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Havalarımtz~I 
Dii:.man uçaklıırınıu tehdidi al· 

tırı<ladar . Bundan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım g;erektir. 
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Milli Mensucat fabrikası li~ited şirketi ÖZTÜ .RKÇE 

Her gün beş söz 

-19-

, 
Göklerimizin güvenligi için 

~ÇQ/ı kurumuna diJn ellibin lira yardımda bulundular. 
fld1'Qro ile alınacak tayyareyt:" Milli Mensucat• Adana,, 

' 11•n konmasını başbakan ismet inönünden dilediler. 
~-. ·----
.,~z·t. yarışında bugün Türkiyede ikinciliği kazanan fabrika sahip· 

acı Yazgan, Mustafa Mirza , Nuri Has ve Seyit Tekin'i kutlaraz. 

---

~ ,, ?-, Mlllt mensucat fabrlkaswm genel görünüşü 

~ .. Yı~~r\ tehlikesini bilen Naci Yazgan , Mu11tafa Mirza, Yalnız hu münasebetle ıuruı · 
!,; Gyo, ı OyOk bir hızfa yil Nuri Has ve Seyit T ... b.io adi. dört nı da işaretleyelim ki , bugün 

)ta,ı,· ı Ş"hrimizde yeniden hamiyetli yurtdaşan ortaklık fab· yalnız Ad anamızda bu derecede 
~ ht,1

11 •rın adlariy1e verdik-
. .._._ 8rı11 lı' t .• h _ rikaları adı~a yaptıkları bu büyük yardım yapıbilec~k uogiolıkte .. .._ı,1... 8 u•nı er gun 
Mt be

11 8 
"'.Yayıyoruz . yurt severlik eserinden dolayı hiç olmazsa oobeş kişi "arken , 

' ttınçl .. ,. d'ğ" . kendilerini imrenerek takdir ede- onların bu vatan ve hamiyet ya 
1'tr_' tehti . e o5 ren ı ımıze d k 

"~•ile. Qnzdeki Mılıi Mensu· riz . rışın a geriye kalmamaları gere · 
~de b, ıt liınited şirketi sahip Bugüne kadar , heva kurumu - tir . Çüokü Tanrı esirgesin vatan 
~'Yıt"'t~kıatla 50 bin(,llibin] na yapılın yardımlar arasında tl'hlikt-ye düşerse onların çil çil 
t'4' İle ll •r Ve başbakan tımet mikdar itibariyle ikinci dereceyi altuncıkları ve ya emlak ve akar 
\ 18'-lca Çafc korumu b,şkam alan bu yüksek hamiyet , bize ları kendilerine btş paralık mro 
~t~ ..J• ıu tel yarısını gön· ıuno bir kere dalıa öğretmiş ol- faa t temin edemtz bale gelebilir. 
" Oit t P&ra ile fabrikanın du ki ' Terk ulusu ' vatan mef- Yaranın harpleri, cephe cep 

ttdi,. 'YYare alıamasını dilt- · h d" - k ki' d b b l.' lio,;Q bumu karşısında en büyük duy- eye ovuşme şe m en am a~-

.°"41tf/~ef ie/ıfikesini bilenlerin guluğu g<Sstt-rmrkte ve Lu ugurda ka 0J11cık ve böyle bir f~lakettrn 
t~ !Jord h " l"" f d k~ ı w k l k en kö§e bucakıakiler bile canla \..: ı ... • lnl/arma iıtirak et t'r turu e a ar ıga at anma ta, 
.~ ~//en fı d rıoı ve mallarmı kurtaramıyıcak· Ql, .. lh •c abrlkamız , bir ünyanı11 öteki ulusları arasında 

.. , .. •Qk Jardır . 
tlır ılzere (50,000) lira parmakla göıterilmeğe d~ğer bir 

Al Aocak , bavalarımızıb emniye·•. 
L Qcl. U ınacak 11çağm fı.b- ulustur . 
~ e dl tini elde ettiğimiz ~ündür ki , yuı-
~lrıi~t dl a anmusma yük- Yurdunu düşmaua karşı koru- dumuıda rahat rahat barına bile 

0o k ler ve elli bin lira- m .. k isini bu kadar içten duyan 
Q -dıtb llrumu emrine /ıaztr • ceğiz · 
'tt(~~~u derin saygılarımız- yurt s"verlerimiz oldukça İsmet Kulakla;ımızdan pamukları çı· 

-lllt 
• >> İnöuüuüo dilediğinin ttz zamanda katalım da yarıgın saçağı ıarma· 

1~e.naucat fabrikası yerine getirilrcrğine şüphe rdıle- dan önce bütüo emniyet araçları 
rnıted tirketi mez . mızı ( vesıtalarımızı) bazulıyalım. 

~ Bahtsız ölü 
Q•ıf 

Çınarın Ankarada gömülüşü 
hazin törenle oldu Çok 

'~ ... ·n 
~ · ~o· (A.A) - gecik 

Yol uğra/\larmda: 

Altın Ova! 
• u o .. 

Yazan: Taha Toroı 

Altın sarı bulunduğundan mı 
yoksa başak altın re.okli oldu 
ğundan mı bu adı verdi1er!.. 

"Çukur ova,, yüce ve azgın 

1 - Tefevvuk - Üsgelmek, Üs
tolmak 
Faik, Mütefevvik- Üst, Üı· 
tUu 
Tefevvuk - Üsgclme, Üs 
tolma, Üstünlük 

Örnekler : 1 - Düşmana yalnız 
silahça değil , kafaça · 
da n~tolanlardır ki 
harlıi kazaoırlar . 
2 - Bu işte Ahmed, 
Mehmede tist geldi . 
3 - Düşmanın üstün 
k uvvetlerioi • dağıttık. 
4 - İstedi~imiz Türk 
gençliğinin yalnız ze· 
ka dı·ğil, lra üstünlü· 
ğüdür • 

2 - Tekaddüm etmek - Öngel· 
mek 
Mutek~ddem - Önceki, Ôo· 
gelen 
Kıdrm - Ôoct-lik 

Örnekler 1 - Niçin her işte ben· 
den Öngelmek istiyor· 
!!UDUZ. 

2 -Mütekaddim arİ · 

zemde bildirdiğim gi· 
bi, -Öncttki sunumda 
lıildirdiğinı ğibi ... 
:J - Asker ere•:elerinde 
(Rütbelerinde) öncelik 
haşlıca esaslardandır . 

3 - İhtisas - Uzuğ 
Mütrhass1s -Uzman 

Örnekler : 1- Aıırımrz, her şeyde 
uzuğ asrıdır . • 

2 - Ekonomi Bakan
htıoa yeni bir Alman 
Uzmanı gelm'i§tİr . 

4 - Mubtelıf - Türlü 
Örnek : Gilniio Türlü haber· 
leri arasında en dikkat değe · 

ri ltalyan-Habt>ş aodlaşmıız· 
lı~ı hakkındaki son karardır. 

5 - Müttferrik - Ayrık 
Örnek : Eskiden bir alimde 
İhtisas değil, malumatı mü
tefurika ve muhtelife daha 
~ok hoşa giderdi - Eskiden 
Lir alimde uzuğ dt>~il: Ayrık 
ve ıiirlü bilgiler daha çok 
hoşa giderdi . 

Noı: Gazetemize gönderilecek 
YQ2.ılarda lıu kelimelerin Osmanlıca 
lan kullauılmaına91111 rica ederiz. 

--------------------------
Hava kurumu 

tı.. •kova B" .. ._ El . . t "'rıra uyu.: çımız 
•'l)ıl._1 Cenaze törerıi bu 
~ .... ttır. 

l ~t b lbubtelit katara bağ 
,, L "

1
81°nla İstanbulcfan 

' ~- dı ı· 

kanlıklar ileri gelenleri Tiirk; bay
nğına sarılı ve dört siingülü as· 
kır tarafmdan bekleono tabutun 
etrafında yer almış bulunuyorlar· 
dı . 

Torosla uysal ve sıcak bil' d t ni · Şehrimizde üye yazıl 
z~n çiftl.eşmeai~den doğan ve ~e m~sına devam olunuyor 
nız ruhıy~e dag kafasırıı perçım- --~ 

ltbt.
1 

rı 1111ş olan Vasıf 
'V•li 

11 
••it 13 e dogru 

•, ~ lttı:u•,hıi Selahaddin, 
'btai 111•nı Albay Demir 

01 h. y\~t Mtıd" ·· S l " lı ·ı tı ~'"1 uru a ı ı e 
~ ~•ld Utları luzır bulun· t, e •• \ '-iaa gondan çıkarıla 
'-ıhA Yapıl . .: -.. •Cağı ıstasyon 
.,, L teur·ı . 

