~' gö ' 1nıkanf ar yapmakta, an· 

! re Yollar ve çığ'ırlar bul 
kittnı 
"ıı,,, ~ıllar.danberi çıkardığımız 

tuı. endı şartlarımızı gözö· 
'dtını tak, küçük büyük yöne· 

Luı'rınııza hizmet aramak, 

1 
lllak ve hizmet yapmak 

4..~ halt h~ırlamışıır • Köy ka· 
."Cil, t 11112 : Bu kanun bol pa-S· . '1\'veıli, İ§ biıir ,.e ve iş 

"'"" A r adanı bekliyor ! 
taı\•dolu'da yer yer gördü· 

''•d10 rı:ıa lıarekeıleri ile , yer 
~"-tıb~ıl.~rnız hareketsizlikler , 

l'e . 1 ~le değil , ancak işse -
İlit 1thırJilik mantığı ile izah 

\.", ~te~ Antalya ovalarında ka . 
~~ıı . Yalınız bayındırlık büt -
\~.Ço~ 'tndad beklemiş olaydı , 
'--'ıı t Uzun yıllnr bu ovaların 
\l' }(l~ı:rtulacağı ve su yüzü gö-'"'d ' İ§ olmiyan yerde para 
~~'•ı:ı:n önce , adam dü§ünce· 

biıın •k, gene, yılmaz ye yo . 

4 '-tll et cumhuriyetçileri kad· 
~~~r .•ınlanıa~a çalışmak daha 

1'Yoıu . 
l""~ , b' 'Ve lımanlardao uzak· 
ı.;-ıı~ bit. cok gençlerimizde 
t\j gibi alınj almıştır. Ordunu o 

:·~ bi~ doğu illerinde hizmet, 
~'tıeJt?net değil , iş haşarnıak 

~~lcrı~n:ı· lıiitiin devlet ciha· 
''ıı •4dır ek ve yetişmek için 
~~·hay · Doğu numarası iyi 
~ ltıelid~~nın sakatlanmış oldu· 
ı~guıeı · 
ı~ let ol A Vrupa şehirlerinde 

ilde 
1 
an gençlerimizin, Ana-

tt)ıı' 11~ •bildiğinize uzakta, bir 
~ hutıu aya staj için çağırıldık-
~~~ bit· §evle. ile karşıladıkJa
' l~ı:ı i1

1
Yoruz. Çünkü bn geoç· 

11•%ı:ı erleme imkaolım , hiz· 
~" hi: bağlanmıştır. Hizmet 

~,. ''Pıl illeti hnşarnıak halka· 
ııı l tnııı b' . 

q.. " ır zencır ! 
' "" lllcslek için böyle ol· 

~ ':· R. Alay 

~~et ·ı · k ecı enn 

'ııı~I 
~, ~1&rı şehaimiz-

·r,. ~cak 
~~· · 10 (t\ 
ı 1bi ı... .. ·A) - Ulusal ga
~' • (\.Q21 y 
~l "•k, ın azgana karşı 

' 11 ~ •t davası ile Urfada 
" e, 'ıl 'k \1 1 1 • • • 

'ti~ 'lihiQ gaı.tteaı sahıbı 
~i, 'r•til dıtvısı yargutay 
~ "•kı e .Adana ağuceza 

ıı. ~libi tdılmiştir . Polis; 
~'-il · ~ katılini yakalamış-

•lıtaf t 
tlmiştir. 

