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-- •• Havalanmız ! 
Düşman uçakldrınrn ır hdidi al-

1ındadır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım ::rektir. 

• 
ADANA : GONLOK GAZETE ON IKINCl YIL - SAYI 3327 

Adanayı tanıtmalıyız \Tarım bakanımız ı 
eı -- GUmüşane bağ ve bah-
elden klavuzun ve onıın ardın· \ çelerinde inceleme-

,. da tarihinin basılması gerektir. lerde-~!'lundu 
~ ........ Gümllıane : 12 (A.A) - Do · 
~ ''1• tanıtmak yolunda a - Bunu başracak olanların ~ulu· ğu illerinde bir araştırma gezisi 
r •dınıların boşa gideceğini nacağına şüphe yoktur. Göniil yapao Tarım bakanı Muhlis Erk -
~~hrddı§ iddia edemez. Şu bu i~in biran önr.e bışarılmasını men, yanında bulunan tarım ban-
~.~ ıöyliyçyimki , Adana· istiyor. kısı genel direktörü Kemal Zaim, 
ı, 8§ka yerlerde çok iyi o- Bir çok illerden bu buıuıta orman grnel direktörü Fahri 

~.:111 11111 ,J ,. ğildir . da geri olmadığımızı isbat etmek Ve diger zevat olduğu lialde don 
tQ ~ altı yıl Uoce buraya gerektir . Gümüşaoeye gelmiıtir. 
•it •na ıöylenil eu sözlerin Adana tarihine gelince; bunu Bakan C. H. partisini , şarbıy 
·,~'da idim: Adananın ak yapabilmek içia bir çok matcryel lık ve ııevini grzmi§tir · Muhlis 

d.ıı •n, kertenkele ve yıJao - lere, vesikalara ihtiyaç vardır. Erkmen meyva ağaglarıoın islibı 
dtr ' Yatıoılmız ve baranıl Arapça ve Freokçe yazılan ki· ve meyvalarda olan hastahklar 
~e sıcaklar yaptığından, taplar gözden geçirildikten sonra için ilimizdeki uzmanın yaptığı 

- ""1Ycıinin düşüklüğün · bu iş başarılabilir. itleri gözden geçirmiş, bağ ve 
, "' boylu bahsetmiş - ilk, orta, yeni çağlardaki Ada bahçl" lerde incelemeler yapm ış 
~ nanın Ç<'hreaiyle yiıminci yüzyıl tır · ' 
~~'1nur, gideceği memle - araeınrlaki Adaoarıın çehresi bir- Trabzon : 12 (A.A) - Tarım 

t loda tanıdıl&.larındao ve birioin ayoi dr~ildir. bakanı Muhlis Erkmeo, beraber 
gi~lhnlırdan, biraz dıha Ulusal aavııta Adananan, da· leriodekilP.rle bugün Gümüıane-

'ıtt trelc kitablaıdan bilgi ha genel ola rak Çukurovanın la- den §ebrimize geldi . Urey, baka· 
-, ~ hlıı1r . ıarıkh çoc.uklarıoıo yarattıklara nın onuruna bir şöleu verdi · Ba-
~'"Uıfar Y•zık ki sôyJenilen büyüklükler uüutulmadan, o rta kan; dÖ• t gün Trabzon da kalacak-

lr P .. " f eylcr Adaoamızın dan vr sik aları kaybolmadan ya• tır. .. 

llıurıü göstermekte n çok 1:ılmahdır. . Jnebo/uda 
~ 8eo buraya geldiktt' n Bu yurd işinde senlik ve ben· 
it llıa böyle olduğnrıu çok lık yoktur. Dünkü ve bugünkü 

çtbtden aoladım . Bana Adanayı tanıtacak tarih kitabı, en 
,:•nlı§ tanıyanlara karşı çok isteklerimizden biri olacktır . 
'dll!Jaktan başka bir dnygu Kastamonurıun, Kırşebrin, Bur· 
~l~ • sanan, lzmirin, ErziDCILlD tarih-
' •llerfo kr.ndilerfoi tanıt· leri yazılır ve ellerde okunurken, ' ~:~nd• bir çok f edakar çok d«:jerli olacatında en ufak 
~ t •ndıklarını duynyo · bir şüphl'miz bile olmıyan (Ada· 
'\ lb na lRribi) nin seve ıeva okuaaC• · 

, ihalti tarihlerini y.z. ğını ve göğüsler kobuarak kar§ı · 
~ ~ ller , klavuzlar bastı· laoacağtoı söyliy~bilirz 

t....':P 
11~ gibi tanıtma yolu- Biz, Adana kılavuzunun ve o· 

.. , luyorJar . nun arkasından Adana tarihinin 
~ Çılcınlar bir yerde u yazılarak basılmasını içimizin de-
~ e_a oturmadan ayrılmak rinliklerinden gelen bir istekle 
._'hede kalıyorlar . Az bekliyoruz! 
'-1 Çok faydalanma istr ği 

L. •r B' k "il'd 1•yııızdır . ır aç 
1~ ... ~ en geuiş bilgilerle döo· 

"Ilı b ~l . azırlamak zamanı 
~ dı, ve lıotli geçiyor 

S: ~dan•cnızı, Türkiyer.io 
'M bi elen bu güzel parçası-
'~ surette tanıtmak , 
ı._ 11 kafas ın da ött dtttı be· 
L, t bulun k " t·· d " -Qll•bti .. an o u uşun 

'dtt tun silmek isteğini 
. hııyan hiç kimse kal· 

'tııı. 
~ı. c,k iAl • - ı· "te ~ cıın en onem ı 
'~d 81'alıyabiliriz : 

ı....· ~~"•oın tarihi 

~ h..~a lılavuzu • 
'•" ·1•rdan başuı fabıl e · 
ltt, ~dnna klavuzu ,, dur. 
~t d1

C•hedea bilgiyi top 
1 t'" · ı "ttl lfı dir . Bu hususta 

t~ekı .... b . . t:r ue oıa gıtmı-

f 'tı ~ 
~'d•lae Yerli gezğinler bun· 

dota Qdıldarı gibi yurdu · 
~, Y•ıı · ı ı e faydalanmış 

Ö Kemal Ağar 

~~---------·----------~ 
Muğla da 

Üzüm ürünü çok 
bereketlidir 

Muğla : 12 (A.A) - Darı ürü· 
nü yetişmiş ve biçilmeye ha~lao
mıştır. Kurakdau bu üründe zarar 
olmuı ise de örün son yağıştaıı 

fayda görmüıtür. Bu yıl bu ilrüo 
gl" Çeaı yıldan yüzde 10 tksiktir. 

Bu yıl üzüm yılı dense yeridir. 
Geçen yıldan pdc. fazla üzüm ye · 
yetişmiştir. 

Sovyet Rusyada 

Kiyefde manavralar 
yapılacak 

Moıkova : 12 (A.A) - Kiyef 
bölgesinde yapılacak siiel mRoev
ralarda bulunmak üzere Frarısız, 
İtalyan ve Çekoslovak süel salkıt
ları {heyetleri) Kiyefo gelmiıtir. 

~eşrin 1935 Pazar günü ' 
~·~ t~'lll"tnenıurları sayım kontrol memurları, bu işle 
~~ bın ~tunlar, büyük ve küçük işyarlar, sayıma 
tt~k .~ün yurtdaşlar ve yurlda oturan yabancı-
~ 0devle yükiimlüdürler: . 
e 6. 
~eksik, ne bir fazla 
t~ lal 

Usunun sayısını doğru çıkarmak .. 
Başvekalet 

istatistik Umum Mı1dı1rlılğii 

ilk elma ürünü törenle 
vapura yükletildi 

lneholu : 12 (A.A) - Bu yılın 
ilk elma UriloU hug6n töreole va· 
pura yükletilmiıtir. Bu münasebet 
le vapur donanmıı , elma yüklü 
kayıklar düdüklerle selamlanmı§· 
tır. 

Bu yıl elma çok bereketlidir. 
Yafa, Berut, İıkeoderiyeye gönde
rilmektedir. Her hafta brşbin san · 
dık sevk olunacağı tehmio edili-
yor. 

Şbinkarahisarda ka
nara yapıhyor 

Ş. Karerahisar : 12 ( A.A) -
Uroy tarafından yaptıulmakta olan 
mezbaha kurağının temel atma 
lörtni yapılmışhr. 

lzmir panayarı kapandı 

İzmir : 12 (AA) - Arsulusal 
İzmir panayırı düo gece "8panmış 
ve bu müoasebetle panayır komi· 
mitesi tarafuıdan üç~üz kişi!ık 
bir .. ölen verilmiştir. 

Bulgaristanda yani böl
geler kuruluyor 

Sofya : 12 (A.A) - Bakanlar 
kurdu Tırnave, Kırcalı, Cumaiba· 
lada üç idare bölg~si kurmağa ka· 
rar vermiştir . Buralarda bölge 
hakyt'rleıi de olacaktır. 

