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aramız ıyı .. 

bakanımız Sofyadan geçer
ken çok iyi karşılandı 

&~ı 
gar ve Türk dış bakanları müş-

s,, terek bir bildiriğ yaydılar 
'': ( A ~'ti ·A) 30 - Türkiye j 
bu ~•kanı Tevfik Rüştü 
teı!~o 14 de Sofya ga
• 

1~ ve istasyonda kral 
"ray 
~l ~ bazırr, baıvekil na-
ı l(··buro şefi ile dıı işleri 

"'-• ose İvenof, Romanya, 
1 elçiı::~ Yunınistın ve Tür
'dır. l ~arafından selimlan· 
ond, kı dış bakam trenin 
~ ra dnrroaıından istifade 
~fy,r:llXlUşler ve 14,30 da 
~lh dan hareket etmiştir. 
~- .ı .. t 1 • 
"'Cl•r l' f lfleri hakanı budu· 

gazetel~rde son zamanlarda ~ıkan 
menfi yazılarla bu yazalera se
bep oJan gayri dostane tezahür 
ler her iki hükumetin görüş ve 
arzularıoa uygun bulunmamakta· 

1 
dır. İki devletin eyi ıınlaşılmı~ 
menfaatları her iki ulus arasın 
daki dostluk ve eyi komşuluk 
münasebetlerinin inkişaf ve tar · 
sioini emretmf!ktedir . İki taraf 
münevverlerinin gayretlerini kar· 
şılılıch olarak gerek Bulgar ve 
gerek Türk efkiiri umumiycsinde 
bir dostluk ve eyi anlaşma hava
sı yaratmıya tevcıh etmeleri şa
yanı temenni olur. Eyi niyet bea· 
lemekte olan her iki hükumetin 

~tıııe~ evfi\c RUştll Arasa re
'· 1' fizere Sof yadan ay 

"dııda ~rkiyebin Sofya elçisi 
~tir. lk~dar bakana refakat iki tarafça bütün şikayet sehep-

~titıd 1 bakan gardaki gö lerini ortadan kaldırmaya ve bü· 
, t~,~ ' 0 sonra matbuatı tün menfi teşebbüılcre mımi ol-

l ~' 1 IU beyanatta bulun maya muvaffak olacaklarını umud · 
~ 1 'lhrını§lardır : etmekteyiz . 
. Ye ile B 1 • 
l d u garıstan ara İatanbul : 31 (A.A) - Dıt iş · 
•ey~Stlulc münasebetleri leri hakana Dr. Tevfik Rüştü A i 

~t~le~tıııi takip etmektedir. ras, Bulguistın dıt bıkaoının 
~ •t ıııatbuaııodao_b_•_zı __ -_G_e_r_ı,_ı _d_ö_rd_u_·n_c_ü_sa_y_fı_a_d_a-__ 

. Clbeşlerin fişeği az imiş 
l 
,~;ıa denizaltı gemileri Malta ya-

Q 111anavra hazırlığı yapıyorlar 

~ ~ctnın finans durumu bozuk .. 
"-~ah 

~,llııı, a : 30 (A.A) - Ha- nemli uçak toplulukları yapıldığı· 
~~ırı:'•"lı.çeveoleriode ha· nı bildiriyor . 
~ ~'-d •kı umutlar git gide Loadra : 30 :(A.A) - Hafta. 
lıı, ~t • lık deniz tecim memcnası İtalya 
,:dd1•İplinle b naa Habcşistanla harp yapılmak 

4ı_''ll 1 saveşa azır · . 
l~~ r • içıo Almaoyaoın finans uluslarım 

1 C'Pha . k kabul ettiğini yazıyor . 
ıı. ~0 ._ nenın Ui cnece D . f t ı f" "tı t"Olakt d eyla Telgra , ta yanın ınans 
\ )Uk•ek a ır • Bununla LakımıuJaıı müşkil bir1vaziyette 

Ptatllı yaylılarda yapı · oldcğunu, ltalyadan alacakla olan· 
ı · t 'k sııv k ·· ·· · ' · aşına ço gu· ların uğradıkları muşkıllerden do-
~'••to layı tecimlP.rio peşio para haricin 

\,.,tladıkQıı etrafındakiler de İtalyaya mukaveleye girişmek· 
•"'-'e ~a11 sonra daha ko ten çekinmelerinin kuvvetle muh· 
t ~ırı.' de edebileceği ka- temel olduğunu yazıyor . 
,~ltıı~ ~ ' · Bu takdirde İtalya, İngıltere -
~tlht kl'p için lüzumlu olan den kömür almıyacağı gibi İngi-

•· ''~ıı~1llrıunun nasıl ödene- lız vapurları da kiralıyamıyaklar-
' lll liyor dır . 
~?da11 ın~b b . 

1 
Roma : 31 (A.A) - ltalyan-

' "dt h nrc esı yapı . d k. .. 1. 1 d .. b't . '"·L ug·· ld k ' a ı sue ,.manavra ar un ı mış 
d ""~ u" un e c ı cep· . 
,... " .. tır • .,.. • guu - b'I k 4\ ,'' . sure 1 ece ltnlyaıııo Cenevred_e Habeşis-

~ ~}O (A tanın uluslar sosyetesıoden çıka· 
~ ~"1.1 İtlll ·A> - M&ten rılm esmı teklif e ttiği takdirde İn· 
111.. •it, .Yarı denizaltı g e- gil tercoin bu teklife kesin o larak 
cı~ <!lvar d b ' ld ' ~ · il h Hl a mnnavıa karşı kor,scağ ı Londradao ı ı· 
l.. Ulu.. k . . . "l k ·ı.. 

'C s· "Ola lÇID emır rı me tecıır . 
ıcilya kıyısında ö - - Gerisi dördüncü sayafda·-· ,, 

&( ~"' •• ., 

~ litdeki 20 ilk Teşrin - Pazar 
ll~J nu··fus •· ··d·· sayımı gunu ur. 

' '>• 
1 ~~ "b~. geniş, çok kapsal bir iştir. Başarıl-
~ ~z ltıınizin üzerimize düşen yükümü son 
'~bil enle yapmamıza bağlıdır. Doğru sonuç
'ı. llıek için hepimiz gücümüz yetdiği kadar Ve ... 

Ugraşmalıyız. 

Başvekalet 

istatistik Umum Mlidıirltiğıi 

-- --z 
Havalarımız ! 

Düşman uçakl arımu tehdidi al
tındadır . Ilımdan kurtulmak için 

ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ADANA : GUNLUK GAZETE ON IKİNCl YIL - SAYI 3316 
-----. -

Seyhan söylüyor .• • • 
Ulkemizde utku bayramı .-rJ• .. 

A. İzzet Isıtman 

Türk göcmenleri 1 

Romanya~an kolaylık! 
görüyorlar IA k H Ik • d •• l b• • - ... 

1 

n ara a evın e guze ır sergı 
Seylıanımız,adh sanlı, adı güzel, 

bir yosma kadar ünlü göz çalan 
Seyhanımız , ağır ağır akarak neler 
söylüyor ... 

Bükreş 30 (A.A) - Anadolu }d • •• t •ı• 
ajansının Özel aytarı bildiriyor : açı ı, parasız sınema gos erı ıyor 

Nazırlar meclisi Türk göçmen • -------
Dün akşam glin batarken demit 

köprüye doğru yol aldım • Bir ara, 
sesler geldi kulağıma ... Güzel, çok 
güzel, p ek çok glizel , benim yeşil 
gözlümün sesi kndrır güzel b ir kadıu 
sesi ... Öyle munis, öyle tatlı geldi 
ki kulağıma bu seE, döndüm baktım 
arkama ... hiç kimse yok , n e bir 
kadm, ne de kalbimdeki ... Yürü
düm. Tekrar adımla çağırdı beni , 
şaştım bu işe, kim tamyor beni,beni 
adımla çağıran kadın kim .. ; Göz 
gezdirdim etrafıma eyice,dört gözle ... 
aldanıyorum dedim kendi kendime ... 

!eri giderken lher türlü vergiden 
muaf tutulmalarını ve kendil~rile 
beraber gidecekleri pare, mal ve 
evlerine veya çıkardıkları lizım 
olan hayvanatın ibrarı için milli 
bankadan musaade almalarma ka· 
rar verdiğini bugünkü Romen ga 
zeteleri yazmaktadır . 

Bükreı: 30 )A·A) - ajansının 
Özel aylarından : 

Türkiye Elçisi Suphi Tarıöver 
Başvekil Tıtarasko tart1fındao ka
bul edilmiş ve Türk muhacirleri· 
ne aid bütün meseleler hıkkmda 
keadisile görüımiiıtür : 

Bükreş : 30 (A.A) - Anado
lu ajansının Özel aytarındao : 

Prenzentulgazetesi milli ban
kauın Türkiye Uiccarlanna borç· 
in olduğu 25 milyoaluk dövize 
mukabil Türkiye hükumeti iste. 
diği takdirde ayna kıymette keres 
te vcrilm~sine ujir kereste tüccar
ları tarafından karar verilmiş ol · 
duğuau ayrıca yazmaktadır • 

iran hükumeti 
Soveyetlerle tec'm 
anlaşması yaptl 

--
Moskova : 30 (A.A) - Sov

yetlerle İron arasıoda bir tecim 
mukavelesi imzalanmııur. 