ı._ 'q ·· 1 oııı va burfda \"'. Ortuı~ 
•,ı u kürsüye konul-
\ ._.llta 

L.. •• ıa._, b "~aooClaıı istesvon 
·~. •Clır'( J )......_ ._.ar ı Qlesinde esker 
. ~.. reıeı . h 

ıtl, crı ı tiıam res· 
~.-~la,· ~eruimde lıc . ı 
'' ~"'• ~aat 15 deb itib · 

\ar a;tfrn b ili 1ta, b eye aşlamış-
~.~'l llıq •olanmak üzere 
ı.~ ~ tlı ~~nd, başta kamu 
~t.;.• te dullıalik Heoda 

'
~tt l lô',:~ı kurmay Laşka 

'•i .. , ıl b k s,~ , c e • anlar ku 
'tter tıınu, Başkanlığı 

tt.~~ ı.. "elcili o 
~l ~ 'l•llc , uaşyaver, 
~ teep P Partisi genel 

'e~iıı {"~" , Kamu 
"-l.•liJt ~rı Ve üyeleıi , 
l ,L~ evlet şurası ve 

utt 6'. 
-ıeleri ve ba· 

Başbakan İsmet İoönü ~ rahat 
sız Lolunmaları dolayısile tören· 
de hazır bulunamamıştır . Saat 
14,45 <le Dı~ işleıi Bakanı Tevfık 
Rü~tü Aras, bütün orada hazır lm 
luoanların derin Lir sükuo içinde 
dinledilderi s<iylevioi vermiş -
tir . 

Bundan sonra tabut, altı si· 

y .. h atm çe~tiği "ve defne dalla 
rına sarılmış bir top arabasioa 
konmuş ve alay baıeket etmiştir. 
Cenaze alayının eo önünde mer 
kez Kumandanİ Albay Demirali 
yürümekte ve onu, flamalınna si 
yalı kordeleler bağlanmış !bir sü 
vari Lölüğü , müzika , piyade ve 
polis müfrezeleri takip eyleınek 
le idi . Bundan sonra başta Cu
mur Başkanı Atatürk,ün ve onu 
d11 Cumuriyet Hıılk partisinio al· 
tı o\clu çelenkleri gelmek üzere 
bir çok yerlerden, görülmemiş ve 
sayısı yüze varan çelenkler bulu
nuyor ve bunların arkasından da 
v, sıfıo tabutunu taııyan ve iki 
yanımla hariciye mernurlaıının 

Lul~rı<luğu lop arabası g~liyordu. 
Arabayı da başta Vuıf Çınarın 

- Gerisi ikinci say{ ada ·- · 

l"ttiren bır varlıktır .. ı . . . . 
Baharda ytşil, koyu gökten Hava tebl~k~sıoı bılenler ku 

ve açık denizden yeşil olan Çu rumuoa Şehramızde üye yazılma· 
kurova yazda tatlı cıvıltılı Ka sıoa devam olunuyor. Dün de 
oarya göğiislrri gıbi sapsarıdır. şunlar fiy~ yazılmışlardır : 

Ovaoııı altııılıışması kızgın Seğmen oğlu İbıahjm 20 lira 
l l · v ld - .. . yardım 20 li,a ~yelık , E•liya oğ a ev eıın çoga ıgı ve guneşın . . 

tepeden indıği mevsime rastlar... lu ~aıd.tş!er 20 lııa yaıdım ~O ı_ı· 
Yazın uçsuz ve buuksıztar · ra uy~lık ' Hacı Haf~z ve.~ıle~ı 

laların bo1nu bükük baıaklırını 2~ hr~ yardı?1 50 l!ra uyelık, 
altın suyuna balmış bir avadanlık Kose oglu Azız 20 lıra yardım 
zannedenler yanılmamışlardır. 25 lira iiyelik • Tuhafiyeci Niza-

Çukurovanın her karıt topra meddin · Ataş oğlu Hasan , Sa 
ğır da birçok ulusun döktüğü kan rac.~ l\luıtaf a ' Hılmi Özbiltn 20 
var ... Bu ülke öyle bol kan sız şer lira üyelik vermişlerdir . 

mıştır ki toprağı bununla özleş- • 
miş gibi bereketli.. Uşaka giden nebatat 

Bu toprak bununla okıd~r ve mUtehassıları 
rimlidir ki üzeıine ne atsanız on 
fazlasiylc alırsınız .. Bunu herkes 
Lilir •• Y aloız bu topraklarda l..ıir 
şey üremez ve türemu: 

O da Emperyalizmin zehir lı 
tohumları!. Bunu on altı yıl önce 
bütün dünyanın gözü önünde de 
otmt k isl~Jıler .. Tohumları el · 
leriode yaı.dı .. Ve ekmek istiyen 
ler boyuolaranı kırarak döodfil. 

* * 1< 
Alhoova g6rüoüşte pamuk ve 

buğdıııy yetiştiJir·. Eakat altına 
yaklaşır .. Bu bi, ~ltıu ec~ğıd1r ki 
diğer altıu ocakJHmdan farkı 

U~ak:9 (A.A) --; İstokbolm ne 
baht bilgioi Vasıl Erik ve karııı 
ve yanında bulunan Dr. Ressen 
ken<lı otomobiliyle Kütabyadan 
buraya geldiler. . 

Köylerde araştırmalar yaptık 
tan sonra Akşehire gittiler. 

rşildikce, kazıldıkçfl tükenmez 
çoğ .. hr! . Yurcllular bunu yapıyor. 

Eli sapnlı, kara yağız aftllanlaran 
kaygusu da, arzusu da budur .. Bu 
gidişledir ki ovaya verilen iıim 
hekik.aten altın olacaktır!· 

Hava tehlikesini bilenler ordusu 
gün geçdikçe üyesini artırıyor 

Biltcik: 9 (A.A) - İlbayıo 
başkanlığında işyul:ır ve halk bir 
toplantı yaparak bava tehlikesini 
an latan söylevler verildi. - --Toplantının konuıu hava teh· 
likesi idi. Bundan @onra üye kay
dıoı başlandı ve pek çok kimse
ler üye yazıldı. Herkes üye olmı 
ya koşmaktadır. 

Gümüşbar.f': 8 (A.A) - Hava 
kurumuna üye yazılmak ve her 
kese hava tehlikesini anlatmak 
için ıehrimizde bir toplantı ya · 
pıldı İlk adımda işyarlar üye ya
zıldılar. 

Halk araıında üye yazılmak 
için büyük bir ilgi görülmekte· 
dir. 

Muğla: 9 (A.A) - İlbaym da 
katılmasıyle toplanan uçak yöne 

tim kurulu bava ttbli~esine kar· 
şı alınacak tedbirleri görüımiiş 
tür. 

İki gün sonra genel bir top· 
lanlı yapılarak Jımet İoönü'nün 
göıterdsği esaslaun götüıülmeai 
ve bu esasların çevresi içinde 
çalışılması saptanacaktır, 

* • * 
Kozan 9 [ Huausi l 

Kozanda hava tehlikuini bi· 
}enler kurumu Cumuıiyt Halk 

partisi aalonunda bir toplantı yap·· 
mış ve adları yazılı icadın er
kekler fU yardımda hulunmut· 
laıdır: 

Zeki Akçalı C. H P. ~atkaaı. 
100, .Fekeli Bekir oğlu Ahmet .60, 
Kavlak Hüseyin 60, Yarım oğlu 

- Gerisi ıiçüncü sayfada -

a 

Atinada seçım başladı 

Metaksas partisi krallığın hemen 
geri getirilmesine taraftar bulunuyor 

. 
Cumuriyetci partiler liderleri;Cumuriyet· 
cilere seçime girmemelerini söylüyorlar. 

Atina : 9 (AA) "Anekartitos,, 
gazetesinin yazdığına göre , dev · 
let bakanı Mav•ombalis geçen 

çarşamba güoü rski kral Yorgi 
ile Gırgide bulunmak üzere Pa· 

ı ise gitmiştir . Bekan eski krala 
Kr&lcılık şefi Mataksas partisinin 
hakkmda hükumetin göıüş1uini 
bildir~cek ve Yunan ulusunun 
büyük bir çoğunlukla arı.u ve ir~· 

desini bildirmeden krallık rf'ji
mioin tekrar kurulmas1oın sakın
calaııoı anlatacaktır . 

Bu haber rtsmi surette yalan
lanmaktadır . Devlet bakanının 
Yuoaııistaoı Brüksel panayirinde 
orunla~ lamek üzere gıttiği "ÖY 
lenmekt·!dir . Ana yasanin değiş
tirilml'ııi için toplanacak olan U · 

luıal kurul için seçim bugün yapı· 
lacaktır . Eski Cumhuriyetçi par· 
tiler Sl'Çİme girmtmişlerdir . Se 
çime ancak Çaldaris ve Kondi -

li• il• llet•bum parti.len atı: 
mektedir. . · 

Çıldaris ve kondılisin pırti
lcıi rejim değittirilmesi mesele· 
ıioi iltri sürmemekle yalnız bu 
iş için ileride bir genel«?Y yapıl· 
ması lhtim. lioi kabul etmekte· 
dir. 

Metaksasın partisi ise genelo
ya hacet kalmadın derhal kral· 
lığm geıi getirilmesine taraftar 
bulunmaktadır . Bu bakımdan Be--

çim sunucunun Cumhuriyet reji
minia ilerisi için önemi vardır. 

Diğer taraftan eski Cumhu
riyetçi parti şefleri Cumhuriyetçi 
yurtdaşlara seçime girmemeleri 
iç.in bildirikler çıkardıklarından 
oy vermekten kıçıaanların sayı 
sanın da ayrıcı önemi vardır. 