Romanyada örfi idare 
uzatıldı 

Bükreş: 12 (A.A) - Örfi ida 
renin altı ay daha uzatılmasına 

karar verilmiştir. 

Yunanistan da 
Yakında kabinede de

ğişiklikler olacak 

Atin• : 12 (A .A) - Gazeteler 
yaknıda kabinede bir değişiklik 
olacağını ve hükumetin bu suretlr 
kraldan tarafa daha çok mrylede· 
ceğini yazıyorlar. 

Bazılarıoa güre bu dt-ği9iklik 

Paaayotakos lıadisesinJtn sonra 
general Koodılisi kabineden uzak· 
!aştırma amacıuı ,.güdecektir. 

Atina: 12 ( A.A) - Knlhk 
için yapılacak olan genel oyun ta 
rıhi 27 iiteşrin olar1k tesbit edıl· 
miştir. 

italyada moratoryom 
-- c;yh;;;-ıuıberlerl 

Şebeke yakalandl 

lngiliz tecimer ve endüstricileri şimdiden 
İtalyanın siparişlerini almamağa başladı 

• 

İngiliz dış bakanının son 
ita/yanları fena halde 

diyevi 
kızdırdı 

Ceotvre: 12 (A.A) - Uluslar 
soıyetesi bu ıabah toplanmıftır. 

İngiliz Dışbakanı saz ılauk 
sosyt te tarihinde hiç bit· an ıh hu 

kadar zor olmadığım söylemiş, dev 
Jetlerin kendi e moiyetleri ve mü 
dafaaları ve genel barııa karşı 
mesuliy~tlerioi kaydedecek ulus· 
lar sosyetesi yükenlerinin yükü· 
nün daha Pğır bit bale geldiğini 

işaretle demiıtir ki: 
Bu yük taşınacaksa müştere

ken taııomak ve t ğer barış için 
teblikt-y~ atılmak lazımsa yioe 
buna da mü§leıeken atılmak la 
zımdır. Mü§terrk emniyet birkaç 
devletin gayrdiyle kurtarımaz. 

BakanJ Uluslar ıoıyteei nin ne 
olduğunu izah ettiktt n soora ba· 
rrıın teşkilatlanmasıoı ve harbin 
uzaklaşmaşıoı ifade eden müşte
rek emniyetin bütilb pakt ve an
laşmalardan dogan tekmil taah
hütlae kesin ıur,ltt riayet edil 
mı.-ıini tızammurı tttiğioi ilave 
etmiştir. 

İngıliz Bakanı bazı devletlerin 
sılahlanmasını işaret ederek sa 
Va§ ruhunun bi r çok yerlerde beş 
kaldırdığınt söylemit ve barıını 
tehlikeye girmesimn herkesi teh· 
dit ettiğini kayıdla Uf us Is r sos· 
yctesiodt"ki bot yeı lerio faılalaş 
masını temenni cımiştir. 

Bakan, logiltereoin pakt ta
ahhütlrrir,in ifasında biç bir dev
ir t öoüode gücü yf'ttiği kadar 
irgilmiytcrğınini teyit etmiştir. 

Cent.Vre: 12 (A,A) - Beşler 
kom; tesinio diln akşamki konuş 
malarıııdan ıoora Uıuslar sosyete 
8i çeveoleri bedbin görünmekte 
dir. 

Koru he B ıı şkaoı aı kadaşlaıına 

İtalyaıı delekesinio meofi bir du 
rum takıodığını ve İtalyaoıo istek· 
lerini teşrih etmekten çı-kiodiğini 
söylemiştir. 

Paıis: 12 (A.A) - Cenevre
den bildirildiğine göre, Mussoli
ninin Habeşistaoı sucl işgal altma 
almak hususundaki projesinden 
vazgeçmi§ görünmem~ktedi. 

İngiliz delekcsi İtalyanın al
d ığı durumdan doll\yı komitenin 
oekadıtr feoa bir vaziyette 
kaldığını teıbit etmesini, Laval 
da bü•üu teş,bbüslerin arkası alın· 
madan kat' i bir karar verilmeme· 
sini de işaret etmi§tir. 

Adisıbaba: 12 (AA) - Habe
§İstan hükumeti lta'ya eJçili~inin 
clçilık binasını muhafaza için bir 
bölük asker gttirmeıine izin 
vermiştir . 

Londra: 12 (AA) - Finans~l 
"Times,, ile "Deyli Herald,, gaze
teleri İtalyanın tecimsel borçları
uın ya,unda tecil ediltceğinden 

kor kulduğnnu yazıyor. 

"Deyli Herald,, cfiyor ki: 
İngiliz ttcim~r ve endüstrileri 

arasında Mussolinioio bir mora
toryum ilanına mtcbur olacağı 
kacaotı vardır. 

Bunlıırdao bir çoğu İtaJyan 
ıiparişleriui kabul etmemektedır· 
ler. 

Londıa çeverıleri c4iln İtalyan 
Bankaııoın iskonto fiatını yeni· 
den yüksı:ltmrsini bekliyorlardı. 

Londra : 12 ( A.A) - 0 Ti-

mes ,, gazete•inin haber aldığm• 
göre Fı ansız elçisi , İnğiltere hü 
kumetince Cenevrede takıoılan 
aıimkar hs ttı hareketin Avrupa 
için Çıode ve Lilhı Psa Avusturya · 
ya karıı bir tecavilz Yukuunda da 
muhafaza edil ip edilmiytceğini 
dış bakaolığından sormuştur . 

Kap : 12 ( A .A ) - S"mue) 
Hııore'ın Cenevredr ki dünkü söy· 
levi bütüo mcml l" kette iyi kar•ı 
lanmıştır . 0 Times ,, gazetesi 
diyor ki 
fnğiltere hükumeti İtalyayı zarar 
verecek dütüoce beslemekle itti · 
bam edilemez . 

Cenevre : 12 ( A .A ) - Arj•n· 
tin delegesi uluslar sosyetesi 
asamblesinde Bolivya-Pıraguvoy 
har l> ioin durduğunu resmi olarak 
bi ldir1n i ş ve aolaımaılığı kökün 
deo kaldirmık için Buenosayres· 
de girişi len konuşmaların iyi bir 
yoldan gittiğini bildirmiştir . 

Hollanda delrgesi uluslar sos· 
yl"tcsinio ekonomik ve soıyıl 

olanlarda bir çok başarılar elde 
ettiğini f ak.t ıilibsıılanma ala · 
moda hiç bir şey yapamadığını 
kaydettikten ıonra HoUaodan ın 

uluslar ıosyett8İne bağlılığını ve 
sosyeo:te p;aktına göre keudisine 
düşen ödevi y ıı pac,.ğıoı söylemiş 

tir . 
Yıllardanberi hiç bir İngiliz 

mümessili İngilh·.zenın Avrupa 
kıtası üzerindeki arsıulusal yüken· 
leri saydırmak hususundaki ödev· 
lerini bu kadar açık bir şekilde 

l.anımıı değildir . 
Cenevre : 12 ( A.A ) -Lival 

ile Samuel Noare düo akşam 
uzun bir koouım• yapmışlardır . 
Bu konuşmada yaloız Habrş aola§· 
mezlığı değil fakat ayni zımaoda 

Tuna ve doğu paktlannın imzalan
masını t . ~arlayan 3 ıubat İngiliz 
Fransız koaferansıoJo görüşülen 

Avrupa barı§ı ile ilgili meseleler 
de mevzuubabıedilmittir . 

Günün en öntmli badistsini 
l t> şkil edt ıt düukü diyeviade Sa · 
mucl Noare bilhassa kollektif gü
nnlik mrseleai hakkanda izahat 
vermişti . 

Cenevre : 12 ( A·A) - Dün· 
kü günün h9d ı sesi Semurl Noare 
oin söyltvi olmuştur . D<'nilcbi
lir ki bu söylev Cenevre çalış· 

malarıoa , andl11şmaların1 riozi 
düsturlara . bağlamak ıurttiyle ger 
çek bir başlangıç olmuştur . 

Cenevre: 12 (A.A) - Asamb
le bugün gr n r l görüşmesine de
vam etmiştir . Felemrnk mürnes-

- Gerisi ıiçiincü say{ ada -

~-------·---------~ 
Alman yada 

Yeni kura efradı silah 
alt.na ahnıyor 

Berlin : 12 (A A) - Almanya· 
rla birbç güne kkdar kura efradı· 
mu ilk sınıfı silah altına çağınla 
caktır. 

Bir Alman gazetesi bu çağrıl
ma yeni Alman ordusu teşkilatı
ma ikmal edilmi§ olacağını yaz· 
mık tadar. 

Ceyhan : 13 [özel} - On giia· 
denberi Adana , Tarsus, Ceyhan 
köylerinde ve kenar mahıllatta 
hırsızlık yapan ve birçok ev eua
sı At ~ıe merktp çalan 6 kitilik , . 
bir şebeke dün Jandarmalar tara· 
fından yalulanub tevkif edilmiotir. 