Taran~st demiryolu münakalatı 
hakkında notlar alınıp verilmi§
tir . İran, bir çok fabrikalar için 
makine ve alat ıiparişi vermiştir. 
Diğer teıebbüsat için milzalıcere
ler yapılmaktadır . 

Orman yangınları 
kısman söndürüldü 

Bolu: 30 (AA) - Mudurun · 
da orman yangına söndürülmüş 
tür. 

Göynükttki dev~m ediyor . 
Yüzlerce amele yangın saba· 

sına dığılmı§tır . Söndürülmesi 
bl"kleniyor. 

Mudurnu: 27 (A.A) - Mudur 
nu ilcesindeki orman yangını sön
dürülmüş sedP. Göynük ilcesinde
ki yangao sahası daralmak sure· 
tiyle devam etmekte ve temamen 
söndürülmesine çalışılmaktadır. 

Arnavutlukta 

Dört isvancı öliime mah· .. 
kum edildi • 

'l'ı rcna : 31 ( A.A ) - Son is
yo.n hJdİs "sİ dol ayısile fieri lfok · 
yeri 4 ö lüm , 23 miıebheu kürek 
vo 11 yirmi seme hapis Cl'Zası ver
miştir. 

Sovyet-lran arasında 

~loskovo. : 31 ( A.A ) - Sov
yet l·irliği ile İran nrasındu bir 
tecim nntl •: şması ve tarıma zarar 

veren hasaratla mücadt'le için ve· 
teriner ( mukaveleler ) inızo lanmış 

ve iki ölko nrnsında doğu ve ta
ransit uemiryolu rnünakalAtı hık . 

kında notalar .1lıp ver ilmiştir . 

Ünlü bir Fransız 
yazarı Öldü 

Moskova : 30 (A.A) - taoın- ı 
mış Fransız muharrirlerinden Bar· 

yus zatürreedea ölmüştür. 

Yurdumuzun her bucağında 30 ağus .. 
tos bayramı coşkun sevinçle kutlandı 

Ankara: 30 (A.A) - Zafer ve 
oçak bayramı bugün memleketin 
her tarafında parlak bir surette 
kutlanmııtır. 

Süel Komutanlıklara teb · 
rikatta bulunmuş, alanlarda geçit 
alayları yapılmış ve bugünü Tür
kün hayatında aldığı önemi an· 
latan söylevler vermiştir. 

Her tarafta halk, AtatDrke ve 
büyüklerimize içten gelen minnet 
ve ıDkran duygularıoı dini bir 
ibadet gibi tekrar etmiye ve
sile bulmuş , coıkun gösteriler 
yapmıştır. Mutlu günün gecesi de 
fener alaylariyle kapalı 'le açık 
yerlerde yıpılacak toplantılarla 

tes'it edilecektir . 
Ankara: 30 (A.A)-03Ağustos 

büyük utku bayramı yurdun her 
tarafında olduğu gibi Aokarsda 
da büyük töıenle kutlanmıştır. 

Her tarf bıyrakıarla donatılmıştır. 
Sil Bakını General Kazım 

Özalp, Bakanlıkta tebrikatı kıbul 
etmiı , saat 11 de Cumuriyet 
alınında aüel bir tören yapılmıı
tır. Bu törende Sü Bakanı Geoe· 
ra1 Kazım Özalp ile Saylavlar ve 
Bakanlıklar ileri gelenleriyle bir 
çok Geoerallar, Sübaylar ve Çio, 
Afgan e lçilerile oo binlerce halk 
bulunuyordu. Törene, alanda bu 
lunaa kıt'aların Tümkomutanı 

General M. Kemal tuafından tef
tişle baılınmt§ ve onu erginlik 
marşı ve en genç sübııylardas 
Nuriyle bava kuruma adına Dok
tor · Rağıbın söylevleri takip et
miştir • 

Son olarak General M. Kemal 
bu büyük günOn yüksek ehemmi· 
yetini anlatan bir söylev vermiı 

ve ondan ıonra geçit reımi baş 
lamııtır. 

Binlerce balkın sürekli alkış· 

larla takip ettikleri bu geçit res
mine piyade, süvari ve topçu kıt· 
alırından başka hava kurumu 
Türk kuşu talebeleri katılmışlar · 
dır. Bir hava filosu da alan üze 
rinde akropatik hareketler yap 
mıştır. 

Gece, her taraf elektrikle ay
dıolatılm ış ve süel kıt'alara bal
kın da katışmasiyle fener alayları 
yApJlmıştır. 

Ankara: 30 (A.A) - Ankara 
Halkevi, 30 ağustos büyük utku 
bavyramt münasebetiyle bugün 
Halk.evi salooJarında ar ıdamla· 
rımızın hu utku ile ilgili eser le· 
rinden Aokarada bnlunanlarıoı 
bir araya toplıyarak bir utku plas· 
tikar sergisi açmışlardır. 

Yiize yakm tablo ve heykelin 
göstcriJdigi hu sergiyi, binJerce 
halk büyük bir alaka ile gezmek 
tedir. Sergi, 10 eylüle kıdar açık 
ve herkese serbettir. Ancak Halk-
vei ardınca gösterilerek olan bir 
müsamere programı hazırlamıştır. 

Cumur Başkanlığı flarmonik 
orkestrasının konserinden sonra 
bir tayyar~ piyt si oynanacak ve 
nihayet ordu merkezince hazırla 
oıo "30 ağustos utkusu,, adlı fi 
lim gösterilecektir. 

Bu filim ayni zamRoda bo ak
şamdan bışlıyarak bir hafıı müd
detle Hallcevi bahçesinde de göı
tsrılccc. ktir. 

- Gerisi dördılncıi sayfada 

Alman ordusu 

2 EyJOlda büyük manevra 
~· apacak. 

Hanovere : 31 ( A.A )- Altıncı 

Alman Kolordusu Hanovre ile Lü
nolüğ arasında iki Eylilldon beş 
Eyltlla kadar büyük manevralar 
yApacnktır . Bir remi bildirikttı 
Versailles antlaşınasınuanbe ri ilk 
defa olarak modern harbın lü
zumlu kıldığı silahlarla böyle bir 
manavra yapı la cağı kaydedilmek. 
tedir . 

Bali kesir yenildi 

Balıkesir : 30 (A.A) - Final 
maçmda:ı Fer n bahçe 5-1 Hala 
kesire galiptir . 

Yürüdüm; gene o ses çağırdı tek· 
rar adımla beni .. Ne bir adım ileri, 
ne bir adım geri atamadı ayaklarım. 
Sordum gözükmeyene : 

- Kimsin ve n e isteyorsun ben· 
den ? .. 

Ses bana: 
" - Ben Seyhanım ! Dedi ; 

herkes • tanır , dünya bilir beni • 
gene seni sana şikayet edeceğim , 
dinle : 

Ben Seylianını , kilometrel"rce 
akarım ağır ağır ; şimdiye kadar kir· 
letmedim sizi ve kirletmcdiniz adı· 
mı , kırdırmadım , kırmadınız kana· 
dımı , yalnız beni benim kadar anla
madınız • Ben istedim ki alın beni , 
basın bagrımza , açıu kollarımı , da· 
ğılayım tarlalarınıza , ben ~ söndüre
yim sıcaklığı , kandırayım içinizi 
doya doya .. kanıt kana ... 

Bırakın hPnİ , h eni bırakın da 
portakal beh~f>l e ri nden yeşil. ba§lı 
buğdaylarınızu, tı crvet sa~ao pamuk
larıoıza kadar koklasın, P.msin heni, 
sarayım k ollnnmln onları ... 

Bırakın beni, beni bırakın da 
rıınınç lıahçelerinizden pirinç tarla· 
la rı ınza kadar yayılayım .,. 

Biz iki kardeşiz ; Ce~aoı da 
unutmayın , o da benim kadar yan· 
gıhdır elinizden , biz iki kardeşiz, 
yalçın kayalardan atlayarak geliyo
ruz size , geliyorum siz~ ve nihayet 
atıyorımouz beni boş yere denize ... 

Ben yalçao kayalardan atlayo· 
rum. Selam söyle "Çetiokaya,, ya ... 
Götür selamımı ona, anlat d erdimi , 
o işidecektir benim sözlerimi, o an· 
lar derdimi .. ,, 

Irmak kenarından gözlerim yaşlı 
ayrıldım . Ne güzel, n e yangılı söy· 
lüyordu yosma Seyhan ... 

