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•kıtık zamanda fev· 
~1:-"n Türkün temiz 

Türk dili araştırma işleri 

Atatürk, kurumun bundan sonra Anado
lu kulübünde çallşmasına izin vedri. 

Anlrmrada çıkan Ulus arlı.ada. 
ıımızda okuduğmuza göre, TOrlr 
Dıli Araştırma Kurumunun gc· 
nel merku kurulu, kılavuz ko
miıyoııunun burada bulunan üye. 
)eriyle birliktr, kılavuza gelen 
önergeler in gözdtn g•çirilmesi 
iıine baılamııtır. 

Otry gün öğleden aonra ku · 
rom merkezinde Baıkan Saffet 
Arıkan'm batkanhğmda toplam 
larak yeni çabşmala11n yolu görü 
tlUmBı ve ite bıılaamııtır. 

Kurum merkezi bu toplantı· 
ya dar ıeldiğindrn AtatUrk Ana 
dolu kulübündeki kendi dayresi-

ni gene bu çalıımıya vermek 
kayrasında bulunmuıtur. Dün de 
sabahtan Anado'u kulübOnde 
toplanarak önergel~rin gözden 
grçirilmesine devam edilmiıtir. 

Toplantılar hergün sabah H· 

at ondan on ilc.i buçuğa ve öğle
den sonra iki buçuktan altı bu
çuğa kadar ıür~cektir. 

Dlla akıam Uzeri toplantıda 
bulunan üyeler çıkarken kültür 
bakaalığına ğiderek yeni kültür 
bakauı ve kurumun batkanı Sıf 
f et Ar1kan'ı kutlamıııar ve yeni 
ödevinde de iyi baıarılar dilemit· 
leıdir. 

• ~ bu açık sözleri kar· 
llaU..b ve zengini , adeta 

•ka eder gibi mey· 
'9ce •; !ürek:ıen sarıldılar . 

•ıına ön Nfta mevki 
'- İft Ceybanın ıemiz ço· 

Suriyede neler oluyor? ~ede .biriociligi kaybet· 
r._; 'l'ıİ Göaterdikleri alaka 
~' rknn gfüı:lf'rini sevinç 
.: __ bi,aebık ve göğüslerini p d K D l' 
t.""t •idedir. aristen Önen ont ömarte in çan· 
~: ~:;;~~::::~:i. tasında bir çok yeni proieler varmış 
~ •D ettıği menfaat 

~k: kadar yftksektir. 

"• .. ' te1ı: ~·iyle hare· ibnissuudun ogwlu Feysalın Suriye 
'ci,41e Jan gozle bakmak 1 
'~~1t~n .düımaolara . Emirliğine getirileceği söyleniyor 

~ ~~ . ınilyoo Türkün 
,.. te, •nın , iradesinin ne Yllce Komiaerin yapıacağı ye-: lanan mazbatalar Beruta ve ora 

~oldutnnu ve kötü ai tetkillt hakkıadaki pyialar te· dın da yüksek makamlara g6a 
~ b·k ölüme mahkum vali etmektedir . Do arada DA· detilmiıtir . 
~r tey olmadığını mrad Ahmed Namioin (müttehit Düa halk arasında daiılan bir 

enıniı bulunuyor- k b" d Suriye ) emaretine getirileceği ta ım beyannamelerde , Suriye 
ır evl~t adamı 

•-: · ao""yl•niyor we di~er mıatakalu ittihadı me 
biıd· -Jetı açık bir · e 

ırıneeinc!e ve me· Öğrendiiimiıe jöre , Şamdı aeleainia takarrur ettiği ve buna 
de büyük bir iubet bir çok kimseler tarafıadaa imza- Damadın riyaset edeceği ve teı· 

- _ j kilitın yakında yüce Komiıer 
~- menfaat vardır: tarafmdın ilin ohıaıcağı yazıl • 

~~Dftn millete inanı Hava kurumuna maktadır . 
...... ..,..... e İsmet İoönüne 
~ · Bnnunla tu haki· Yüce Komiser Kont Dömır 
~!0r lı:i Cumhuriyet Şehrimizde Uye yazll- tel'in muvasalatmdan evvel gelea 
. •• daima millelle masına devam telgraflarda 'Fran11 hariciye ne 

-,..._ ıte olusun menfaat· zaretioden fevkalade aelabiyrtler 
' 01•nları ulusla bir· olunuyor aldığı bildiıilmekte idi . 

IJ"' gayesidir· ..... .- Bütün meobalardaa haber a-
Gfhor Arıkog"'lu · b'I 1 ._ L .. HHa tehlikuinı ı •D er KU· lınd1ğ1Da ıöre , Kont çantaaıadı 

''d . rumuaa dün de afağıda adl•r1 taoıdıfı projelerin tatbikine yarıa 
l-~ fi Saf m U81- bulunanlar üye ynılmıolaıdır : baılıyacaktır . Bunların en mü 
:"'\ 'I k 1 Oımınlı b1nkası memurla himmi ikti1adi projedir . BOtüq bu 

e İ leri undan Abdurrahman, Hısan Oı· itlerin tatbiki uzun müddet de· 

""•"' 11,, •r kurumu-
._~•rrneoı Oze· 

f t:;""nlerinden f 

maa ve Brıir yirmiıer li'a ü vam edeceği için Komiıerin en 
yelik , Foto Ekrem 20 lira liye- aşığı daha dört sene kadar mem-
lılc, Vitalis İıkinazi 30 lira yar· leketimlzde kalacağı aalqılmak-
dım 20 lin Üyf'lik, Kozanb oğln tadır . 
Ahm,.d , Batumlu Şıtı.ir , Mol- - Rober Döke mandalar ko 
ı.. Mehmed, Gök Bekir otlu misyonunda verdiği izahatta, Su 
Mebmed yirm!ş ar lira üyelik , riyedeki idari teılıilitın muhte· 
Hidıyet oğlu Ahmed 30 lira yar· lif sıfbalauna , adli iılihata ve 
dım 20 lira üyelık, Fadıl Belli, hBkômet idartlerindeki ademi 
Terzi Ali Nuıi yirmiıer lira üye merkeziyete , gemrük reıimlerin•, 
lik, Yusuf oflu Mchın~d, S&ley· ilcti&adi müsavata , maarife ve 
man otlu Süleyman onır lira intidab ar.ziıinde asker alma iı· 
yardım yirmiteı lira Oyelik, Dağ lerine dair kal'i fıkirlerioi bildir 
h obaaıadan Yunn• oğlu Ali 20 mittir . 
lira Oyelilc, KoZ1cı H11an HD · - Vezirler Meclisi , hususi 

1 
aeyin 20 lira yardım 20 lira Dye- surette toplanarak yeni id11ri teı· 
lilr . kilit projesini tetlcik etmiıtir . 

Vilayetimiz öğret • 
menleri. 

Hava kurumuna yardımcı 
üye )'azıldılar. 

• 
V,Jı\yelim 'z iç:ııJe bulunan üç

yüz otuz b ş öğr( tmenimiz bi er lira 
,·ermek surı tıle hı.va tehliketıini 
bılen yardımcı iıye y zılmı~laıdır. 

Orıa tahsil m' ktepleıi öğret 

menı .. r:nden maaşları kirk bı>ş li
rudo n yukarı olanlar yirmişer lira 
vnerek es l üye ve deh 1 aşağı 

moa, alaolor da birer m ktar ver 
mek surotile yardımcı iiye yazıl · 
mışlaıdır. 

Bu toplantıda proje baıtan 
aıağı okuamuı , fakat bazı Ve 
zırler muhalif bir vaziytt almıı 
lardır . Hatti vezirlerden biriıi 
nin iıtif• etmek arzusunu ileri 
sOrdüğü ıöyleoiyor. 811 haber
ler karıııında fazla nikbin olan· 
lar , yapılan projenin sadece mu 
tas.1rııf ve valılerh selabiyetle· 
ıini genişlctm,.ğe matuf dahili 
bir İthihat mahiyetinde olduğu· 
nu ve oı tada Suriye vahdetini pır· 
çalıyacalr bir ır.y bulunmadığıoı 
iddiı ediyorlar . Fakıt siyasal 
mahafıl , Ctnevrede Mösyö Ro 
her Dökenin - adeti hilafında 
- ~ur iyede idıri , mali ve adli 

- Gerisi :ııçıincü_sayfada -

_ Ö~Z -T 0_ R K~Ç E 

•:Her gün beş söz 
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1 - iktifa etmek - lzdemek 
Tilmiz , Şakirdimarifet -İz 
demen 

Örnekler : 
1 1~1 - Biz bütün devrim davala· 

randa Atatürkü izdemekteyiz 
2 - Akıl öğretmeyi bırakınız; 
eıer oouo iyi bir izdemeoi olur· 
sanız , bu eeref te 8iıt:e yeter . 