Atina : 9 (A.A) - Seçim bat· 
lamııtır . Sandık başlarında bil
yük bir kalabalık göze çarpmak· 
tadır . Hiç bir h,ıdiıe çıltmamıı
tır • 

Dömartel Beruta vardı 

Bu hafta içinde .'ıuriye ittihadı teş
kilatının ilan edileceği söyleniyor. 

Demiryolu inşaahnda çalışmak - • • 
ıçın 

Suriyeden İrana amele gidiyor. 
Yüce lrnmiEu lcont Dömartel 

ÇarıaOJba sabahı.saat 8 dt '' Pi
yerloti ,, vapuriyle Beruta muva
salat etmi§ ve mutad merasimle 
karıılaamışhr . · 

Karııla töreninde mülki ve as 
keri bütüo intidab eı kiniyle", Su 
riye ve Lübnan Cumur reisini , 
veı.irler rriıi Şeyh Taceddin ve 
her iki Cumuriyet vtzirle•i , Laz· 
kiye ve Cebeldüruz bakimltri ha
zır bulunmuılardır . 

Kont doğruca paık köşküne 
giımişlerdir . Burada ıaat ona ka 
dar istirahat ettikten ıonra ~omi-

ser makamma g~lerek mu•vinle · 
riyle bir toplantı yapmışlardır . 

t • • 

Ali:komiser, gazetecilere hiç 
bir beyanatta bulunmamıılardır . 

Kont Dömutel sarih bir zat 
olduğundan bu defaki sUkôta 
manidar görüliiyor . 

Resmi bir haber mevcut olma· 
makla btraber , hususi olaralc da · 
nen lruvvetli bir şayiaya göre , 
yüce komiser geltcek ?Çarıamba 
gününe kadar Şamda hulurıacak 

veni ittihat Suri teıkilitını ilin 
edecektir. 

- Gerisi ıiçıincü say( ada -



Sayfa 2 Tftrk öSzfl 

• • 
Qnemli bir takım kanunlar 

Bahtsız ölü 
- Blri11c/ sayfadan artan -

ailesi efradı olmalı. üzere Kamu 
tay başkanı Abdulhalik Rend•ı 
vekiller hryeti , Cumur Ba~kao. 
lığı genel e,lıreter muavini , Ba§ 
yaver ve muhafız alayı Kumındı 

Tatilden önce çıkarılmak üzere 
kamutayın kabulüne sunuldu • 

•••••••• 
Kamutayın tatil zamanlarının 1 

yaklaşması dolayısile bükümet 
elindeki mühim kanun layıbasın 
bugün kamutay• sevketmittir . 

Bu Hiyıhalar ikı.isadi , ziui 
ve ticaıi hayatımızı çok yakından 
alakadar eden yrpyeni usuller 
ve hükümler ifade etmektedir . 

Zirai alacaklar ; 
Layıbaların en mühimlrrinden 

biri ziraat baakuının ipot• kli 
ve müteselsil kefa _etli zirai ala
caklarının taksite bailanması la. 
yıhaeıdır . 

E111luı ıunlardır : 
Ziraat bankasının 1931 en 

vaaterinde yazılı , vadeleri gel
miı veya gelmemiş ~e bu tarih· 
ten sonra yeni ıenelere bağlan· 
mı§ veya bağlanmamış ipotekli ve 
milteselsil kefaletli zirai alacak 
!ar bu kanunun aıığıdaki hükiim
lerine göre, yıllık yüzd .. 3 faizle 
talı.aite bağlaamı§tır . 

Takıiller milsavi ve yıllık olup 
azami 15 senede ödenir . 

Taksit adndi ber bir takıitln 

yrkunu 5 liradan aşıgı düşmiye· 
çek surette hesaplanır . İlk tak 
ıit vadesi 1936 yılına düımek ü 
zere her yerde mahsul toplaına 
ve satma mevıimlerine göre ban 
kaca tayin olunur . 

1931 yılından ıonra ve yeni
den yapılmış borçlar b• hüküm 
!erden hariçtir . Liyiba mütesel 
sil kefıletli ilı.razların da halen 
m•vcut olan lı.tfıletlcriain ve ipo 
teklerinin çiftcilrrin diğer malla
rile ıığlımlaıtırılmaları hakkııı· 

da hususi bükumleri ihtiva et
mektedir . 

Günü geçmiş borçların taksit 
!eri yüzde 5 üzeıinden hesapla-

nacak ve maaraflar ana borca zam 
ınolunacalı.tır . Kuraklık veya her 
hangi bir emniyet veya müchir 
sebeplcı le taksitlerini vermiyen 
lerin borçları , bankaıııo teklifi 
icra vekillerinin kararile t'cil e 
dilebilecektir. Banka borcuna mu 
kabil rehin mallar, gayri m<Dkul· 
ler biç bir ıurrtle diğer bir yere 
terhin edilrmiyecelı.tir . Bunların 
icar bedelleri veaaireıi de banka
ya tebliğ edilmiş bilk.mündtdir . 
Bu gibi terhin işlerinde bpu ida
resi bankanın fikrini soracak
tır . 

Başkasını" alıcağıodan dolayı 
bankaya borçlu bulunanların hı 
ciz veya iflis veya tahsili emval 
bedellerinden birile tasnife uğra
mHı halinde müecceliyet düıer 
ve bankanın alacığı da muacce
liyet kubeder . 

Tapu idareıinin ziraat banka
ıile ıemua geçerek malları borç
lu ve ipotekli çiltçil•rio vaziyet 
lerini müştereken tetkik edtcek 
!erdir • 

1936 ve 37 bütçeeind'n itiba
ren ber ıeae devlet bütçesinden 
ziraat baoka11na bir milyon lira 
yardım tabıiaatı lıonmu§tur . 

Kambiyo ve esham ka
çakcılığı : 

Kamulaya gelen diğn bir la -
yihada kambiyo esham ve tab 
vilat kaçakcıhğının takibi şu su 
retle ıesbit edilmektedir : 

Ecnebi paraları ve yabancı 

memleketin üzerine keşide edi
len çelıler ve poliçeleri ve kıy
metli eçaebi paraıile ifade edil 
miş ber tilr Iü rain ve talıvilitı bi 
li müsaade memleket dışına çı 
karmığa yelteornler halık~nda 
ü ıydan bir yıla lııd1r hıpıs ee 

ç .. d 
rl'lı'r Paraı1rı musa eıe 

zısı ve · . 
edilertk borsa kıymeti üzerınden 
ikı miıli ağır ceza alınır • A)rıca 

bunların geçer ve drğerlerinin 
bir katı ağır p.ra cuası olarak a 
lıaır • 

Çek ve poliçe değrrleıinin 
iki kıtı ağır para cezası olarak 
alınır . Cezalar ödenmedıkçe çek 
ve poliçeler geri verılmez . Ka 
çırılarak elden çılı.arılmıt olanla 
ıın yukardaki maddrlere göre 
tahakkuk tdecek ağır para ceza 
lırı ıki misli alınır . 

Tekaüt kanunu : 
Askeri ve mülki takaild kı 

nuounun bazı maddelerinin değiş 
tirilmesi ve kanuna bazı madde 
ler ilavesine dair layiha kımu· 

taya gelmiştir. 168 .. yılı tekaüd 
kanununun üçüncü maddesinin 
millki memurlar hakkındaki kıs· 
mının hükümleri üzerine ıu fık 
ra ilave edilmiştir . 

Kauunun 7 inci maddesinin 
ancak 11ker veya ıivil memur 
lardan sicili ablak noktasından le· 
kaüd edilenler Lir devlet hizme 
\İade bir daha kullanılmazlar . 

Kanunun 13 üncü maddesi 
şöyle değiştirilmiştir : 

Zabitlerle askeri memurlardan 
bükmen veya sicilea •e mülkiye 
memurlarından sôciJea veya me
murin kanununu n inci maddesi 
mucibince tekaüde sevlı.edilenlerin 
bizmel müddeıleri on bet ve da
ha fazla olursa bu milddet nisbe· 
tinde tekeüd maaılarını müstabak 
olurlar . 

Bu gibilerin hizmet milddel
le•i 15 senedea aşığı ise beher 
hizmet senesi için birer aylık he 
Mıbıyle son aldıkları maaşın em · 
sali hıısıli defaten kendilerine 
verilerek alakadarı kesilir . 

Vefat edenleıin bu iıtihkakı 
kanuni mirası;ılarma verilir . 

Değişen 23 üncü maddesi , 
bılfıil 25 s•ne hizmet eden me
murlar bığlı bulundukları vekalet 
veya iduelrr tarafından resen le 
kaüde ~evkedilir . 

39 uncu maddede bilfıil 30 
sene veya deha ziyade hiz
met edenlere tekaüt oldukları za· 
mın ~meali hiisılıoın bir seneliği 
ikramiye olarak vnilir . 30 ıene 

ve daha ziyade bilfiıl hizmet rdip 
te tekaüt olmadan ö'enlerin müs
tahak old~kları ikramiyeler kanu
ni mirasçılarına verilir . 

Maden tetkik enstitüsü 
Kamulaya g•len diğer yeni bir 

layihayı göre maden tetkik ve 
arama ensıitilsü kurulmaktadır . 
Bu enstitü Ankrrada yapılacaktır. 
Vazifesi memleketimizde işitme 
ğe dverişli taı ocağı ve sair işleri 
daha faydalı suretle işlemelrrioin 
senelere mütevakkıf olduğunu ara· 
ma ameliyatı jeolojik tetkik , f<n
ni tecrübeler ve iktisat bakanlığı· 
nın verdıği işl~rle uğraşmaktır . 