~~-------·-----------
insan giiciyle işliyen uçak 

Berlio : 30 (A.A) - Tayyaıe· 
ci Duenubiel, pervan l" Sı ınsan 

kuvvetile tahrik edilen bir uçak 
ile :Frankfort yakınında Rebstck 
alanına bir metre yüksekten 195 
metre mesafe katetmiye muvaffak 
olmuştur . 

--------------·----r -~ • • 
Bahçede 

30 Ağustos bayramı 
Behçe: 30 [Özel} - Bugün 

30 egustoı Zafer ve Tayyare 
bayramı olmak dolayısiyleAs · 
kerlik şu.besinde ve Cumuriyet 
meydabında bütün kent balkınm 
iştırakiyJ~ bir tören yapılmııtır. 

Okulun yaz tatili olduğu halde 
öğretmenlerimizin gayretiyle ta · 
lcheler toplanmı ş ve gür ıesle -

. riyle tÖrt:ni bir kat daha .. şeolen
d irmişll'I dir. 

Askerlik şubesi Baş kını Yar bay 
Ömer Öıbengu, 30 ağustos zafe· 
ri hRkkında Önemli bir 8Öylev 
v ermiş, çok alkışlaomııtır. 

Halk, bugünün tuidine öyle 
ehemmiyet vermiştir ki şimdiye 
kadar Löyle bir gün dab-. yaşa
madıklarını söyliyerek ( yaşasın 
Atalilrk ve kumaodanlar, kahrol 
sun Türk yurduna göı koyan düş 
maular, Varolsuo Türkiye Cumu
riycti ve onun başbuğları.) Diye 
bağırarak törenden ~yrılmışlardır. 

Hint şaırı 

Tagor'dan 
......... 

İngilizceden çevirmeler 

-14-
lşlerini bir tarafa bırak ; ayak sesi f.rirıl dinliyor musun ? 

Misafir geliyor .. Dikkat ediyor musun ? Kapunun zinciri salla· 
myor . Orıa gidt•rken lopuklarrn ses çıkarmasın ... 

İşlerini bir tarafa bırak . Misafirin akşam ıizerl gelmlıllr. 
Hrıylr , korkma ... O gelen korkunç bir riizgar değildir . O 

Nisarı gecesinin bir nayıdır, Balıçede gölgeler sararmıştır , on 
dördünde başmuzm ristündeki gök parlaktır . Eğer korkuyorsan, 
kapıya lambayln gitmek isllyorsarı yüziimi. örtüyle kapa .. 

Hayır, korkma ... O gelen korkunç bir rıizgô.r değildir . E
ğer utamyorsan ona tek bir k elime söyleme .. Ve kapının bir 
kenarında onu bekle ... 

Eiier o senden b!r şeyler sorarsa ve eğer konuşmak arzu 
edersen yalnız gözlerini sıikıinell• aşağı indirebilirsin . 

Lamban elinde iken onu içeriye gönder ve lıiç bir şey 

senin bu Jıarekellne mani olmasm . 
Eğer ulanıyorsan ona tek bir kelime söyleme .. 
Henüz işini bitirmedi mi ? 
Aşağıdaki lambayı yakmadrn mı? Misafir gelmiştir . Servis 

için Jıa:.ırlık yapmadın mı ? Akşam saçlarının yivine klrmızı 
şans işareti koydun mu Ve gece için tuvaletin tamam mı ? işi· 
liyor musun? misafir gelmiştir. İşlerini bir tarafa bırak . 



~ayfa 2 
A- ~ jJ ' ıs ; 

Yugoslav siyasal partileri 
arasında yeni durum 

Yugoslavyada siyasal parti-
lerio karşılıklı durumları son gün 
!erde gittikçe belirm•ğe başla 
mıştır . Son gelen Yugoslav ba
sını bugün Stoyadinoviç kiibine
aioi tutan muhtelif partiler ara
sında trk bir paıti kurumuna 
doğru çalışma birliği göıülmek

t• olduğunu kaydederken diğer 
tarafta :'ılaçekin başkanlık etti
ği Hırvat köylü partisi ve bu 
partiye yatkın diğer siyasal gu
rup ve partiler arasında da yeni 
yeni bir takım gurupmanlaıa 
ayrılış yolunda bir hareket gö
rüldügünü bildiı mektedir . 

Yugoslav siyasal partileri :ı 
rasındaki bu yeni durumları io 
celeyen bir yazısında " Vreme,, 
diyor ki : 

"E ki partilerin toplanması 
Buretile Yugoslavyada siyasa kuv
vetler arasında büyük bir faali· 
yet vardır • 

Şimdiki halde sarih bir p 
rogram etrafında saıib bir amaç 
için bir tek siya•al teşekkül o
larak birleşmek istiyen partiler 
Radikallar guıubu , Mi:slümanlar 
ve Sloven halkçılarıdır . 

Birlrşik muhalefet ise bir za 
maolar mrmleket hayatında bü
yük bir rol oynayabilecek önem· 
li bir usul olacaği ümidini ver 
dikten şoora gittikçe, birleşik 
bir programa sahib olmamanın 
fenalıklarını göstermiştir . Sıya 
sal mabıfılın birleşik muhalefe
te bağladıkları ümidler bu suret
le boşa çıkmış bulunmal..ta lır . 

.Filhakika, Maçek, Dovidoviç 
ve Yovanoviç arasındaki i§ bır
liği bunların trmsil ettikleri Hır
vat köylü, Sırp Demokrat ve 
çıfçi partılerine dahil buhıııan 

bütün unsur !arın da birleşeceği 

fikrini vermekte idi . Böyle bir 
kuvvet ise gerell Hırvatları gerek 
Sırpları ayni zamanda içine al 
m•t bulunacağıadan çok önemli 
alacaktır . 

Halbuki Maçek her şeyden 
önce Hırvatlık mesel.,siuia bal 
liaı ileri sürdüğünden buna mu 
vaffak olunmamıştır . Üç muha
lefet şefınio işbirliği yapmaJa. 
rını iç siyasanın iyi bir surette 
yllrümesi için gayet öotmli bir 
keyfiyet teıakki eden geniş halk 
tabakası, Hırvat liderinin bu du· 
romunu beğeom•mişlerdir . Bun
dan dolayı muhalefet arasıada 

başlıyan uyuş~amazlığın gittikçe 
ilerleyeceği beklenebilir . Ve bu 
kimseyi hayrete düşürmez . 

Diğtr taraftan Dragoljnp Yu 
vanoviçin birleııik bir çiftçi ha 
reketi yapmak tasavvuru diğer 

ıefler tarafından onaylanmış 

ile 1 

tır . 
Davidoviçin demokratları 

Yovanoviçiıı çiftçıleri ,arkaların
dan )'Ürüyen halkın isteklerine 
ltırcüman olabilmek için deha 
müsbet ve vazih bir ıluruın al 
mak mecburiyetini almaktadır

lar . Söylendiğine göre Doviılo 

viçio Belgrada dönmesi üzerine 
bu busu ta birleşik ve açık bir 
program için yrnideo konuşma 
lar başliyacakttr . 

Vreme, bumlan sonıa hüku
mttin yakında çıkaracağı siyasal 
kanunlarla ilgili olmak üzere 
en önenıli siyasal partilerin du
rumuou inceleyerek diyor ki : 

"Hükiimotin parlemerıtodan 

aldıdığı selahiy<tl• yapacağı ka 
bunlar çıkınca, Lir l•irlerine ken· 
dilerini en yakın duyanlar bir
lc~eceklerdir ve bu 'uretle si
yasal hayatımızrla yeni temeli., 
atılacaktır · Maçek partisi içinde, I 
birbirlerile pek uzlaşmryan altı 

gurup vardır . 1 

Didişmeleri şimdilik parti 
çevresini aşmıyan bu altı gurup
tan birisi Maçkin başkanlık etti
ği guruptur . 

İkioci gurup ölen Radiçe eıı 
yaku: olanların gurubudur ki bun
ların başında Devçiç bulunmak 
tadır . Bu gurubun isttdiği: Hır 

vati8tanın ist ik lal ve hürriyeti 
yolunda daha enerjik yürünme
sidir . 

Üçüncü gurup başlarında Re· 
berski bulunan frank paryizan
larıdır ki Maçek aleyhinde ga
yet kuvvetli surette çalışmakta· 
dır . 

Dördüncü gurup , Maçekteo 
ziyade Rabakiye yakın olan Hır· 
vat Klerikalleri teşkil etmekte
dir ki : Bcnlarıo başında da pro
fesör Gırgetz bulunmaktadır . 

B~şinci gurup ise Maçek ye· 
rine bsşkanlığa Pernarıo getiril
mesini istemektedir Nihayet şu 
nu da ilave etmek lazım gelir 
ki l\Iaçekin dostu olarak görü 
oen ::ıutej ve Subaşiş kendile 
rioe emniyet ed lemiyecek bir si 
yasa gütmektedirler . 