Ekonomi bakanlığımız 

Bir genelge ile elektrik, hava gazı ve 
su sayaçlarıyle ne ölçü yaraçlarını 

ynrdumuza nasıl getireceğini saptadı 
~~~-· .. +••~·-·-·~~~ 

Ankara : 10 (A· A) - Ekono
mi bıkanlığındao: 

Bugün :ekooomik ve teknik 
gerekliklerine yükün olmadıkla 
randan v~ya dıt ülkelere çıkarıl 

m11k argeFiyle özensiz ve kont· 
rolsuz yakılmı§ olmaları fyüzündeo 
yapıldıkları ülkelerde satılmıyan 
aşağı malların bundan böyle ülke 
mi:ıde sürülmesinın önüne geçil
mek üzere ekonomi bakanlığı öl· 
çüler tiizügüoün 30 ıncu madde 
sine ve buna dayanarak resmiğ 

gazete ile de basılmıı olan örnek· 
lere göre elektrik, havegazı ve su 
sayaçlariyle ölçü yaraçlarının ve 
taksimetrelerin tip ve sistemle
rinin onaylanması işlerini önemli 
bir İ§ olarak eüı ütmektedir. Öl 
çüler kanunun yükümsel olarak 

yeritilmeğe başlaod•gı 1934 YJlıo
danberi bir çok f amomiş yadırgı 
fırmalar ekonomi hakaolığına baş 
vurarak Türkiyede satmak iste· 
dikleri bu gibi sayaç ve yaraçl• 
rın tip ve sistemlerini onaylatmİ§ 
)ardır. Ekonomi bakanlığı ölçü
ler ve ayar direktörlüğünde tip ve 

sistemi onaylanmış ölçü ve yaraç 
lordan alınan örneklerle lcurulmuş 
olan kolleksiyon herkese açık bu· 
lundurulmaktadır· Bundan böyle 
tip ve sistemleri onaylanan sayaç 
ve yaraçlaran listesi resmiğ gazete 
ile bildirilecr k tir. 

Bunların listeler le istenilen 
her türlü •ydın)atıcı bilgi ve bal 
geler Anlurada ölçüler "'e ayar 
direktörlüğünden ve merkezleri 
İstanpul 1 lzmir, Sımson ve Mer
sinde :de bulunan bölge ölçüler 
ve ayar baş ispekterlilderinden 
ahoabilir ... 

Gümrüklerde güçlüklerle kar
şılaımamak ve zarara uğramamak 
için dış ülkelerden elektrik, bava 
gazı ve su sayaç ve ölçü ysraçla 
riyle taksimetre getırtf!leok istiyen 
satıcılaııo sayaç ve yoraçlarıoan 

tip ve sistemlerini tiizük ve öğre-

neklerine göre önceden ekonomi 
bakanlığına onıylatmaları ve alı
cı\ann siparişlerinde tip ve siı 

temleri onay latılmıf, sayaç ve öl
çü yaraçlara verilmesini şart koş 
maları tavsiye olunmaktadır. 

Dil bayramına hazırlık 
Bayram; 26 Eylul günii bütün yurd

da büyük törenle kutlanacak. 

Halk; o gün verilecek aylaları rad
yolarla Halkevlerinde dinliyecekler 

tstanbul ; 10 (A.A) - Türk 
dili araştırma kurumu genel sek· 
reterJiğinden : 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da geniş ve ulusal ölçüde kutlan
ması Ulu Ônderimizce yerinde 
görül en 26 Eylfill935 Dil hayra· 
mı için hazırlanın program aşa · 

ğıdadır : 
1 - 26 Eylfil ; birinci Dil 

kurultayınıo toplandığı tarihtir . 
Kurultay; bugün Dil kurumu üye· 
leri arasında kvtlanacak bir bay
ram günü oları~ kararlaştırılmış

tır . Dil işi bütün ulusun ortak 
bir işi olduğundan bu bayram 
geçen yıllar olduğu gibi bütün 
Halkevleri ile basın ve yayıo ku
rumları tarafından geniş ölçüde 
kutlanacaktır . 

2 - Türk dili araştırma ku-: 
rumu 26 Eylul 1935 gi1nü nd}o 
ile bütüo yurda bir ayda verecek 
tir . Bu ayda için İstanbul ve An· 
kara radyo merkezleri birleştiri
lecektir . Aydanıo hangi saatte, 
hangi radyo merkezioden verile 
ceği ayrıca kararlaştırılarak bil 1 

dirilec~ktir . O saatte bütün Halk 
evleri dil, tarih ve edebiyat ıuba· 

lerioin öncülüğüyle toplu olank 
bulunacak ve bu aydayı dinliye· 
cektir . 

3 - Halkevleri Dil bayramı 
için önceden lıazırl•narak top· 
lantılar yapacaklardır . Bu top 
lantılarda okunacak şiirler, veri· 
lecP.k söylevler için kapsal olarak 
şu yöaelge verilebilir : 

A - Elden geldiği kadar öz, 
sade, güzel aııleşılır Türkçe ila 
ile yazılmış ve Pöylenmiş ol 
mak. 

B - Konular geoel olarak 
Türk Kültür varJığınıo eksikliği 
ni , genişliğini, büyüklüğünü ve 
özel olarak Türk dıli deu·en dilin 
bir yandan Türk ulusunun en gP
niş ölçüde birbiriyle anlaşmasına 
yaradığını. bir yandan da bütün 
yer yüzü kültür dillerine kaynak 
olması en eski ve- ana bir dil ol
duğunıı anlatmağa yarayacak yol
da seçilmek . 

4 - Halkevleri toplantıların
da söylenen şiirler ve söylevlerin 
birer kopyası dil kurumu merke
zine gönderilecektir . 

5 - · Halkevleri toplantıları 
dil kurumunun radyo ile verece-

20 ilkteşrin - Pazar 
4tQ Genel Nüfus sayımı 

il «J/usal kuvvetlerin kaynağı 
nüfustıır .. 

l 
ği aydanın .aatine göre bu ay
dadan önce veya sonra yapılabi· 
lir . 

Ancak bAşında ve-ya sonunda 
ikinci maddede yazılı olduğu gi 
bi bu ayda dinlenilecektir . 

Başvekalet 

lsia ilslik Umum Mtidtirlüğü 

6 - Radyo merkezi olan yer
lerde Halkevi toplantılara da rad· 
yo ile verilecektir . 

7 - Tür ki yede çıkan bütün 
gazeteler o gün için dil işinin de 
ğerine , üç yılda ahnao yolun ve 
önümüzdtki çalışmaların önemi· 

Osmaniye ilçemizde 

Yurtseverlerin hava 
kurumuna klymetli 

yardımları 
-o--

Osmaniye : O ' Özel ) -ilçe 
miz hava kurumu baştoda İlçebay 
olduğu halde faaliyetle çahımala· 
rına devam ediyor ve gün geçtik 
çe yardım sayısı çoğalıyor . Hava 
tehlikesini bilenler üye yazıhrken 
daha evvel tanaıe ccmiyetiae bir 
( ev ) bağışlamış olan esnaftan Ey
ri oğlu Mehmet 50 lira daha te 
ahhüt etmiştir . Bu toplabtıdaki 
alikeyı küçük aklı ile hissedebi 
len parti reisi Abmedin altı ya
şındaki çocuğu 2o:lira teabbüt 
etmek ıuretiyle üye kaydetmiştir. 
Havı tehlikesi kurumuna üye 
kaydedilmek üzere aza yaz.ılmı§ 

olanların isimleri ve taahhüt et· 
tikleri para mikdara aşağıdaki 

çizelbede gösterilmi§tir . Bu ko· 
mitenin bu şekilde çalışmaları sa · 
yeıiode daha fazlalaşacağını kuv
vetle ümit ediyor . 

Şimdiye kadar yazılan asıl üye 
yekunu 38 ve yardımcı liye ye"'ü 
nu 28!olup bunların taahhüt ettik
leri para mikdarı 1260 lira 50 
lmruıtnr . 

Buuların içerisinde tecimer· 
leıden Abdurraz.ak 100 , Eğri oğ
:u Mehmet, doktor Ahmet ve ma
nifaturacı Hayrullah 50 şer lira 
vermişlerdir . 

Hava kurumuna karşı göster· 
dikleri büyük ilgiden dolayı bu 
yurt scverleri kutlar ve diğer yurt 
daşlarımızın kıymetli yardımlarını 
bekleriz . 

Sovyet uzmanları 
Kayseri fabrikasının 

açlma töreninde 
bulunacaklar -·-Ankara : 10 ( A.A ) - İktisat 

vekaletinin daveti üzerine Kayseri 
pamuklu mensucat kombioesinio 
açılına töreoinde hazır bulunmak 
üzere Sovyet ağır endüstri komi
ser yardımcısı katibi Maskalof, 
c lektrik teşkilatı direktör yardım
cısı Andreyf'f, Türk orkestroy di
rekıöıü Zotlatof ve yardımcısı 
Zidlin ayıo on ikisinde Odesadan 
hareket ederek ayan oadördünde 
İstanbul ve on beşinde de Aoka
rada hulunacakladır. Hükumetin 
resmi misafirleri bulunan bu ze 
vat beş senelik endüstri tatbika · 

,tınıİı sonuçlarını ve eserlerini gö 
recekleıdir. 

l\loskova : 10 (A.A) - Ab'lr 
eodüstri bakanı Piatakof; Ka)seri 
kombinasının açılış töreninde bu· 
lunmak üzere Türkiyeye hareket 
etmiş ve islaFıyonda Türkiye bü 
yük tlçisi Zekai Apaydın ve elçi· 
lik işyarları ile Sovyet ağır sanayi 
ve dış komiser liklcri ve Türkııtori 
ileri gelenleri tarafından uğurlan
mıştır. 

Trabzun borsasında 
fındık satışlerı 

Trabzon : 10 (AA) - Bu ıa
bah borsada kabuklu fındık lU , 
iç fındık 49 kuruşa satılmıştır. 

Ekonomi bakanlığınm fındık 
ürününün normal • fiatla satılması 
yolunda tedbir almakta olduğu 
haberleri üretmenleri sevindirmiş 
tir. 

---------------------------ne dair yazılar yazacaklar ve dil 
bayramını çanlandıracaklardır . 

Bu yazı lar içinde üçüncü mad
dede yazılı yönerge gözöoünde 
tutulmahdır • 

-- Havalarımız ~ 
Dü~man uçaklannm tehdidi al· 

tmdadır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumunu yardım ::rektir. 
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Maraş Çeltikçileri 