Varidatı iktiaad bildcesine 
konacak tıhsisaıtllo ve diğ~r m•m· 
balardan temin edıl•cektir . Bu 
eaatitü , ıııilli müesseselerimize 
verilen halılardan ve teşviki sana
yı kanununa göre birinci sıoıf 
maden ocaklarına verilen müsıa 
de ve muafiyetleıdea istifade e 
der . Enatİlünün kadrosu da bil
dırmektedir . 

Enstiı ünün trıkili için elıono· 
mi büdcesinc 282 bin lira tahıi · 
sıt konmuştur . Ve ayrıca 400 
bin liralık bir muavenrt tahsisa
tı verilmekıtdir . 

Tan 

oı , kor diplomatik , Sıylavlar 
ve diğ.r zeval takip eylemekte 
ve onlardan sooI'll bir piyade, bir 
suvaıi lııteaı gelmekte idi . 

Müzikanın çaldığı yaı mBr§ı 

ile yüıüy•n alay, i&taayondan ili 
bareo g•çil<Cek olan caddeler 
boyunca biriken ve Vaeıfı içten 
gelen bir acı ile son ol •rak se· 
lamlıyan binlerce halkın aruın· 

dan geçerek dış işleri bakanlığı 
önüne gelmiş ve tabut burada top 
arııbasından indirilerek ~lü ara 
baııaa konmuştur . 

Tö ende bulunan! r bundan 
sonra ceı.azeyi cepheye kadar o· 
tomobillerle talıib etmi§lerdir . 

Vuıfın tabutu Cebecide oto
mobilden ir.diıildiği zaman bir 
asker ve poli@ müfreıdi tarafın 
dan s<limlanmıı ve haıırlanan 
m'ura konulmuştur . 

Bekleuilaıiyen ölümü bütün 
yürd içinde büyük bir acı uyan 
duan Vasıfıo tabulu gömüldük
ten sonra başta Abdülhalik Ren· 
da oldııiu halde biltiln hazır bu
luuıınlarıo V asıfın aile efradına 
bir dtfa dıhı bı§uglığıoda bu 
lunmu§l.rdır , 

Ankara : 8 (A.A) - Cumur 
Baıkaaı Atatiirk ; Başyaveri ve 
özel bürü direktörü ile muhıfız 
kıtaatı kumandanını Vasıf Çına
rın ail.sinıı göndererek bıf!ıih 
ğında balunmU§lur . 

Başbakan İsmet İnönü ile dıı 
itleri Bakanı Doktor Tevfik Rüt· 
tü Arae da ayni eur.ıle 6zel bü 
ro diretörlcrl. vaaıtaaile başıağlı· 
ğıoda bulunmuşlardır . 

Ankara : 8 (A.A) - Dış işleri 
Bakanı Tevfık Rüştü Aras Va~ıf 
Çınarın tabulu bışında §U söyle· 
vi vermi§tir : 

Taliin çok acıklı bir cilvrsi 
bu yaslı günde baoa söz ıöyle· 
mek ödevini veriyor . Şu alanda· 
lı.i yerlerimiz aksi de Vasıf bu 
söylevi ıeoin ı.butunnn önünıle 
ben söyliyrcek drğılim . Haya 
tında zaman almak istemediğin 
yrrimi ne için aldın . Doğrusu bu 
sözleri ıen söyliyecelıtio . V 11ıf 
Çınar ölümünden şeflerinin arka 
daşhrının ve büıün yurddaşları· 
nın duyduğu acı çok büybktür . 
Tam bir inlı.ilap çocuğu '•tişti
rerek yüksek ruhun her yerde 
Ş• fin izini buldu ve <ırada yürü 
dü. 

Sen bu yurda , bıı ulusa biz 
met için elinde silah çarpıştın , 
Küllür alınında zekanla çarpış 
tın , istiklali koıuma ülküsile çar 
pışlın , büyük Kamutayın başla. 
rında kutlu ~avaşlarda bulundun 
ve en sonra vatanın korunm·aı 
yolunda dış iş'erinde büyük biz 
metler etlin . Seni nereye gön
derdik ise Türkiye Cumuriyeti 
nin ülküsünü ruhunu ve özel sev· 
gi duygularını beraber götürdün. 
İç savaııoda auıl herkesi büyük 

Önderin etufında toplamaya ça· 
lıştıo iae dıı !avaşıoda da mem 
lek•tine sevgi birliği g< lirmeye 
uğraştın . Öıümün l•Selli kabul 
etmez fakat doıt illerde dost gi 
bi kardeş gibi dikkatle bakıla
rak, sevilerrk , e.yılarak bakıl· 
mış olman belki bizim için bir 
tesellidır . 

Vasıf Çınor ! bayatta seı i her 
vakıt takdir eltim . Ölümüııde 
benim için gıpta t'dil, celı. bir şey 
var . Düşün ki bu memleketin 
öoü artık açık , istikbal parlık 

,-------------] tır ve bilhassa düşün l.i senin ve 
açakçıla r hepimizin ıuhuou aydınlatan yük 

h 
sek şeflrri tam sağlık ve vadık 

an ainidir içinde görerek gittin ' 
Çınar ! inkilab çocuğu, yük-

Şehir 
Un fiatları 
Dün birdenbir 

yükseldi 

Şimdiye kadar b r 9ylhı kunta 
11tılmaktı olan birl.oCi nevi Un 
tliln sabahleyin otut ve öğleden 
ıonrı elli kurUf ki seksen kuruş 
eklenmek suretile 580 kurut• , 
ikinci nevi unun toı busına öğle· 
den evvel otuz ve öğleden sonra 
da yirmi kuruı eklenmek .sureti· 
le brşyüz kuru§lan satılmağı ba7-
laomı~tır . 

Bu durum kar§ısıoda fırıncı· 
lar da bugünden itibaren kilo ba
şına 20 para tklemek surrtile bi 
rinci nevi ekm•ğin kilosunu 7,20 
ve ikinci nevi ekmtğin kilosunu 
7 kuruştan satacaklardır . 

Bunun sebebi de bir çok yer· 
lcıde hıvısların kurak gitmesi 
yüzüuden buğday mahsulunun 
yrtişmemrsi ve bu surı tle şehri
mizden buralara . faıla miktarda 
un gönderilm••idır . 

Şarbaylık ber hacgl bir buh· 
ran ve ihtiklr• meydan verilme 
ıııui için lazımgeleo tedbirleri el. 
mıştır. 

Dükkanlarda sigara 
bulunmıyor 

İnhisarlar Batmildür(üğilnre 
1 Hazirandan itibaren tütün ve 
içki sahf yrrlerinin tıhdııl edil 
diğidi timdiye kadar tUtiln satılan 
dükkanlarda bunların bulunma· 
masından öğrendik . 

Yaplığımız tahkikatta bu gi 
bi düklıin sahipleri Boşmüdüılil 
ğe yaptıkları müracaaıta hep m en 
fi cevapla karşılaşmı§lar ve ken· 
di 1 eıine hu gi':ıi tütiln ve içkilerin 
elrle mevcud talimatname muci
bince mıbdud dükkanlarda sıtı
labil . ceğioi bildirilmiştir. 

Şehrimizde sulama işi 

Bir okurumuz ; Şehrin göze 
görüııü• belli batlı caddelerinin 
günde bir keıre ve akşamları su 
landığı ve gündüz ise :tozdan ve 
sıcaktan bunaldıklarını :ve bunun 
için hiç olmazsa bu gibi ~caddele· 
ıin günde bir kaç kerıe sulanma· 
aıuı dilemekt•dir . 

Okurumuzun bu çok yerinde 
ki dıl•ğine ıarbaylığının dikkati 
nazarını çekeriz . 

Bağ yolları 

Bir çok bağ yolları vard r.Kar 
şılıklı gelen araba, kamyoı ve oto
mobillerio g• çmesi şöyle dursun 
iki atlı Lile buralardan çok güc
lükle geçebilmektedir. 

Halkın beğlarıoa roh•lça gide 
bilmeleri ve her hangi b;r lı.az~ya 
meyJan v0rilmem •si için şerbay
lığın bu gıbi yolları geııişletmesi 
için biroıı önce işe başlıyacağını 

umuyoruz. 