Bunların Maçekteo ziyade kim 
muvaffak olursa onun arkasından 
koşacakları şüphesizdir' 

Alımcı ve son gurup Vilde
ıin mustakil demokratlar guru
budur . Bu gurup Maçeki şef 

olarak tanınmakla ise de Fraok
çıların ve Klerikalluın durumu 
dolayısile çekingen bulunmakta 
dırlar . 

Eski çıftci gurubu içindeki 
durum ise, Maçek gurubun du 
rumundaı:ı daha iyi değildir . 
Resmen partinin Başkanın Da
vidoviç ile birleşmek isteyen Yu 
vonoviçtir . Fakat diğer taraftan 
Dragoljup Yuvaııoviç ayrı bir du 
romda bulunmaktadır . 

l\1ust!lkil çiftçilere gelince , 
bunlar başlarında Sta!ıç ve Lo· 
ziç olmak Ü7ere duruma uygun 
bir program yapmakla uğraıı 
yorlar. Voj~ Djordjeviç ise Yev· 
tiç ile calışmakta ve bir koope 
ratif hareketı vücude getirmeğe 
uğraşmaktadır • 

Siyaııal otoritesi inkar edil
miyecek kadar önemli olan Da· 
vidoviçin demokratları arasında 
da ibtıiaflar yok değildir . Bun
lardan lıir kısmı Yovanoviçio 
çiftçileri ile birleşmek isterken 
bir kısmı bunun için daha mü 
sait zaman gelmediği düşünce
sindedirler . 

Müstakıl demokratlar daha zi~ 
yada l\1arinkoviçio arkasında bu 
lunmakta iseler de aralarında biç 
bir tecanüs yoktur . Bir kısmı 
Yugo lav ulusal paıtisioi tutar
ken dığer kısmı hükumete biraz 
yakınlık gösterm~ktedir . 

Yugoslav ulusal paı tisi ise 
bütüu diğer guruplardan ayrılan-! 
larda.J !eş kkül etmektedir . Bu 
parti ayni umanda şimdiye ka -
dar P!lrtilrri,ı;ı haricinde kalmış 
Ol•ular içip de bir melce işini 
görmektedır • 

'- 'ibaye t halk arasında bü) ük 
hir fauliyet gfütereıı Hodzcra · 
uın Yugoslav halk paı:isi de 
vardır. 

Stoyadoviç bükum~lini tutan 
partilerın bir tek bü}·ük pa ı ti 
olarak birl•şm,si yolundaki ç• 
lışaıaya gelinc.e , politika gaz'
tesi de bu mesele etrafrnda şu 
malumatı vermektedir . 

'·Raıiıkalkr, ınüslümnnla ve 
Sloven bılkçıl .. ı arasındaki bu 
birl•ŞmP. faaliyeti son safhasına 

girmiş bulunuyor . Vücude g"· 
lirilcn genel program son retüş 
lerı yapılmftk üzere Slııven halk· 
ı·ılaruıın başkanı Kor~eç ile l\lüs· 

Tiirk öSzft 

Japonyada 
l,_ş_e_b_lr_D_u_y_a_kl_a_rı._. 

1 Eylül 1rı.1:.., 
kanalı 

ı Moskova Volga . de 
İ . şebrıll 

Uçakcılığın gelişmesi 
Pravdadan : 

Japonya sü bakanlığının kara 
rına göre 1 Ağustostan itibaren 
Japon tayyarecilik işlerinde yeni 
değişiklikler olacaktır . Bir çok 
yerlerde bir kaç tayyare müfre 
zesi bir araya toplsnarak yeni 
tayyare merkezlP.ri ihdas oluna
caktır . Tayyaıe mekteblerinin 
sayısı çoğalacak ve ilk adımda 

yeniden iki büyük mekteb açıla
caktır . 

Uçman kadrosunu çoğaltmak 
için uçakçıların teıfi!eıioi sıklaş · 
dırıcı ve kolayltşdırıcı tedbirler 
alınacaktır . Tokyoda özel bir ha 
va kurmayı tesis olunacak bunun 
müstemlek.,lerde şubrleri açıla

cakdır · Bundan başka bava sav
gası dir~ktörlüğü adiyle diğer bir 
t•şkilat havacılığın ilerlemesi ve 
gelitmesi işleriyle uğraşacaktır . 
Tecime! ve sivil uçakcılığı iler 
!etmek için de gelecek 1935-36 
scnesinde 13 700,000 yeo sarf 
olunacaktır . Bu para ile Tokyo- ] 
da ve diğer on büyük şehirdeki j 
uçak alanları g•nişletilecek ve si
vil uçakların çoğalmasına çalışıla
caktır . Yine yeni hava planına 

göre Tokyo ile Fucmuz ve Singa 
por arasında yeoi ve daimi bava 
yolları tesis olunacaktır . 

Bu yaz bu yollar için 140 uçak· 
çı ve 30 makina mütehassısı ha· 
zirlanacaktır . 

* * • 
Japonyanın beş senelik silah -

laoma programının büliisası şu 

dur : 
1 - Pıyadeler için :taıık!arla 

mücadel" alttleri . Tayyareye kar
sılbava topları makineli tüfeklerin 
artırılması . 

2- Süvarilerde ate~li silahları 
piyadrler derecesine çıkarmak . 

3 - Adi topları ve dağ top 
larını asrileştirmek ve çaplarını 

büyültmek . 
4 - Ağır topları çoğaltmak 

ve yeni toplar hşfetmek , 

5 - Fenni kıtaları daha yeni 
vasıtahrlr tecbiz etmek , 

6- Nakliyat kıtalarında kam
yon ve otouıobillerio sayısıoı ço
galtmak . 

7 - Mııkioalaşmış fırkaların 
sayısını ve silahlarını çoğaltmak . 

8 - Kimya harbı için yeni 
kıtalar t•şkili . 

9 - Askerin alış kaibliyetini 
artırmak . 

lümeoların başını Spobe tarafın· 
dan tetkik edilmektedir . 

Bu yeai grupun ne ismi ala 
cağı daha belli değildir . Radi 
kaller Yuğoslav Radikal biıliği 

ısmini öne sürmekte iseler de 
nihayetinde partinin Yuğoslav 

birliği ismi altında meydana çık · 
ması daha ziyade mulıtem<I bu 
lunmsk tadır. 

V erue gazetesi hükumeti tu 
tan partilerio bu 

1 
birleşmesinin 

biç bir zaman bırvatlara kaışı bir 
cephe almak maksadiyle olmadı 
ğ101 da tebarüz et\irdikteo sonra 
diyor ki : 

Bunun aksine , arzu rdılcn 

şey , hırvatlar la bir uzlaşmaya 

varmaktır . Çünkü memleketin 
selameti bütün uosuıların arala
rı .. da anlaşmuıdır . Diğer taraf 
tan bir birleşik ccbhcde yer al 
mak isterlerse bıı vatlar W< mnu
niyetlc k.bul .dilecPklerdir . 

MPydaua gelecek olan bu bü 
yük teşekkül , birleşik muhalefet 
le mücadeleye de kalmıy•caklır. 
Bu mücadele vaktiyle olduğu giLi 
memlekete ancak feaalık getire
bilir . İstenilen şey , barış havası 
içinde iş biıliği yapabilmek ve 
memleketin menfaatleri için ça
lışmakdır . 

Kıyan Ahmedin duruşması 

Uzun Ahmed, Hamidin arkadaşla
rı tarafından öldiirıüdü diyor • 

Bir alacak yüzünden Hamit 
adında birini öldürmekten soçln 
ve mevkuf Mardinli ,uzun Abme 
din duruşmasına dün Ağırceza 

bak yerinde başlanmıştır . 

Suçlunun adı ve sanı saptan
dıktan sonra hakkındaki son tah
kik.atın açılmasına dair olan is
tintak hakimliğinin kararı olcun
du. 

Suçlu Ahmed; ölen elcibaşı 
Hamide vtrmiş olduğu yüz elli 
lirayı bir çok kereler istediği hal
ke alamadığını ve bu yüzden ara
larının açık buluoduğunu ve ha
dise günü Hamitle arkadaşlarının 
kendı yolunu bekledrğini ve dö 
ğüştüklerini bu sırada Hamidio ar
kadaşları tarafından bıı,;aklanarak 

öldürüldüğünü aôylemiştir . 

Okullar.da 
Talebe kayıd işi 

dün bitti 

Liseler ve orta tahsil okulla· 
rında talebe kayd işleri Kültür 
Bakanlığından gelen talimatname 
mucibince dün saat on üçte bit 
miştir . Yalnız tecim okulunda 
namzet olarak kaydedilenlerin sa
yısı yarın belli olacak ve bunların 
adları Kültür Bakanlığına bildi
rilecektir . 

inşaat ve san'at okul
larına girecekler 

Aydın sao'at okuluna girmek 
üzere Kültür Dirrktörlüğune baş · 
vuranların sayısı düne kadar on· 
sekizi bulmuştur . Bu okulaya alı
naca~ talebenin sayısı dokuzdur. 
Yapılacak smaçta bu dokuz kişi 
seçilecek ve oraya gönderilecek 
!erdir . 