Hava kurumuna ürünlerinin ancak yüz

de birini verebilmişler. Halbuki : 
--~~----~·· .... ------~~ 

Ulusal savaşın ilk enerjik kahramanlarını, ha
miyet yarışında da kendilerine yaraşır 

yerde görmek isteriz . 
Ôğrt-ndik ki, !\faraş çeltikcileti 

bava kurumu i~in ürünlerinin yüz 

de birini verebilmişler . Halbuki 
çeltik , mesela buğday ve arpA 

gibi bire 8 - 10 veren bir ürün 
değıl , bire 70 - 80 Ye hatta 100 

veren bir üründür. Çukurova çifçi
ıinin hububattan yüzde, üçü ve çel· 

tikten yüzde onu seve seve bava 

kurumuna vermeyi kabul ettikle 
rine bakılırsa , Maraş çeltikleri · 
nin bu yurd ve hamiyet yarışında 

bu kadar geri kalmalarını aklımız 
almadı . O Manılılar ki , ulusal 
aıvaıda en büyük kabnmanlık 

ve enerjiyi gösterip düşmanı yurd· 
tarından koğmakla bütün ülkeye 

en güzel hamiyet ve yurdıeverlik 
örnt-ğini göstermişlerdi . 

Maraşlıların bu yüzde bir ka
raranın , tecimel bir çok zorlukla
rını ve karışıklıklara yol açacağı· 
m bir tarafa bırakaak bile , Çu 
kurova çeltikcilerile onların "olıy
ca rekabet imkanını elde etmele· 
rini sağlayan bu durumun her 
halde değiştirilmesi Uizımdsr • 

Bir taraftan Maraşm bımiyetli 
çeltikcilerinin diğer taraftan Ma· 
raş bava kurumunun , meseleyi 
bu bakımdan da göz önüne alı· 
caklarından ve hamiyet yanıında 
kendilerine yaraşan yeri alacak· 
lanndan umudumnzu kesmek iı· 
temiyoruı . 

İzmirin kurtuluş bayramı 
Şarbay Behcet Uz, halkın minnet, 
saygı ve sevgi duygularını ululama 
larımıza tel yazılarıyle bildirdi. 

--~---------·---------~~ 
Ankara : 10 ( A .A ) - Dün 

kurtuluşu1111n yıl dönümü çok bü · 
yük tezahuratla kutlanmıştır . 

İzmir : 10 ( A.A) - Şarbay 
doktor Behcet Uz ; fzmir kortu · 
luş bayramı şenlikleri müaasebe· 
tiyle İzmirio ve lzmirle beraber 
bütün yurdun kurtarıcısı Reisicu· 
mor Kamil Atatürk ile onun aziz 
yardımcılıra Başbakan İsmet İnö 
nü ve genci kurmay başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmağa Eğelilerin 
mionet ve ~ükran duygularına 
terceman olan aşağıdaki telgraf· 
ları göndermiştir : 

Kamaı Alalıirk 
Tiirklye Curnur başkam İstanbul 

922 Eylulunda İzmir semasın 
da parlattığınız ve Türk ulusunun 
Türk yurdundaki egemenliğini 

acuna yayan güneşin feyyaz ışığı 
altında bayram yapıyoruz. Muci· 
zc kuvvetini taşıyan direktifleri
nizle kısa zamanda modern acu
nun karşısına her yönden açık ve 
kusursuz kabiliyetlerle çıkmayı 

öğreneb hu ulus hakikiğ büyükle
rin içlen ve riyasız sevmeyi onla -
ra hudutsuz bir kuvvetle bağlan
mayı da kavramı~tır . Yalnız İz 
mirlılerio değil şehrimize bütün 
Eıe bölgesinden akın akan gelen 

halkan akdeniz incisinin kurtulu · 
şunu el birliğıyle kutladığı bu 
günde ue bağlilık duyguları· 

mızı yüksek varlığınıza ulaşhrmm. 
Yüce 9efim. 

Dr. Behcet Uz 
lzmlr şarbeyı 

General ismet lnönii 
Sayirı başbakan İstanbul 

Bütün İzmirli\erin ve ıehrimi
ze Ege bölgesinden akın akın ge 
len halkın el birliğiyle bayram 
yaptığı şu günde garp cephesi ve 

lnönü kahramanı ve Türk Cuınu
riyetinin biricik başbakanı göz 

bebeğimiz İsmet İoönüne içimizi 
dolduran minnet ve sevgi duygu
larım ulaştırmakla saadetimiz ar 
tıyor . 

Dr. Behcet Uz 
lzmir farbayı 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Genel kurmay başbakanı 

Bütün Egelilerin lzmirin kur· 
tuluşunu elbirliğiyle kutladığı bu 

kutsal günde yiğit ordumuza ker . 
şı beslediğimiz şükran 1 sevgi ve 
güven hislerimizi yüksek katınızı 
ıaygılarımla sunarım . 

Dr. Behcet Uz 
lzmir farbayı 

Dedi de, dedim de .. 
Habeş imperatoru,Eritredeki İtalyan tah
şidatını Uluslar Sosyetesine protesto etti 

.. 
lmperator Konseydeki Habeş dele-

eski yerinde bıraktı. • • 
gesını gene 

Cenevre : 10 (AA) - Habe
şistan Eritre ve Somalide İtalyan 
kıtaahnın tehassüdünü proteıto 
eden yeni bir nota göndermiıtir . 

Notada Habeşistanın bir bub 
ren doğurabilecek hiç bir şey yap 
manıak azminde olduğa tekit e 
diJmektedir • . 

AtiDa : 10 (A.A) - "Havas,, 
ajansı bildiriyor : 

İlos, İtak ve Şira limanlarına 
izinsiz İtalyan harp gemisinin gir
diği görülmüş ve hükumet bu hu
susta teıebbüste bulunmuştur • 

Romo: 10 (A.A) . - İtalyan 
- Gerisi ılçıincü say/ ada -
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Habeş im aratoru 
uso ini i se amladı 

" Memleketimi birleştirmeğe ve ulusuma bundan 
evel kendilerinde bulunmayan bir derecede yurdse
verlik ve sadakat duyguları aşılamağa vesile vermiş 

olan Musolini'yi selamlarım. ,, 

Amerikan yazarlarından Riçard 
Halliburton , Baltimor Suu gaze 
tesinde II b, şist nın kırall a r kı 

ralı ile }'P .... ··~ olduğu bir gÖl üş . 
meyi yazmıştır. 

Yazar , bu yaz.ıısının başın<la 

Avrupa biçiminde geyinmiş, ingİ· 
lizce , almımce ve fransızcayı ak· 
sansız konuşan kızuu tasvirden 
ıonra Haile Selaasie ile nder ko· 
nuştuğunu şöyle an1ahyor : 

İmparatora sordum : 
- Neden sınırlarınıza asker 

yığmıyorsunuz ? Biliyorsunuz ki 
it.lyan orduları orada toplanıyor 
Sizin ıilah taşıyabilecek bir mil · 
yon aıkeriniz varmış : neden bun
lar sımra gönderilmiyor? 

İmparator cevap verdi : 
- Unutuyorsunuz ki lıu çatışmada 
habeşler daha ziyade dünyanın 
kamoyuna yaslanırlar. Dünya ha · 
eınanın çoğu habeşleri haklı, ital
yanları haksız göstermektedirler. 
Elimden gelen her ıeyi yaparak 
bu durumdan asığlanmak i&te · 
rim. 

Benim askerlerim italyanta -
rınki gibi dısiplin altında de{;ril -
dirler. Habeşler, teker teker iyi 
aavaıçıdırlar. Onun için bir defa 
gözleri kızdı mı kendilerini çekip 
çeviımenio imkanı kalmaz. 

Şimdi, zaten , fena halde hid
detlenmiş bulunuyorlar. Onları bu 
halde 11vaş boyuna yollayacak 
olursak hemen vuruşmağa başla -
mıluından korkulur · 

İtalyanlar ise bizim kendilerine 
bir barb vesilesi vermemizi bek · 
liyor ve bunu umuyorlar. 

O zaman , italynnlar , keııcli 
memleketlerinde nefislerini mü -
dafaa için barba giriştiklerini söy 
liyerek yaygarayı bosacaklardır . 

Onun için , ben askerlerimi 
elden geldiği kadar İtalyanlarla 
geç temas ettirmek isterim . 

Eğer bizim bütün kııçınrnamız 
rağmen lıarb pallak \ erec«>k olur· 
ıa - italy nlardan başka her -

hangi bir nötr devletin ve ulus 
lar sosyetesinin ileriye sürec ği 
barış şartlarmı kabul e tmeğe şim 
diden hazırız - biz kütleye karşı 
kütle olarak harb edeceğiz. Bizim 

ne tanklarımız, ne de ağır topu -
muz vard ır . Fakat Habeşiıtanın 

sarp dağl arı , u çurumları, huradn 
sıca k, ha stalık, sivri sinekler yar 
dım edecektir. 

Biz, İtalyanları böyle bir mem · 
leketin içine doğru ne kadar fazla 
oüfuz etmeğe bırakırsak onların 
başına gelecek tehlike o kadar 
artacaktır. 

Büyük harblardan kaçınacağ z. 
Sarayıma gdirken bin kişilik 

kabile askerlerimi gördünüz. Bun· 
lar, yalın ayaktı ve elleriode uzun 
mızraklar taşıyorlardı • Bunlar 
tınklara ve zehirli gazlara karşı 

ne yapabilirler?. 
Fakat çete harbınrla benim as 

krr lerim İtalyanlara üstündürler. 
Bunlar aşağı yukarı hiç bir şey 
yemedrn yaşarlar . Bir İtalyan as· 
kerine Iazım olan suyun ve yiye -
ceğin onda biri oıılara kafi ge -
lir. 

Sonra hunlar , pek ziyade da 
yanıklıdırlar. Bu bakımdan asker
likte eşleri yoktur. Bunlar ölümle 
yarışa girebilirler. 

Bugünkü İtalyan ordusunun 
ülkem içerisinde geliştirdiği yurd 
severlik duygularını yakından gör 
seniz hayretten hayrete düşer

siniz. 
İtalyanın sa ldırmakta gecik -

mesi bize İtalyan tehdidini en 
ücra köşelae kadar yaymak ve 
duyurmak imkanını vermiştir. 