2-İktifa etmek - Yeter bul· 
mak , yetsinmrk 
Örnekler : 
l - Hiç birimiz , hava savga· 
mız için , 200 kanadı yeter 
bulmayız . 
2 - Kendiıini bot kullanırsa· 
oız , vermek istediğiniz paranın 
yarısı ile de yetsineceğine fÜp· 
he etmiyorum . 

3-lktiıab etmek - Edinmek 
Miiktueb - Edinik 
llıtisab - Edinç 
Müktuebat - Ediaçler 
Örnekler : 

1 - Hukuku mükıeosebe - Edi 
nik haklar , 
2 - İlim edioçleri oldukça ek· 
sik olıan bu adam . 

4--lmtiban - Sınaç 
Örnek : 

Bir tal~beoin smaç usulleorioden 
yanıp yakıldığmı gördüğünüzde 
8ıoaç usulleri değil , talebenin 
bilgisi bakkmda tüpheye dütü· 
DÜZ, 

5 - İktidar - Erk ( Puiıance ) 
Mevkii iktidar - Erke ( Po
uvoir ) 
Sahibi iktidar - Erkmen 
( PuiHant ) 
Ornelder : 
1 - Bir devlet için en büyük 
erk kaynağı , ekonomik geli
ıtimdir . 
2 - Bir tefin a11I erkesi , bal· 
kın sevgisidir . 
3 - Erkmen , küçüklrrin ku· 
surlarını hoı görür . 

Noı: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlıca· 
lan kullaoılmamaeıoı rica ederiz. ._ _______________ , ______ _.. 

Eski Kral 
Çağı rı 1 dıfiı takdirde 

Yunanistana gelecek .. ,_ 
Ankara: 13 (A.A) - Yunan 

r•z~teleri uki Kral Corcun bir 
mektubunu yazıyorlar. 

Kral bu mektubunde, çıgırıl
dıtı zaman Yunaniıtaoda bütOn 
partiler arasında taraf11z bir yar-
gıç olarak dönmiye hazır olduğu
nu bildirmektedir. 

Romanyadaki 
ırkdaşlarımız 

Dör·t yıl içinde TOrkiye
ye gelmiş olacaklardır -·-Ankara: 13 (A.A) - Bükreı 
te Romanya Başbakanı, Tarım ve 
iç Bakanlarıyle elçimizin yaptllc
ları bir toplantıda hllkdmetimizin 
Türk göçü hakkındaki dilekleri 
onınmııtır. 

Müıliimao T&rklerin göçll üç, 
nihayet döıt yıl içiade bitecektir. 

Gazetelerin sahifeleri 

Ank•ra - KRmutay, bu ayan 
onıekizinde yaz tatili yapacaktar. 
Kamutay, tatilden önce Türlliye
dr. çıkan gazetelerin sahife ade· 
diai tesbit edecelr olan kanunu 
konuşacaktır. 

Veni Moskova elçimiz 

Anka,. - Moıkova elçiliğine 
eaki Sü bakanı ve evelce gene 
Moıkova elçiliğinde bulunmuş 
olaa Zekai tayin edilecektir. 

-••. 
u 

Havalarımız ! 
Düıman uçaklannm tehdidi al· 

tmdadır . Bundan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım gerektir. 

·• -
' ~· 1 

.._ _______________________ ... .i 
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Yücelen öğretmenlerimiz 
Eylül başlangıcında özel muhasebe
deneklenen nisbette maaş alacklardır. 

Bunlardan başka yücelme hakkı olanla
rın kağıdları direktörlükce inceleniyor 
Bundan bir kaç gün önce kırk· 

allı öğretmenimizin bir derece 
yüceldikle ioi yazmııtık . 

Yücelen öğretmenlerimiz §un
lardır : 

Muılan 1600 den 1750 ye 
çıkarılanlar ; Adana Necati mek 
tebi okutanı islim , tDumlupınar 

mektebi bat okutanı İsmail Hakin, 
Kürkçüler k6y0 mrktebi okutanı 
Muzaffer , Boynuyogun mektebi 

okutanı Necip , İncirlik köyü 
mektebi olcutani Fikret , Gerdan 
köyü mtktebi okut,oı Rf'mzi , 
Kounın Bağtepe köyD okutanı 
Suphi , Kadir linin Bozkuyu köyll 
okutanı M. Nedim , CeyhanlD Çe
lemli köyü <•kutanı Salibattin , 
Bahçtnin Kararaören k6y0 bıı 
okutanı Fikri , Bahçenin Haru 
niye kayn okutanı AbdOrrahman , 
Adana S Kiounu11oi mektebi 

okutaolarmdan Trhlile , lıtiklil 
mekt,.bi okutanlırındaa Kevıer , 
Bahçenin HaFıanbeyli köyli okuta· 
nı Arif , Ceyhanıa Cumhuriyet 
mektebi okutam A. Riıa , Kadir· 

linin Azablı köyü okutanı Ali , 
Adananın İokılip mektebi oku
tanlarından Ane , Adapanın Ka · 
dıköy mektrhi okutanı Kbım , 
Bllyük Dikili köyll ollutanı Celal, 

Merkez Cumhuriyet mektebi oku. 
tanı Ali Galip , Kozanın Kuyu -
luk mektebi okutanı Enver , tu
faabeyli köyü okutanı Muıtafa : 
Oımaniyenin ıssızca köyü okuta· 
nı Hidaytl , 7 Kanunusani mek· 
tebi okutınlarından Hediye, Dört· 
yol GeziPaşa mektebi okutanla· 
rmdan Sait , Bahçenin Tabaklar 
köyü okutanı Şerife , Oımaniye
niı. lıtiklil mektebi okutanlar1n-

- Gerlıl ıiçüncıi say/ ada -

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
l 

Kara günlerin korkunç zorluklarını yene~ 
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum,.~ 
bir sıra inkılaplarla ulusumuzu y~setfjy 
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Ulusça teıkildtlanma ve 
gençlik 

Partinin genel Sekreteri Re· 
Cf'p Peker ulusça teıkilallanma 
ve gençlik ba"kında Partinin ne 
dOşüadüğünD ıöyle anlatıyor : 

Arkadaılar , devletin teıki· 
llllaamasıaın yanında ulusça tef 
kilitlanma bir ana fikirdir . 

Devlet trşkilitı büyük bir 
vaı lılc ve lcuvvettir . Bizim anla· 
yııımıza göre rgrmenlik kayna 
ğındın kuvvetini aldığımız ve 
bunun da sade bir 11öıden ibaret 
olmadığına inandıtımız ulusu, ı:lev 
let teşkilitıoın ya1111oda onunla 
beraber , onun içinde , ona kuv 
vet olacak surettr. kıymetlendir
mek için bu toplanııa ve bu bir· 
!eşmeye ihtiyaç vardır . 

Şimdi burada Türk gençliti 
nin yavaı yavaı ilerliyecelc teşki
lillnı göz önüne alayoruz . Ve bu. 
na proğramda yer veriyoruz. 

Gençlik için okunacak mad
delrrd~ göreceksiniz ki , yBkaek 
bir gençlikten yurdun istrdiği 

yllksek vazifeleri proğramda bun
larlD trıkilatıoa dokunan kısım· 
larda uyıyoruz . 

Kliaik mektep terbiyesinden 
haıka halk yiğınlarıoı geni§ bir 
halk terbiyesine katuıturmık -
göğsüm kabararak ıöylüyorom -
Atatürk'ün bu yiice kürellden ö 
ğücü sbir dille bahsettikleri Halk· 
evlerini hılk teı biyesine esas o· 
lıacak bir ıekilde gc?niıleteceğiz. 
Ayr1ca gençliğin terbiye ediliı? 
yetiıtirilmeıine önem verece . 
ğiz . 

Arkadaılar, gea.çlik terbiyesi· 
ne yığın terbiyesine dokunurken 
halkı ve gençliği kıfeuaı kul· 
_!!amadın yat deditimiz : zaman 
yatar, kalk dediğimiz zaman kal 

Yazan : Ömer Kemal A~ar 

kar eUıöleşmiş bir yığın haliae 
getirmek işlemiyoruz . 

Ote taraftan proğramımazda 
disiplin atıkı bir yer almıştır . Her 
zorlu iıin bapr1lma1ında m11vaf • 
fakiyet temin eden §ey disiplia· 
dir . 

TOrkivenio ıimdiye kadar 

yendiği ve bundan sonra da. yea· 
mesi lizımgelen işleri gllcBmse· 

-Gerisi ıiçıincü say{ ada-

Şeker ucuzladı 
Kanun llyihası kamu

tayca. onandı .• 

Ankar1: 13 (A.A) -.:. Kama 
tay dünkü toplantısında ghde
liğinde buluaao kanuo liyihala
rım onaylamışhr. 

Bunlar araHıod• pulluk ka 
nununa ek ve kristal ıekerin 
toptan satıı fiahnın yirmibt§ 1e 
ke1menin yirmi ~kiz kuruıa 
irıdiı itmesini gözeten kanun li 
yibaları da vardır. 