Ankaradaki ioşaat okulaaıoa 
ise şimdiye kadar iki talebe baş 
vurmuştur . 

Sağlık işyarlı~ı 

İlimiz Özel idar~ sağlık işyar· 
lığına İçel Özel idaıe sağlık işyar 
lığından açıkta kalan Rıza BıJge 
atanmıştır . 

izin alanlar 

Şebrinıiz doğum e~i ebeıi Ha
di ye Akkurd'un izini bir ay uüa· 
tılmış ve ınrrnleket hastahanesi 
baş bemşiıesi Baticeye bir ay izin 
verilmiştir . 

Hükumet doktorluğu 
vekilliği 

Bahçe ilçesi hükumet doktor 
luğuoı atanau me; kez hükumet 
doktoru Hamit, buradaki ödevin 
den ayrılmıştır . Bir iki güne ka
dar yroi ödevi başına gidecektir. 
Hükil.mtt doktoru vrkiıleti be
lediye doktoııı Cemil tarafıodan
yap ı lacaktır . 

Parmağuu makineye 
kaptırdı 

Milli l\Ieosuca ı fabrikasında 
işcılıklik yapau ve Döşeme ura
mınd• uturan Şemsi oğlu Sabrı, 
dokuma makinesinde kıvrılmış 
olan btzi çıkarmak i terken sağ 
elinin şahaoleı parmağıoı makine 
ye kaptırmış ve kesilmiştir -

Sabri, tedavi altına alınmış 
tır -

Şahit olarak dinlenen polis 
işyarlari , kıyanin hadiseyi mütea· 
kip Aklcapu cihetine kaçarak bir 

hendeğin içerisinde kamışlar ara 
sında saklandığını ve. bir kaç saat 

sonra bunu bıçağiyle orada yaka 
ladıklarını ve Hamidin kanlı bı
çağını yalayarak : 

- Ob, öcümü aldım . 

Dediğini ve hadiseyi olduğu 

gibi anlattığını söylediler . 

Köyde olduğu anlaşılan 41ahit 
Hüseyin ile , üçüncü komiser Şa· 
kir ve polis Sabitin hak yeıine 

getirilerek dinlenmelerine ve 
Ceybaoda bulunan Sılo için tali
matname yazılmasına karar veril· 

miş ve ıluı uşma başka bir güne 
bırakılmıştır . 

Dörtyolda sıtma 

Dörtyoldan aldığımız bir mek· 
tupda, orada sıtma haatalığıoın 

.çok salgın bir şekilde olduğun

dan, sıtma mücadele teşkilatı dok
tHrlarının burasiyle çok az ilgilen· 
diğinden şikayet edilmekte ve 
buna tizelden bir çare bulunması 
istenmektedir. Sıtma mücadele 
teşkilatı başkanının bu iıe dıkka· 
tmı çekeriz. 

Doktor Şeşfik 

Malatya memleket hastahane
si iç hastalıkları uzmanlığına ata· 
nan şehrimiz memeleket hastaha
nesi Başhekimi Şefilı-, dün .Malat· 
yaya gitmiştir . 

Bağ~rıp çağırdıklarından 

Karşıyekada oturan Ali Rıza 
oğlu makinist Kadir ve Mahmud 
oğlu berber Ahmed, aşıkar bir 
surette sarhoş olup oram arasın
da bağırıp çağırmak suretile de 
halkın rahatını kaçırdıklarından 
yakalanmış ve haklarında kauuoi 
iş yapılmıştır . 

Gelenler 

Finans Bakanlığı ispekterlr.· 
rinden Nedim Ökmen, Mitbat, 
İncesudan, ,Çatalao kamutayı Ö· 
mer Artan Çatalandao şehrimize 
gelmişlerdir . 

ispanya ile iş yapacak 
tecimerlere 

İspanyada Barselonda Giopes 
J- Julia; Pable lglesias 56 A H B 
memleketimizle hububat ve bak
liyat üzerine muamele yapmak 
istiyor . İlgili tecimerlerio doğru 
dan doğruya bu firma ile mek 
tuplaşmaları Türkofis merkez baş
kanlığından tavsiye olunuyor . 

H.,zar Türklerine ait 
eserler b ·lundu 

Kültür tarihi akademisi, Don 
nehrı kıyısındaki Limiiyaaski kö
yünde arkoolojik kazımlar yap

' maktadır. 

Bu yerde yedınci asırda, Ha· 
zar Türklerinin ba'Ş şelııi olan Sa· 
rıgöl buluı:ıuyoadu. 

Bu kazım esnasında, yüzden 
fazla mrzar da açılmıştır. Bunla
ıın bir kısmı xı - xıı ioci asır· 
tara aiddir. Bu mezar !arda çok 
Önemli Türk cscrleri çıkmakta

dır. 
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Yeni gramer 
----------··--------~~ ... 
Harflerin manası 

ltti 
17 

~ .. 11J1Dak olsun Sımih Ri 
Jll ~ da bir tezi vudı. Dörtl 
hs- ~e TOrk dili araştırma 
ct. ~~n bu slltunlarda on· 
B.. etmittik . 
~olduğu gibi kabul edile· 
'"'•k ... _ · at büsbütün yabana 

~•ıdı. 
~ td Çetebinin deona yıkın 
~-. •ar · Bu tezlen dillerin 

.. ~a. 

gib· rıyoruz. Bu tezleri 
"tı d·ı' k•bul edince acunda 
~ 1 ol11ıok gerek olur • 
ltaı,:~Q. tudur ki diller ta· 

be llbı ta~lit ile baılamış ol 

t ~~b~r her yerde bu taklit 
• ıpı kipine uygun olma· 

~ii tab' b' ıat bize doğrudan 
bir (~r harf vermez • Biz' 

8" lt tfe) benzetiriz . 

Yer, 1 •lhiımız zaman bir: 
Çarpınca (tak)der diyo 

~- ~ ~, ... , 'lığımız ayae" bu ıe· 
o, Yor • Onu dilimiz uy

( l',~· 
) libi l.Yerine ( pat, çıt, tap, 
• \1, b ır ıea te uydurabilir· 

. p 11 köklerde gerçekten 
( ~tnlderde 1aatin itleme· 

( 'l'tll) tık ) çıkarmışlardır. 
~~ denildiği zaman iki 

"" ~Yor • Biri atma hareke· 

'' 8..ııd Çlrpmanan eseri olan 
~ ~tfit1~ ( t ) barfiad" f aitlik 

f 
( e ınef ullük çıkıyor • 

' , •Ctif ) ikiaci ( passif ) 

Nihayet Uğuzlar (g) yerine 
(ıı) kullaair. 

ismi zamaa ve ismi mekan 
da yiae (gu) ile yahut (11) ile ya· 
pıtır. 

(K) harfine relinct; bu da ismi 
alet ve eseri fiil iımi ve 11fıt ya
pıyor. 

Kesek, e§ik. tirik yani diri 
gibi. 

( K,G ) ye yarJımcılık yapan 
( N ) harlı tek başına da kullanı
lır ve isimler de ( Passif ) anlam 
verir. Bu da tabiatında ( tın ) se . 
sinden çıkmıştır . Stıl manasına 

( ak,n ) köme manasına ( yığın ) 
gibi . 

( N ) harfi sıfat yaparken filin 
malfım ve meçhul olmasına göre 
ismi fail yaptığı gibi ismi meful 
da yapıyor. Ve bu harf garp dil
lerinde, Fars da, hatta tenvın şek
linde Arapçada da vardır ki ismi 
fail ismi meful yopan eklerin için. 
dedir. 

Kullanacağımı) eklerin en mü
him harflerinin tabiattan nasıl çık
tığını burada görmüı olduk. 

O eklere geçmeden ( G >harfini 
bir yerde daha bulacağız ki bu 
çok önemlidir: 

Bugün Almancada gramerde 
( Declinatioo ) denilen bir &al var
dır ki başka garp dillerinde yok
tur. Arapçada ve eski LAtincede 
de bu ( iğrap ) usulü vardır. 

Cümle içinde isimlerin fail meful 
olmasına göre sonlarınll bir harf 
gelir. Almancanın sıfatları da ona 
uyar. 

s.yfa 
cm === 

Macar hükumetinin Adana Borsası Muam~leleri 
PAMUK ve KOZA 

Ba§vekil Gömböş son söyle· 
diği bir nutkunda iç siyasa hık
kında önemli bildirikte buluo. 
mn§tur . Bıkonyda toplanan ve· 
killer mecJiıinia , çifçileria borç
ları meselesi ile de meşgul oldu· 
ğuau ıöyliyen Başvekil şöyle de· 
mittir : 

[ Ben bugün dahi şu noktai 
nazarı1ğiltmelueyim ki borç eden· 
ler bunu ödemesini de bilmelidir· 
ler . Çıfçilerin bu daimi borçlar 
dan kurtarılması için bir hal çare· 
ıi hazırlanmasını vekiller meclisi 
Maliye Vekilinden istemiıtir . 
Çıfçi borçlaranın teaviyeıirıe bir 
çare aramakla hükfımet kredi teş
kilatı kurmak iıteyoruz . Büyük 
çiftliklere ait 11lahat ile iskan me · 
selesi hakkındaki projeler yakıo· 
da tamamiyle bitmiş olacaktır . 