Böylece birleşik bir cephe kur -
muş bulunuyoruz. 

Bugün kadın , çoluk , çocuk , 
genç, ihtiyar Habeşistaoda herkes 
karşıl ıı ştığımız tehlikenin ne ol · 
duğu ııu biliyor ve hepsi ) urdu -
muzu ve fvlerimizi korumak için 
ellerinden gf'l rn her f edakarhğı 

yapmağa nd içmiştir ... 

İmparator, sofrn üzerinde bu
Junnn şampanya kade hini kaldıra· 
rak dedi ki: 

- Benim mrmlekelimi birl fŞ 
lırmeğe ve ulusuma bunda n e\ el 
kecdil rinde bulnnmnyan bir de
rec de yurdscvcrlik ve SRdakat 
duyguları aşılamoğa vrsile vermiş 
olan Musoliniyi selamları m., 

Başladığım gibi bitireceğim 
« Saodcy Krenikel )) gazetesi ne de bir ulustu r. Herhangi bir 

Musolinin in bir diyevini neşret - kimsenin ltolya hakkında bü"üm 
mektedir ıA u. 0olioi bu diyevinde 
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yürütürken ayoı hükmü, dünyanın 

diyoı ki : geri kolmrş bir parçası olatı Ha -
« - Ben barışcıyım , fakat , beşistao hakkında da yürütmesini 

başladığım işi de bi\ircc ,. ğim : bir türlü kafam almıyor. lfoheşis· 
Eğer kabil olursa , uluslar sosye - tanda yapılan kölecilik fe.ciaları 
tesinde kalmak isterim . Ancak , hakkında bir yiğın bdge ve fo -
verilecek kirar 1talyaya k r7ı toğrafi dosyalorı ile birlikte gP. · 
olursa uluslar sosyetesikden oy - tirip göstereceğim. Bütün bu bel 
rılacağım. Bu suretle, uluslar sos ge ve fotogr aflarıo, büyük Bri -
yelesi meselesi de bitmis olur. taoya kamyonun düşüncrsini de-
lik önce ltalyanıQ Habeşistana ğiştireceğinc hiç §Üphe etmiyorum. 
karıı olan davasını anlataca~ım; Gösterilecek olan fotoğralar, me· 
ondan eonra dünya bu husustaki deniyet için · asırlar<lanberi bir 
hDkmfinü versin . Bizim , haklı kir olan bir çok hakikat ve köle 
olan davamızın dünyada herlıan- tecimi facıalarını meydana koya-
gi bir kimse tarafından yanlıı cık ve habeşistana karşı bütfin 
ınlışılacağını aklım almıyor. Har· dünyada nefret uyandıracak ve 
ba katılmama ne demek olduğu· Habeşistana karşı bütün dünyada 
nu büyük Britanya pek iyi bilir. nefret uyandıracak ö1çfide bir 

Habeşliler, durmadan itılyın · saosasiyon yaratacaktır. 
Jarın haklarını çiğnediler ve sa -
dakatsızlık gösterdiler. Barbar bir Paranı/---
ulus taTafındao yapılan bu gibi J 
haksız muamelelere daha ne k1t Boş yere h:.ırcama ve har• 
dar zaman katlanahm ? 1 cıyacaksan yerli ma\ı al J 

Habeşistan ne bir d t:vlet ve ._ ______ __, ____ _,; 

Türk 6Szft 

Konyada 
Yeni uçak alanı 

yapıhyor 

Sivil ve gngin uçaklarının 

İstanbul - Suriye ve Irak bölge
lerine gidip gelirken Konyamız · 
da durmak için bir durak yerinin 
araştm:acağını bir kaç gün öoce 
yazmıştık. 

Y apı1ao araştırma sonucunda 
sü~l uçak alaorndan başka bu gi 
bi tayyar«>ler için iyi bir iniş ve 
çıkış sabası bulunmuştur . 

Bayıorlırlık ve urav işyarları 
gezme v~ araştırma sonunda bara 
ile yeni mezbaha arasında geniş 

ve e lverişli bir alan bulmuşlardır. 
Bu alan yerinin kt0kisi yapılmış 
ve gereken yere sunulmuştur . 

Bizim de düşüoüşümüze göre 
bu yer muvafıktır . Esasen bu sa 
hayı şehre .bağlı yan muntazam bir 
de şose vardır . 

Orada yapılaeak tesisat ve 
telefonla beraber bir de bina ya 
pılac ak olursa o alan çok geli~ir. 

Konyamızıo uğrak yeri olma 
sındoki isabet ve seçimden ötürü 
cidden kıvanç duymaktayız . 

Biz de huna karşı orada asriğ 
bir konfurla şehrimiz hakkıDda 
dikkat gözünü çekecek elemanla· 
rı unutmamalıyız . 

-- Ekelwn -

Dışarıya . 

Göç etmek istiyenltır için 

-
Başka ülkelere göç edecek 

olanların TürkiyedeH mal ve mülk· 
lerinin tufiycsi nihayetinde elde 
edecekleri para _ ve sermayf' lerioi 
dışarıya ne ~ekil ve şartlar la içe 
risinde Trasfere edilecekleri bak · 
kında , hükümleri halen yürü
mekte olup 11 numaralı kambiyo 
kararııamcsi ihtiyaç listesini de
ğjştiren ve fıuans baka11lıkıoca 

yapılıp bakanlar kurulunun 1,8, 
935 tarihli toplantısında tasvip 
kılıua n 3070 numaral ı tastikli ka
rarnamenin bir sureti ilbaylığımı· 

za gelmiştir . 
11gili olanların deha ıiyade~. 

bilgelerini fezlaleştırmak iste
yenlerin İlbaylık d rfterdarlığına 
başvurmaları Hizımdır . 

Suriyede 
Aşar vergisi istihlak 

vergisi üzerine 
ahnacakmış ? 

Şam - Aşar vergisi için ye
ni bir formül bulmağa memur 
komisyon, mesaisine devam tt· 
mektedir • 

Son toplantıda, ziraat odası 

mümusili Seyit Hamza , bu ver
ginin lrakda olduğu gibi istihlak 
esası üzerine alınmasını teklif rt 
miştir . 

Hamza, Bu tekl ı fi bir takım 

rakam ve misallarla teyid ede· 
rek, istibliik esasının hem çifçi 
hem de hu:zine için faydalı oldu 
ğunu gö t P.rmiştir . 

Komisyon, hu teklifle y11kın
dan alakadar olmu~, hezı tedki 
kat içio toplantısını başka bir gü· 
oe bı rakmıştır . 

Fennin kudreti 
Almanyada, otomobil motörlo

rinrle kullanılıp pislonen ve hos .;a
ların ı kaybeden yoğlnrı " yenile 
mek " içio bir usul bulunmuştur. 

Bir kaç aydaobari kurulmuş 
olan bir sosyete, eri çok garajlur. 
do, otomobillerin kullanılmış yağ

larım alarak bunları fizik va ş i mik 
bir operasyoodo.n geçirmekte, bun . 
elan sonra da yağ, hiç kullanılma 
mış yoğın bütün vası flarını lıoiz 

olduğu holde yenilenmektedir. 

1 Şehir Dayakları lı _______________________ , 

Ekmekçiler Sosyetesinde hadise 
Birlik başkanı Saffet, tabancayı 

niçin sıkmış? 

Şehrimiz ekmekçiler sosye -
tesinde çok çirkin bir hadise ol -
muştur. Hu hadise hakkında ZAbı· 
ta raporundan ald ı ğımız belgeyi 
aşağıya yaz ıyoruz ; 

Ekmekçiler sosyc tesı idare hey 
eti ile lu birlıkte üye bulunanlar 
aylık hesaplarını görmek üzue 

keçeciler caddesinde Arifin fırı -
oın üstündeki odada toplanmışlar
dar. Hesab.n görülmesi sırasında 
ekmekçi Hakkı: 

- Bu işde suiistimal olduğunu 
umarım!.. 

sözüoü ortaya atmışhr. Buo -
dan fena halde sinirlenen birlik 
başkanı Ahmet oğlu Saffet , bu 
sözi1 ortaya atan Hakkı ile orada 
bulunan çocuklarına çok ağır kü
fürler 1&vurmuş ve bunun üzerine 
iki taraf birbirine girmiştir. Bu 
durum karşısında - iddiayı gö · 
re - Saffet tsbancasını çekerek 
Hakkı ile çocnkları Şaban , Hacı 
Ahmed ve l\'uıtafayı dört el sık-

Üniversiteli 
Konuklarımız 

Bu akşamki trenle Konya
dan şehrimize geliyorlar. 

Anadoluda t>ir inceleme gezi
sine çıkmış olan Milli Türk talebe 
birliği gençlerinden on beş kişilik 
bir gurup bu akşamki trenle Kon
yadım şehrimize gele~ek ve <lu
e<lileceklerdir. 

birliik idare heyetinden Mus • 
tufanın başkanlığında ve U -
ray ve llolkevimizin koouğu bu
lunan bu gurup , llalkevi tarafın
dan yanlarına verilecek iki üye 
tarofından şehrin muhtelif yerleri, 
fabrikulnr, gez<lirilecek ve konuk
larımız akşamki trunle K'ıyse r iye 

gideceklerdir . 

ilk okullarda 
Kaydlara 16 Eylulde 

başlanıyer 

Şe hrimizde ilk okullarda 16 
Eylul 935 Pazartesi günü talebe 
kaydına başlanacaktır. Kültür di· 
relstörlüğü talebenin .mekttpsiz 
kalmamaları için her türlü tedbir
leri almış ve bazı okullara sın1f · 
lar eklrmiştir . Asfalt yol Ü.lerinde 
yapılmakt• olan büyük ilk okula 
nın da bir an önce bitirilmesine 
çaltşılmaktaclar . 

iki fabrikatör 
Para cezasile 
cezalandırıldılar 

mak ve yioe orada bu1unmakta 
olan idare heyeti üyelerinden Zi 
ya , Mustafa Çelik , Adil ve Ah· 
medin yardımlarile oradan kaç -
mağa muaffak olmuş ise de yapı
lan takibat sonunda yakayı ele 
vermiştir . 

Saffet ile bunun ksçmasını 

kolaylaştıran suçlnlar , dün Cum· 
huriyet genel ıavamanl ığana ve 
oradan da ikinci müstentıklığa 

verilmişlerdir . Sorgu giç vakte 
kadar sürmüştür. Bugün de de\'am 
olunacaktır . 