Pulluk kanununa b•f lık ek. 
kanun layihasına nazaran pµlluk 
kanununun üçüncü maddesine 
ğöre pulluk atelye~ine verilen 
ıvanslar ür~mi olarak yirad ıene 
için de alınmak üzere taksitlere 
bağlanmaktadır. Aacak; bonuo 
için verilmiı olaa avansların 
pulluk atelyelerinin geniılen 
meıinde kullanılmıı olmaıı v~ 
sahiplerini ıimdiye kadar ve 
bundan sonra pıim istemiyecek· 
le.1ini yödem idiameleri ıart tu
tulmaktadır. 

Tnrk - Yugoılavya Afyon 
anlaıma11 da taedik edilmittir. 
Kamutay yarın topf!abaeakCır. · 
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Moskovıda bayram yapıyoı lar. 
F,auıız _ Huı muıhe tcımdeo 
ıonrı Ruı- Ç~koılovekya and
bıımaıı da iwHıı-ndı . Gerek bi· 
rinci ve gert·k ikindıi Almınyayı 
çeviren çenberi biraz dıaha sık?"ak 
ta olan Franeız eiyaıaıınıo bırer 

zaferidir . Alman askeri lulksnma
ıınıa kihu!ilarıade sık•tan bugün 
kü Rueya idarecileri için bu \•azi 

1et , tamamca bi emel haliade 
idi . franırz dostluğundan mem 

oun olan Ruılar , Çekoslov•kya 
doıtluğundaa dıhı ziyade mem 
oun oldular . Çünkü bu ikincisi 
onları manen de tatmin etmiş 
bulunuyor : 

Şimdiye kadar Ruı mültecile· 
rioin allvuiui teılcil eden İslav 
muhitlerine dar be indiril mi§ bu 
luauyor . Den iken ordusuauc iz· 
mihlalini müteakip Çoko~lovak

yının hükumet merkezi münevver 
Rus mühtcilerine kollarını •Ç

mıttt . Bunlar orada sadrce klf· 
de§lik tebaaıüıü ile değil , aynı 
zamında manevi bir muoet bula· 
rak karoılaıtılar ve ÇP.k ıslavlara 
DID himayelerine mazhar oldular. 

Bunların b•ıınde aynı zamın· 
da bOylik bir Bulgar doıtu olan 
doktor Kratnarj bulunuyordu . , 
Bu zatın etrafına yalnız Ruı mül
trcileri değil , Çekoılovakya bıl
lırnrn mühim bir kısmı toplan · 
mııtı . Bunlar Çekosloukya ile 
Ruıya mOnaaeb.tı aleyhinde ça 
lışıyorlardı • Hatt• bu_Slav mah 
felleri daba ileri ridertk gayele 
riodeki taanupdea aldıkları Juzla 
imperıtorluğun yeni den ibyaaı 
içia mOcadtle ediyorlardı . Eyi 
orıaaiıe edilmıı ve birbirlerine 
bağlaamı§ olan bu Slavlar aynı 
aamenda muhtelif Avrupa mer· 
kederinde 'proparaDaa yapıyor 

'e bunlar ise boJşerikleri fena 
hılde tıbrik ediyorlardı . Ruı ıes 
mi orıauı timdı bem endişeleri· 
ai kem ıeviacirıi izhar etmrktedir. 
ÇOokü Çekoılorakt~ki bu slavcı.· 
lık muhitleri aı tık berter af edıl 

mittir . Andlıomaaın imza edıl 

mesini müteakip " lsvestiya ,, 
ıaıeteıi töyle yazıyordu : 

- Çdıoılovalıyadaki Rus mül
kci1cri §imCliye kadar Çekoılo9ak· 
ya sıyasaaıaa tuir icra ediyor ve 
iki memtektt arasındaki müoase 
batan teelfiiı etmemc~inc Ç•lı ı . 
yorludı . Çünkn buular böyle 
bir aaJ.ım11dau ıcnra Rus mille · 
IİDİD Çelcoalcvler baklunda ı:rtık 
bir HD'pati btslrriu·yectğini ileri 
ıBrOyorJardı . Sovyt>t Ruıyanın 
mühim ıl•yderlırındıa biti olın 
dolr.tor Kramarj bir beyanatında 
Çe koıloHkya iıtiklalinia biı foik 
l'"ranliıi Çulık Rusyasıntn yeni· 
dea ıeennın oldotuou ve bolşe 
vik RuıyHıDın paniılivizn aleyh 
dırı bulunduğunu ıöylrmiştir . " 

Sovyet Rus diplomaaiıi dıbııı 
ıiyade tıtmia edilert"k sıyHal 
imkiQlar dedijimiz çerçeveye 
ıirdikten ve hayalleri hakikatler -
den daba açılc bir surette ayarme
ja bııladıktan ıonra SlaJpar,lığa 
ve ılav millctlrrine lcıymf t ver 
mekte olduianu ıöylemektcdir . 

Hatta cermınizmc karşı 
bolıevikler bugOn bir alav hami . 
ai olarak ortaya atılıyorlar . " fz 
ve1tiyı ,, yı olıruyelım : 

"- Alman matbuatı Sovyet 
Rusyaoın eski ';•rlık rejiminin 
Slıvcılık sıyaa11ını diriltdiğini 
acı bir iıtibza ile kar1ılamaktad1r. 

Alman Faşizmi, Sin ulusla-
10 Alman tarlalarının birer aüb 
eai olduğunu söylüyor. 

ların da müst•hak bulundukları· 
01 bildi,me\[tedir. 

Eğer bu Slav uluslarınınrn -
ki bu m,.yanda Bulgaristan da 
dahildir - eempatieoini kazanmak 
için yeptlmış plitonik bir dekla 
rasyon dtğilse, Rus dış sıyasasr 
andlaşmalırın tetHk ve tadili 
muelesindclci ıÇJk mevziini alma· 
gı mceburdur. 

Mağdur ve tazyik" uğramış 
milletler, (her kui kendi mukad
deratının hakemi olmalıdır) pren 
si bini oı taya atan ilk komünist 
devletten bilbaeu bunu be\t)~me
di. F.akT.t zamıudarla birlikte in 
sauler d• dtğişmektedir. 

~ ovyet Rusya uluslar sosyetc
eiode Prıa değilken, tecıübe ve 

teob<lıt tdilrniş bulunurken burju 
'ııziain y3p~ığı baraş aodlaşmala
rı haklr.ınde ateş püsküı üyordu. 

Sovy~t Hu ya tarafıodan ulus· 
farın mukadderatları üzerinde mü
usir olacdk olan Veısay ve diğer 
•ndlaşmalar bıı harca birer vası 
ta olarak telakki edilmekte idi. 

Bizde Makcdon,ta \'e Dob ri 
canın istiklali §imaldens Ru ya 
dan geltcektir, deyen biz<leki 
aıütussıp komünist ajanlarıoa 

bu dhcti hatırlatmak isteriz. 
ÇOnkü bugünkü H , siyasası te 
mamiy le buna zıddır istikamete 
dönmüştür. Yani Ruı rltplomıt
lan ela bugün ıtetükonuo mnba
f"'ıa11 taraftarı oldular, çübkü 
galiplerin yaptıklıtl andlaşmala 
rı kabul etmi§ bulunuyorler. 

Onlar buğüq bütün vasıtalar
la ve ne babsına olursa olıun 
baı ışıever )erdir. 

Hargi barı~? Burjnvazim, im· 
peryelizmioio yaptığı sulh!. 

Bugün bol§evik organı bize 
Slav himayesinden babstderkeo 
bizi Almanyay• gfüdermiye lü· 
zum yoktur. 

Biı Almanya ile bütün ht1ap· 
lırımızı tesviye etmiş bulunuyo· 
ruı. Bizim iztirabımız, hakkımız·· 
da \'eril,n ve kesbi kanuoiyet et· 
mi~ bulunan bir baksızlıkdan ve 
bir t.zyikden !leri gelmektedir. 
Bunun taahihi ise ancak 
andlışmaların tadiliyle o1ur ki 
bunun muılih~ne bir ıvrette ha§· 
layıp bitmesi lazımdır. 

Bu emel uğrunda bütün beıcri 
\e içtimai adaletin mümessilleri 
bize faydalı olabilir mı'? İ~te me· 
sele bytıdan ibarettir. 

Bıı ıüale bizim verecı-ğimiz 
cevıp ırenfidir. Sovyet idarecil~· 
ti kendi menfaatleri icabı olarak 
başka başka bir andlaşma da im
zaladılaı: Mubarebe leo ev9elki 
burju~a ıisteminin takdis ettiği 
haluızlıklarro eok•zı sayılarla 
J•ptığı m!Jabcdrl.. 