Ça ldıkları bütün eşyalarla bir
likte yokalanaoıp bu şebekeninin 
daha bir çok ukadaşları olduğu 
anl11şılmı§ ve bunlaruı da takibine 

çıkılmıttır. 

Poliste 
Bu gece fabrikı yaaındald 

Kayserli Haııanıa kahvesinde yir· 
mi b~ı kuruşa kumar oynayan 
Musa ile Muharrem c6rmümq
hud halinde ve delaili cürmiye ile 
yakalanarak adliyeye verilmiı ve 
kahve de kapatılmıştır. 

Bir sarnaşıklık 

Bu gece sut 1,30 da Ayde
mir maballuinde Mabmudun e 
vinde icar ht oturan ve kocasız bu
lunan ALdulralaman kırı11 Fe
rideyi ayni mahalleden Cemil ve 
Süleyman namındaki iki adam 
cebrea bir teahahğa götürerek 
fenalıkta buluodukları ııraJa 
cürmü meıbud bal inde yakalana · 
rak hak yerine teslim edılmişler · 

dir. 

O da ya/\alandı 
Geçeoif ı- hir kulübeyi açarak 

içinden alit ve cdevit çalan Yuıuf 
bngüo çaldığı etyalarla biılilcte 
cllrmOmrıbud halinde yakalaamtt· 

tir . 

Amerikada grev 

Polis grevcilerin üzeri
ne ateş açtl 

Mionepoli11 : 12 (A A) - Ame 
rika çelik fabrikası yanında Po 
Hıle grevciler araaıoda bir çarpıo
ma olmuı ve iki kiti . ölmlttlir . 
Onbeş kişi dı- yaralanmıştir. Polia 
beşbin grevciyi dağıtmak için •i 
latıcı bombalar kullanmıı ve felcat 
muvaffak olamamıştır . Bunun 
üzerine grevcilere attş açmağa 

mecbur kalmıştır . 

--------· ---------
izler : 

Kaldırımda bir 898 ! .. 

Ömrün bahçeainde goller 
açar. 

Cüllerde üç renk; güllerde 
üç koku, ömür meveimlerinia ae•
bolüdllr. 

Bir çocuğı.ın ak avucu ilk ko· 
ku ve ilk renk sayılır . Sun renk 
ve ıon koku, önde gidenlerin 
matemine ağlar gibi bulutlarlı 
kapanık, toprak kokulu .. . 

§ 

Uzak, yakıo, kalın ve ince ses
ler duyulur . 

Çalgı ve sarhoş ıuleri, aaloa
la meyhane araaıoda mekik do
kur . 

Nal ve top sesleri , ufuklardan 
uzaklara yükselir • 

Akşomın alaca karanlığında .. 
Sabahın mahmur ve nemli yllziln· 
J~ ayak sesleri kaldınmdan yol· 
lara doğu uzanır .. Yollar, öm· 
rün dikenli güller açan babçeıi· 
ne ... Kopardığı yaygarayla bil· 
yük kütleyi ömrün biçliğinP. inan· 
dırmağo uğraşanlaran boı iddiaaa• 
oa idealiıt bir tez Ctvap verir : 

- Kaldırımda bir su ! .. 
Tarık And 
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Ttlrk 6Sd 

koruyahm 1 Kılavuzun içinde 

~~-------·------~~- Ş e h i. r D u y u k 1 a r ı 
1 

v-eniQraoıer 
}'azlllı : Enver Belırıan Şapolyo 

!-..-~---------·----------------.... Kökler Ustil'cll T&rk ülkesi taribiğ aollarla 
dolu bir hazinedır . Bu anıtları 
maddiğ kıymetleu olduğu gibı, 
maneviğ değerlC"rİ de yü s ktıt. 

Bu anıtl1r, güzel s nnt , meden } rt 
tarihi ve ırkımızın t-in g çını 
ıini ögretmek dolayı i d ' 
ildir . 

Uluılarır. kültür ib 
ne taribiğ anıtlari l okun 
caalı belg~ler bu an ti r Jır 

Dünya uluslar, yaz ı ' ya ı· 
•iZ, sanat bakımı an vey c o· 
nfit değerlerinden dolayı Lütüu 
mıncviğ ve m ddiğ m d niyt>t 
emerlerini müzelerde toplama ta· 
dırlar . 

Müzelerin lSnemi pek büyük· 
tBr • Müzeler uluslctrın m vıg 
değerini uttırır ve med ı i se' i 
yenin yükselmesine ) ardım eder. 
Sununla beraber müzelerin, halk 
eğitimi üıerinde yaptığı etkıler 

inkar edilmiyecck kadar büyük 
t4»' . 

Hangi ullls, geçmişi iyi tanı 
fDr88, o günkü :medeniyet sevi. 
ye.ioia geli .. ıw' ni de takip ediyor 
demektir . 

Dlnyanın eıki ataları olan ve 
ilk medeniyet ıtıkların1, yer yüzü· 
•e .. çan T&rk'ün tarihi pek en
gindir, yayaldığı ve etkisi altında 
bıraktığe alaa pek genittir • 

Bu kadar eeki ve genit bir 
medenİJet çevreıi yaratan Türk 
tarU.i ' bu röa• kadar d.r bir 
ıörüıle uf ıltılmıfh . 

İlk defa, " At.türk ,, Türk 
tarihlerinin enginlerini , yüksek 
d.eteriai, bütün bllyllk medeoiyet· 
ferin ataaı olduillDU • yüksek je
niaile HZdİ . 

Türk uluıuaun:maneviğ dtğe· 
riai 1ükaeltmek, yeni nesli daha 
bily&k inanla ileri götürmek için, 
Tlık&n böJüklOğünü tarih bakı
mıadan iıpat edenlerin -önüne 
dlftl. 

O, neye girifti iıe batardığı 
pbi, Tirk: tarlbinin üıtüne ylz 
yıllardanbdri aerili örtüyü de Ata· 
tlrk kıldırdı .. 

Türk devrimi, yeni nesle ileri 
ıiditi göıterdiği gibi, bir de geç. 
mite hakan bir pencere açtı . 

Kamalist gençlik kültürel ve 
ilimıel alandı hızlı giderken ken· 
di taribini de unutınıyacıık, bü) ük 
lna•la geçmişini araştıracak, ata 
laranın bırakmıt olıluğu derı ri bü
JÜk eserleri de yazarak, ']ürkün 
bil1üklilğünü bütün in ani ra ta
nıtacaktır . 

Atatürk bu ülkO il d r kı , 
( Türk Tarihi Tetkik Cemı · 
yeti ) ai Ankatnda ku d , 
yol göıtericıliğı '\ u 
jıyle. Tüıklük }Olu da ç l 
rı ba§ına top adı 

Türk T•rıhı Tetkık C 
Türkün engin v } u gt 
ai,:bütOn maaev g kıyın 
meyd.ana çıkarmakt dır . 

Bu büyük i§İ, cemi} t n 
nız kendi 'başına yapm sı i z 
zordur , bütün uıiıletin k ndi a 
rihine yardımcı olma . hu gay 
de çahıanların işlPrİnı kolayla ta
nr, bunua için bütün halkın, keo 
di tarihinin .koruumasıua ve ya 
sdmasına yardımı Hizımdir . 

Bu da dört 'ekilde oluı : 
1 - Basma ve el yazsı ki

tablar. korumak, 
2 - Tarihiğ anıtlaıı korumak, 

bozulup yılulmalırıom öoüue geç· 
mtk, 

3 - Etnoğnf yı müzelerine 
girecek halk maddiğ medeniyet 
eıyalannı derlemek . 

4 - Halk bilgisi der lemele
rİDe çalaımık .. 

• * • 
1 - Tatib ilmi, vesikalirı 

.. ,tırmık earetile meydana ge· 
lir . 

• Bu '\esikalar da yazılı ve ya
zısız olmak ÜZP.re iki kısımdır . 

.Uu '\Csikalar da iki guıuba 
ayrılmaktadır : Biri kitab balio
d ya ılı Qlı la , ikincisi de a 
çıkta v ~ topr k altında bulu· 

Fakir yavrularımız Smıflara aynlan lokantalar arl'lştırrnaı.r 
Çocuk es·rgeme kuru- 2s .. _

1 
,.,

11
111 ,,,. 

mu tarafından sünnet Yenilecek Ve İçif eceklere Ur&y (Ak) kökünde ı• klll'k (el 
Biri - renk, öteki -

1 

tu ç nkır, demir, taş veya 
l rdır kı, bunlara 

ettirilecek tarafından narh konuldu• HYH). ") .-"' 

Beyaz kuıılıi1 .< :1ıd•l..,..d 
(•i) ağzayanlar vır, ( ibi. nı m kt dır. 

d ikı ç ttir : Yaz.ılı 
r, y z s :t: ıtl r . 

ı ı anı l r, taş veya tuoç 
ubürler, armalar, 

Y z ıtl r ıse mimariğ e-
erl , il hl r, çömlc.klcr, kap 

)ı yke r r · 
Buol rıo b zılorı güzel sanat 

ba n çok luyınetlidir . Ba· 
zılan n , hır ırlcuı ncvıui sapla 
mak b kımıud n değeri büyük
ıur . 