Türkiye-İspanya 
anlaşması. 

ti car et 

Tür ki1e - ispanya licaret an
laşmasının bitim tarihinJen itiba 
ren on beş gün Jaha uzatıldığı 

Tü rkofisten O lamıza bildirilmiş 
t'r . 

sek ruhlu , yüke· k ülkülü Vas f 
sıf müsterih ol Kablerimizin acı 
ıı içinde aramızda boşalan yerini 
Türk gençliği dolduracıılıtır . 
Müsterih uyu · Yetiştirmrye ça
lııt•ğ'ıo bu gençlik bütün boı•· 
lan yerlerimizi dolduımıya hazır 
bulunuyor . Sana aı kadeşım, kar 
deşim , ülkbiıim olan sana h•pi 
mizin derin aaygılaıım sö m z 
sevgileıi.ıi auouyo:um • 

H zl.ran 1~· 11 a ~ 

Duy~kları_., 
Sebze fiatları 

Kuraklık yüzünden bahalı 
imiş ! .. ---

Sebteletin bu yıl geçe yıllara 
göre çok bahalı olduğundı.n ştlıa
yet elıtıiştik . 

llbayırnıı 
r11ek· 

Dün sergiyi 'l/S di 
tepleri get 

- ıJOo' 
adi 9,ye• di· 

İlbay Tevfik H d• 1;ii1ıor 1• ''d yenıP •o b• saat on yroı e • 0 tdog e-
rektöıü Yucus KaıııJJ 010 ds R ı 

k ·ı· oio ya . ıı de Bebekli ı ıse .
1
. diı.ıı 

• 1 Gı ın ö'' 
fika Çol•k og u . açılıP 1 1 Jı 

Şaıbaylık, sebze f.atları üzcıinde 
yaptırdığı t~tkilcetta Lu b ıh•lılığın 
her gün esmekte olıın sıcak rüz 
gllrlardan sebtelerin müte•ssir ol 
dugunu ve kuraklık dolayısile SPb
ze yetiştirilemiyen komşu Vllllyet 
lere fazla sebze gllnderılmekten 

ileıi gt>ldiğini görmüştür. 

b'çki yurdunun sergı d 0 1oor1
, 11• 

e oıı • bir • ninde bulunmu§ v • dtO 

orta tabıil mekt .. pltrl• 

bün sebte pazarında donate
s;n kilosu 25-30,banıya 20-25, 
C sulya 12,5 - !~, ha~ patatesi 
10-15, lıış pıılatesi 8-10 Aca
bek 1 5 - 20, Enginar danesi 7 ,5-
10, sılatal k 4-15 daresi beş ku
ruştan sat.lmıştır . 

Orta okulalarda 

Dün sözlü imtihanlara 
b"şlandı . -- --

Bütüh orta tahıı.I okul~larında 
dünden itibaren sözlü imtihanlara 
başlanmıştır . imtihanlar ayın 29 
zunJa bitecektir. 

Brkelı. liseııi ve eı kek muallim 
mektebi taleb P lorİ 3 temmuzdı 
kamp kurotalılofdır. 

Askeri hastanebİb 
suları. 

pis 

Askeri hastanenin siptilli yö 
nünde buradııo akmakta olan pis 
sular adetll bir küçük dHe holini 
almıştır. Bu piR sulardan sebze 
haline gitmek çok güç olJuğu gibi 
bunun çevresinde bulunan dükklln 

8ııhipleri de ann derece t ıc:z ol
maktadırlar. Bııııun önüne geçil
n,@sİ ;çirt ait olduğu ınak~mların 

J•kkat nazarını celbeıl"riz. 

Ne kadar harta tedavi 
edildi ? 

Geçen may•s ayı iç;nde ş ır

baylık dispanserine 710 hasta baş 
vurmuş Bunlardan 624 r.e beJa · 

va ilAç verilmi~ , 84 hasta mem · 
lekı t hastanesine yutırılmtŞ ve iki 
hasta da memleket d şı hastaneye 
gönderılmiştir. 

Yine Lu ay içioJe 112 k işi öl 
müş vo 36 doğum olmu~tur. AN
iık ebeleri taralınılan yapılan do 
ğumlar bunun iç inde dağildir. 

Ayinci suçlular 
Dün istintakrla sor·guya 

çekildıler 

Akkapuda bir b.hçe içinde 
Ayin yap11larken }'•kalandıklarını 
ve aılliyece tevliif edıldiklerini yaz 
mış olduğumuz Mesud oğlu Ce· 
mıl, laa Şakir ve Boğa oğlu Ab
dtrrahimle biri kadın olmalı. üze 
re on üç kişi dün adliyeye geti · 
rilmi§ ve istintak halı.imi tarafın· 

dan sörguya çekılmiılerdir . 

Şehrimize gt>tİr•len yaralılar 

Karaiselının topçular köyündP 
Abdurrahman oğlu Mehml't ve 
Halıl çavuş oğlu Mehmet tarafın
dan sol kolunun iki yniı> den h· 
banca ile yaralanan Nuh oğlu Ah 
metle yine bunlar tarafından sopa 
ile b»şınılon, yüzünJl'n ve vücu
dunun bir çok yerlerind•n önemlı 

bir sur Ue yaralanmış olan İsmail 
ogln Mehm ı t şehrimize g. tir imiş 
ve hükumet doktoru llllmiJin gös 
terdiği lüzum üzerine mcml~ktt 

hHtı nesiı e ) alır ılmı~kı dır. 

mını gezmiştir • I 

İngiliz uçak/af 
ört , 

·ıe d 
Dün şehritnı eldi. 

lngiliz uçaO• g 
~ 10 d• 
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R~-dY~da bir konferans 
Ve QÜn doğu görgüleri . 
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Geçl!n 
lok sayıdan artan 

~ Yoda t 1 ,, 
Ilı ç8 ° ' emperiyo lda ver-

0- 'h,,,i;l ş~Ienindc , gıızt leci ve 
dl· Q erın · · d e•'el •çın e l>Rnn bir koç 

'd takdi <l ' · · Y11 ı m e ılen b ı r tacı rde 
t' rsııı '- 1112 olduğunu anl ayınca 
e " ~erıd· · . ' 111~i"'d ısı ılo beraber O'Ör· 
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. a!' esefımi ve bu 
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gun sabahın seki-
" Q toky Ol Vo ÇOcuklarınJ gör
~~I 86 ~d~n ııyrılacağımll ncın· 

I Ytrı~ k{ı etlıın. Ertesi gün yc<liye 
lr~en ko. çabucak volizlorimi 
~&\'ask~pı~~. vuruld 1 ı . Vo mös 
tocukı 1 goru ııdü . Z•ze karım 
0ııt8,1 btı~, getirdim . Çünkü 
COk 

8 
gorıneden gidec .. ğiniz 

~ Cının t kliy ış mız . Onlar dışar.ln 
fuıı,. Orlıır 1 t . b' '<l ' r' \16dj 8 eısenız ır gı ıp 

1ca etı: Onları odamJ g tirme· 
de, kır ırn.Açık y ı şil kimo:.osu 
U arkanızı cşnrbının güzol dü-

ı ı . sında 1 Ki k' 
1 
gırdi y ' rnnr om aves 1 

t 1 ~len · arııııda, çok tızA te· 
~'d Nırloya . 'ı · ıır rı şen , sevım ı vo 
tQ hiç 

6
!ken uyandıklarından 

JG~ı ·· YU?.lPrin' L u k~ .. · ı uruşturınıyan 
~I' Uçllkl .. b 1Q güz 

1 
u eş çrcuk vard ı. 

'il \'e k e kokulu başla rını ok 
1;haa8i8~cakhıdım . hakikaten 
ır,n nı . 

ı ~... berıi L'ol. t ' el ' . )' llfQk " eye gı· ır ığı on 
d ~lıı"esk·o~uncak ol<lım ve ma 

1 
1 11ı )'ad 1010 cocuklurına gön-

·•' P doı elleri ve L U R S S .,.. h 11Vt k . . . . 
dtf rııqı;ı L· 1 

tan sonra Parise dö 
o b ır sed 

r cirl t . ·f torak ile işlen 
\'~U P ~rlık taşıyan bir pak• t 

llug11
11 

ette bir yazı do vardı: 
<nuz • · sızı baştan nşağı 

korusun.Kioji Nomiko Ka,·vuaski» 
O zamandonbHi hana her vapur 

ile hediye mektupları g"liyor. işte 
bu torb 'ida du madam l\Javeskinin· 
kendi elile dokuJuğtı bir kumaş 
var . 

* * 

Doğruyu söylemeli ki Jı.ıpoıılar garp 
ten anlamıyorlar.Onu aıılamıyo muk· 
t cdir d0ğillnrd ı r.OnlanJa cemiyetin 
ÜZ•·riııde dunluğu her ııhlllk ebe
veynin hakimiyeti otoritesi üz ıHine 
Jaya rı ır. Bizim modern ce miyeıi

m•z de öylt dir diyebilir miyiz? \;o
cuklur kPndi kondılerinc yaşamak 
için bizi bırukmaktn OC•·lı! ederler. 
Evlenir evlenmez Allalıa ısmarl ıc.lık 
baba ! Allııha ısmbr!nılık anne ! 
Ben yalnız çocuğum ile karımı ta
nırım. Japonlar her şeyden önce 
öhi olsun,diri olsıın kendisine hıı
yııt veren , yuvasını kuran aıle 

ocağı ile stkı bnğlı oları Japonlar 
onlura hürmet etmesine alışıktır

lar . EbevPyn to. nfınılıın sr çilen 
gelin kaynanasmu hürmet ctmoğe 
ve ona hız •net etmeğa meclrnrJur. 
B zim huylarımızı hnyvanlrırııı ~· ı ft 

le9mcainden hiraz üstün tot~ırlar. 
Biz burada nipunların ilk d ı nin te 
sir !erini ta n ını o lıy z . Slıinıörsm ·ı 

ebeveyn hakim ıyotine dayanılır. 
Bu noktaya benzeyen ~inl i ahta 
kmı idarcl eden Korıfu~·yus s istem
lerini dtı kaydcıl • Jım . .l >ı po .. hrın 
gözünde biz sıhldkı olmıynıı mah 
h1kuz. Bütün okurları bana !'Ofu· 

yorJu.-Ne için sizin k t •plarınız, 
resimleriniz, tiyatrol ıı rınız , ~arkılc· 
rınız yalnız bir mo\zıı üzerine ne 
oşk ? 