K. O. Spisarevski 
Sloua - Sof ya 

Bir kadın attan düşerek 
öldü • 

'J e~e kurbu mııhnllPsind., otur&n 
Bitlısli ~I ·hmc:t kızı ellı yıı~larrnda 
ZiıJfo udınılrıki kodın bir hııyvorın 
binerı;k Olnyn giderken hnyvePın 
ürkme ilo beyni üzeı ine yere <liiş· 
nıüş ve hemen ölnıü9tür. 

Vniloot h ıber üz~riM sulh ha
kimlerinden Nevzat ve hükQmct 
doktoru l IAmit onıyn giderek trı h
kıkrt ve muayenede bulunnıuslar 
ve lrndının dıiş<1rek öldüğünü tes
bit edl•rtlk gömülmcsino ızın vcr
dıkten sonra şehrimize dönmüş
lerdir. 

S.Vyet H uıya P~nislavizm ta. 
af darı olmamakla buaber Slav 
iffetinin himayuioe alacağını 

mektea çekinmemekte \'e 
öolrü manındı Fraasaya ya · 
ıtlaa bu bimayeklrlığa bu ulus· 

~--Paranı!-~ 

J 
Boş yere harcama ve har- ı 
cıyacaksan yerli ma'1 al 1 

Tarım işleri yağmur- 5' k dar 
suzluktan sıkıntıda •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- !nsanve ne ad? 

Gün gf!çtikçe Kooyanın tarım 

vaziyeti kötülüğe yüz tutmakta
dir. Elli güodenberi )•ğmur yağ
madığı gibi r kinini öldürto bir 
riızgar da devam ediyor . 

Ovada ve kır1çlarda ilk ha 
harlıklardao kiç bayır kalmamış 
tır. Yaloır. ovanın kışlık rkinleri 
ancak tohum ve yiyrcekleıini vr .. 

ıeLilecektir . Alet~ bir, lıgm, Ka 
dınbanı tareff.,ı da oldukça za· 
rar göımüşti.ir . 

Çumra ve ova k(iyleıiae ~ey 
şehri aölüodeo verilen su veıım· 
li olmuştur . Bu kuraklık karfı
sında köylü ve çifçi keodi korıı· 
munu \'e batta Ziraat baokuına 
olan borcunu nasıl \'e ı t!cı ~ini dü· 
şüomektsJir . Ovanın bir çok 
yaJerinde } ağmursuzluktın otlar 
de ığulanmaktadır . . 

Çok eldn ve iyi geliş §ehr ı
miz tecimerleıinin ls.öylüye açtığı 
kredileri yüks itmiş. yardımları 
çoğ"ltmıştır . Son kuraklık vazi 
yeti çifçileri bundan da mahrum 
etmiştir . Derecesi )'Ükst'.k olen 
çifçi ve llöylü r:a ıaılarrnı lupııta · 
çak yegAne çare şudur . Korıya 

çok ııeoiı bir su kornmu istiyor. 
Buou gtlip geçen yıllar bütün 
açıklı tile göstermi~tir . Su iıleı i 
temin edilmeClıkçf'k Kooyaoın 
tarım 'a~iyeti ve banu bağlı e 

konomi işleri de kolay kolay dü
zelemf'z • Halkın emeği , bir kaç 
milyonluk ekim boşa gitmişıir . 
İşte bu yıl önümüzde bir ö·nek· 
tir . 

- Ekekorı -

Konyada Tifos 
kalmadı 

Konyauın Kirli Girette tifüs 
hastalığının önü , yeı inde ve ö
nemli tedbirler sonucunda alın
mıştır . 

Köy halkının her Şf'yi ttü
den geçirilmif , saçlaıı kestiıil· 
miştir . Geysilerini etüdcn kaçır 
mak için gömrnler \'P. sıklıyıo · 
lar hile görülmüştür . 

Bur:a rağmen yavaş ve s:ığlık 

kurulu kökliı :temizlikl"'r yaptır· 
mış ve lıastalıgın öoüoü almış 
tır . 

Hastasını sekiz gün kuyu için 
de saklıyan v~ doktorları gös 
teırotk ist,.miyen bilgisizler de 
bulunduğu öğrenilmiş, kendile. 
rine· sağlık öğütleri verilmiı 

tir . 
KHılay cemiyeti genel öze

ği köy halkına geysi ıliomaaı i
çin beşyüz lira yardımda bulun
muştur . 

Yağmursuzluktan otlar 
ağulanmışlar 

Konyanın K.rıpınar ılç sin
de otlar yağmursuzlaktao ağn 

lanmıştır . Bazı bölgele (mınta 
ka) davarla11nda eğulanma yü 
züoden telefler görülmrktedir . 

Konya barosu önemli 
karartar verdi 

Konya baro0 u bu ıyı:ı üçün 
cü pazar ğünü iiçüocü gf'nel top· 
lıotıııoı yap mi~ ve öoc mli kıırar
lar almıştır . 

Bu kararlara gör«», avukatların 
ücıet iz istişarede buluıımala·ı ya-

• sak rdilm1§ ve en aşağı her isti· 
şase bir lira ücrete tabi tutul 
muıtur . 

Avukatlık iiçrelleıiain kaou~ 
ounun buyruğu gibi keıin olmaaı 

ooanmıı ve kazanmıya bırakılma 
nın kabulü yasak cdi'miştir . 

lluna aykırı gideDler İıız bati 
cezaya uğr'<yacakla·dır. 

Dundan lıı1şka ~aro kuruJmuı 

Ekmek fiatlatı 

Dan yirmi para daha arttı. 
Buğday fiatlarl günden güne 

yükı· lmektedir. Bugdayın kilosu 
dün 'l,10 kuruştan s .. tılmıştır. Bu 
l Ü!den un fiatları da yükseldi
ğindtn ekmtklerin liilo@u11e dün 
yhıe yirmi para eklenmek ıure 
tiyle birioc türlü ekmrğio kilosu 
8 ve ikinci rürJU ekmrğin lcilosu 
yedi buçuk lcuıuştan satılmağa 
baılaDmıttır. 

Arpanın kilosu da düo üç ku 
ruştan sntılmıştır. 

Süel hastanede 
Dışarıya akan sular ana la .. 

ğıma :.akıt tlacak • -· Öğrdndiğimize göre aldkah kat
lıır; A keri h Jst ı neden akım pis 
suları yopılmekta olan Lüyük ona 
lflğıma Pk tm:.ık içln hastonede 
betor dıın oluklar yaptırınuğıı 
Laşlamışlordır . 

At~etizm müsabakalar1 
. 

Atletizm bey~lince bugün öğ 
leden sonra ve yarın yapılması ka· 
rada§tırılao atletizm müsabaka
ları başka bir güne bırakılmıştır. 
Müsabakaların yapıL- cağı ifÜD ay 
rıca gazetemizle bi'dirilecrktir, 

Ağr·dağı ·uçlular ının 
duruşması. 

Ağrıduğı suçlularından Kuli hun 
oğlu g,,kirlo iki orkaJnşının du · 
ruşmolarıne dün eğırceza hak ye
rinde dovııın olunmuş ve Cumu
riyet müddei umum isi suçlular 
lıakkında esas Jiyevini söyliyt•rek 
bunların cezalendırılmalurım iste
miştir . 

Duruşmrı kararın anlHtılmıısı için 
20 lıozircı.n 935 perşrmbe gününe 
bırokılmıştır . 

Dünkü sıcak 

ebrimizde bir kaç günden· 
beri yakicı ve bunaltıcı hava de• 
v8 m etm,.ktedir . Düo gölgede 
en çok sıcaa 38 v ı: en az 17 olup 
tazyiki orsimi 755 ve rutubet yüz· 
de 13 idi . 

Bulunan halka 
Dün matbaamıza A luminyom 

bir halka gt tirildi. Bu halka, Bü 
yük dikili köyü yakml .. rında öl· 
müş bir ltyltğin ayağ ·ndau çı · 
karılmıştır . Halkaoın üurinde şu 
yuılar var : 

VOGELVVARTE 
HELGOLAND 
GERMANIA 

Urgeot 
Retour 
215910 

Şimdıye kadar bu gibi hal· 
kalardan hir çokları bizr getirılir 
ve bizden de alakalı dairt !er a 
Jırdı 1 

İçel sağhk direktörü 

Doktor Remzi Göaeuçtrn açık 
kal .. n İçel aağlık dırektörlüğüne 
lımir m~rkez l1ükftmet doktoru 
Necm~ddioin g• le ceğini i~itt k. 

ycı lerde halka yızılı, yazısız hu· 
kuki mutalea vermek hale kını a · 
vukatlık kınuououo 1 ve 2 inci 
maddeleri yalnız avukatlaıa va 
diğinden avukat olmıy.ıo ve bir 
avukatın m sıaliyetinde buluomı
yıo mualdp ve uııidacılara bu 
işlesin ya11ak edilme:.i ve Konya 
lıbaylığma ve C müddeiumumi 
Jiğine dilekçe verilmrsi söz birli
ği!- or.anmııtır . 