Buauo içın \ esikalar yalnız 

güzı-J sun t bakıoıanı;lan değer 
vermemeli , ıliwsel hakımrnden 

dcgcrleıinı de g()z önünde h•lma· 
Iıdır . 

Onun içındir kı , )'t'r altından 

her çıkan ufak veya büyük par 
ça e:serlerirı ayrı ayn değerleri 

vardır · 
Bu gibi eserl~rc rastlıyan he· 

men bükfimct işyarlar ına, eğer o 
şehirde müze vars hemen müze
ye teslim etm<'lidir . 

Bu ış, Türk olana boıçtor . 
Türk devriminin bir vasfı da, ata 
eserlerini yıkmamak , oalara li
yık oldukları değeri vermektir . 

El yazması kıtabtarı bozul 
maktan korumak Jiizımdır . 

Bu el yazması kitabların için· 
de Türkün ne b yük kahraman
lıkluı ve Türk kültürüne yardım 
eden nice b'Uyükleri hayatları ya · 
z ı lıdır . 

Bu gizlı hakikatleri tekrar cao· 
Jand ı1 mak, Türk olana büyük bir 
borçtur· 

2- Tarihiğ aDıtlıra bozulub 
yıkılmaktan ~orumık: Türk yur 
du, büyük med eniyetlerin kayoağı 
ol muştur. Bunun için Türkiyenin 
her köıesi ve yerhı altı sanal a 
nıtlariyle doludur. Değeri milyon
lar olan bu eserleri' y11lardıo beri 
avrupalılar Rat ın almak ve çal -
mak sureti) le Türldyedco kaçırıp 
kendi müzelerine doldurmuşlar
dır 

Aıtık gözümüzü açalım , bu 
eserlt>ri ç dumnyıp, krradi müze 
leri ize göndermeğe çalışalım, 

u ::ır Liz.im ~ahsiğ mallaumı:ı 

d - 1 Bu.tün türk mili tiniodir. 
ll J ı oıum k ulus::ıl bir vnzi 

ı bilgis'z eller, bu rser. 
p rdığı eve te

l .bunlara d 
bize bo ç'uı. 

ti anar, müze
te, o miJIC.'tin 

) ükseldıği e 
n işte de ken 

rn lı , bütün tarih ve
ı " at ıuıdan kel n 

eseri ıi orum lıdır. 

3- Et 0 0 1 fy üzderiue gi-

Şehrimiz çocuk esiıgeme ku 
ıumn taıafından fakir ve kimsesiz 
ynvı ularımız bu ayın 27 inci euma 
günü sünnet cttirilı ceklerdir. Bu
nun içio kurum çok zeııgin bir 
proğram hazırlamaktadır. 

İyilik yapmağı sever saygı 
dcğrr zeııginleıimizin ; şehit ve 
malfı l gaıilerimizin yurda ema 
net olarak bıraktıkları kimsesiz 
ve muhtaç yavrularımız için ku 
rumurı tertip ettiği bu hayırlı İfe 
ellerinden gelen ya1d1ma da uir· 
g«'miyeceklerine biç §üphe etmi· 
voruz. 

Su ve gazozlar m.,aye
ne ettiriliyor 

Satılmakta olan kaynak sul•rı, 
gazoz, un, y11ğ, sabuo gibi Şf'yler
deo oümuneler ahnmıt V\! tahlil 

1 edilmrk üzere kimyahaneye görı 
deıilmiştir. 

Un numuneleri Bakan
hğa gönderildi. 

Şehıimiz ve Ceyhan fabrika· 
larında çıkab unlardan birer par· 
ça nllmunelık un tablıl ettirilmek 
üure uğlık ve ıoıyal dirr k törlü 
ğünden Bakanlığa gönderilmİ§tİr. 

Doktor Ekrem Tok 

Sağlık ve ıoıyal Bııkaolrğı ge
nel iıpek terlrrinden Doktor Ek. 
rem Tok dünkü ekıpresle Anka· 
radau şehrimize gelmiıtir. 

Mutemet KAşifin 
duruşması 

Zimmdine para g•çirmektcn 
suçlu ve me,·kuf ıehrimiz tohum 
arıtımı durağı eski mutemedi Ki-
7ifin duruşmasına dün öğleden 
önce ağır ceza ·hak yerinde de 
\ 'Om o!unmnı, ıOpbeli ve mOıte. 
rek zimmetleria keıin olarak sap· 
tanıp bir r•porla bildirilmesi için 
üyel<'rden Necip Uslunun baıkan · 
lığında ceza evi direktörü Hilmi, 
asliye hukuk bakyeıi beş yazganı 
Osmın ve genel savımanlık yaz 
ganlarmdao Kemalden mürekkep 
bir bilgiç heyeti atanmt§ ve du 
ruşma, 4 birinci t e şrin 935 tari
taıibir:e bı ra kıtmııtır. 

Fabr4kalarda doktor 
bulundurulacak 

f;'abtikalarında doktor bulun
durmayan fabrikalara sağlık ve 
sosyal direkt6rlüğünce birer dok
tor ııandırılmııtrr. 

Hu surrtle doktoru olmıyan 

biç bir fabrıka bulundnıulmıya· 

caktır. 

Fabrikalardaki sıhhi ltşkilit 
da a} rıca kontrol ettirilmektedir. 

ıec b. halka nıt nınddiğ medeni- --.... --~-..---... ~---
y t e 1 rı, h 1 Mnatın aid C· aid e§yalan (Etroğııfya) müzele-
s rlerdir Bu ar el ışleıidir. Hıllc ı~riııe toplam.k lazımdır. 
endı san t.rnhunu, bu eserlerin 4 Halk bilgisi derlemrle-

üıeriuc döl müştür. Halkın mane- rirıe ça lışmak: Halk bilgiıi der-
viğ değeri bakımında11 halk tşya lemflcri de balkın diliqde şifahi 
ları da pek kıyın tlıdir. Bunlar bir şekilde, a~ızdan ağıza yaı~ 
l olur işi ri, çömlek i§led, saraç makta olan destaular, hurafeler. 
iş'eri, dfm"İr jşleri gibi eşyalardır, adetler, lrnım r.lar, m ... ıı., va d 
Sanaııla , siHihlar, mı11gallar, ha- sanrleHlır. Bunlar da bugüııkü 
lılar, dokuma rşyaları vuaire gilJi hayat şartlariyle kaybolmaktadw 

Halk sanalına aid eserleri, hu- Bunları da toplamak, tüı k taribir e 
günkü medenİJCl pek insafsız bir yardım bakımından çok d, ğeı li-
f l'kilde kimseye er rulmadan silip dir • 
süpüıüyor, halk saııat esorleri bir İtte bu dört uas üzerinde ta-
daha yaılam•yor ve kıyboluyor. rihig ınıtlaıımızı korumak tiirk 
Bu ite çabuk başlamak ve balka olanlara en büyük bir borçtur .• 

~~-------··-----~~--. 
Ur ay encüme•ince §ebrimiz. bıt• iıyarlarıaı bildirmeleri il tai ) (aktaı _ aid•t) f ,rd*J I' 

deki lokantalar smıflara ayrılmış zımdu • ırdı il ~, 
S fi · 1 lokantalar Acaba (gün 8"' ' _. ~·-ve buralarda ıatılao yiy~cek ve ını ara ayrı an k ) ,.,... 

ıudur : ken mi ( aj - a o1ur. 
içi)eceklere naıb koaulm .. ur . Yeai otel lokantası fevkelide, Öyle olunco ıslı (ağ) k•'"'Mt" 
Kooulan bu aarbdan fazla para merkez' bizim lokanta ve şar Jo ( Ağ) köküod.- ya 
alındığı takdirde lokanta 11hipleri kaatıları birinci, diğerleri ikinci ket var. .ğ• b_,11" 
cezalandırılacaklardır. Bunun için ve bOtüo aıcı dükkioları üçüncü ( Ak ) kökünde •t 
halkımızm liıtelere dikk•t ederek sınıftır . Parklardaki lokantalar var. dt,il"'~ 
kendilerinden fazla pu• iıti· da üçüncO ıınıfhr . ( Ak ) yerine (ytk> 
yeı·ek olan lokantacıları uray ıa· Yemeklerin fiyatları ıudur : hareket daba a.çıktw. d, /it 

Birinci sınıf İkinci ııaıf ÜçüncO 'Sınıf ( Ağ ) yerine (yığ) il' 
Kuruı Kuruş Koruı öyledir. ~..,Wf' 
17,5 15 12,5 Et ve beJiD baılamalan, Ekl(ekrde ıait)l~.,ıı..ı-~ 