Biz vakıa büyük çiftliklerin aleyh· 
·tan değiliz , fakat bu gibi çiftlik
lerden işlenmeyenlerin ölü vazi · 
yette kalmalarına müsaade ede
meyiz . Toprağın aa11l tevzi edil· 
diğı , n11ıl işletildiği ve kimlerin 
elinde bulunıluğu milletin tili ve 
mukadderatı için pek mühim hu·: 
ıuılardır . Biz münasip bir toprak 
tevziatı yapmak istiyoruz. Büyük 
\.İftliklerin 3000 Jochdan fazla ol 
mam&11 lazımdır . 

[ 1 Joch - 43 ar] bu miktar· 
dan fazl• lile efradı ve diğer ak
rabı ve taallukat araaında takıim 
edilmelidir • Baıkaca biz 200 ifa 
ıooo; t•ne yeni büyük çiftlik kur· 
mak iıtiyoruz . 

Orman mülkiyetleri hakkında 
bir hudut konmayacaktır . Küçük. 

v 

programı 

köylü çiflikleri de kuracağız. Va· 
tan uğrunda kahramanlık hiz
metleri yıpanler içinde bu çiftlik.· 
lerde yerler ayrılacaktır . iskan 
projesinin tatbikatr için ilk ydda 

·-~~~~~~~--=~- ~~~~--=--~~~~~~~-· Kilo :Fiyatı 
Satılan Mikdar CİNSİ Eu az En çoL. 

K. 5. K. S. KUo 

Piyasa parlaıt"• •• 
Piyasa temizi ,, 36 - 41 ____________ ... 
iane I 
iane lİ 
Ek@preR 41,25 
Klevlaot 

35 milyon Pengo sarfedilecektir. y A p A (; ı 
Ve bu mikdar bundan sonra her .-----.---.--.,,---------11 

Beyaz ı ı yıl daha iki milyon artmlacaktır . •--=S-iy=-a,,_b ______ ---- .-----ıı 

lıkio yerleri için evvelemirde dev· ç f G f T ___ .._ ___________ __. 

lctin tasarrufunda bulunan miri --==-------- - ·-=---.-----..----------' 
EkspTes 1 arazi ile bankaların arazisi kulla· •--Ia-o_.e _______ -----ıı-----1--------

nılacaktır. Ondan sonra da büyük Yerli "Yeınliktt 1 
·---=-~·--------çiftliklerden ayrılacak olan arazi ,. "Toh umlnk .. 

kullanılıcalctır . ] 

Matbuat reformu için de liı§· 
vekıl şuotarı söylemiştir : ( Bu 
sabada biz ilk önce amme hizmet 

Buıtdav Kıhrıs 
. ..,------ı 
Yerli .. 

" 
Mf'ntanP. 

HUBUBAT 
3 3,22:s=--.......---------... 

-2:90 ___ 3,25-
ı~-'----~-ıı-~~~-~-~~~ 

1 Arpa 
ve meoafiine biç yardımları olmı 1--=F,,..,a..:.su-ı_y_a ------•---
yan köşe matbuahnı ortadan kal- Yulaf 2,8-7-,5--
dırmak istiyoruz . Vekiller mecli· Delice 
sinin kararı iizerine millet meclisi Kuş yemi 
1935/36 toplanma devruiode on Kt>ten tohumu 

k d 
.. 1. k . . .. Mercimek 

a ar oocm ı anun proıesı muza· •-=S.,..is-
81
-n------•-----··--·---!------------11 

kere edecektir . ) 

Başvekilin konferansını taki· 
beden bir ziyafette Beıvekil : bazı 
ıiyaaı hasımları hakkında ıöz aça· 
rak ( buglln her vakıtkinden daha 
kuvvetli olarak görünen , entrika· 
lar çeviren ve isyanlar çılcaıan 

ve bir valutlar Macaristaaı izmih · 
lale ıürüklemiş olan zararlı mu· 
balifet ruhunu ortadan kaldıra· 
cağız . Bu urarlı ruh , balıbazır 
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Kambiyo ve Para 
l~ Uaokasıodan alıomııur. 

Pene 

vaziyeti.ıuiietimal elmı-ktedir . Bu Huır 6 21 -Liret 
sahıda da reform yapmak gerrk- 1 inci T. Vı1deli 5 69 _..,H=-a~yş~m..,.,a=rk _____ ·i---ı-... 
tir ve yapılacaktır. Macar milleti •---------ı S 61 :-..;:;.F.;.;ra;;..0,.,..k_••_J:i-rra_u...,.sı,,.,.z,,;;,._ ___ 1 __ ~·ı-==-1 

1 inci K. Vadeli Sterlin "İns:iliır.,. 
ile beraber olmıyan unsurların Hı'nı hazır ı--~-ı-ı·-8-7_. ıb ..... -•• --Dolar ••Amcr' 
Macar ruhnnu zehiı lem ekte devam •----------1--ı-0-

1 

42 ~,,....--...,.....,..,;--:--_:.:..-- ---'1--ıı Nevyork .Frank "Inlgre,. 
etmelerine müsaade 6tmiyec~ğiz.) ·~:--.-..._ ....... _ 

.. Noye Freie Prsese 
1 ~ .. :~ ~ g ) harfleri de tabi-
~' gr ea bize buna benzer 
"'t'-i 'tirir . 

Türkçe eski gramer ~tap~rında ~------~ ........................ -~~·~~~~~~~~--~ 

Jt7i .. , uzatıp ıpın ucunu 
-: hakikate dönelim ve 

~ 'Cut dilin içinde ara-

~ '' 16i•t f · ·ı·d · · k ,,,- b,b 11 en ısım çı ar-' 8.. .. derken oa iki harf 

~1 ·~~elce de görmüştük. 
d.t~ ~· lÇinde en önemlisi ''l 1 

tllrlü (g) ile beraber 
~fe 1 •ita harf eder • 
ttta Yardımcı ya bir ıesli 
~ (,~t~ (n) barfı ekleyince 

•~e • er çıkıyor , 
~ y,

11
?• (paasif) bir anlam 

'-o,~ Ya (Dlfful) yıhut(eae-
• •lı bı' . . d 

' 

l i r ısım mey ane 
Cap d' tt~ ~ ıyor. 
'•ıı .. "h;~ oyle : Divanın on 

. "'•' t' ı1aden ıuaları oku· 

~) "ııı 
tıiıı:ç bıli vadır: 

~te ( te rirer, isim yapar. 
l~dı"l'•i) derler. ( ki mef· 
~~'~)t. llruılınış, temizlen· ,. 

leye (k 
Ld,._. uruğ) denir (ku 

~qa ..... •k). 
~'t'-ir) r~e~ ismi makin ya 

..._ tibı. 

~) ~lloıu bizim yaz dedi

Lg~,6~~ (lalı) iliveei y le 
~taı:f0rıa da hakikatı 
-~ ) nıaıta• aaıa aslı 
l•liy0:11'mı~tır. (1) harfi 

~ • Yaylama yeri de-

(b)ı~•li b, f' . 1.. . 
il "lll' ' •Dm i aveaıyle 
~ 1 •leı Y•par. (Bıçğu, 

~ ~-.,,::erirıe göre (kı) ola 

l .. t~ı,~: "~ bıçkı diyr ruz. 
~ e ıace (g k) geli-

\.~ ) tihi . 
t'\'- dıvına göre (kes · 

'ett Ve y 
Ceıllı . unıuıak harf-
,._, eııne göre (i . k) 

ı-...~• itaret ediyor ve 
•d • •,1etlerdeki (m) 
''dıyor. 

-lilllıa~Ji 

ahvali isim diye bir şey sayar
lardı . Orada mücerret isim ( i ) 
ılAvesile mefulü sarılı ( h) ekliye
rek mefulüileyb ve sağır kAI ilave 
ederek muzafıile.yh yaparlardı. 

Bugün de öyledir. Fakat ahvali 
isim bahsi kalkmıştır. işte ( iğrap 
declination) dedikleri budur .Divom 
lOğat 3 üncü cildin 39. sahifesi eo
nunda bir örnek var : 

( Kün ol ajung yarutgan) Bu 
şimdiki Türkçe ile şu dem-ektir: 

( Güneş dünyayı tenvir etmek· 
tedir ) 

( Ajung ) sarih mefolfibib ha
lindedir. Ve bunan isareti ( g) har
fidir. Mefulüileyh yapmak için de 
( lıa,ga ) kullanıllyor. 