-B-hahk -

harcan 1 

lşci gündelikleri _.. 
1 

le iıs)"jfi 
BüyUk harple 6\en rr da çok 

kesi 1 m iyecek olanların ınik tar'. b:~~.·;:ıık ~i 
Hafta tatilinin 33 saattan a· 

şıığı olmıyıceğıoı euı tutan haf 
ta tatili kanunu üzerine cumıı trsi 
günü oğle sonu talil yapan fab· 
rika ve müesseselerden bir kıs 
mıorn, işcilerine o gün için yarım 

g-nnHik ücret vermeğe başladık· 
)arı iç işleri bakanlığınca haber •· 
lıomı,lir. 

İşci hakkına bir tecavüz de 
mek olıın bu harekette bulunan 
faUıi~ı \·e mtlesseselerin cezelaL· 
dıı ılacakları hakkında iç işler ha· 
kaolığmdan ilgililere direktıf ve 
rilı crfıi öireoilmittir . 

Halkı memnun eden 
bir işyar 

Düo bir kıç okuıumnz biıe 
§unları anlattı i 

11 Çıftehan k11p'ıcalarıotn ~ağ 
lık ve deTmın v~reıı iyilikltrin 
dtn faydalanmak için ailelerimi
zi o•aya göadermi~tik . Oo on 
bı ş gün örada kalan ailelerimize 
bittabi buradan bszı ufak teftk 
yiyecek , ıebze ve meyva da gön· 
deriyorduk . 

Bugün ıehrimize dönen aile 
lrrimiz bize bil ha es.. Çiftt han 
ish yon direktörü bıkkınıla o ka· 
dar göğüs kab~rtıf.ı .. eyler anlat· 
tılaı ki biz bu değHli türk ioyı 
rırıın bu yüb.sck iosınlık ve mc· 
ziyt'tlerini bütün yurddeşlara ta 
nıtm ğı ve kendisine karşı duy· 
ıluğumuz minot tleri açıkçı ın· 
tatmayı bir ödev bildik . 

Bu değr rli Tü• k drmiryol<'u
su , oraya giden ve döntn Çifte 
bao yo~culırına karıı , ödevinın 
çeıçcvesiodell ~akmamak fiıere 
elinden gelen bütün kolaylıkları 
gösıermekle btraber , bazın baş
larında erkekleri olmıyan ailele· 
rin istasyobda istirahatları için 
d~ iosaoca yardımlarda bulun· 
makhn geri kalmtyoımuş. 

Adını öğrcnrmrdiğimiz bu 
değerli istasyon dirtktörüolirı hu 
giirel lıartketleri krşke biltüo 
mrmurlarımızca örnek tutulıuda 
ara sıra ıuradan bu.ad11n İııİtilrn 

şikayt tlere meydao kalmasa diye 
düşünüyo uz • 

Okurlarımızın anlı ttıklarıoı 
yukarıya olduğu gibi sevinçle ko· 
yarken b:z de böyle işyarlarımızın 
aı tmasıoı dileriz • 

Posta baş direktörlük 
binası 

Şimdiye kadar Abidin paşa 
caddesiode bulunan posta ve tel· 
graf ve ,ttlefon lısş dirrktüılük 
daiıesi Selioik banlus nın bulun 
duğu binaya lsşıomı§tır . 

Tahsildar Celalin 
duruşması 

Elindeki makbuzlara tksik pa· 
ra yıızmaktan suçlu ve hapis şar· 
h~ylık hhsildarı Ctliilan duruş· 
masına dün öğleden önce ağır 
ceza hak yuinde devam oloomuş 
ve bunun hesaplarını incelemek 
için CPza bak yeri baş yıızganı O:ı 
mao , avukat Halil Naci ve Cev 
c.Jetteo ibaret bir bılgiç heyetin 
kurulma ·ına kaıar V< ri'mit ve du 
ruşma 20 Haziıao 935 Perşembe 
güofine bırakılmıştır . 

Gürbüz 
Aııkarıı Ja çocuk esirg -ımc ku · 

rumu turofınd ın oyun bir ~ıknr lon 
" Gürbüz Türk \'OCUğU 11 mecmu · 
iıs n.n mayıs sayısı dıı güzel ytızı 
ve resimlerle Jolu olnrnk çıkmış
tır. Tavsiye ederiz. 

dikkate deger bır 1 
.. ih19 

gore, dtll dük Su istatistiğ~ kil ~ 
citvl:tleri gurubunu tt~'"•ı tıalf' 

1 Ameru~. RD' 
Frausa, ngiltere, Portekiı. (J61 
Belçika, Rusy• •. 9,4581 t· 
manya ve Sırbıs\•O 'dt~le 
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Eski büyük ha~~ ~ıii biti, e 
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r'Yede neler Şeker fa.brikalarımız C. H. Partisi ingiliz kadınlar 
oluyor Yakındı birleşecek ve bir nasıl doğdu? cemiyeti 

Adana Borsası MuamC:'leleri 

eldrn çalıştırılac:ık, - 1916 Yılında Kaaadalı Mister 
Wattın kurduğu kadınlar dernrği 

CİNSİ 

az vakıtta umulmadık işler gör· -Xapımah pamuk 
müştür. Piyaea parla~ı ., 

Bu cemiyet en çok köylüler Piyaea temizi ,, 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyatı 

En az 1 En çoL. 
= ~K·_..,...:;S_;.,· -= K. S. 

. 

Satılan Mikdar 
KU. 

~l·~ııılek timiz<leki 4 şeker fab· 
ı ikesınııı idareleri birleştiriler<'k bir 
bürodan i<laro ııdılıııeleri temamile 
kararl ştırılmıştır. 27 haziran pı·r

şembe güniı Ankota<la AnqJolu 
şeker fabrikular, ile Turhal şeker 
fabrikaları his3edarları fö,kulii<le 
b·r toplantı yaparak şirk•tin fes 
hrdılmesi işi etrufın<la ko,uşacalc 
lıtr ve tasfiye gurubunu seçrcek 

- Birinci sayfadan artan -
menıek doğru drğildir . Oularıo 
büyük vasıflarla ileri günlere ha 
zırlanacak birer mevcudiyet ol· 
duklarını hatırdan çıkaramayız . 
Onların toplanma hirlrşme ve 
çalışmalarıoda disiplinin çok bü 
yük yer ve rolü ıılduğunu ö"em · 
le gözöı üode hulunduınıalıyız. 
Fakat lrnnun yanında biç bir kim· 
seyi misal getirmeden nefsimi 
geri tutarak şunu da söylemek 
istiyoruıtı . 

için çalışmaktadır. Bu dünyanın en 
1

_.::la:::n:.:e:....::1 _______ 
1 
______ 

1 
_____ 1 __________ 

1 
lıüyük kadın dcınrğidir ve 370,000 1_.::I:::an:.:e:....::Il=------.--•·-----l------l----------ı 

ı .. rdir . 
Şekrr fabr,kaları i<lareletinitı 

birleştirilme~in<len ~ayo bazı ta
sarruflar y1pofıilnıektedir. Bu cil•n· 

:ıe<len olarak hali hazırda hem 
fabrikaltırda hem de bürtılurdn 
kurulu ol.ın muhasebe teşkılılt 

mdmurlarından ol<lukça tosırrt f 
yapılacaktır . 

Bizim maksadımız Türk genç 
liğioi zek1!eıoı kullanmadan itaat 
eda hale g.tirmek , bizim mak· 
sadımız d•§ındatlır . ( Alkışlar) · 

Biz partice inanıyor u:t kl. mil 
li sermayelerin en değerlisi milli 
z•kadır ve o beslenmelidir. ( Bra· 
vo sesleri ) 

üyesi vardır. EkepreR 
Yaptıkları i§leıin hep gözle KIPvlant 

görülecek maddi izleri vardır. 
Onların dulduında köyler ve köy 
yaşayışı günden güııe iyiletmiş, 
paı lamış, güzelleşmiştir. 

İngiliz kadınlar dernğinin 

Beyaz 
Si vah 

Ekspres 
İane 
Yerli "Yemlik 

" 

19uncu kongre toplantısı Londra· 
da Albert Halde yapılmış ve İn· 
gilteaenin her bucağından geleıı 
8000 üve sayılmııtır. Deniz aşırı 
illerden de gelenler vaıdı. 