17,S 

15 

20 
7,5 

2,S 

ıo 

3 
2 

15 

12,5 

17,5 
5 

2,5 

7,S 
3 
2 

10 

10 

ıs 
s 

bilümum et yemekl.ri . yalaıı - g ırlt.,._- .ı 
Av, kümes hayvanlara cağız· Ancak 0 ıı..,O la•re~ 
etleri , et ıekar1lara . bu b.rfler::le bu kırııtola"', 
H11mur yemekleri , b& aramıyacığ~ · çeakl 8'1~ 
rek, etli ıebzeler, etli, ıeeli barf!er gletırİJO; •,.... I'....., 

'

u çıkar ki ekler.de.( • d• ır· peynirli yam'11ta tava- ocllı 
ları . gibi ıesli dejit11nı ,ı 
Biftek , rozbif . nüanı vardır. kd ,_, 

Ak k&künd•• çı 
Kaş1r , beyaz peynir 1 saıer. .. f 
ve salatalar . Akmak - cerey • kd {~ 

2,5 Haılanmıt yumurtanıa AkılD , akın~ ılıl:kı:ı f ,., 
taaeıi . ce ) akkıa ( ıebs ) ....ı 

5 BilOmum meyveler • mail ) • _.t. ( _.,~ 
3 Bir fİ§e iyi su . Ak11mak - •111 

2 Ekmek . nok:eıa ), • ) 
a6z &nünde tdlmıları liıımdır. Aktarmak ( tıklıP • • f d• • 

Tarama 870 ıa.'I ~ ,k•'' 
Halkımızın yukarıdaki fıyat listesini 

Kooperatif idare 
heyet; 

Kooperatif idare heyeti; dün 
İlbay Tcvfık Hadi Bayaal'ıa bı§· 
kaalığıada toplaomıt ve bazı mt. 
aeleler Ozerinde göriifmlişleıdir. 

Kamunlarda posta 
teşkil Ati 

ilimizin poata teıkiJitı bulun· 
mıyan kamunlarıada, yakında 

posta teşkilatı yapılacağı haber 
ahamıthr. 

Merkez hUkQmet 
doktoru 

Kütahya hükumet doktorlu 
ğundan ilimiz hükümet doktorlu 
ğuna atandığını yazdı~ımız Maz
har Cemil dünkü ekıprule ıteh 
rimize gelmiş ve yeni ödevine lnt 
Jamışıır. 

Köylerde numaratej 
işleri 

Bir kısım ilçebaylarımızıa nu· 
mr rataj işlerini yerleıinde ince· 
lemek üzere kamun ~e köylere 
çıktakları haber alanmıştır. 

Konya ö~retmen 
talebeleri 

Konya öğretmen okulu lale· 
lerinio ıebrimiz okuluna verildik 
Jeri Bakan laktan kOltlir direlıtöı lü· 
ğüne bildirmiıtir. 

ea, öOretmenterln 
toplan tası 

Şehrimiz ilk okul bıt ljret
menleriyle iıptkterleri 16 eyHil 
pazartui gftnü saat dokuzda kOI 
tür direlıtaro Yunuı Kazımın baı 
kanlığında bir toplantı yapı 
caklaıdır. 

Bütünleme sınaçları 

ilk okullarda bOtOnleme ıuıaç· 
lar• 20 - 30 eylôİ arHıoda ya
pıalacak ve bugü-Jerde bitiril~cek· 
ti,., 

Talebe yazımi jılc ri de: öuctden 
yazdığımız gibi 16ı pH11tett_ei 
ıünü h•ıtlıyacaktır· 

D f d Akbur -tebeıır el• d 
1 e ter arımız cakak ile ah arasıod• l oldutu var . 1.,,. flf' -

. Bakanhkça takdirname Ak hayret veJ• ·11ıt ,.,, 
nidasıdır . ( ak ) ta~ı bllol•'' 

ile taltif edildi yere çarpmadan telır 
Drfterdarımıa tlalil, 934-935 malıdır . .,,,. t'1 

yılında her tllrlü tabıilit ta göıter- Akçıl - ıkçıldı~ ri ... 
diği fevkalade çalıımaden dolayı mail ı6zleriodekf ek • 
fıoanı bıkaolığmca tasdikname ile lim . •J 
taltif edilmiotir. • çok •";J 

Olgunluk ve sınıf ~~~ ~:~ü~etil' · 
sınaçlart ap~ı renle • . aol .... ~ 

Okullarda liaeyi bitirenlerin 
olgunlu.lr... ve geç,a yılda .. 1t•ıfta 
kalmıı olanların balcılorya aınaç
larına devam olunmaktadır. Sınıf 
bitirme Ye sınıf sınaçlara da 16 ey
lôl pnartui giioO akıtımıaa lra· 
der bitirilmit olacaktır. .... __ _ 

Tuhaf işle• 
Tuhaf işler nerede olur ?. Ta · 

bii Amerıkada. Bunlardan bir da
oosi daha: 

Niyucersey'deki Tren(oQ şehri 
hak yeri 1908 de bir cinayetten 
doiayı ArçihalJ He1ren ad11>.dt1 bi· 
rina ölüm ceza:ıı vermiıttir. Fakat 
bu işin tahkikatını yapan hakime 
mesele şüpheli görüldüğünden , 
hakim kendisinin vereceği yeni bir 
emre kadır suçlunun idam edil 
memes;ni istemiş, bir kaç ay s~nra 
ı.Ja ülmüştür. idam emrini yeniden 
vermeğe kimsenin salAhiyeti olma
dığından , suçlu idam edilememiş 
ve kanım m ölü sayılmıtt.&r. 

Bu adam 1908 denberi hapis 
evinde, idam cezası giymiıt kimse 
lere ayrılan hücrede yaıaınakta
dır. Gözleri yarı kördür, kulnldarı 
11ğ ı r olmuştur ve bir tarofırıa da 
inme inmiştir. Nevyork avulratla,. 
rmd-ın Liri bu adamı kurtarmak 
için ustalıklı bir çare bulmuotur. 

Ölüm cez~eı giyeni ıriu Olil...rioi 
aylelerinin ietemeğe hakları olıJu 

ğundan, şimdı bu adamın ayl"sin
den bir kiuıte araıhnrıtkt4hl 
Kendisini hap'eten kurtarmak için 
bu çarenin bulunJuğu adarpcaA"ıza 
söyleyince : 

- AJem sende , neye yarar ? 
Jemittir . 

Buelar bep lıir .ı il' 
R k f• ... 

gın bağdar . • 0 
-'-

taktır . op ,,., 
TOremeleri cllrt gr 1..-ıa ' 

Almak -- abc•k ' 
aldırmak • 

1111 
, ,1' • 

Aha - alat • 8 ~· 
Allak ' aldauoak. J.• ' 
Alaca , aUım•k ' 

* •• . na••"' ,JJ' Hı.rflerl'J 111• ,_.ttf ";t 
( L ) harfi fiillr.rde k 0ı14' 
meçhul y•p•n bır e ,Jlf 
Diyor . • .,lı idi 

Daha dcria güıP 
ıe ( L) baıfi : a, P) 

(b,k,r,••'iı11~ 
bir 11itrir.Jci:ao~~ ,,Jı ,t'J'. 
lerden biridir • ' 1

• 
8"'"ı.IM : I) 

"lk ~(' İlk ıesleı , 1 ·ı ·r b• 1 • 
ıy , ar , al ) t>la ~ . . . ur, 
( el ) in ılgıH ~ç~k •'' ) 

' L ) ha,rfi ıkı f'1 :.b~' 
ki ( " .... 

ilgi iÖsteriykr _,u 
olmaaı oad•n.dı~ i · •t•~ ~ 

Almak iki kit 0~.,.. . ır•" alan hır vereD .. ..ılll'l 
kıl<lır . . . i ipi doe-

ll m ek - ık .ı.l . ,.,,,, 
tır • • "' • 

ıı. - iki _, ..... I!~ ... 

b
. .,.,.,... ,.. 

nin b_~,aber n: ifJ1" 
rirkenkullanılır · k gibi J 

Olm•k - iaıt • , li 
•btltot fiilidir , b•rf• ( ıl .~ 

Nıhiyet ( ~ ) t ,.,;11
11 

ıı' 
şeklinde bir ,uıpel ) b'' 1' 

Sö .. kıs••• ( afi" zun • 
b. ·dır· ... 

h11flerden ır•. bİ """' J 
( L ) batii•ltl 

1 
)'J 

ıudor : ...,ıiJ V' 
Türkçede ( 1 ) ( 1 ) 

d•f1 -d baılama1. • Ark• ,,,,,.. 
de öyledır • j 



78 yaşındaki kıyan 

.. ansını bıçakla yaralayıp 
eldiirdüğünü apaçık sölüyor. 

1'1p,ci~te Y f'§İllİlokağında 
~d• biriaia evinde 

fi yepıJuken bir kav. 

... Ota lliıinin girittlği bu 
ta •ıd, bir kiti 6lmüı, iki 

lfar Yllalanmııhr. Cin•yet 
' tdiodijimiz malumatı 

~lıJoruz: 
l diit&niine çaj'~ılınlar 
Abbaı ve kardaıı Riza 
'-lar ıenkli iıpirto di 

tfliıe, de rıkı içiyorlardı. 
' teDeke evlerde ve kulli
:'•a ••etliler .,asmde 
~ .,.. ... 'ft Ferit te vardı 

edı berkeı ' grub grub 
°'1111yoılardı. Bir aral.k 

\'İtlaıa gençler! 