Kendiaile görüşen bir arkada· 
şımıza ; idare beytti üyeltrinden 
birisi bu hadisenin hep gördfik -
leri ziyandan ve bunun neticesi 
olarak aclıktan ileri geldiğini bÖy· 
!emiştir. 

Dün; bu münasebetle öğleden 
sonra fırınlarda ekmek çıkmamış 

ve halk ekmeksizlik yüzünden 
çok sıkıntı çekmiştir. Uraym buna 
önem vererek halkı ekmeksiz bı
rakmamsı lazımdır. 

Pamuk yükseliyo r 

Dün borsada pamnğnn kilosu 
44,5 guıuştan aatılmıştır . 

Bir yumrukta dalağını 
patlatmış 

Yakalanan suçlu, sorguya 
çekildikten sonra tevkif 

edildi 
Kilise köyünde mıbtar Oıma 

oın yıaında arabıcılik yapan Hil-
mi oğlu lcırk yaşlarında Ahmed 
çavuş, Pastinli Temür oğlu Yu-
suf ile köyde çalınan bir elbise 
yüzünden ötey güo akşam üzeri 
Abidiopııa caddesiı:ıde kavga et· 
miş ve bu adamın karnına savur· 
duğu bir yumrukla dıleğı patla· 
yarak ölmüştür . 

Verilen haber üzerine dün 
hastahanede Sulh hakimlerinden 
Feyzinin ônünde hükumet dokto· 

ru vekili Cemil tarafın<laodan Ce 
sed üzarinde otopsi yapılmış ve 
Ahmed çavuşun dalaği patlamak 

suretile karnına kan birikme ne
tic~si öldüğü aı.laıılar~k gömUl
mcsioe izin verilmiştir . 

Yakalanıp Tü~e dayreaine tes 
lim edilen Yusuf soıguya çekil· 
dikten sonra tevkif edilmiştir. 

Cezalandırılan Fırıncılar 
Hamur ve tartısı noksan ek -

mek çıkaran fırıncı Receb oğlu 

Ahmed , Hacı Ali oğlu Mehme
dio oner , Bektaş oğlu Ademin 

yirmi, T evfik oğlu Ahmet ve lb 
rahim cğla Rifatın ellişer lira pa· 

ra cezasile cezalaodınlmalırına 
Uray encümenince karar verilmiş-
tir. 

Sıtmadan öldüğü 

anlaşıldı 

Kara oğlanlı köyüode oturan 
Urfalı Hıdır kızı Zeynebin bir da· 

l\1Eteaddit dafalar formfile ay
kıı J un çıkarup sattıklanodan do
layı kendilerinden para cezası 

alındığı halde yene bu suretle üst 
üste iki kere un çıkarup sattığı 
görülen cumhuriyet fabrikası sa 
biplerindea Ahmet yüz, fabrikatör 
Sc11ih elli lira para cez11ile ceza 
Jandırılmışlard ır. yak at mas on ucu sekiz gün sonra 

ilimiz Finans varidat direk- öldüğü haber verilmtsi üzerine 
törlüğü • ' Sulh hakimi Fevzi ve hükumet 

doktoru vekiJi Cemil oraya gide-

rek muayene ve incelemelt::rdc 
bulunmuılar ve Zeynebio sıtma 

ıoııucu olarak öldiiiüoü ıeptaya
rak gömülmesioe izin vermişler-

Kılavuzun içinde 

Yeni granıer 
-

22 
.. de arar ·· tuO Kökler ve ekler us 

tımalar. deP1ek· 
Ağ - {856) ' ıebeke bit kllÇ 

ağ ile başlyan sözlerde şu 
türlü anlam var:· .. ktıefınelc 

Ağmak - ıuut, yu. b•I 
mır. 

Ağa - birader, ~ irye 
Aulamak - büka, g 
Agız - Feaı, dilıaP 
Ağrı - Elem, veca 
Ağu - Zehir ... 
Ag-ı - Mandar• 

) Şecer 0ı 
Ağaç (Yığaç - .1 lı•rıt• 
Bunlann (ak -av) 1 ~ ,,,kf•· 

vardır. Bir birine az ço 

d . ·0de 
şan var ır. dergJS1 • 

Netekim : tarama ) ıebtl'' 
Ağdaş (857- (ak ta)ş 1rjbi 

C · ( kkıo ' 5 ıe · Agv ın - ara a '"relJle 
öre tu 

şimdi hu ayırm• g 
rini yazalım. b P 

Ağan - Said, şe ·ı' eıaıek 
Ağdamak - Meyı (eğdırı) 
Ağdık - kusur .•.• 
Ağılak - Seyyal 

ATYıtn- İrti kcı, suud ,,.10.,sç} · 
B <l' eo (ao o 

Agv ınco.k- Mor ıv 1 

~·· Ag;ır - Batı. et es ,., 
1 t bota ' b''"' Ag-·ırlık- Sık e ·· t ek,ts 

, d ua e ın ~ 
Ağıtmak-ls o. ' d ettue · 

ı 'kA suu yrı Ag;mok- ı t ı 1 " gt' 
hata ' 

Ağmnn- Kus ur ' 
mütevazin:. kusurlu , 
Ağmanh- Sakat, B ğsj, eŞ1 
Ağrık - Ağruk- a 

• 
* * ıar ·~· 

( Ağrı ) dan çıkao olotllıns 'b. 
( Ag;rı - Veca il ortıdoıı 

· İ k de rıı· den geliyor. nleme k to 0 
y ğla rna . 10.r· 

dır. Ağlamak- 1 de itgısi 
dandır. Bunun eh le ~ 
dır ) ıoın verın.ııı 

Ağrıtmo.k-Vece,e ınuteUı 
Ağrıngın - Muğber ' 

* ... * ~ 
t "jJ A<rız - den . teırl1 

0 T ı f ruzı ~er· Ağzamok- 0 0 ıatı k aols01 e • 
( Ağız ) ıo bir ço - ) ı~ebç .. ıı 

( fern ' bOv 
Dala • dehan cıııosoP · ~ô· 

Şive, t elefi uz. lalın ' 1 ) oğ n (ast 
yene mecaz yo ı ~ bediyor· ·~ıııe 
ktine bağlamak ıce "erd' (;6' 

• ( Ağu ) yı do ele~ıacoulı· ôjıl 
k ·k" e b~5 s göre ( ığ ) 0 un . Je ııer 01· 

k. T'" k"emız ı. tl ..., rtioüyor ı ur Y. 
0 

ç.111-8 : şl'~ 

b. k .. ke tobıattıı o bir 
ır ona o ' durıı 

duğu gibi dup duru "ard1''ı.e~ 
· kdOl or' köke bağlamok ıın . en 1'ıl' 

O baldo dı li yenıd 
hu işi yapmal ıyız Bt1~şı 

Ji . 

---------aesirf'I 
Döçent M. ı.ıf'' ___ __. • deır a.e' 

_. · te•1 e r.f · v 
lstanbnl iioi\•ers~ çrJJti ~ n 

fakültııi coğı afy• ~0ıuııdl:ııJli_f 
sim incelemelerde : ..... ;ıe g 

1
et> 

' d ı:ebrJu.o usf 
zere Konya an " le r-

k. treıı . 
ve dün akşam 1 'tı1>İ~t1'· 
yolile Ankaray• gı • dİ 

1 ·n varıl ı ~I ef 

_..- doğu'° "iııe 
1' 'VC y rtlP 

Şı- hrimiz çoc~ab•tti~ 
uzmamı doktor ·ııniştıf· f1 

. · ,,er• ,J8 
onbeş gUo ızıo 

01
ov 

Bıçakla k8~1 f 
yarala ~oJ,o 
:...__...--:- 1rıi1 ,e<' 

~ 1 terz• ç eriP I' 
Dervis Olf " 0ı "I fJI cı 

• aras• ~·<t• iı• 
bir içilen çay P çılı•JJ t §e' ~· 
mcmek yüzünde~1J ~ed'' ~ı' 1 r, 
nunda Meoıet og .. ındııo k'ııl'"ıl'ı1: 

'} kafu fJ ~ 
çakı biçağı e .. dso 1 . lıı'e '11' 
rette yarsladıgıDd"vi edJ .,,ıı 

'f te .. ·oe ı 
ve yarah Şerı tRllesı 
zere memleket b•S 

mııtır. 

Resmiğ dnyreler şimdiden bu 
yağı kullanmoğa bnşlamışlar<l ır. 

ilimiz finans varidat direktörü 
Cemil , o.lmnkta olduğu maaşile 

lçel vari<lot direktörliiğüne ve ye· 
rine <le oranın varidat direktörü 
Zülıtü atanaıı~lıırJır . dir, .._ __ _ 

\' ı 
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İrQnda 
o -. 
" lup bttenler 

ıı ile 1 k \' ra arasında yeni ko 
e •nlrşması Cenevre' de 

•tak 1 ~ı •.. 0 an:sınır anlaşmaz 
ı. ~·•.ıle birçok hadiseler 
oı ıdı Soo bir hadise geçen 
ııın, Ve ij l . . . ··1 • Ç )'O ışçısı O • 

~ ~~~'· Sınır üzerinde olan 
•e ~ 1nd•n fazla vergi al
doı:r .t?plamak gibi se

layl" Y•ııyle her zaman iki 
~1 .. ?1tri de kendi sıDırhırını 
"ld'I ~ıaf . '. er. Anlaşma ~ekli 

c b'lÇın de yeritim değeri 
ı~ J ır formülü taşıdığından 
~ rık arasında sınır hay

b llını 
"'ıııy lbuı demektir. 
ltiıt· ~ gölü kıyılarında ken

ıııfn:ı 
,ij eye başlanmıştır. Bu 
Co~ loprek kendir yetiştir

hi tlveriıli oldu~undan 
4- d~ ktb<lir fabrikası kurul. 
~tıd llloiihnektedir. 
ııı k:ı lakapfar ve süslü un
•ıa k111•sı gençler ve ay 

l do~lnda büyük bir hoş · 
daQlur111uştur. Bu lakaplar 
d111 

60ce en uzuz isim ls
Ö0~ •o~ra lran'da geliyor 
~~t~dı 18ioı süren lııakaplar 
"lil • ,,. 
L 11kabl "'iıı d ardan sonra süel 
ş_h e kısa şekilde söylen
ı,, tınretmiştir. Reımiğ 
~~•nc•k İ§ alınıaıla kul 
t" '· 
laL kbir) · • ~let' erındeo bir çoğu-
~le,ı ~ d~~İ§tirilmi§tir. Şe-

lltı d eıııtikten sonra ilçe 
t ..,,' 1•rı da değişecektir. 

r ._.11~ta.i ad olıo büyDk 
ıı.ı • •rdır· t.. ••. . 
~i), IQı Eski isin .,t Rumye 
~I Sel mas 

iOI fı'rı Bar furuş 
l.'tt ~' •ı Bender biz 

~''~~•Q Sahrayı :türkmın 
iJ• ~ Pur Hurmuz 

r 'l Sahtser 
, tıı,d,11 • Nasui 

t 't .'1•ıni değişecek olan 
'h,,,1

1 
Jtlcre İran devri· 

ı ~tı 'e 
1
,11 görülmüş olanla

't'ıı'.a •ılecektir 
~:'l,~ ..... 
·~otı ;;. UJuk ıehirler arasın· 
~ "'liı" teai 

1 
.. u yapılmaktadır. 

·ı' Uel kurumların da 
~ce~· 't' it il telefon hatları· 

~ •dır uzatmayı in 
'· ~~ tt 

, "ll'tıi Caddelerinden dört 
la 11 Baf 1 dır. 't a t yıpılma51 ka-
~llQI ~Pılıcak olan cad-

~ .~),,~u 7 kilometredir. 
tl il . ırlılc bakımından 

trı b· 
d ır şehri olmakta 

f tıı.ı' ta~· 
je' ~~,~~ t~erler kazasını de-
0 \"ltı dır. Boristan'da üç 

cııif '-t~İajjk•ıılwışhr .. Bun-
1ıi ~'W- '•nlılara aıd ol 

tl 
1
lhr. Suz yıkılarıa''•§t ~.._tile •.rmalarla büyük 

L le, )
6 

' 1 bulunmuştur. 
~~~'''"d tıetgesi, halka yan· 