" 
"Tob urnluk,, 

Koouşmı konuları anaların 
" iyiliği, kadın suçlular için kad.'n ,, Menıane 

Bujtday Kıbrıs 

Yerli 

YAPAGI _, 

1 
42 

1 1 ' 
• 

ÇİGİ T 

1,75 

HUBUBAT 
3,50 4,05 
2,67.5 4 

2,57,5 3 

2.67,5 2,90 

polis , yiyeceklerin iyileşmuı , 

1
1--A-r"'pa'--------·•-~~--·1--=-----ı 

yaşlı fakir lrre yardım jtibi ciddi :-~Fr-a•c:,;nc..,lf..ya _______ 1_..,,,.. __ 1_=-n---ı---------1 Fubrikalard ıki muhasebe teş

kilAtı satış muho sebesini tutacak, 
m'fk~zJe kurulac"k muhasebe teş· 
kilıltı umumi muhasebeye b& ka
caktır . 

l\lilli zekayı 8öndüıüp öldü· 
recek ve inanmadan , bilmedtn 
beraberliğe yürüyecrk bir varlık 
bugün için bir dısiplin manzara 
sı göoterir . Fak~t bu şekilde yü
rür gibi görünen bir varlığa gü· 
nün birinde zorlu lıadiselerin 

şiddetli ıokmağı vurulduğu za 
man dıştan kuvvetli , milli var· 
lık gibi göıünen , ıoplulıık, o 
nun prensiplerini hazmdmediği, 
k•fasını ooa İnandırmadığı, kel· 
bini ona vermemiş olduğu için 
zorlu veziyetler karşısında d•rhal 
dağılmaya , çökmeye mahkum 
olur . ( Alkışlar ) 

şeyltr ve bayır işleri idi. Hükumete l_.ı.::!af ________ 1 __ --''---ı---'----ı--------·-
veıdikleri rapor ve ıakriıler ığır i:_.::D:..e:.:lc:.:ic:.:e ________ 11 ______ 1 _____ ~---------ı 
basacak de•cde önemli idi. ,,--'K=uş.._,_y..:.e=m:.:.•-----ıı------ıı-----~---------

Birlrşme işinin önümüzdeki ay 
içind~ bitirileceği anlaşılmıştır 

Keten tohumu 
Tıirlc l§çi ve e~nafı.I :.-=::B-=•=kl..:.a _______ 1 ______ !------!--------·-

RecPp Pr hr, partin;n Türk işçi ....;S;...is;.;;a;...m.;._ _____ -: __ , __ __,,_~--...r..---------ı 

- Fransa · T!irkiye Maralı 
basları arasında y•pılan sou lop 
lantıda mücriminin miibadelrsi ve 
iki laraf mekomlarının birbirle 
rine yardım eylemesi hakkındaki 
iıtifakna menin esasları kararlaştı· 
rılmı§tır . 

- « Dö Arbayo » gazetesi 
Paristen aldığı bir ıelgrafı neşr
etm•ktedir . 

Bu telgrafta Hicaz ve Necil 
Veliahdı Emir Suuduo, Kout Dö· 
martel ıle Pari•te bir saaııan fazla 

Suriye tahh mesel, sini görüşlüğü ve 
biraderi Faysalın Suriyrye Kral ol
ması için gayret sarfrtıiği bildi 
rilmektedir . 

Biz Türk ger>çliğioi disiplinli 
fakat manevi varlığını yükselte 
rek ruhlarını en iyi içaplara ğöre 
beeI.meliyiz . Her hangi bir güc· 
lü darbe karşısında kafasını kul 
laomasını bilecek , teşebbüs al· 
ma , karar verme ve zorlukların 

üslüne varma gibi yüksek bassa 
!ula onları zor vazıfeler için ye 
tiştir.c•ğiz (Alkışlar ) . 

ve esnafı hakkındaki düşüncele. 
rini şu şekil<le anlatıyor : 

«Türk işçisini ve esnafını da teş 
kiliitlunJırmak proğramımızda yer 
almıştır. Bu teşkilıltlandırış, bildi
ğimiz klasik İşçi tcşkilıltlanınosın· 
dan bıışka üstün ve ulusal fıkir 

!erle olacaktır. Biz onları devrini 
yaşamış, hükümleri geçmiş ve ih
tiyarlamış olan sosyalist cereyan 
lorıo verdiği yurt için•le yurttaşa 

karşı mücadele yollarile de~il , 
kendi ulusal anlayış ve zibniyeıle 
rimizle kuruma bağlıyacağ z 

Türk işçilerin bir kavga, bir ay 
rılık unsuru olmıyacaklar , onlar 
ulusal Türk <levletinin bekasına, 

varlığına içten inanarıık yardımcı 
bir destek olacaklardır . 

- Sonu var -

karşılıklar kılavuzu 

2 - İzi meçhul kaldı - İzi 
bellisiz kaldı. 

Meçbuliytt - Belirsizlik, bi· 
linm•zlik , tanınmamışlık 

Medar (İstinadgah anlamına) 
- Söyke 
Medar (Terim) - Dör>gül 
Medarı maişet Geçinecek 

Mebuzat - Alınç, giren (Ban· 
ka terimi) - ıfr.) Entree 

Metfuat - V .r:'l, çıkan (Ban 
ka terimi) - (Fr) Sorıie 

Mebd - Beşik 

Melfuf - Dürülü - (Fr.) ln
clus, ci joint 

Mehib - Aybar 
Meddücezir- Yayın çekin Üroek : l\lehib bir asker -
Medeni - Soysal Aybar bir asker 
Medfen - Kabir Mehtnb - Ay aydınlığı, ay ışı-
Medfun -Gömük 

ğı, haykır 
Medb (Meth) - Övgü (Fr) Mekari - Yüktt, yük bayvaoı 
Eloge Meks - Eğlenme 
Medhal - Girit 

Mektep - Okula, meklep [T.-
Medbar - Yığla - (Fr.) Eni· , [Kö} _ (Fr) Ecole 

repôt Mekiıliit - Yiyecek 
Medbul - Ayıp, ayıplı Melabe - Oyuncak 
Medhuşü münhezim, muzmahil Melahat _ Sevimlılık, güzellik 

- Sıngın Mel az - Sığınak - (F r.) Asile, 
Medid - Uzun, süıekli refuge 

Medine, belde - Site Mrlbusat _ Giyecek 
Mtd' üv - Çağrık, çağrılı Melce _ Sığmalc: 
Medyun - Borçlu, verecekli Meltke, rüsub - Yordam, me 
Mef, r, mahalli firar - K•çıt leke ( T. Kö. ) 
Mefherrt (Bak: ifıihar) 
u fb Ô'-1 k Örnek : Onıııı yazı işlerinde 
!fH um - " em•, avram j ı .... k 1 k · o . >uyu nıt> r esı var. - nuo yazı 
Mefkiırt-Üıkü, ideye! (T Kö.) işlerinde büyük yordamı var. 

- <Fr.) İdeıl ı Meluf _Alışık 
Mefkiırevi kılma - İdeyelleş· M k" y e an - er 

Menam - Uyku 
Mrnba - Kaynak 
Menetmek - Yasak etmek, 

alıkoymak, öoüoe geçmek, engel 
olmak. 

Menfa - Sürgün 
Menfi - 1 - Sürgüu - (Fr.) 

Exile 2 - Meafiğ - (Fr.) Negatif 
Menfaat - Asığ, çıkar, fayda 
Menfaatperest - Asığcıl 
Menfez - Ağız, düden 
Menfur, müstrkıeh - İğrenç, 

tiksinç 

Menhus, meş'um - Uğursuz 
Menku - Hoşlama 
Menkiıb - Düşmüş 
Menkiıbiyet, nekbet - Düşkü 
Menkul - Taşıllı - (Fr.) Mo-

bilıer, 111euhle 
Mensi - Unutulmuş 
Mensubiy•I - Soyundan gel 

me, kapılanmışlık, girmişlik, ya 
manmışlık. 

Oro.-k : 1 - Onun Evrenos 
sülülesine mensubiyeti vardır. - O, 
Evrenos soyundun gelmedir. 

2 - Size mensubiyetle müf
ıebirim - Size kapılanmış olmakla 
kıvaoıvorum . 

Mensucat - Dokuma - (Fr.) 
Tissu 

tirme 
Mefkiırni kılmak - İdeyelleş· 

Meknuz - Gizli, gömiilll, saklı Menşe - Çıkağ, köken 

tirmek 
Mefliıç - Kötürüm, in•mli 
Mefkud - yok, yitik 
Nefruş - Döşeli 
Mefruşat Döşeme 
Mefsecled (Bak: Fesad) 

Meftun ve meshur olmak -
Tansımak - (Fr) Etrecharme 

Meftur - P~zgia, bıkkıo 
Mrhabrt, heybet - Aybat 
Mebaıeı,- Uzluk - (Fr.) Ad· 
rt"SSC 

Mrkr ( Bak : Hıle) Menus - lsınık, alışkın 
M.kşiıf - Açık Merzil - Konak 
Memduh - Ôğet Mtpbas - Sözbaşı - ( Fr. ) 
Memer - Geçit, geçek M•pbut - Şaşkın 
Memen ( Bak : Melez) - Sı Mrpsutan - Düze•, düz -

ğıoak (Fr) Sioıplement 
Memlaba - Tuzla Mer'a - Otlak 
Memlrktl - Üıke, memlelıet Merak _ Merak ( T. Kö) 

( T Kii.) - (F r) Pays Merkep ( Rükup'tan )- Binit 
Memliı - Dolu Meram - Meram (T. Ka.) 
Memliık - Karabaş Meraret - Acılık 
Memoiı - Yasak MP.rasim - Tören 
Memuun - Hoşnııd Mtrasim (Eşkal anlamına) -

Mı baz - Kaynak Memul - Umulur Şekiller 
M.hcur - Ayrı, ırak, uzak M•mur - İşyar Merbut - Bağlı 

bırakılmış, atılmış Mt'oaat - Sarplık Merbutiyet - Bağlılık 

-------~---------------------------------------------~· 
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Alfa 
" 

Liverpul Telgrafları 
14 / 6 / 1935 

Santim 

1 
6 
6 

Temmuz Vadeli 
1 inci T. V •deli 
Hazır 6 

Pene 

23 
94 
55 

Kambiyo ve Para 
İş Bankasıodan alınmıştır. 