<TftrkSözfl) 

Gök/erimizin 
•• t • ., • • • 

guvenlıgı ıçın 

-Birinci sayfadan arlan -
Asım 60, Yırık oğlu Ali SO, Ma· 
nifaturacı kalıvt cı Bekir 20, Gedik 
oğlu Hascın 30, Hükumet tabibi 
Hayri 20, Hacı Nedim 20, Hacı
lar kary« sindeo Himmet 20, Ebe 
oğlu Abdullah 20, Doktor Ali 
karı !ı bayan Nesibe 20, Mal mü 
dürü Hal.t 20t Doktor Baki 20, 
Meclisi Umum aıas -ndan bayan 
Fethiye 20, Kıırt oğlu 1~min 20, 
Hacılar muhtarı :Murtaza 20, Hü 
kümet tsbibi Hayri karısı bayan 
Mükerrem 20, C. H. P. başkanı 

Zeki Akçalı karısı bayan Eıife 20, 
Mtmltket hastahanesi doktoru 
Baki karısı bayan İclfıl 20, Kay· 
makam ve"il İsmail Hakkı karısı 
bayao Saime 20, Vanlı bakkal 
Kamil oğlu .Mehmet 20, Helvacı 
İsmail oğlu Ve hlıi Çelik 20, Ak
Ç•l oğlu Kamil 20, Akçal oğlu 
Kamı} karıgı Ayşe 20, Hal'ı lsma 

il oğ'u Ali Bicer 40, Yirik Ali karıH 
bayan }'ındık20, Belediye başka· 
nı Ahmet 20, Sabık muallim lb 
rahim karısı bı.yan Ayşe 20, Ka 
ra Elif oğlu Mehmet 20, Hakver· 
di oğlu Abdullah 10, Brlen köy
lü Kadir 20, İolıisar!ar direktörü 
20 lira. 

Fılhakiko Japonlar ( iffet kızı ) 
değillfır . or1)arın da Şt.:n duygll'~U· 

nun kendini kol ıyc a anlattığı 
önemli bı r aşk literatörleri var . 
Bizim r.:>manl ımmız onları sinir
le11dirir . 

Çiinkü bunlann bir çokhrı eyi 
ailelı rın foziletkdr genç kızlara 

mahsus olun maı.· i kütüphnnenin 
romu nlarıı zıır ı f prensi• rin yüksek 
soviyeli motmııze lle re tutulması Ja. 
ponları:ı ahlftks ızlığın son d~ rccesi 

gibi görünür. Aile kurumunu yü
~ i.ıten bu n t- vi aşk değildir . Ail ı 

başka bir şey oşk başka b·r şoyJir 
-Sonu var-

karşılıklar 

SON DUYUKLAR 

Romanya da 

TUrk ,ehitliğinde büyi;k 
bir tören yapıldı. 

Bükreş: IO(A A)- "Anadolu,, 
ajaasınıo hususi muhabirinden: 

Her yıl olduiu gibi bu yıl da 
Romaoyanın yedi ve }'abancı bii

tün şthitlikleriode büyük mera· 
sim yapılmıştır. 

Bükreşte yeni yapılan Türk 
şebiıliğinde bir Romanya 
süel • kıt ' asının iştirakiyle ayoi 
mt!rasim yapılmış ve mt·rasime 
iştirak içio Silistra, Tutrakah, 
Pazarcık, Köstence, Mecidiye, 
Macio ve Bükn §ten Kadın ve 

erkek murahhas heyetler gelmiştir. 
Türkçe bir rluadan sonra kıta 

atıo kumandanı Tiirk askerinin 
Büyük vasıflarını 8aygı ile aoan 
bir söylev söylemi§ ve tlçimiz 
buna Fransızca ve Türk bey etle 
rine hitaben de Türkçe bir söy · 
Jevle karş.lıkv r- rmiştir. 

Uşakta Kızılay haftası 

Uşık: 10 (A.A) - Ş~bıimizde 
büyük hazırlıkları yapılan Kızı lay 
hafıes ı başl"dı Dün şehir par· 
k nda Atatü ı k heykeline Kızı lay 
tarafından bir çel rnk ko11du. Öğ 
retmeo 1 :r ciyt'nin verdı ği SÖ) lev 
büyük lıir ilgi uyandı dı . Hal 
kevinde yap lan hü) ük bir lop · 

lantıda s çil n h. y..t yuılen Ü) e 
leri merkeze biİdirccektir. 

~--Paranı!--~ 

1 
Boş yere h·ırcama ve har· ı 
cıyacaksan yerli malı al 1 

kılavuzu 

------------.-..--.-..--------------------------
J.eim - Alçak 

Lem'a - Şevle , parıltı 

Lemean ı tmek - Parıldamak 

Örnek : ' u~iyesindc z«>ka le· 
rnean ttrnc>ktt>dir - Alr>ında uka 
parıldamaktadır . 

temsetmek - Dokuomak, el· 
lemek 

L•ok - aksak, topıl 

Lerz•, lerziş - Tılreme, tit
reyi~ 

Levazım - Gereç, yaral 

Örnek : Lf>vazımı natemam 
bir ordu - Gerçesi eksik bir ordu. 

Levend - Boysan, levent 

Ürnek : ı..~vcnd bir delikanlı 
Boysan bir ddikanlı . 

Levha - 1 - Yazı, 2 - yap
rak, 3 - Tabela 

Levmetmek - Kınamak 

Liva kumandaoı [ miral .. y ]
Tuğb.ıy 

Lihye - S ı kal 

Lisan [ z, bao ] - D 1, lis ııı 

[ T . Kö. J 
Lugaz - Bilmt Ct' 1 lugaz 
Lfitf - Kayra 
Lfıtf - Kayrı 

Ürnt>k : Onun çok llıtfunu 
gördü - Onun çok kayrasım gördü. 

Lfıtfetmek - Kayramak 

Lfıub - Oyun, eğlence 

Lüb - Öz, lüp [ T. Kö ] -
(Fr.) Pulpe 

Örnt'k : Liihlıü dirııa~i - Be· 
yiu özii - Pulpe eer(~hrale 

Lücce - Eogfo deniz 

Lüknel - Kekeleme 

Lüzucf't - Yapışıklık, yapış· 
kanlık 

Lüzucetli - Yapışkan, ağdalı 

Maa li - Yücı:t ikler 

M .. alifıibar - Kıvıırıçlli, o ur 
lıilerı lr, ö ü çle 

M .t alkcıahe - İsteıııiyert k 

Ma ıumf'mouıı ıy ... - S ve ~ı·ve 
sne isti ye 

Maa•ıf - 1 - Kiiltür 
2 - Bilimler 

Örnrk : l - Maarif vekalc· 
ti - Kiilıiir brıkanlığı 

2 - ~laarifin lıir memleketk 
terakkisi - Bilimlerin lıir !ilkede 
ileri gitmesi . 

Maaş - Aylık - ( Fr. ) Ap 
poirıtement 

Maaziyadetin - Artığıyle, çolı 
çok, den daha çok 

Örnek : İstediğini maaziyade· 
tin vndi - İstediğini ~ok çok wrd. 

Mabat - Arke, öte sonra -
(Fr) Suit · 

"~ ' ' ııııl' , 
~-

Ürnek : Üldiikten onra ılii§· 
manian onu le\'metmediler - Öl· 
dükteo soora diişmanları oun kıoa· 
madılar . 

Örnek : J .. üzuceıli bir madde 
- Yapış kan ( ağdalı ) bir madde • 

Lüzum - Lüzum [ T. Kö. J 

Mabadı var - Aarkıı var, so· 
ou var 

Mabcr - Geçit 

l\labeyrı - Ara, aralık . t . Levn - Renk 
Lcvs - pislik 
Leyli - Yatılı 

Leyyio - Yumuşak 
L .. zzet - Tad 

Ürnek : I~ezzetini almadan 
bitti - Tadını almadan bitti . 

Lider - Öı.der 

Ürnek : Atatürk, Türk mille· 
tinin ı.;iyasi vı: içtimai bütün işlerin· 
de Jidt'ridir - Atatiirk, Tiirk ulu· 
sunun ı.;ıyasal ve soysal hiitün işle· 
riod~ önderidir , 

M 
Mıı [Bak : alı] - Su - (Fr.) 

Eau 
Mai cari - AkarPu - ( Fr. ) 

Eıu cou rınte 

Mai rakit - Durgun su 
Maa - - İll", bile - ( Fr. ) 

Avec 

Örnek : Mabt•yniınizdeki do~t· 
hı~a gih ennek - Aramızkaki do t· 
luğa güvent·n•k . 

l\I.bihdiftihar - Övünek 

Ürnek : Atatürk, tiirk tarihi· 
oin mabilıilifıihandır - Atatürk , 
türk tarihinin Hvürıt~idir . 