~rmııtır. Diğu hrub· 

~ ibtiyar lar ölelim mi? 
~'thır. Bu ıözler iki 

S dı bir mOnıferet uyın· 
~•babı kadar deNm e 

~ den ıoara Abl;.- vo 
ıt.ıııılıl~L .:be fİlmiıler ve y..n 

lla•ıtlardır. O !Irada 
. ltÇtnit ve bunlua ki
r. ka.ta huod11Laonra 

• •e 8111 ile Abb..: Sü 
1 -i:11• kadar koplıprak 
, °' kadar girnaitletdir. 
d, 0t•da buhtMıyorda. 
"kerek Abb•'•• kalbi 

'""• AbbH'ı IWlrmOı 
~· biri da oraola bala 

'layı ıeyreciJerdu. 

; Oaı da bıçHla kuıjın-
1?•ıııa .. 1t1r. sııe,man; 
~ilen Abba .... brdqi 
t; 

1
• vurarak, yaralatldf 
Ilı tahkikatta batlaa

hk kırtpk görülmOı, 
t' . 

'
1 •tli.y.,.ia Süleyman 

~..:dibnittf, fakat tah 
(Ş iace T ıhir adında 

•e '•~~id) dotıuıunu ıöyle 
~ki ••ıa doğrusu yız 

" edir. Suçlu olarak 
111tattur. Tahkikata yır· 

Orhu K6ai taıa 
... ihoeldedir. 

• * • 
'da Halil Rifaıpap 

caddesinde 78 yaşındı Salih Ab
dullıb'ın; otaz yaııadaki eaki ke-
1111 Naaibe'yi bıçakla onaekiz ye · 
rioden yarahyank öld&rdüğünü 
yazm •ıtık. Vak'a sırasında bile 
ğinden yaralanan ihtiyarın ifadesi 
ha1tınede alınmııtır. ltiyar Ah · 
dullah; cinayeti alh ay öoce karar· 
lll§hrdıiını a6yliyerek demiıtir ki: 

- Oğlum mustafa lstanbnl or 
ta mektebine yatılı olarak yerleı 
tikten ve gittikten sonra g11c~ Ne· 
11be' nin bulunciuğu eve gittim. 
Nesibe vaktile öteki kanm ölme · 
den evimizde hizmetçi idi, kaıım 
6lilı kea onunla evlenmemi vasiyet 
etti, ben de evlendim. 

Mahkeme ton kez boıı•m• kara
ri ver~, fakat ben ona geae karım 
ıözOyle bakıyordum. Buodan 
bir müddet ~ve tütün mıjaz.ı•na 
gitmeğe baıladı. Bir ekıperle a 
lika tesis eltiğiui 6ğıendim. 

O gece; bu eksperle ılaka11 
olup olt11adtğanı kendiııne ıordum 
Cev.p :vermek nere iken boğa 
zı•unldım, ell~ıimle oun boğmak 
istedim, fakat bunu becremiyece 
timi anled.m. Y ammda k& bir 
biçak vudı O.ıu çektim • ve vO· 
cüdünll yaralamap b1ı1ladım. Bir 
aralık bıçağl kanırta kanırta kal
bine batırdım· o Birada odada Lu
lunım dokuz vaıaod.ki oğlum İb 
rahim gilıOltDdea u1andı: 

- Babı! yapma,"aeni hap~e a
tarlar. 

Diye batırdı, çocuk korkarak 
ıolcağa kaçtı, ben:de ar•ıodan 
kpıyı kilitledim, tekrar Seniy~~nin 
yaoına gittim. Caa ç,ki,iyordu,~ 

tekrar bıçakl-· INıılaıdım. Bu 
bir faciadu. (akıt g.. yemem. 
Ônuden kararla1t1r4*1'ım bu iti 
yaptım: D.ahı .6Dcef,.,_ama oi
luaaua t•hıil mu'eleıd eng,.I ol· 
muşts. 

- İhtiı•ı• Memet Ali adlı 
bir övey oğlu vardır. Son zaman
da bu kadının Memct Ali ile ev
leDmelc üzere olduğu da söyleni 
yot'. lbtiy aun hareketi kendisini 
öliim cezaaaoa ıa.tüıebil&ctk deıe
c t dedir, fakıt 78 yaşında oluıu 
kendiıini kurtaracaktır. Oç&ecü 
soru h8k6menli~ tabkik•t• dMam 
etmektedir. 

"Anadolu,, 

ÇaCjhyandan elektrik 

Çnğlıyanları bol olan Murmansk 
bölges nıJe alda edilen zengin elek· 
trık kuvvati, burada kurulmut ve 
kurul1Dakta olan fabrikalarda kul. 
lanılmaktadır . Bu sıralarda Niva 
ve Tulomıı ırmaklar4.0ıo suları dü 
zenlenmP.ktedir . 

Niva nehri üzerindeki 1 numa · 
ralı Hntral çolışmeğa boşlamış 

olup Kirovsk'taki maderıle.rJe ya · 
pılmokıa olan Kanılalaşka f ~brik.& .. 
larına t-lektrik kuvveti vermekte
dir . 

Tuloma nehri üzerinde, 44,000 
kilovat kuvvetinde dört türbini 
olan bir saotrol yapılmakhdır . 
Bunun 60 kilometre ötesinde 
60,000 kilovatlık bqka bir san
tral daha yapılacaktır. Niva ve Tu 
Jomı 1&ntrılları birbirlerine bir 
t t- k distribüsyon şebekesile bağla 
olacıklar ve verdikleri kuvvet ny 
rıca Mu mansk dPmiryoluoun bü
yük bir kıe.mının dektr i kleştirilıne· 
sine yarıyacoktır . 

tan sonra. Ttlnu rı elıriı in kumla. 
rıntlon ollın çıkerınonın inıkıir· l 

olduğu sonucuna varın ştır. il m •n 
iş~ boşla'Dak üz,.. re üç mılyon ku
ron kapitalle bir sosyete kurul 
muttur · 

cTtlrkSadl 

GôROŞLEtt: 

Toz katarı 
....... 

N. T. 
Hiç bir Şf'yi ince eleyip sık 

dokumasını sevmem 1.. Her ıeyi 
olduğu gibi görür , bütiio dıı 
nomalliklere bile olığındar diyen 
bir iuaoım .• 

F ık at bazen , baıa öyle şey· 
ler geliyor ki , ya gBlmekten k•· 
sıkları çathyor ve yahut sinir mik· 
ahı oluyor inHn I .. 

Düa ( Acle• - x ) polluın 
dayız . lçün tıhu oturaklarandın 
kurtulmak için 65 i verip ikinciye 

kurulduk. 
Gidiyoruz .. Trende lırimseler 

yok .• Ayağa kalkıp pencel'edeo 
bıkarken arkadıtım bir ktııhka
badır kopardı .. 

- Ne var .. Ne oluyoruz .. 
Süalime yine kahkab•leriyle ce· 
np vererek : 

- Pantalonuna bak .. Çevir 
haıını .• Çevir. diyordu . 

Bunu bir mnıihlilc ıırarı sıoa· 
rak bBfuıaa likaydane arkaya eğ 
miıtim ki ne göreyim : Bütün 
pantaloaum, dizlere k•dır kapka
ra .. T•vı karaıı gibi olmuı 1 .. 
Gülmekle ağlamak ara~ında idim. 

lıt11yoodan eve kadar böyle 
gitmek vardı itin içinde 1 • 

O aırada , dolaıan kontrole 
aöyledik derdimizi : 

- Bu , burada olmamııtır . 
Daha evvrl varmıı . Dedi . 

D•yanamıyarak bet temiz par
mığıfPı oturduium yere kalıpla 
dım ve elimi hemen kaldır1p 16 
züne pterditim zaman . ne due 
beğeaif ıiniz bana : 

- Daha Adanada buralar 
ıilinmitti.Fakıt otururken bıkma 
I.ydınlZ bıyım . 

Demez mi 1 
G6zü. önünde bütün kompar

llmaDJD oturacak yerlerini sıvaz · 
ladım . Muıımbılar üzerinde 
her dokuodutum yer ıekillr ti· 
yordu .. 

M" mu· un ilcinci defa yüzüne 
bakarken: 

- Memll'ket toııu:, ue ,.,, 
hm ki . Diyerek om•zlarını kal· 
dırdı .. Ve uuklııtı . 

Baka kaldım .. Şııa kıtdım .. 
Toz katarının bu lakayt İ§yarrnal. 

• • * 
V arolsun mendillerimize ki , 

on da~.ka kalmıı yolamuzda bi
ze ıihelik etti !.. 

Batmış gemileri çıkarmak . . 
ıçın. 

~ovyet Rusyanın batmış gPmi
leri çıkarmıı kurumu olan Epro· 
nun cahımaları gitti.kçe gelişa.ek
tedir. Bu kurumun ıimdiye kadar 
çıkardığı gemiler , sayılomıyacak 
kadar çoktur. 