Şimdi bunların yerine ( ı,i,a,e ) 
kullonıyoruz ( g ) Jer düşmüştür . 
işte bu düşen (ğ) lerin mef ul an
lamı verdiği burada da açıkça 

görülüyor . Bir de şimdi nısbet 
edatı olarak kullandığımız ( lı ) 
eskiden ( luğ) şaklinde idi ki pas. 
sif normayı yine ( g ) herfı verı· 
yordu . 

A. Bakşı 

Evrensel 
Edebiyat enstitüsü 

Pravdadan : 

Sovyetleı Birliği Halk Kültürü 
Komiserliği Moıkovada Evrenıel 

bir edebiyat enıtitüsü kurmağa 
karar vermiştir . Bu enıtitü Mak
s mlgorki namına kur11lacaktar • 

Biua projesi .rşitekt Jeltan@ki 
tarafından yıpılmııtu . Hu bina 
yirmi hektar ana üstünde 500,000 
metro murabbalık bir yer tutacak
tır . Enstitüye bağlı tecrübe dai • 
releıi , prova tiyatrosu , ilmi is-
tihbarat §ubui , bir milyon cildlik 
bir kütüphane mlize , ıergi salon· 
ları ve sıire olacaktır . Enstitü 
oiiiı yapılacağı parka ve Moskova 
nehrine bakan kısma Hamerden 
bu güne kadar yetiıen bütün bü · 
yük üalü ıairlerin heykelleri di· 

ekilecektir · ... ~ - -~ 

"Bunun için plammız yoktu .. ,, 

lııgiltt•ro hükftmetinin sonbahar 
ve kış İçin ~imdiden ilAıı etmiş ol
duğu intihabat mücadelesi propa· 
ğaadıı hazırlığı , işçi partisinin 
memleketteki nüfuz ve kuılretine 

karşı gösterilebilecek en iyi mül
tefit tnktirkArlık mesabesindedir. 

Girişilecek siyasi mücad.-le te
melinddn tedafüi kalacnktır ; bu 
işçi, paıtisinin , parlamentorla ve 
halk toplantılarında bir içtimai 
iddia halinde tcb 1•llür ettirerek , 
ortaya atmaya muvaffak olduğu 

meseleye ve onun il~ri sürdüğü 

« Sosyalizmin müstahak olduğu 

zaferi istoriz» talebine,gerçekolmuş 
bir cev8p teşebbüsii olmaktan hali 
dAğİldir. 

işçi partisinin durmadan inki · 
şef eden faaliyeti karşısmdıı hü . 
kOmetin siyaset mücadelesi faa -
liyeıi, tabiidir ki , tncak tAşkilAt 

yolunda sarfolunan ehemmiyetsiz 
bir gayretten ibarettir. 

Daily Herald 

Bunurıht berıılı"'r , bu şiuıdiye 

kutlar görülen en uygun ,.e e • ı 

kuvvetli hükftnıet müdtıfoasıdır. 

Binnetice , milletin ithamın ı n :ınu 
hattını çizm~k faideılen hııli kol -
maz. Bu ise bir cümle ile ifado 
o!unabilir. Hükumet, iktidar mev· 
kiinde oturduğu dört yıl için~e , 
işsizlik mcseleı!İnin haline medar 
hiç bir plun moydada getirmemiş
tir • 

BilAkis, diğer politika cJnah
ları tıırafmdan hu mesel~ye müte
allik tanzim ve tevdi olunan muh 
telif pleolnrm kendisince k9fi de
recede cazip bulunmad·ğını keş

fetmekte hüktlmet büyük bir issa· 
bet göstermiştir . Bu planların 
hiç biri, sadece, tamamı tamamına 
tasvibe değmPZ Olduğundan rOO• 
doluıımuş değildir; bir planı plan 
yapnn muhtelif kısımlarınt-0 dil 
ayrı ayrı lıükilmetçe ot6llft olarak 

-Gerisi dördlincıi sayfada-

1 
1 • ', 

' '------· 

5792 

' . 

. -~"*~-· 

5370 101 

Yazlık sinemada - -_ ... -----------------· 
Bu akşam 

Öp Ueni vu Bednvaeılor Şahı'nı ıı unutulmaz komik yıldızı ( Milton) 

size hu akşam yeni bir ı.ıseri olan ve baştan nihayetino kadar çok ko 

mik sahn,•lerle dclu 

( çırıl çıplak ) . 
Adlı güsel bir filmini daha taktim edecektir. Bu büyük sanatkArı ae

vooler ontı bu akşam iki saat ıioyasıya seyredeceklerdir . 

gP./ecek prağram: 
( Harry Piell) in fevkalAde temsili 

( Meçhul şampiyon ) 

pek yalunda : . 
Bütün dünyada bftyük bir aldktt uyandıran ve gösterildiği her 

alkışlarla kartılaaa'R mevsimin en büyük ve en heyecanlı olan filmi 

&anlı hayalet 

Mümessilteri, RIU~'rdo Cortez ve Karen Morla 
5791 
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Bulgarlarla Ülkemizde utku Bunun için planımız T~R. KiYE 

bayramı yoktu .. ,, • 
aramız eyı 

- Birinci sayfadan artan -
Türk - Bulgar münasebeti bak
kaodaki beyanata müoesebetile 
" Anadolu " ajaosıoa hu beyana· 
tı gazetelerde büyük bir memnu 
niyetle okuduğı.mu ve iki ulusun 
karşalakh itimad ve saygıya isti 
aad eden dostluk ve sevgi içeri 
ıinde yaşımasanı temin etmek 
ve ıon zamanlarda araya giren 
bazı yanlaş tefebhümlcri dagıt 
mak için bütün g -.yretile çalışa 

catı hakkındaki sarih sözlerin 
bizimde samimi duygularımızın 
ve arzularımızın tabkısı ve sami· 
mi makeıi olduğunu söylemiş ve 
demiotir ki : 

Cumuriyet hükümetinia dış 

8iya1asının ana hattı umumiyetle 
bütlla dünya ile eyi geçinmek ve 
bosuıile komoularamızla ka r şılık
lı itimad ve sevgi üzerinde müs
tenid eyi komouluk bayatı yaşaya 
bilmektir. Bulgariıtanda bizim ta· 
raftan hu temel siyasamızın da
ıında bulunmasına aslai razu ve 
temayfilümüz yoktur. Karşılıklı, 
İJİ niyetlerle tahakkuk ettirebiL 
melde müfteiıirıolduiumuz dost · 
lok halkası içinde Aulgaristanm 
da bulunma11nı gönülden isteriz. 

- Birinci sayfadan artan -

Dığer taraftan Ankara radyo . 
sunda da Halkevi Başkao ve üye · 
feri tarafından bu kutlu günlerin 
önemini anlatan söylevler verile· 
cektir. 

Ankara: 30 (A.A) - Ankara 
hu akşam sayılı gtcelerioden bi
rini daha yaşadı. Gündüz Cumu
rjyet alanında yapılan geçir res
minden sora Şt brin ana yollarını 
takip ederek kışlalarına dönen 
ve geçdiği yollar boyunca birik
miş olan halkan en içten alkışle
riyle karşılanan süel kıfaların bu 
gece yapmış oldukları fener alayı 
da güodüıkü tr.zahurat değerinde 
idi. 

Baştan başa elektriklerle do 
oanoıış olao Ankaranın ana yol
larına Ur kat daha aydınlık ka 
tan bu fener alayını binle rce An
karalı takip etmiş ve bütün şehir 
geç vakıtlara kadar bu utkulu gü 
nü kutlamakta devam etmiştir. 

Denilebilir ki, Ankara bu büyük 
günü bu yıl her zamankiııden daha 
ertık olarak kutlamıştır. 

Bir taraftan Halkevinio hugü· 
nün yüksek değ.· rioi göstermek 
için hazırladığı geniş program ya· 
nında Ankara radyosu da bu ama 
cı ğüden söylev ve diğer şiir ve 
müzik parçalarına besertmiştir. 

- Üçüncü sayfadan artan

karşılanmış olduğu malOmumuz
dur. 

Moseld : M. Baldvin'in hayret 
uyandırıcı bir cümlesinde « yeni 

çıkma iş >Jdediği, sanayi yerleştirme 
muroknbesi, sonra ,: mektep çağı
nın daha ilerlemiş bir,~yaşa çıka-

rılması ve teknüdiyeye hak iktisap 
sinninin indirilmesi gibi~:hususlar 
muvacehesinde hükumet tnsvipkdr 
olmad ğım gizlomemiştir. 

M. Baldvin planlı idareyi hwr 
halde Cazla benimsiyemesejf gerek; 

zirn onda, neticeyi tuhlilde • ağır 
busan bir « Whig ı> lik vardır . 

O. ben hiç bir zaman vadetme
dim. bon hiç bir zaman teklifte 
bulul'lmndım , der . Ve şimdi de , 

işs i zlıği tedavi edeceğine dair ıre 
bugün, ve no yarın söz veremem, 

vadedemern,bu yolda bir plnoıınız 
yoktur. Demektedir . 