9 58 
1 96 

Liret 
1 Rayşmark 

Fraok"Fraosız" 12 60 
Sıerlin "logiliz. 624 ' 

-....ı-~=-::__:;c==..~"-~ı-~7-9135 Hint hazır 5 160 Dolar "Amerikan,, 
11 . 47 Frank "lsviçre,, Nevyork 

Naftalin , taze naftalin 
Ali Nasibi • 

eczanesıne geldi. 
5370 . 37 

Yücelen 
öretmenlerimiz 
- Birinci sayfadan artan -

don Hıfziye , Kadirlinin BuzkııyL 
okutanı Mahmut , Dörtyolun Ga. 
zi Pasa mektebi okutanlarındau 
M. Lı1tfi , AdanR Cumhuriyet 
mt!klebi okutaolerından .Macide , 

Dö !yolun Gazi paşa mektebi 
okutanlarından Hamdi , Adana 
23 Nisan mektebi okutanlarından 
Ihsan Sırrı . 

1750 den 2000 e çıkarılanlar; 
Adana Nımıkkemal mektebi 

olrntanlarından Pakize , Gazi Pa 
şa mektebi okutanlarındau Zebra, 
Hikmet , Bahçe Merkez mektebi 
okutanı Adıl , Ceyhan Cumhuri-

yet mektebi baş okutanı Süleyman, 
Adaoa Gezi Paşa m•ktebi oku· 
tanlarıodan Hılmi . 

2000 dtn 2200 çıkarılanlar ; 
Adana 5 Kanunusani mektebi 

okutanlarından Şükıü , Plevne 
mektebi okutanlarından Münire. 

2200 den 2500 e çıkarılanlar; 
Adana Dumlupıbar mektebi 

okutanlarından Şaziye . 
ilk tedrisat müfettişlerinden 

Ilaydarın maaşı da 2500 den 3000 
çıkarılmışlardır . 

Bu mualıimlerdeıı başka yü· 
celme hakkıuı haiz olupla mua· 

meleleıi henüz bitmemiş olan oku· 
tanlarıo adlarını da ayrıca yaza 
cağız. 

~ıı ıııım1111u1111nmııııı111ıııımııınıırıııum!ııııu1111111nıımım11111mıımııırumır11'i 

1 
bu gece nöbetçi İ 

Eczane f 
j 

~ Veni cami rivarıııda İ 
1 Seyhan eczaııesidir 1 
1-~ııuuııımımnm ııı ıR uııı ur 1111111!111unı11 ııu11 uuuı uuuıınıY ~ 

Seyhan defterdarlığından • 
1 Tayyare motorlarında kullanılır 
yağ çıkarmağa ynrar nabst yetiş
tirmek için kapu namı mevkiindeki 
hazineye ait araziden poyrazı yalı 

yolu ve kesmen uk yattık gün do· 
ğusu burun kum kıblesi kumte
peleri gün batısı kapu başlangıcı 

ile çevrili sohalarda gök yatak 
mevkiinde gün doğusu gök yatak 

gün batısı kulak poyrazı dede pı· 
nnr kumları kıblesi ak gök ile 
mahdut ve \ahminin üç hın döoüın 
arazinin iki senelik,icarı 15-6-
935 tarihine müsadif cumarteei 
hiinü saat 1 O da ihale edilmek 
üzere on beş gün miiddetıe açık 
artırmağa çıkarıldığından taliplerin 
yüzde 7,5 teminat akçalarile bir· 
likte Milli Emlllk idaresine müra
caatları ilAn olunur 5520 

5-8-12-15 

r Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

vilayet daimi encümeninden. 
1 - Hususi idnrenin Karşıya

kada kilin bahçeli kahvehane üç 
sene müddetle kiraya verilmek 
üzere açık artırmaya konulmuş

tur . 
2 - Açık artırma 935 senesi 

haziranının yirmi beşinci salı günü 
saat üçte Villlyet <laimi encüme
ninde yapılacakt'r . 

3 - isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün muhasebei 
hususiye müdürlüğüne ve açık ar
tırma gün ve saatte <le yüzde yedi 
buçuk pey paralarile Vılllyet e:ı-

( cümenine başvurmaları illlıı olu-
~nur •. 5551 15-21 • .J 

• 
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Adana birinci asliye hukuk mahke-
8 e 1 e d i y e i 1 a n 1 a r 1 meslnden : 

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ llükmün neticesine ait iJAn. 

Mülk sahiplerine : 
935 Sene~j temizlik vergisi ile ışık resmini gösterir tahakkuk cet· 

nlleri her mahallede ve l lırkesin görebileceği yerlerde 15-6 _ 935 
te asılmıştır . 

Cetvell~ruc adlnrl )·a~ılı yurddoş!erın bir diy2cekl•Jri varsa 15-
6-935 den 26-6-935 ekşamınEı kadar dil~kledni yazı ile Şarbay
hğa L:ldirsinler. 26-6-935 akşamından aonrııki dılek!er dınleomi-
yeceği ilAn olunur.5548 15-:8-20 

EtUv evi için altmış kilo Formol ahnacak 
Belediye etüvünün bir senelik ihtiyacı olan altmış kilo Formolun 

88tın alınması acık olarak eksiltmeye konulmuştl!r. iğreti tutum parası 
altı buçuk liradır. 

ihalesi haziranın 20 ior.i perşAmbe gürü s ıat on b~şte b<>leJiya en
cümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin §artnamesini görmer için lıE>r gfü1 beluliye yazı işleri ka · 
lemine ve ihale güııü de iğreti tutum poralr.rile beJe<liye dHinıi encü-
menine gelmeleri il4n oluaur.552~ 7- 11-15-19 

Temizlik işleri için 15 adat el arabası 
yaptardacak . 

Temizlik işleri için 15 ndet t>l arnbast yaptırılmıısı açık eksiltmeye 
konulmuıtur. ihalesi haziranın 27 nci perşembe güuü saat on b• şte 
belediye dairesinde datmi encümende yapılacaktır. 

lstelılilerio şartnamesini görmek üzere her gün yazi işleri kalemine 
ve ihalesi günü de yüzde yedi buçuk iğrrti tutum parası olan yirn•i iki 
buçuk liranın belediye veznesine yatırdıklorına dair alacaklerı makbuz 
ile belediye daimi encümPnine gelmeleri illln olunur. 5541 

12-16-20-25 

Emrazı zöhreviye hastanesine iliçsatın 
ahnacak. 

Frı ngi tedavi evi için beş yüz grıJm Mezür ol in ilıı emrazı zü hreviye 
hastanesi kin lüzumlu dört kilo pcrmangınnt, iki kilo ihtıyol t on kilo 
pamuk, dört adet iki kiloluk irrig&tör maa lastik, elJi metre murabbaı 
gaz idrofil altı adet kadın için cam kanül, iki adet cam mezur· ( 3 son· 
t litrelik) iki ed(jt cam mezur (5) santiJitrelık iki adet cam mezur ( 100) 
gramhk 25 adet ajetaj, iki adet sedir yağı koymak için şişenin satın 
alınması açık olarak eksıltmeye konulmuştur . 

Bunlar için iğrt-tı teminat parası on iki liradır. lhıılPSİ haziranın 25 
inci sah günü saat oo beşte belediye ılaimi eocümenind·l yapılacaktır. 
isteklilerin şartnamelerini görmek üzeı e her gün yazı işleri kalemine 
ve ihale günü iğreti teminat paralarile boleaıye da=mi encümenine gel-
meleri ilAn olunur .55t9 5-9- 14-18 

itfaiye ar azözleri, kanara et ve buz kamyon
lari le hizmet otomobili iç in benzin 

ve yatj ahnıyor. 
itfaiye arazözlerile kanara et ve buz kamyonlıırı ,.e hizmet otomo

bıliı1in bir sen'}lik benzin ve yng iht:yarı açık ola ak eksiltm~ye konul
muştur. 