l'. )k •n bulunmuş olau 
1111 "ilet 
L ditııı· gcye teslim rt 

~ 11•-.·~1 
1
1tir. 

fi ~·~ bi, hrıoınalar için ya 
htlltt Yarb'vuzda ilk re-
1~ 'tl,t 1 §lırı yapılmıştır. 

ıJl'f hı, ~~~ ,da ıu sporla-
,,,. '~•t 0 gede yapılmak· 

1 I t t, §ı • Yarıımalar çok 
,~ 'lkı 1§Ur 
ıd' tı, b . t ~·" t ....... ___ _ 

.. .-~. ~ oğlul 
~ I' ~ ' Ur 
1ıı" ~ t~i 811ılnda oturan 

~~ t '"•d"t, karakola bıı 
\~'i • t 
\~ llitı 0~ Urmakta ol 
~ blllu Klu Cabbar ta· 
~ .. t ~•n odasının için. 
'l t'-ı, ı~~ P•rasile bir 
lit •lt~b 1

.r gümüş ke 
·~,,,L lıraıuıı çalup 

).. \ tt . 
""11tr lbıı ve tahlci· 

• 

<Tftrk83ztl) 

gr.neloyu şu üç noktaya tenccüb 
etmektedir • 

Cenevre sonuçlarına karşı 
şüphe ve tereddüd . 

2 - Muhayyel bir Faşişt a 
leyhtarlığı koalisiyonuo taarruzu . 

Cünkü tredunyoolarıo kabul 
ettikleri karar s uetlerile Cenev
rede rasfürnan zorluklar arasında 
bir ilgi görülmektedir . 

Bunun için Asamble başkan 
vekilliğinde İtalyan namzedinin 
logiliz namzedi kadar oyalaması 
büyük bir memnuniyetle karşt 
landığı gibi Litvinof'un seçilme 
mesi de Faşist aleyhtarı cephe
nin akim kalması şeklinde telak
ki edılerek ktza memnuniyetle 
karşılanmıştır . 

3 - Yeni İtalyan büyük El 
çisi; güven mektubunu verirken 
Berlinde verilen söylevlerin hali· 
sane mahiyeti · 

Adisababa : 10 (AA) - Ha
beş İmparatorunun yakınında bu
lunanlardaıı verilen haberlere gö
re İtalyan - Habeş anlaşmazlığı· 
nıo solb yolu .le kotarıJacağı hak
kında biç bir ümit beklenm~

mektedir . 
Cenevre : 10 (A.A) - Beşler 

komitesi İtalyan ve Habeş vesi
kalarını incelemek için bir komi
te seçmiştir . 

Komite; tali komite tarafın
dan bazı,lanan esas üzerine uzlaş· 
ma içio hangi yold~ gideceğini 

araıhraçaktır . 
Londra : 10 (A,A) - Gazete· 

ler Cenevre görüşmelerinio öne· 
mine rağmen dünün en ziyade 
beliren hadiseıisinin yeni İtalyan 
Elçisinin Hitler tarafından kabn· 
lüode görmektedir . 

" Taymis ,, diyor ki ; 
Almanya ; ltalyanıo siyasası

nı tasvib eder ve buna arka olur
sa Almanyanın benzer 'melleri 
de ileride arkalamayı göre<·ek
tir . 

" Deyli Telgraf ,, bu kabule 
bir mana verilmek isteniyor . Bu 
dii7er ulusları daha sıkı bir daya 

" nışaiaya ıevkedcccktir . Diyor . 
Cenevre : 10 (A.A) Lival : 

logil\z hakanlaıile Habeş anlış
mazhğıoın esasları hakkında gö 
retmüıtür . 

Laval daha sonra İtalyan de
legesi ile görüşmü§tür • 

Cenevre : 10 (A.A) - Komi· 
teoin çağırışına gclmiyen İtalya
nın bu hareketi komitenin seçil · 
mesine iştirak etmemiş olması ve 
bu komite çalışmasından haber
dar değilmiş gibi görünmek arzu 
su ile izıb edilmektedir . 

Adisababa: 10 (A.A) - Pro· 
fesör Jezin yetkisinde hiç bir tah· 
didat yapılmadığını ve kendisinin 
uluslar sosyetesinde Habeşistam 
temsile devam edeceği resmen bil
dirilmiştir . 

Ankara : l O (A ·A) - Bazı ga· 
zetelerde İtalyan fabrikalarında 
imal edilmiş olan eon sistem 61 
taugın gizlice Var na limanına çı· 
kırıldığına dair bir havadis ioti· 
şar etmiştir . 

İlalya Büyük l~lçisi ; Hariciye 
vekaletine verdiği bir takrirde 
meselenin kat'iyen aslı esaıı ol· 
madığını ve bunun tekzibioe de
lalet edilmesini dostane bir lisan· 
la beyın ve iltimas etmiştir • 

Bafrada 
Halkevi gençleri köy

lerde bir gezide 
bulundular 

Bafra : 11 (A.A) -Halkevimi 
zin köy gezileri devam etmekte· 
dir. Bu haftaki geziye 200 den faz 
la atlı iştirak etmiştir . Nebiyan 
istikametinde yapılan bu gezide 
ilbay da bulunmuştur. Uğranılan 
köylerde proğram dahilinde köy· 
lüyü uyandmcı inkılabın feyizle
rini bildiren, anlatan d iyevler ve
rilmiş, hastalara bakılıp ilaçları 
temin edilmiş, köylünün dertleri 
dıolenmiş, ihtiyaçlarını karşılaya 
cak tedbirlere ba~ vurulması şim 

diden düşünülmüştür. 
Halk evi i !cenin diger bölgele

rinde de gezilere devam edecektir. 
Halkevi tarafından köylülerin dert 
leriairı incelenmesi şar ve köy hal 
kı üstünde çok iyi tesir bırak
maktadır. 

Ankara - lstenbul tele
fonu çahşmağa başladı 

Zonguldak : 11 (A.A) - Bu
güa Ankara - İstanbul tcltfonu 
açıldı . Zonguldak şarbayı Anka· 
u, lstanhul, İzmir şarhaylarile ko 
nuştu. İzmir kurtuluşunun yılını 
şehir adana kutluladı . 

Kütahyada 
VUfus sayımı hakkında 

bir ayla verildi 

Kütahya : 11 (A.A) - Başve 
kilet istıtistik genel direktör yar· 
dımcısı şehrimize gelmiş , genel 
nüfus sayımı hakkında önemli bir 
konferans vermiştir. 

Arifiyede bir tren ka
zası oldu 

Ankara : 11 ( A .A J - Dün 
Eskişebir - İstanbul arasında 
Arifiye istasyonunda bir yük ka 
tarının yanlışlıkla serbest olma· 
yan yola alınması ve dolu vagon· 
lar yerine girmesi neticesi bir 
forgun ile bir kömür vagonu dev
rilmiştir . İki ölü. üç hafif yaralı 
vardır . 

Piri reisin kitapları 
bastırıldı 

Aokua : 11 ( A.A ) - Türk 
tarihi araştırma kurumu 15 ve 16 
ıncı asırda yetişmiş büyük Türk 
coğrafiyacısı Piri reisin iki .önem· 
li eseri olan Amerika hariiasiyle 
kitabıbahriye adlı coğrafi eserini 
asliyeoin ayni olarak baslırmıştır. 

Selanik panayırı açıldı 

Selinik : 11 ( A.A - Dün 
onuncu Selanik arsıulusal sergisi 
•1tılmı1 ve Türk paviyonunda açıl · 
mı töreni yapılmıştır • Türk pa
viyonu sergi içinde nazarı dikka· 
ti çekmekte ve çok büyük rağbet 
görmektedir. 

lngılterede işsizlerin 
sayısı artlyr 

Londra : 11 (A.A) - Ağustos · 
ta işsizlerin sayisı bir milyon 947 
hin 964 ü bulmuştur. 