Mabud - 1 - tapacak [ En 
genel anlamında r 

'" ~lau ., il~ 1 aşlayan sözler 
biraz aşağıdadır • 2 - Yaradan.[ Halik anlamı-

na ] - (Fr.) Createur 
Maabir - Köprüler 
Maada _ başka 3 - 'İ'anıı [ Allah anlamına ] 

Lifafe - Sargı - (fr.) Dieu 
L. ç· ı l\laalesef, Maatteessüf - Ya 

ttıte - ıze ge 4 - Ogan [ Kadiri mutlak 
zık ki, esefle 

Örnek : Son çıkan listede i~· anlamına ] - (Fr.) L<! tout· puis· 
mi yoktur - Son çıkan çizelgtde Örnek : J Maattet• ~iif deıli· saot 
a · 'ı ~oktur !!:iııizi yapaınadıııı - Yuzık ki -'edı' 5 İ 

u ı • ~ - u u - di [ Rab aolımına ] 
ğinizi yopamndım . 

Lha - Bayrak, sancak 2 _ Muuleı,d :-üyliyeceğit\l ka 6 - Kuday [ Huda anlımına] 
Liva [ Süel terim ) - Tuğay arzunuz } l'rine gı•tirilememiştir . 7 - Çalah 

......... -----------~----------------=---------------,--------------------------._.: 

Adana Borsası Muamı:'leleri 
PAMUK ve KOZA 

-~---- Kilo Fiyatı 
et rst Satılan Mi.kdar 

Kilo 

Piyasa parla~ı .• 45 47 
-Piyasa lt> mizi ,, 

laoe İ 
iane lI 
EksprtA 
Klt>vlant 

YAPACI 

_B~e-=--ya_z ----1 42 ı -ı------• Si vah 

Ç 1G1 T 

• __ fa_:_s~_r_e_s~------1------ı----- _ _______ __. 

_Y_e_r_li~·~·Y~c>_m_l_ik~··~~-ı _ l ,7_s ____ ...... ________ _... ____ ~------------
,. " Toh nrnlıık •• . 

HUBUBAT 
Buıtday Kıbrııı .. Yerli 2,37,5 

.. Mc>ntanP. 

• __ A_r.ı..pa~------ - 2,62,5 
Fa!'lulya 

-:Yulaf 
Delice 
Kuş yt>mİ 

Kc>1e11 tohumu 

Bakla 
Si .. am 9 

~•*• Salih Ef;;(Ji 
... .. :.o .g -

>. Oii:r. kırma ,. 
~:;: ~im it ., 
0 5 - 0 ° Cumhuriyet 
~ ~ -... -----~----

~ " 
~ c.> ,-Düz kırma ,, 

Alfa •• 

Liverpul Telgrafları 
10 / 6 I 1935 

Santim 

T.-. ııırnuz Vadeli 6 ·---· 1 iııı· i T. Vadeli 6 ___ , 
H uzır 6 ---· Hint hazır 5 
Nevvork 11 