Son zamanlarda , Murmanak 
tarallarındalu Viçan körfezinde 
batmıt olan Knmballa adlı balıkçı 
geınis le, Hazer denizinJ.e batmış 
olan Kespi huzkıranı çıka.rılınıştır. 

Bu son ucu gemiyi çıkarmak 
için bir koç oy çalışmak gerekmiı
tir. Ddvrim 8ıraıında krovazör,ı 

tahvil edilmiş olan Kaspi g~misi 
8 Ağustos 19~0 de , korkunc bir 
fırtına yüzünden batmııtı . Türlü 
yerlerıle batmtş olan gemilerin cı
kar1lmaıı için de çalışmalar yapıl
maktadır. 

· italyada moratoryom 
- Birinci say/ adan arla11 -

ıili Değreiff, İHeç Dıt Bakanı 
Şandcr ve Brlçıka Baıbakanı Lo· 
reo, müme11ilkıinin U'.uılar ıoı 
yetesine bağlılığıoı t•yit ve üzer 
lerine dBıen ödevi ılmığa ha11r 
olduklaranı bildirmişlerdir. 

Müzakere yarın 1&baha hıra

kılmtıtır. 

Adana Borsası Mua~leleri 
PAMUK ve KOZA 

·----------------------------~ Kilo ft'iyıtı 

CiNSi Eu az En çoL. . Satllan Mikdar 

KU. IC. S. K. S. 
Kipıma[ı paın111ı:-- ·=-=======ı========ı ======:s::::ıırl 

Piyasa parlatı .. 
Piyaea temizi .. 

_la_n_e_I,,,__ ___________ 
1
_42 _____________ 44."50 __ _ _ 

iane il --------------11 
Ekepr.-11 44 45,50 
Ktnl•nt 

Aden: 12 (AA) - Bet İngiliz 
destroyeri buraya gelmiıtir. Y A P A ~ I 

Romı: 12 (A.A) - İngiliz _8.,....;ey~•,.....•------ı----1----1 
SiT•h Dııbakanm•n söylevi Romada çok , _ _... _______ ..._ ___ _. ____________ _. 

fena bir tesir yapmııtır. Ç 1 G 1 T 
Gazeteler, ıöylevia yalnız kll Ekspreı 

IMne 2 
çük bir hüliusını yazmakla ikti· Yerli "Yemlik .. 
fa etm"ktedirler. .. "Tohumluk •• 

Londrı: 12 (A.A) - Loyd 
Corç, bOtOn memleketin parti 
farlcı olmaksızm Dııbakanıaa iti· 
mıt ettiğini, Uluılar soıy"tesi 
paktını tatbik ettirmek kararında 
da hOkQmete arka olacağın1 ıöy 

lemittir. 

.. 
,, 

Arpa 

Delice 
Kot yemi 
Keten tohuma 
Mercimrk 

HUBUBAT 
1,40 

"3,.ı;o,,_ __ 

2,00 

7 

3,75 

·-------
3.12.5 

Si um 10 ,_._. _________ .... ....,_. __ ;,,_,...1ı--------.1..-----------1 
U-N 

... .. 

Fransız ğ1Zet"leri ve bil~assa 
son parti O • ganlaıı Cenevre and· 
laımasıoın latbıki hıkkıadaki bu 
sarih karen .lkıılamıkta, yalnız 
Avrupıda buoa benzer bir du 
rum olduğu zımanda. İngilterenin 
ayni fikirleri müdafH edeceğia
deo emin oluamak arzusunu ıös 
termektedirler. 

:S İ -Dfls kırma ,. 

J ~ ıı: Simit "'!....,.------------ ı--...-·-----ı...,..---------------------------.1 . ~ -İ -~CiiiiiLartYet 6S Laval da yaran ıöylrvini vere· 
Cf'ktir. 

İki tarafı bar ııhrmap g&cü 
yetmiyen Br tler komiteıi onıy 
lanmak üzere Konseye bir rapor 
verecektir. 

Ceoevreden bildirildiğine gö 
re, iki taraftın biri Uluılar sosye 
tf'ıioin kararın• bat etmez d• 
harbe giriıtcek olurea paktın 16 
ançı mıddeıinde gaıterilen rko 
nomik ve fi11aoHI cezalara çırp· 
tırıl•rktır. 

r , 
Gök gözetlemesı 

Dün 6ğleden ıonra okunan 
tazyiki oeıaimi 759 milimetre 
olup en çok ııca k 33,5 ve eo az 
ııcak 20 uutıgretıı . 1 

Rutubtt v11ıti %27 olup yel ı 
üne~J~n saniyede 4,5 metre hızla 
umııtır. 

Sıiel gôk giJz.rtlrme durağı 

r.eyban belediyesinin aÇ1k eksittma 
illnt : 

Belodiyemizin Ceyhanda istllı
yon cadJesinin o+ooo-0+ 435 
kilometresi arasında yoptıraceğı 
2678 lira 68 kuruş b Jeli keşifli 
2170 metre murebbaı ıosa tamir 
ve inş3sı on beş gün müddPtle açık 
eksiltmeye lrorınlmoftur. S ılindirin 
it yerinde ilızarı v11 su ihtiyttcıM& 
temini belı:-dıyeye ait. olup s lir şe
raiti anlamak is\iye~ , htt gfut 
fı>n işleri büromuza müracaat ede
bilirler. 

Kııti ihale 20-9-935 cuma 
günü saat 16 da yapılacağından 
isteklilerin evvelce eoso inşa etmiş 
olduğuna drıir Dttfıa müJürliiğün-
den musaddak bir ehliyet vesikast 
ve ticaret odosı kayıt makbuzu 
ibraz ı>ylemeJeri 11rttır . istonilea 
cvsıtfı haiz isteklilPrill' veso&kı ve 
y~z~o yedi buçuk pey akçalarile 
b1rlıkte ihale gününde Ct-yhan be· 
leJiye salonunda haz r bulunma-
ları .5802 5-8-11-14 

:2 > .. ıs.50 
C"t B. .. 
""" ll>os kırını .. 

Alfı 

Liverpul Telgntflan 
13 I 91 1'95 

Santim 

Knntiiyo •e Para 
ı, Ba ......... alıamııur. 

B•mr 6 22 ı,.....;;o;.,... _ _.. ........ --~--~-1-.-11 
ı inci T. V.deli - -5-• 78 -=,..;.=:.,..-=----------;----ı---a 

-----------------------~ı---
1 inci K. V •deli S 73 
Hint hHır 4 69 
Nev ork 10 49 

SOM 
6 

Yazblı 
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'-~-·--~-· 
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KJRILMAZ 
GÖZLÜK 

5792 

•••il• 
Bir maymun bir kadını sever mi? Ve sevdiği kadım bir in•an gibi 

diğer erkeklerden kıskanabilir mi? işte Edg" Ailen POe'nia btt aqaın 

dan itibar~n g-Oıterllm~ğe başlanacak olan 

isimi• mPşhur romanmıo p~tdeye atsettirilmiı mevzuu . Bn büyük bir 

kuvvet tımseli rlau koca bir Gorillin ıevdiği kadının yüzünden nederece 

Aciı Yıl ıavallı vaziyetlere "lüftüAünü fe en nihayet onun yüsündt n 

ölüme kadar sürükle 1ip giıtiğioi gö tınek isıersenit 1>11 f'tltdl Hfredioi 

Oyuıyanlar : Bala Ligozi 'le Sfd IJ fbx,., ...... _......,. 

D İŞ MACUNU 
V~ FI R Ç AN.IZI 

_...... ... 

gP./ecek film : 
U•r g nç kızın b.ışınJan geç n çoW eUm bir "'lllray• t •tsVif -edoit Af

~Li N~SiE3i h 'r isi 

112 5370 
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( Türk 8öztı } 

RKiYE 

A 
• 

DARA• 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT bDl;Q 

Çırçır topu yapan ve yaptığımı 
Belediye ilanlar• Ortak arıyorum ı 

bei'ıf'ndiren bir ustayım. Fakat bu ·--------- k r 
o . ' tıJhi • -iş için ltlzım olan sermıwem ol- Belediyeye ait Reş1tbey mdıcıllesirı1~ ve Nıcıti bey ılkmoı tı arsı 

madığındnn yalnız sermayesi olon şısındaki pırselde bulunan 565 rnntrı murabbıın laki 6 numıra 
bir ortağa ihtiyocım vardır · Gö· açık artırma ile sntılığa çıkarılmıştır . 
rüşmek istiyenlHin eski bnğday iğreti tutum parası on yedi liruıl ır. . doiıııi 
pazarında şerbetçi l\le.hınet Ali va· ihalesi ilk Teşrinin birioôi snlı güııii saat on beşte bPleJıye 
sıtnsile usta Turhan Özer adresile · 1 1 k · e 

uncümenılll e yapı aca tır. . . kaleıPilJ 
OTGmnlortnl rica e<lerim.5833 )steklİ}erİn Şartnamesini #(Örmek Üzere her gün yAZI ışlerl iillllDjpe 