Cenevre : 11 (A.A) - Komite 
dün ltalyan · Habeş anlaşmazlı· 
ğının bütün vechelerioi tdkik ve 
Habeşistana memleket intizamı --------------------------
nı korumall imkanını ver'"-hilecek 
t,dbirler haklnnda hukuki bir 
rapor edinmeyi kararlaştırmıştır. 

Ayoı zamanda komite Habe
tistanın uluslar sosyet,siode bu 
Junmağıı liyakatsız olduğu bak· 
kındıki 1ta1yan muhtıra • 
sını ve Hıbeşistanic vermt-ti vad 
ettiği cevabı incelemek üzere bir ı 

eksper tali komisyon tr§ekkülü
ııe de kuar vermiştir . 

Laval bugün c~aevrede İngiliz 
dış hakanı ve Eden ile görüsmüş, 
müteakiben İtalyan deltgt'!sini ka
imi etmiştir . 

Bu göıüş.nelerin İtalyan Ha 
brı anlaşmazlığının e~aslarına gi
rişilmiı olduğuou gösttıdiği bil
dirilmektedir · 

Yunanistan durumu 
Cumur başkanı ödevin

den çekiliyor mu? .. --
Atina : 11 (A.A) - " Havas,, 

ajansı bildiriyor : 
İç bakam cumuriyetçi Rallie 

istifa etmiştir. 
Atina: 11 (A.A) - iyi haber 

nlan cevenler Çaldarisin Rıllisten 
açılan iç hakanlığını üzerine ala· 
cağını bildiriyorlar. 

Gazetdere göre istifa edecek 
cumur başkanı Zaimisin yerine 
saylavlır kurulu başkanı Vozikis 
geçscektir. 

Loadra : 11 (A.A) - Eski Yu 
nan kralı; lngiliz kralının konuğu 
olarak Balmoral sarayına gitmif 

. 

tir. • 
Atina : 11 ( A.A ) - Yunan 

başbakanı Atioaya dönmüştür. 
Yunan birinci kolordusunun 

yaphğl bazı hareketler neticesi 
çekilmek isteyen Kondilis istifa · 
sını geıi almıştır. 

Bakanlar korulu toplantıda bu 
luaduğu sırada saylavlar kurulu 
koridorlarında bir döğüş olmuş; 
oraya girmek isteyen kolordu ko 
mutanı general Paoaystakos ha 
fıfce yaralanmıştır. 

. 

Diger t1rıftao cumuriyetci olan 
iç hakan istifa etmiıtir. Be§bakan 
Çaldaris bir bildiriğile lcratlıktan 
yana oy verilmesini uluaa tavsiye 
rtmiştir. 

----------··----------~--
İsveçfe ele~tnk 

İsveç hükümeti bütün demir 
yollaıını elektrikle.işletmeğe ka 
rar ~ermiıtir. Şimdilik elektrikle 
işletilecek olan kısımlar için ilk 
parti o:arak 260 elektrik llokomo· 
tifioe lfizüm vardı. Her gün bir 
lokomotif yapılmak suretiyle bu 
kadar 200 lokomstif hazırlanmış
tır. 

Tuhaf bir kulüp 

Loadrada , piyesleri ıslıkl. 
karşılanan tiyatro mnharrirleri 
bir kulüp yapmışlardır Bu kulü
be girebilmek için , eserin halk 
tarafından fena karşılanması la · 
zımdır. 

Bir piyes veya kitap önce fe. 
oa karşılanıp , sonradan beğeni
lirse , bunu yazan kimse kulüp· 
ten çıkarılmaktadır . Buna karşı 
piyesleri ancak bir defa oynaya· 
bilmiş olan tiyatro muharrirleri 
bu kulübün fahri üyeleridir . Bu 
kulübü kuranlar , en fazla , bıı
langıçta güçlük çeken genç mu
harrirleri korumak için hu işi 
yaptıklarını söylemektedirler . 
Fakat , öteki kulüplerin tersine 
olarak üyeleri bir an önce kulüp
ten çıkmağa can atsalar gcrtktir. 

lsveç dilsizleri 

lsveç'teki dilsizler cemiyeti 
5(1ysal işler hıknlığına ibaşvurarak 
bu zualhlara mahsus Lir şehir 

kurulması teklifınde bulunmaştur. 
lsveç'te 6000 dilsiz olduğu 

söyleniyor. Bugüne kadar ~doğru
dan dogruya bunların işlerine ba· 
kan bir kurom yoktu. Y ıpılan 
teklifte bunlara mahsuı okullar 
açılması, iki§er ailelik evler ya
pılması hükümctten rica edilmek 
tedir. 

---------·-----------------Satılık • 
pıyano 

Erar Frousız markalı iyi hal-

M 1 1 Adana Borsası • uame e erı 

PAMUK ve tözX 
Kilo :Fjyatı -

SataJan Mikdar CİNSi En En çoL. az 
JC .. s. K. s. Kilo 

Kapım ah pamu1' 
~ 

__,._ - -- ·--

Piyasa parla~ .. 37 
Piyasa temizi ,, 
iane I 39 44,50 
iane il 
Ekspces 45 
Klevlant 45,25 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si vah 

Ç 1G1 T 
Ekspres 

1 1 
iane 2 
Yerli "'Yemlik,, 

1 •• ••Tob umlnk., 

HUBUBAT 
- . 

Bu~day K.1brıs 3,37,5 

•• Yerli 2,37,fi e 
Mentane 

,-

" Arpa 2,82,5 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Koş yemi 
Keten tohumu 7.~ 
Mercimek 
Si sam 10,87,5 1 1 

UN .... Salih 625 ... 550 
.~ J:J 

,, 
.o ro Düz kırma •• .!ot .:=-- Simit :ı-

" ;ğ .E -.nı--Cumhariyet 625 
~ nı ... 550 ~ " 
~ ~, Düz karma ,, 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

11 I 9 I 1935 iş Bankasmdao ıhomııtır. 
Santim Pene 

Hazır 6 15 Liret 
1 

9 75 
Ray~mark 1 97 1 inci T. Vadeli 5 74 
Frank" Fransız .. 

1 inci K. Vadeli 5 68 Sterlin "Jn~ili:ı ,, 624 
Hint hazır 4 90 Dolar "Amerikan,. 79 37 
Nevyork 10 50 Frank "lsviçre" 

DİŞ MA_CUNU 
v~ FIRÇAN.I zı 

• 

A..Li N~SiEli 
EC ZANESINOEN ALiNiZ 

. . .. ..... . 

t/CUZlsU/C.. _· OOGRlJlsUk 
110 5370 

Yazlık slne•ada 
Daima en güzel filmleri gösteren ve hu vesile ile kıymetli müda

vimlerinin bedii zevklerini tatmin etmeğo çalışan Adanamızın ycgdne 

eğle nce yeri olan sincmnmfide ünlü ve büyük rejisör ( Gezn Von Bol

vary ) nin vücuda getirdiği ve ( Joque Cotelnine ve Lüsiene Bnrcut ) 

gibi ili kıymetli Fransız Artisti tnrofından temsil edilen nefis bir film, 

Saadet yuvası 
Bu akşamdan itibaren göster ilmeğe bo.şlnnacaktır . Çok •güzel manzn

rnlıır ve nefis şnrkılnrla süslenmiş olnn bu eser mevsimin en iyi film

lerinden birisi olarak kalacaktlr. Fransızca sözlüdür. 

gP-lecek film : 
Edcard Allen Poe'nin meşhur romanı bütün dünyada binlerce satıl

mış büyük bir eser ( Morg Sokağı Cinayeti ) tüyler ürpertici bir mev

zuda fevknldde heyecanlı fılm. 

yakında : 
Çok güzel bir Alman filmi 

de bulunan bir piyono s~ ı,lıktır. Genç •··zlar •·al .. ba 
lstiycnlorin eski ndı Alman Co.b- DA D il 
rikosı rlay Huzani'ya müracaat 

ı~~nlcr.~00 6 - 6 l~~-----~----·--~---s_s_n ___ ~ 
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!)ayfa 4 

Adana Erkek öğretmen okulu di
rektörlüğünden : 

1- Mektebimizin 8 aylık Erzak mahrukat ve sebze ihtiyaçlu rı 
aşağıda gösterilmiş ve 10-9-935 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle münokasaya konmuştur. 