Kanaranın bir senelik benzin ihtiyacı olta yüz yirmi beş tenekedir. 
Ve iğreti teminat parası iki yüz bsş liradır. 

İtfaiyenin bir ~ı>nelık benzin ihtiyacı üç yiiz yirmi tentıke ve vakom 
yağı ihtiyacı da iki yüz k:f01lur. lğıeti teminat parnsı yüz beş liradır. 
Hizmet otonıobilhin bir senelik benzin ihtiyacı du y ... tmiş beş teneke 
dir. lğr~ti temiı,ut ·parası yirmi beş lıradır. Arık eksiltme ilı~ sııtın alı
nacak olan işbu benzinl9rin ihql~ei h,.ziranın 18 inci s :ılı günü saat on 
beşte b~)9(liye daimi encümeninı.Je yapılacaktır . 

İstı-ıklıler;n şar'namelerini görmek üzne her gün yazı işleri kal~mine 
ve ihale günü de ~aot on beşte brlediye daimi enciimenir1e müracaat 
ları ilAn olunur. 5509 2-6- J 1-J 6-

Eyi su ve eyi ga~oz 

Kdyadeleo suyundan yapılım Knyaclelon Gazozu dünyanın en eyi 

gazozudur. Midesinden şikdyet o.Jen\rr KııyJchion gıızozund .n i~·tikle

rinde mide şikAyetindeo kurtulmuş olurlar. Yalnız g.noıumuzun tok 

lıtlerioden sakınmak için şiş<:ıler ~!" rı~zınJuki mer'rnlnra dikkat edil 

9 1 

.... ~~~------~----·------------------~--~--~--~-. 
Okçu menba suyu şarımızda 

saı·ılmaktadır. 
Okçu menba suyu Istanbul Şdhremanetinin tı:ıhlil raporu ıle en eyı 

bir 8 u olduğu tahakkuk etmiştir. 

Ok Sıhhatfi elveriş!i vıı mideye iştah vt-rici bir 
Çll SUYU sudur. Muhterı rn müşteriler bir defa hu su 

u içtiklerinde bir deha başka su içmdyecuklerdir. Bir defa tecrübe 
ozl~rimizi is bat edec.1ktir. 5433 24 - 78 

atlş yeri : tar sus kapı~a me r kez oteli altında \ 

Dosya: 33 

Adananın lcadiye mahallesin
den Alo!oayalı Recep vE1resesinJen 
oğlu .\1ehmet ve kızı Safiye ve.~İI· 
leri Avukat Abdurrahman Ali Oz
lerin Adan·Hlıı Antabi Nuri karısı 
flüsnİJ e ve İcaıliye mahallesinden 
llanyniı Kudret ile Adrtna tapu ve 1 

iskAn dairc!cri aleyhinde açtığı:ııa-
vanın neticei muhakemesinde : 

Bunlardan Hüsniye ve Kudre
tin mahalli ikameti meçhul ka~mış 1 

ve bilumum tebliğnt ildnen ıcra 1 

e<lılrniş ve Hüsniyeye tev ih edilen 
yemin de yine illin"n ihtar ve .teb-

1 
Jiğe rağmen katileşmiş ve vakıler 
sabit sayılmış ol<luğundıı n ~su len ı 
sabit olan devsya göre ( mudJea
l.ıih hanenin müddeaaleyh l(udret 1 
namına olan kaydil.e dayioi diğH ı 
müddeaeleyh llüsnıye nnmına bu-
lunan 4600 liralık ipotek tesçilinin 
terkin ile müddeilerin müverrisl~ri 
müteveffa Rrrebin tahakkuk ede
cek vereseleri iizcrine mucip his
seleri nisbetinde kaydının tashıhan 
icresınu ve Kudret oamına tesçil ı 
edileceği aohşılan icadiye mahal· 
lesind~ kt\in ve Koımn eğlu Ban
deli ve s'.lrantli ve Nikolodnn met
ruk ve iskAn müdüriyetinin M 94 
No. <la mukayyet hanenin ınf zbure 
Kudrot namına muamelei tefviziye ı 
ve kaydiyesi icra olunduğu tak- 1 
dirde bu haneye Antabi zade Nuri 
namına lıirinci ve ikinci derecede 1 
4600 ve zevcesi müdd~aaleyh na· 
mınıı da 1900 ki cemon ( · ·mo ) ı 
liralık ipotek vazına ve 5992 ku
ruş masarif• muhakeme ile yetmiş 
brş lira ücreti vokdltotin l\udrot ve 

· IJüsniyedon tahsiline 21-5-935 
tarıhindo) iskdn dair~silo Hüsniye 
ve Kudretin gıyabında temyizi ka· 
bil o\mok ÜzPre karar verilmiştir. 

Mahküm Kudret ve llüsniycnin 
mahalli ikametleri mrçhul bulun
masından hükmün tı bliği maka
mına kaim olmak üzere keyfıyet 
usult·n ilan olunur. 5547 

Ankara oteli 
Ahidin poşa yolu uv•rindeki 

Ankara oteli f· · rıni vo son usul 
üz••rir.e tamiratı yapılmıştır. M· z 
kur otel J 2 odalı ol ııp otuz kor
yr lalı yataklnrile ve bütün mo
bilynsilo birliktP. bir sem den b< ş 
seneye kodar kiraya verilecektir. 

İ::-tcklililer kıısoplar çnrş . sınıla 

31 numaralı JiikkAnıla kasap Ab. 
diyo bılşvurtıunlar . 5549 1-3 

Tarsus belediyesinden: 
1 

il. ziranın 25 inci salı günü saııt 1 

15 Jc ihale cdılınck üz1:re yüz hin- 1 
den iki yüz ıı : ne kadar kolclırım 1 

taşı kapalı zarf usulile miJnaka
s·ıyo çıkarılmıştır. Talip olanların 
şar trıamc örnekl rini L ·led Y*'nıiz 
Jrn nrnm ıları ilt\n olunur.5534 
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Çiltebail kaplıcası 
açıldı. 

Eğer Romatizme, siyutik , kurnciğcr ve böbr~k kumları mesane to ş

ları ıığrılarıoa muztaripseniz vokıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri ha@talı klarına, muannit ekz 'malam şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Selliye ile gelcB bir çok kötürümler yürüyorek dö<tmüşler.t'r . ller 

ne koılar f··nnon kabili izulı değilse JA senelerce gobe olmamış bazı 

kndınların 15-20 günlülıc banyodıtn eonrı.ı hamile kuld kl(lrı görül 
müştür . 

Çifte han kap lıca sının 
Radyo aktifıtesi düny:ıd ı mevcut bütün knı . lıralarılan Juhıı vük

sektir . 

Çiftehan kaplıcasında 

Elli ton odun ve yirm i ton maden kömürü 
at.nacak. 

Elli ton oılun ile y:r,ui ~on mad n kö 11ürü a~·ık cksillıııc il ı salın 
u 1 ınocıı k tı r. 

iğreti teminat parası oJıın vo köuıiir idn olli Lir lirad ı r. 
ihalesi haziranın 18 inci ı<alı güııü ~;uat on bı>~tc belediye eı ciiınc 

rıin<lu yopılacaktı "· 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kaleıııİtJe 

vo ih ıle günü de iğreti teminat p:ıralarile daimi encünı enc geln eler i 
il~n olunur . 5511 2 - 6-11-16 

Vİ baştabl· 
Doğum ve çocuk bakım 8 

bet.nden • ıııık'ııı 
1 • çocuk ~·· Adana doğum ve k "e yo ıe 

evinin bir y~lık yiyoce
35 

guııtl"~ ,11 
. . 30-6-9 . "jtl ~ 

cak ıhtıyacı . . edıleC6"'ı ıer 
. mı ıcrs 1 t 1' ı üstoı mek kesi 

1
.-tur. s P t ,ı· 

~ks ı ltmcye korıulmı ~ . tafs·Ja tille 
. .. ek ve bebe 

şartnomeyı gorın başto 
5 mok kin kurumumuz r 554 n11 

. • o'urıu . 8 JV 
miiracarıtlorı ı1 9 rı 21 2 
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vilayet kadim komisJOllDnd~ ~i•;" 
1ıc..sUl 12"" 

A·lana Memleket soyısı ,ıl• 
ihtivocı olan i3 ıui "e 406 8q111 ııı 

J r ve "' 5-935 giinlemeç 'J. 'leP P§ıl ~4' . . ı bil ırı ,yı ı 
söz kı.:s • m :nt e ... 2139 8 ı11•f• 

.1 guou 8tlJ f 
açık cksı tmc tilioe ra 1 ırt' 
nuna o·öre hnfta trf yBrılll~ 915 

l:' k ·ıtıne tı lıu seb"pten e 51 rııiilıJe 11u11il 
lfsiltır.e · 8111 ~ 

oldıığun<la~ e 
0 1g jocı 

seorsi hJz raoırıı tır·5535 
tılm 1 ~ soııl 11 rcuz'l 18 
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