Pene 

2,70 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasıodan alınmıştır. ~ 

33 5370 

Dömartel Beruta vardı 
~~~------· .... ------~~ 

Birinci sayfadan arlan -

Döneo bir şayiaya göre, yüce 
komiser kont Dömırtel 7 Haziıan· 
da Şama geleç ... k ve bir kaç gün 
kalarak " Suriye itııhadı ,, proje
sinin tat i) ikitıe nnuet edecektir. 

Hükumetin tekzibine rağmeo 
• mevsuk mcnbalardan aldınam ma· 

lfımıta göre Suriye iltibadı pro
jesi vüzera meclisinde görüşülmüş 
ve kati şeklini almıştır . 

Reisicumurla rtis vüzera ara
aında geçen konuşmadan sonra 
proj""nio tasvip edildiği ,·e batta 

nfŞri için yazı makinesiyle çoğal 
tıldığı aolışılmıştır . Kararın ili· 
nı ; Reisicumurun imzasına kal 
mJştır . 

Suriye ittiha<lı projesinin bu 

gün yarın ilan ollınacığı haberi 
vataniler mahafilinde hayret \'e 
endişe ile karşılaomışlır . Suriye 

Teşekkür 
Zeka ve sempatisile kendisini 

beıkeıe sevdirmiş olan çiğrıpare'" 
miz Ala· ddi oimizio bizi dil 
hun eden öliinıünden mütevellit 
iztirap ve matemimiıe iştirak ey· 
leyeo dostlarımıza ve gazetenize 
saygıla 1 1mızı sunarız · 
Annesi Ncrimc Babası Hüsm1 

vatanilerioio bir toplantı yaparak 
vaıiy«"t hakkında bir karar verme. 
leri muhtemeldir . 

Matbuat kalemioio tebliğin
den: 

Vüzna reisi Şam gazt releri 
mümessillerini makamına çağıra 
rak uriye idaresinde yapılacığı 
söyleneo teşkilatın gazf> telerde 
neşted i len ıekilde olmadığına söy
lemiştir. Bundan da anlaşılıyor ki 
tıpkı gazetelerin yazdığı gibi :ol· 
ma~a da , yakında ortaya çıkacık 
bir teşkilat arefPsiadeyiz , demek
tir . 

Dahiliye vezerati matbuat ka
lemi gazett>cileri davet ederek 
Suriyl"de yapılacak idari teşkilat 
ve ademi mrkezİ)et ıneseleıi hRk· 
kında vü1er• meclisinde mtza'lte· 
reler yapıldığına dair olan lıabe· 
ri tekzip etmiştir . 

Suriye Cumur reisiyle vüzera 
reisi arasinda iki sutten fazla 
sü e11 bir kouuşma olmuştur. Bu 
esnada ba~ka hiç bir kimse bulun· 
mam1ş 1 ne konuşulduğu anlaşa 

mamıştı1r . l\tamafib tahmin edil
diğine göre , bu konuşma idari 
teşkilat ile arfikadardır . 

- LıiL{en sayf uyl çciriniz -
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Gayri menkul mallar1n 
8 e 1 e d i y e i 1 i. n ı a r 1 açık artırma ilanı 

.._ ______________ ...,__________________________________ Dosya No. 1223 

Adana 2 inci icra memurluğun 

L 

Kanara için Amonyak ve yağ ahnacaktlr. 
Kımara buz fabrikası için üç yüz kilo Amonyak ile ıkiyüz kilo kom 

preısfü yeğı ve iki yüz kilo da makine yağının S •1 tın olınması açık ola 
rtık eksiltmeye konulmuştur . 

lyreti teminat parası &ırk dört lirad ı r . 
ihalesi h:.ziranın 18 inci sah günü saat on bl"şte belediye daimi 

encümeninde yapılacaktır 
isteklilerin şartnemesin i görmek için lı er gün bel{'(liye yazı işleri 

kalem ne ve ihale günü de belediye encümenine gfılmelt·r i ilan olunur. 
2- 6-11-16 5510 

itfaiye arazözleri, kanara et ve buz kamyon
larile hizmet otomobili için benzin 

ve yağ ahnıyor. 
itfaiye arazözlerile kanara et ve buz kamyonları ve hizmet otomo

bilinin bir senelik benzin ve yrıg ihtiyacı açık olarak eksiltmeye konul
muştur. 

Kanar anın bir senelik benzin ihtiyacı altı yüı yirmi beş teneketlir. 
Ve ~ğreti teminat parası iki yüz beş liradır. 

itfaiyenin bir ısenel ık benzin ihtiyacı üç yüz yirmi teneke ve vakom 
yağı ihtiyacı da iki yüz kilodur. iğreti teminat parası yüz beş liradır. 
Hizmet otomobilinin bir senelik benzin ihtiyacı da yetmiş beş teneke~ 
dir. lğreti teminat parıısı yirmi beş liradır. Acık eksiltme ile satın alı
nacak olan işbu benzinlerin ihalesi hııziranın 18 inci salı günü saat on 
beşte belediye daimi encümeninde yapılacaktır . 

isteklilerin şar'namelerini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 
ve ihale günü ile ~aat on beşte belediye daimi encümenine müracaat · 
Jarı UAn olunur. 5509 2-6-1J-J6-

Etüv evi için altmış kilo Formol ahnacak 
Belediye elüvUnün bir senelik ihtiyacı olan altmış kilo Formolun 

satın alınması açık olarak eksiltmeye konulmuştur. iğreti tutum parası 
altı buçuk liradır. 

İhalesi haziranın 20 inr.i perşembe güoü s ıat on beşte b <'le liye en
cümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamesini görmep için her gün belediye yazı işleri ka . 
lemine ve ihale günü de iğreti tutum paralnrile btllediye daimi encü-

menine gJlm,ı~ri ilıln olu1ur.552J 7-11-15- 19 

Elli ton odun ve yirmi ton maden kömürü 
ahnacak. 

Elli ton oJun ile yirmi ton madım kömürü açık eksiltme ile satın 
abnacakıır. ' 

iğreti teminat parası odun ve kömür için elli bir liradır. 
ihalesi hszirımm 18 inci salı günü saat on b~şte belediye encümo · 

ninde yapılacaktır. 

1 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 
ve ihale günü de iğreti teminat paralarile do.imi encümene CJ'elmeleri 
ilAn olunur. 551 t 2 - 6-t 1-16 ° 

Eyi su ve eyi gazoz 

Kdyadeleo suyundan yapılan Kayadelen Gazozu dünyanın en eyi 

gazozudur. Midesinden şikayet edenler Kaya<lelon gazoznn<l:.tn içtikle

rinde mide şikdyetinden kurtulmuş olurlar. Yalnız <Yazozumuzuo tak· 
t> 

den : 
Acık artırma ile paraya çevri

lecek gayri menkulün ne olduğu : 
AJanada Recep oğlu kasap Ah 

dullahın alacağıodan dolayı Serez 
mübadillerinden Hacı Q3man oğlu 
MU8tafanın Abdoğlu köyünde Şu
bat 935 tarih vo 6 ııumaralı tnr
lasının gün doğusu uzun aşıkyan
lar tarlası ve kısmen Hoca ZikruJ 
lah tarlası gün batısı yoğun keli 
boyrazı pamukçu Aziz tarlası kıh 
lesi hazio9. 

Gayri menkulün mevkii : A!J-
doğlu l<. 

Köyü Abdoğlu k. 
Cinsi : tarla 
Tarihi : Şubat 935 
Metre murabbaı : 1033875 
llududu : Gün doğusu uzun 

aşıkyanler tarlası ve kısmen hocR 
Zikrulleh tarlası gün batısı Yoğun 
keli poyraz• pamukçu Aziz tarlası 
kıblesi hazine. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
metre mur abbaına 17 santim 41 
milim • 

Artırmanın yapılacağı yer gün saat 
Adana 2 inci icra dairesinde 2004 
numaruh kanun mucibince 30 gün 
içinde kıymeti muhamrnenenin yüz. 
de yetmiş buşini bulduğu taktirde 
12-7- 935 cuma günü bulma
dığı takdirde artırmanın on beş 
güo Jnha temdit edileceği 26-
7-935 cuma günü saat 10-12 
dtt . 

t - İşbu gayri menku:ün artır
ma şartnamesi 11-6-935 tarıhinden 

itibaren J 223 numnr~ He ikinci 
icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. lldndn yazılı olanlardan 
hzla malumat almak isti yenler ,işbu 
şartnameye ve 1223 dosya nu
marasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 _ Artırmaya iştirAk için yu . 
karıda yuzılı kıymetin % 7,5 nis· 
betiode pey akçasile veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . ( 124) 

!itlerinden sakınmak için şişelerin ağzındaki markalıua dikkat edil 

3 - lpotok sahibi alacaklılarla 
diğer alAkadarların ve irtifak hak
kı sahif lcrinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilAo tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitt-lerile birlikt~ 
memuriyetimize bildirmeleri icap 

1 
eder. Aksi halde hakları tapu si-

~--~~~~~·~~-~~~--~~~~--~~~~~~~~~ cilıle sah~ olmadıkça satış bedeli-
nin paylaşm~sından hariç kalırlar. 

mesi 1Azımd1r. 5 

Muoni patrikini ziyaret etmek 
üzere Şamdıki baıı Ulema ve genç 
lerden müt~şekkil bir beyet Be· 
kirgiye gitmiıtir . Heyet pıtrikin 
memleket itlerinde aldığı ıon va. 
ziyetten dolayı Şımlılar namına 
teıeklcürde bulunacaktır . 
-Demir yolu ioşaıtında çalış 
mık üzere Suriyedeo bir çok ame· 
le İran. gitmeğe hazırlanmakta 
dır . Son defa §İrket bürosuna 
müracaat eden amelenin mikdarı 
2SOO il geçmittir • 
--On gün evvel Filistine gitmiı 

olan ıabık maliye veziri Cemil 
Merdum Şama dönmüıUlr . Ce· 
mil Merdum seyahati hıkldnda 
bir ıey söylememektedir . 

Yeni Fransız kabinesinin de 
güvea alemayııı Suriyede pıra 

piyaıumda yine aarıınh yapmıı , 
yeni kabinP.nin trşkili üzerine kıs 
men istikrar bulan Suriye pa 

raaı tekrar dO§mUıtür. Bunpnla be
raber altın para üzerinde alış 
verit tamamen durmut gibidir .. 
Kabinenin sukutundan önce 565 
_ 67 ye kadar yükselen Suri, 

567 e düımüıtilr · 
Suriye mebuıan mecliıi baş 

kaoı Supbi Berekatın poliıi tah
kir suçundan 10 Suri gıyebı para 
cezasına mıhkum edildiği malum 

dur. 

Meclis haşkaı,ı bu hükmü beyen· 
memiş ve gıyabi olduğu için bük· 
me itiraz etmiştir . 

Buna göre davaya Fulh ceza 
mahkemesinde yrni baştan bakı
lacaktır . 

Tekıüt kanununun değiştiril 
mesioden dolayı başta istinaf müd

dei umumisi olduğu liılde Ha 
lepdeki bütün adliye ı üesası 

vüzera riyasetine bir protesto tel 
grafı çekmişlerdir . 

Buut tecimeurleri ( tacirleri ) 
ile Şam tecimenleri arasında tüm 
Avrupa mallarına karşı boykut 
yapılarak bir kaç yıl salt yerJi ma· 
lı kullanmak için önce bir göıilş 
me yapılmıştı . 

Şam tecimenleri büyük bir top
lantı yaparak bu işi her yönden 
bir dıbı inceliyerek Avrupadaa 

mal getirtmem,.ği onaylamışlardır. 
Avrup ı mılıoa karşı yapılacak 
olan boyfcot , gümrük vergisioin 
memleketio ekonomsal durumuna 
göre indirilmesine kadar sürecek 
tir . 

Toplanhda bulunanlar , ikioci 
bir t_oplautı daha yaparak bu it 
üzeıınde Berut tecimenleriyle de 
görütüp boykotun başlıyacılğı gü 
nll tayin edeceklerdir. 

4 - Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malfimatı 
almış ve bunları tamemon kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağrıldıktan son· 
rn en çok artır~na ihalo edilir.An
cak artırma bedeli muhiımmen kıy· 
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 

veya satış istiyenin alacağına rüç~ 
honi olan diğer fılacnklılar bulu
nup ta bedol bunların o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alacnklarının 
mrcmuundan fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın taahhüdü baki kalmıık 

üzere ortırma 15 gün daha tomdit 
ve 15 ci gün ı i ayni saotta yopılacak 
artırmada belleli sutış isteyenin alaca 
ğına rüçhanı olan diğer alacaklıla 
rın o gayri menkul ile tf'mİn edilmiş 
nlacaklurı mecmuundan fazlnyn 
çıkmak ve muhnmmen kıyın tiıı 

yüzdı~ 75 bulma şutile en çok 
artırana ihalo edilir . Böyle bir 
bedel elde edilmezAe ihııle yapıl 
maz . Ve satış tıılt-b i düşer . 

6 - G&yri menkul kent.lis '. ne 
ihale olunan kimse derhal veya 
ver ilen mühlet içinde parayı ver 
mezse iha1e kararı fesholunorak 
kondisinden evvPl en yüksek tek· 
lifte bulunan kimse arzctmiş oMu-

Tt:J ci. K iYE 
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Çiftehan kaplıcası açıldı. 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane taş

iarı ıığrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han koplıcas ınn 

koşunuz. 
Bir çok deri haatalı klarına, muannit ekz~malara şifa verir. 

Çifte han 
Sudiye ile g~len bir çok kötürümler yiiriiyerek <lönmüşler.J r . lier 

no kadar fonnen kabili izoh değilse de senelerce gelıe olmamış bazı 
kadınların 15-20 güolük banyod'ln sonru hamile kııldıklorı görül . 
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktiCitesi <lünyadıı movcut bütün kaı.l ıcalardan 

sektir . 

Çifte han kakhcasında 
K:~bnbı istirahat mükemmPldir . Furunu , bakkoliyesi • gazinosu , 

kasabı, berberi vardır. Fiatlar mut .. dildir . 
Tiren ücretleri yarı yarıya tonz ldtlıdır. 5512 7 

~----~------~~~~----,_.--------~~~--,_.~~----..; 

ğu bı· delle almağa razı olursa ona, 

razı olmaz veya bulunmazsa hemetı 

on bPŞ gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artır ana ihale edi

lir . iki ihale ornsrnJaki furk ve O'C-
t) 

çen günler için % 5 ten hesap o!u 

nocok faiz ve diğer znrarlar ayrıc o 

hükme hacet kal".Ilaksızm memu

riyt timizce alıcıdnn tahsil olu ıı ur. 

Madde ( 133 ) 

Gayri menkul yukarıda göste 

rilPn 12 - 7 - 935 tarihinde 
ikinci icra ml'murluğu oda 

sında işbu ildn ve göst ... r•len 

ortırma şartnamesi dai ı esinde Sbtı -ı 
lacağı i!An olunur. 5538 

Ozel Frarsızca dersi 
verı liyor. 

Fraosızc:ıdan ikıı ale kolon 
taleb9lere ucuz ve·kolay şo rtl a rl ıı 

derı:ı v r i lmekteılir . Oers nlınak 
istnyenlt"rin matlwam zı müra 
cnat ı tmeleri ------------
Yitik tezkire 
Kırk birinci olay.n.lan aldığım 

t.-rhis tezkire-mi yitird im. Yen sini 
alacağımdun yit k tezkironin hük 
mü kalmadığını ildn eylerim 5539 

Döşemti mnhallesind~n llo l ı l 

İbrahim oğlu 320 doğumlu 
llasan Fciwıl 
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