2- Tolipl ·ırden şeraiti anlamak ve nümunoleri görmek istiyenterin 
her gün saat 1 O dan 12 ye kador mektep idaresine ve ihale günü olan 
30-9 __ g35 pazartesi günü saat 9 da maarif müdürlüğünde toplana
cak komisyona yüzdo 7 ,5 teminatları ile birlikte müracaatları ilan 
olunur • 

Cinsi 
Ekmek 
Koyun eti 
Sade yağ 

Maraş pirinci 
Kuru f'asulya 
lstanbul makurnası 

)) Şer iyesi 
Zeytun yoğı 

Kesme şeker <yerli) 
Toz şeker (yerli) 
Tuz 
Kaşar peyniri 
Edirne peyniri 
Kuru soğan 

Patates 
Domates salçası 
Sirke 
Un ( **** yıldız ) 
Maden kömürü 
Meşe kömürü 
Sabun 
Arpa 

Erzakın 
Kılosu Cinsi 
45000 Yumurta 
13000 Yoğurt 

3000 Süf 
7000 Taze bakla 
3000 Taze bezelye 
550 Prasa 
650 Portakal 

1000 Karne bahar 
2000 Ldhana 
2000 lspnnak 
1200 Marul 
250 Karpuz 

1400 Patlıcan 

1000 Taze üzüm 
4000 domates 
750 Semiz otu 

1000 Taze fasulya 
1200 Toze bamya 

70000 Toze soğan 
8000 Kobak 
1200 Ilı yar 
8000 Elma 

12-17-22-27 5832 

Kilosu Adadi 
o 35000 

8000 
3000 

750 
500 

2000 

500 
2000 
4000 

10000 

o 5000 
2000 
4000 
6000 
5000 
1000 
:~500 

600 
600 

4000 
o 3000 

2500 

ÇIHebaa kaplıcası 
açıldı. 

Eğor Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane taş

ları &ğrılanno muztaripseniz vok ıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri hnetnlıklarına, muonnit ekzemalarn şifa verir. 
• 
Çi~e han kaplıcasına 

Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir • 1 ler 
ne kadar fennen '!Pbili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların t 5-20 günlük banyodırn soorn hamile kııldıkları görül . 
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktifıtesi dünyoda mevcut butün._kaı.lıcnlıırdan daha yük

ıektir. 

Çiftehan kaplıcasında 
Misofırlerimizin her dürlü ihtiyoçları düşünülerek lokantamızdıı to

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 78 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilithdn. 5512 

1 

/Ş 

( 1'ftrk Söztl ) 

Ortak arıyorum 
Çırçır topu yapan ,.e yaptığımı 

beğflndiren bir ustayım. Fakat bu 
iş için ldzım olan sermRyem ol
madı~ından yalnız sermayesi olan 
hir ortağa ihtiyacım vardır . Gö
rüşmek istiyenlerin eski bu~doy 
pazarında şerbetçi Mehmet Ali va
sıtasile usta 'l'urhan Özer adresile 
eramalorını rica ederim.5833 

1-3 

i 
~----------------------- 1 
Doktor Reşat 

Msmleket hastanesi kulak, bu 
run, boğaz mütehassısı Almanya 
nın Berlin-Lcıypzig Üniversite
leri seririyatından mezun. 

llernevi kulak, huğaz, burun 
ameliyatı yapılır. 

1 

1 

Adres : Abidin paşcı caddesinde 
Doktor Nacinin tedavi hanesi ci - 1 

varında köşe başınaa 
5691 19-30 

Adana müzesi direktörlüğünden: 
( 480 ) Liro keşifli müzenin ta

miratı yP.di gün müddetle ve pa
zarlık suretile münakasaya konul· 
muştur. Keşif ~e şartları anlamak 
istiyenlerin her gün müzoye ve iha· 
le günü olan 18 Eyhll 935 çarşam
ba günü saat dokuzda kültür di · 
rektörlüğünde trplenaca komisyon- . 
da hazır bulunmaları 5834 

ı 2- 13-14 - 15-1 7 

Adana asliye hukuk haklmli~inden 
No: 576 

Adananın Hacı Hamit mahal. 
lesinden 95 numaralı hanede Z ıl -

... .. 
·.... . .. 

-- -- ... . ..:. 

.. 

DAo~· 
BiRiKTiRE~ 
RAl-IAT bDb"' 

fikar kızı Makbulenin miiddea aleyh 
Adana Gaz paşa mektebi civarında 

20 numaralı hanede kadı Bekir 
oğlu Durdu Mehmet aleyhine as · 
liyo hukuk mahkem~sine açtığı 

boşanma davaşının cAreyan eden 
muhakemesinde müddea aleyhin 
ikametgdhı meçhul olduğundan 
davetiye kdğadının ilAnen tebliğ 

edildiği baldo gelmediğinden gı
yap kararının ilanen tebliğine ve 
muha'<.emenin 8 - 10-9J5 tari
hine müsadif salı gününe tamuna 
karar ver.ilmiş olduğundan yevmi 
muayyende müddeti kanuniyt1si 
zarfında itiraz edup bizzat gdlınesi 
veya bir vekili kanuni göndermesi 
eksi tokdirıJe muhakemenin gıya
ben icra edılecoği ve gıyop kara· 
rının bir nüshası mahkeme divan
nhaesino asılacAğı ilAn olunur 5835 

,- ,ti 
Fatma Dikmen ! 

Yeni istasyon caddesin- 1
1
-------·------------ "fi./. 

Belediye 

"'''"" de biçki, dikiş ve şapkacı- BelC!diye daire ve şubt-lerinin bir s flnelık ihtiyacı olan ° .,1 

lık yurdu • bua o çık olarak eksil tmrye konulmuştur . iğreti tutun P9r ,1 
liradır . ltıdi1' 

Koyit ve kabul muamelesine ı ihalesi Eylfilün 20 inci cuma günü saat on bı>şte Ue ~ 
başlamııtır. 5822 2-7 E ·· · d ı kt .. ,~ 

Vilayet daimi encümeninden: 
lcaJiye mahallesinde Kalağzade 

fabrikası karşısında Hususi idare
nin malı bulunan ( 102) metre mu
rabboı arsayı havi bir bap kerpiç
ten yapılmış (150) lira muhammen 
bedelli hanPnin mülkiyeti peşin pa · 
ra ve açık artırma ile satılığa çı
karılmıştır. 

istekli olanların 17-9-935 
anlı gür.Ü saat onda yüzde yedi 
buçuk pey okçalarih daimi encü
mene müracaatları.5788 

30-4-8-12 ,.---111-----.. f bu gece nöbetçi 1 
İ Eczane 

Kiralık ev 
Erkek Liıesi ve tütün fabrikası 

yanında Bay Mansur Bozdoğana 
ait ev kiralıktır. Geniş salonu, altı 
odası ayrı mutbabı , bahçesi ve 
bodrum katı vardır. 

içerisinde daimi bekçi olduğun 
dan görmek istiyenler hrr zaman 
görebilirler . 

Pazarlık ve mukavele i~·in Mez 
baha Nakliyat memuru bay ihsana 
müracaat etsinler.5803 3-6 

Doktor Ali Hıkmet j 
Yaz Gezisinden <lönmüştür.Pazar-1 
dan başka her gün hastalarını 
kabul ve tedaviye başlamıştır. 

AJres: Kayalı bağ - Seyhan 
caddesi. No: 81 5775 

11-15 1 
Kalekapı civaruula ı' 
M. Rif at ee-ta11~sidir 

... _ lllK'R ··-·-·· llWlt- --------·------

Adana Erkek öğretmen okulu direktörlU
ğOnden : 

Okulumuz öğrenicileri için münakasaya konulan 250 çift kunJııru 
10 gün müddetle uzatılmıştır. isteklilerin ihale gDolari olan 19 _9 __ 
1935 perşPmbe günü saat 9 dı KühOr direktörlüğünJe toplanacak 
komis1ooa möraoıatları. 5831 

~ncuınenın o yopı ocu ır. . 
1 

ri"" , 
ist ·kliler in şuı tnomrsini görmek üzere hnr gtin yozı !ş e ~ f 

ve ihale günü de saat on beşte Belediye Dııimi Encümeoıoe 1yl 
rile birlikte gelmeleri ilAn olu'lur. 5800 4-S---

• - . ",_, 
D. Demiryolları işlletmesttl ~ 

işletmemiz mıntukasında kapalı zarfla eksiltmeye ~.-~ 
Balast ihzar ve teslimi için aşağıda mevki, miktar va _111°~ 
dol ile teminatı yazılı iki kısımlBalastı v11rmeğe iı5teklı çı k• 
eksiltme günü 16 Eylill 935 pazartesi saat 10-30 za bara d• 

l . . Adorı• Bu hususa ait şartname ve mukave enome proJe&ı ,; 
müCettişliği kalomind'} ve Fevzip!lşa<la şubo şefliğinden pa 

bilir . . 
Her ikisi ayrı ayrı olup ikisine bir istekli kabul edıhr · 

2490 No.lu kanun mucibi ve şartnamode yazılı istenilen '°8

1
, 

nemize nakten yatırılıp nlıno.co.k t•lmioat m ıkbuzu VJY9 fi 
ilişik formülde banka teminat mektubu ve fiot teklifı ni bS • 
eksil~mo saatinden bir saat öncesine kadar Adan.tda işlet~ 
liğine makbuz kurşılığında vermeleri ve postıı ile gönderi 
bu saate kadar bulundurulmaları ve eksiltıno saatin Je de 
işletmede hazır bulunmaları . 

K. M •tre Mevkii 
421 -000 Ceyhan 
58-000 Eloğlu-N ırlı 

Muhammen 1 
Balas\ miktarı beıleli Te11110' 

3300 M. 120 K. '-97 ~· 
4000 » 1 20 )) 360 

5830 

Adana Türk 