3- 3 ve ihale günü iğreti tutum parası m ıko•Jzlorile belediye ene 
gelmeleri ilAn olunur.5845 14-17 - 20-24 

Aziz pamukçu Fabrikasından : 
Fabrikam1zda iane pamuğunu 

çektiren muhterem müşterilerimiz
den çiğidini anbor edenlere bire 
iki hesabilc çiğit verileceği ve yu
karıdan olmak istiyenlerin oynen 
çiğitlerini alolıileceklerini ilAn olu-
nur. 5846 14 - 15-17 

Satılık evler 
rtakal 

Adllnnnın ortnsındn, çarşı ve hükumet konağına yakın,. r:elA, ırı 
limonlu bahçesi, ohur ve müştemiltıtı ile birisi beş oda ı hır 
hamam ve mutfaktan ibaret hahçoJi ,.e tulumbalı; 11111tt~ 

Diğeri yukarıda llört oda, bir büyük sofa, hamam, helA kv~ ,e li_. 
Aşağı katta dört odo, bir salon, dört yüz metrelik porU 8 

iş fabrikasından ve s ir ağacıorı bulunan bahçe. 
Fabrikamızda itme pamuğu çek- Ayrı ayrı ve yahut ikisi birden sotılıklır. R ide •' 1' 

tiren sayın müştorilcrimizden çiğit- 1sti.renlerin Emrazı Zühreviye hastanesi idare memuru l'la~ıi1' f>af 
lerini yukonlan almak istiyenlere hut Ankarada Yenişehirde Niğde nparlU'manın<la doktor 8 

aynen ve ant.ar edenlere bire ıki vurmaları lllzımdır. C. 3 -3 / 
hesobile vc:rilcccğini bildiririz 5849 -------------------------~ 

ı - 2 

--Paranı!--

ı Boş yere h~ırcama ve har· ı 
cıyacaksan yerli malı al r 

Seyhan defterdarlı!mdan: 
Karyesi Cırısi döntimü 

Yukorı lnnaplı Torla 60 
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675 
50 

100 
183 
127 
320 

)) )) " 200 
~ » » 20 

" " )) 84 
" .)) " 154 
)) t " 110 

' )) " " . 163 
Abdioğlun la ,, 25 

1 Yokıırı lnnaplı köyünde llupe· 

----------------------·------------------- scrynn çiftliği nomile maruf yoka· 
rıdıı miktıırı yazılı arazinin iki se-

Mln ~ialaJIİltfal cemiyeti reisliğinden ~--------------------
nelik icarı on beş gün müdJetle 
nrtırmağa çıkarılmıştır . isteklilerin 
ihale günü olan 26-9-935 cııına 
günü saat on he te müteşPkkil ar
tırma ve ('ksiltıne komisyonuna 
miirncnatları illin olunur. 5848 

arumumuz tarafından tertip 
.... 20 Eylul 935 tarihinde icr(I 
ectileceği ilAn olunan sünnet düğ ı
nü bazı noksanların tamamlanması 
için 27 EylOl 1935 tarihine bıra
kılmıthr • 

Şimdiye kadar kaydolunanlar
dan baıka sünnet olacak fnkir v 
tıhit çocuklarının velıleri mahal
lesinden iki kitinin imzasile pul uz 
olerak alacakları bir pusula ıl h r 
glin öğleden sonra saot 15 dC1n 17 
ye k&dar Ticaret Odasınıla Çocuk 
Hairgeme kurumu başkanlığına Mş 
vurarak çocuğun ısmini , huviye-
tini yazdırmaları ve bu ıltlnı oku_ 
yan yurddaşıarın köşede bucakta 
bulunan konu komşu fakir çocuk
lan haberdar etmeleri rica olunur. 

C. 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

Toros fabrikasından: 
Saygı dt'Htr müıterllerlmlzln 
naıarı dlkkaUerlne: 

fıbrikımısın çabımıya hatla 
data gilndenberi iane çiğitini yu. 
kardan alanlara aynen , aobardan 
alanlara bir kilo puaujuna multa
WI iki kilo ollk 'Hrilmektedir.Bun. 
8D IODrl da ayol tekilde çiğit 
wrllecetini ilin eyleriz. 5844 

14-17 

Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastahkları birinci sınıf 
mütehassısı 

14 18 22-26 

nı ıııır.ıı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden · 
bu gece nöbetçi 1 

Eczape f 
Ha t 1 rı her gun 9 dan beşe kodor Bozar boşı Nurinin evi karşısıodıı 

f usu i mu ycrehanesindo kabul eder 5698 1 
Yağcamii t'İYarırıci:ı 

Ali Nasibi eczu ııP!'itlir 
"1Tnntıır.ttı•:ı,n ınnmn• - U 111i 

Çitçi Fabrikası direktörlüğünden • 
Fabrikar ızd • iııne pamuğunu 

ç kt ·roo muhterem müşterılorımiz
den çiğidini arıhar edenlere bire 
iki hesabile ciğit verileceği ve yu 
karıdan almak istiyenlerin ayr en 
çiğitlcrini olabıleceklerini i]fl.n olu-
nur. 5843 13-14 -15-17 

Kiralık ev 
Erk"k Lisf'Sİ ve tütün fabrikası 

yanında 8Ry Mansur Bozdoğana 
ait ev kiralıktır. Geniş solonu, nltı 
o<lası ayrı mııtbahı , bahçesi ve 
bodrum katı vardır. 

içerisinde daimi bekçi olduğun 
dan görmek iıtiyeııler h~r zaman 
görebilirler • 

Pazarlık ve mukavele için Mez 
baha Nakliyat memuru bay ihsana 
miracaaı etaioler.5803 4-6 

1 

21-30 

1 Seyhan vilayeti daimi Encümeninden: 
1 

(40) Liro mao§lı Ceyhan Hususi 
Adana müzesi direktörlüğünden: Muhoeebe m~ıntır refık1 iği için hu 
( 480 ) Lira keşifli müzenin ttı- ayın 23 üncü pawrtesi giıniı müsn-

mirntı yf'di gün müddetle vo pa- bnkn imtihanı açılacaktır. 
zarlık surctılo ınünokuMyn konul· istekli olanların mııktı-p şeha · 
muştur. l<eşif \e şortları anlamak detı amclerile evvelce memuriyette 
istiyenlerin hrr gün müzr•ye ve iha- bulunmuş iseler ilişiks'z mozbata-
lo günii oları 18 Eyh11 935 çorşam- Jorım ve oskerlıkça alt'lkalorı ol
ba giıniı snnt dokuzda kültür di j nıodığına dair vı sikalar ile sıhhat 
rcktörliil'.,riinde lf'plonaca komisyon-, roporlurıuı alarnk müsnbaka güniı 
da hazır bulunmtılorı.5834 saat oıı<ln Vıldyrt Hususi Muha-

12 13 14 15 17 1 sobe ınüJiirlüğün<lo hazır bulun· 
- - - 1 m:ılorı Lildirılir. 5818 

9-13-17-21 ,_, ______ _ 
r Fatma Dikmen, Doktor Ali Hıkmet 

Yeni istasyon caddesin
de biçki, dikiş ve şapkc,cı
lık yurdu. 

Koyit ve kabul muamelesine 
başlamıılır . 5822 3-7 

Yoz Gezisinden dönmüştür.Pazar
dan başka her giin hostalorını 
kobul ve teJnviyo başlamıştır. 

AJres: Koyalı hoğ - Seyhan 
caddesı. No: 81 5775 

12-15 

çııtebaD kapııca,. 
açıldı. 

" eı',_ 
v R . . 'k k .• l "b k kurııl::ır• ııı .. ~d r.ğer omatızmo, sıyatı , oracıger ve >o re • pr 

lıırı ıığrılarına nıuztaripseoiz vokıt geçirmeden Çıfte 
kaplıcasına koşunuz. ııifs verir· 

Bir çok deri ho~talıklarına, muannit ekzomalara )' 

Çi~e han kaplıcası~a,,,öt'',.ır·~ 
Sediye ile gelen bir çok kötürümler yüriiyerek don 0ırıı•dl~ 

ne kaılor fennen kabili izah değilse ıle senelerce gebe d ~Jıt' 
kodınların 15-20 giinliik bnnyodıın sonrıı hamile kt1l 

1 

müştiir . 

Çifte han kop Jıcasıntn J•b' t 1 

R d k ·r· . ı·· d b··t" ' kn lıcolonlatı n yo o tı ıtcsı c unya a mevcut u un,1 l 
sektir . 

Çiftehan kaplıcasında 
1
,,,# ~ 

.. k lokao bJt 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyodnrı dü;ünulere. u, ~·'!n 

• l kk 1· • Cl'UZIIloŞ I"' mız yı>ınek yapılmaktadır. Furunu, ıa ı ıyesı, o 

bı>ri vard ır. Fintlor çok ucuzdur. ddtl 

nren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıd•'· 