M. Baldvin'in işsizliğin muha
fazakarlıkla izale edilemiyeceği et
rafında.ki kanaatinin ifadesi kAfi 

derecede nldkayı uyandırmaya de
ğer . FakRt Başvttkil'in işsizl iğe 

açılacak planlı t..ıarruz:fikrinin ta
mnmiyetı karşısında duyduğu nef
ret hissinin açığa vuruluşu öte 
kinden az alAka uyandırıcı değil
dir . 

Bakan, iki taraf basmanda 
bu ise büytık zardımda buluoaca· 
ğıaa emin olduğunu da ilave et· 
miıtir. 

Bakan, dün akıam ekspıesle 

Avrupaya hareket etmiştir. 
-----------------------------------------------------

Habeşlerin fişegi 
• • az ımış 

--
- Birinci sayfadan artan -

" Royter " ajansı Jngilterenin 
eadite etmemesi gerektiğini ıöy

liyen Mu11oliniDindiyeyi hakkında 
İtalya hllldlmetinden tafıil2t aldı
ğını haber vermektedir. 

" Deyli telgraf ,, gazelefotİ ltal· 
7an ıomürgeleriodeki yerli kıtalar 
arHında bir çok kaçma vakalan 
olduiunu ve bu meyanda atları 1 

ile birliktt: altı bin Somalinio Ba
bttiler tarafını grçtiğiai yazmak · !' 

tadar. 
İngiliz çevenleri Habeş harbi- 1 

nin fınasal imkanlar hakkında \ 
kabiaesinio neıretliği hildiriği 

ı&pheli bir şekilde tefsir etmek
tedirler. 

" Deyli telglaf ,, gazetesi Ual 
yanan finans bakımında müşkül 

bir durumda olduğunu İtalya par· 
tisinde ltalya ile muameleye giriş
meden Çt'kinmelerioin kuvvetle 
muhtemel olduğunu yazmakta-

Londra: 31 ( A.A) - Eden , 
Uluslar sosyetesi konseyinin 4 
Eylüldeki toplantısın a verilecek 
raporu hazırlamaktadır. Bu rnpor 
Eden-Lavol görüşmesinden sonrn 
değişebilecektir . 

Londrn çevenlori C• ne' redo lrı 
~iltne ile fı nnsao ın nıi.iştcrı k bi r 
ft•J•Or vermel erini ıHorn ck tedir. 

Roma : J l ( A.A ) - Tnyoı is vo 
neuvehroniclo gozet l'l rin·n ~ o -
lonzo bil<liriği hııkkındnki JilZ ıl o_ 

rından nahseden ltelyon gazete 
leri bu yazıların sçık olarak düş

manca olduğunu ve tngıliz lrnsi
ninin mülhem olduğu ba zı lngiliz 
çevonlerile karşı ltalyonın gö;tn
diği günnsizliğiıı doğruluğJnu 
isbat ettiğini kaydeylemekterl ir 

Napoli : 31 (AA) - Tnvı' r CI 

vapurilo i ecnr ~ uço k gr fl': Si ,\ c;. 

ker, hnrp IC\'AZımı ve l;ir çok uı;n k 
ları doğu Afriknsına götiirmPk 
üzere buradan harekt t etmiştir . 

Paranı! ,

1 
Boş yere harcama ve har
cıyacaksan yerli mah al 1 

çııtebaa kaplıcası 

açıldl. 
Eğer Romatizmo, siyatik, karaciğer ve böbr~k kumları mesane taş

ları 11ğrılarıno muztaripseoiz vakıt geçirmeden Çifte han 
koplıcasınn koşunuz. 

Bir çok deri hastalıklarına, muannit ekzemalara şifa. verir. 

Çift.e han kaphcasına 
Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir • Her 

ne kadar fennen kabili izah değilse <le senelerce gebe olmamış bazı 

kndınlorın l 5- 20 günlük banyodan sonru hamile kııldıkları görü\ · 
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaı.hcalardan dııha yük

sektir • 

Çiftehan kaplıcasında 
Misııfırlorim izin her dürlü ihtiyaçları düşünül~ek lokantamızda to

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakknliyesi, gazinosu, kasabı, ber-

btl'İ vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 69 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilithdlf. 5512 
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Sayhan vlliyeti daimi Encümeninden: il 
Kozanın Tılun mevkiindeki ida · 

rei hususiyeya aid erezide (300) 
lira muhammen bedelli saz otunun 
bir senelik mahsulü peşin para 
ile açık artırmaya koumuştur . 

lstekli olanların yüzdo yedi 
buçuk pey akçalarile birlikte 10/ 1 

9/935 giınüne müsudif salı günü ' 
saat onda vilAyet eııcümenine 
müracaatları ilAn olunur . 

24- 28- 1 4 5762 

Müz& Direktörlüfiünden 

J 

Müzemizde bir tamir işi vardır. 
pazarlık şartile bu tişi yılpınak is· 
tiyeulerin müzo <liroktörlüğüne 

müracaatları ilAn oluııur . 5767 
27-31-1 

Adana Askerli k şube 

sinden : 
331 ve bunludıı mıınnı ı•leye 

tahi erntııı son yoklumıılarıncı 935 
Eylül ayırım birinci günii hoşla
nurok otuzuncu gününe kndur de
vam oluııı:ıcağı illin olıııımuşlu. 

Eylulun birinci günü pozur gü
n~no \esadüf ed cı>ğin<len EylOlun 
ikinci psznrtrsi günü başlanacağı 
iltln olunur. 

yitik şehadetname 
Mülga Adana lı.Ja<lisio<lo ıı 321 

s •nesinde almış olduğHm şchadet 
nam~ Milli Miicndeh•do zayi ol
muş\u . Şehedetnomonin y~nisini 
alacağımdan zayi şehaıletnamenin 
hükmü kalmatlığını ilAn ederim. 

Evkaf kltibi 
5793 Mustafa 

. 
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llRAAT 
BANKA 51 

-DAoA· 
BiRiKTiRE~ 

.RA~T r;Ob"" ../. 
J~ 

Adana erkek öğretmen akala 
rektörlüğiinden: .. :ouddotıe ~; 

Okulemız talebesi için (250) :ift a~a.kk~bı (20) egu:rtiarı ıın1~ıol 
siltmeye konulmuştur. Ayakkabı orneğanı go~mek v .. 'otan (10)~ 01ıa• 
istiyenlerin her gün okul direktörlüğüne ve ı~al.~ gun t ptaoaC8 

935 salı günü saat dokuzJti kültür direktörliığunde ; 753 
alım komisyonuna teminatlorile birlikte başvurmaları. 

22-27 -1 - 6 ;ta' 
Seyhan vilayeti da imi enc11ftletl ; 
d n • ·ıer" r1 e • ...e.~1 !d ... . s ve u• • ~..- r 

Payas kamonunda özel sayışın malı bulunan ~ın ··tkiyetı r-· ,. 
evsafı aşağıda ynzılı dört parça hane ve bahçelerın IPU & f t• 
ve açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. gaoü ••~,.et• 

istAkli olanların ihale günü olan 10-9-935 salı_ oioe dl 
'l ·ıa d . A encuıne yüzde yedi buçuk pey akçaları 6 vı yet aımı 

ları ildn olunur . 
Miktarı Bulunduğu Muhammen kıymeti Jlududd ~~f11 ':, 

Lirıı batı•• ı•' ~ Cinsi 
Bııhço 

Hane 

portu~nl 

bahçr si 

mrtro 
1500 

IOO 

8000 

Portakal 4000 
bahç:t~ 

yer 
P8J' OS 

1) 

)) 

)) 

75 

200 

450 

150 

Doğusu yol ' .. ii ~·~ 
ol oP ,\lı· '"' poyrazı r habaSI • ıJfıJfll ıJ 

fanın kaıP ebe' b "J 
Doğusu muğa~. ç•1&1f p1f 

bn tısı A l ·•lolo' a.ıt 
arnsı, ··'le •• lfi " 
Yusuf hane~ı, b•'' . 

1 .. oU f11d .iff 
roz~ yo b~hcesi. . 1ıl)l1",( 
susıye boıebeı pot• 
Doğusu rnu blllet o• . f1 
bahçesi ve A b•bos"'i •' 

1. avuf ,,.,, 
tısı A 1 ç ubll 1 fi_ 
razı yol '\!e Ol aoil f.' 11' 

· rsısı, pll'' ~-' 
susıye ıı ınet ç• J.ı')I{" 4' 
Doğusu A·hh sıı•'1., ıır ' 

be• u çıP . 
ıuuhase Ahrtıet ,ı•• 
poyrazı dl 11ab9 
Hayta lbrahı 5'f6l 
yol . 

24-28-t-4 ,,odöı', 
- ---------- --------:-::,rit•t " • Umuaıi pe Ba/cl'-

~' Adana Türk pv-


