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~ lUR uş 

Uçak tehlikesi~i bil;nler 
4ı 6a QQfı 45 ve daha yukarı olan 

filn işyarlarımız üye yazıldılar 

~ Y!'tdaş kisesinin yeterliği de
eaınde uçak kurumuna girmeli 

fi. . it. obrtkulör Salih 

~~~~bli~esiai bilenlu ku 
~~ d •tk ıyb~ alan işyar
~ • ltey (Ün üye yazıl-
~ \>e Jİ~nıi liradan ibatt t 
~bbüdlerini verdikleri 

bakimi t'uad , 
ihtisas mabke
mtsi mil-Jdeiu· 

mumisi Must,•fa, 
Nafia ba§ mü
hendisi Ze~ai, 
Ağır cua ı zası 
Kazım, Tohum 
istasyonu di
rektörü Krmal, 
Mektupçu Raif, Fabrika/ör Gilodo 

. .,. •ld,ı · Üye yazılanların ad-
~ ~ lfı aylık ve ücret de 

~\''il 'l' ·~•tıya yazıyoruz : 
"file Bidi Baysal 100 

Sıhhiye müdürii Hilsoü Muhiddio, 
Hukuk ifleri müdürü Nebit, İcra 
reisi Muzıffa, Sn'h lı •kimi Fev· 
zi, fbtiıas must,ntıkı Muıtsfa, ta · 
bakkuk müdürü Cemil, Erhk li
sesi direktörü ve Funsızca mu
allimi Cevdet İzrap, Orta mektep 
direkıörlüğli ve Türkçe okutanı 
Sabri GüzrJ, hu mektebin Riya
ziye okutanı Zeki, Erkek muallim 
mektebi terbite ve rubiyıt oku
tını Adıl , tabii ilimler, okutan 
Mehmet Fevzi, tedriı uıulü oku-

~!'-t -~~ra '•renler ı 
~ Je;•ı r. Halil, Ajrr ceza haı 
~ ~ S.. itleri direlcUhü mü 

~ ar:·· lbtıtas mabkemui 
"4İd lu11•t Nuri, Cumuri 

' ~ eloaauıniıi MOnir Al 
~ ~- ••lıimi İbrahim Se· 
l'.t.~r dlrekto· O y .. KA 
ı'-)~ b unuıı a · 
'~ l .'Yeti •zalanndan Ne-

tan Akif , Reeim _gösteren Tahsin, 
Riyaziye okutan Rasım , 

Ôcret alanlar : 
İJoğum ve bakımevi bao dok 

toru Zeki Besim, doktor müte-
hasııı Behaeddin Şakır, Tetkik ili 

~'!• Nafia elektrik §ir
~ ' 1 Hiiıeyin, kız liıui 

raz komiıyonu bıtlraoı Ali Şadı, 
Trahom hastahıneai bıf doktoru 
Arif Enver , Göz müteh1Sıııl Ki· 
mil Şakir , Tohum islah istıs 
yonu tercümanı Zeki , Üretme 
çiftliği ıefi Akif, tetkiki itiraz ko
misyonu üyelerindf'n Mehmed Fu
ad Diple", Re~ad Güclü , ticaret 
mektebi direktörü İbrahim Nail. 

'~1•0~ Ali Haydar, As 
I v •ı Hamdi, Hukuk 

,i • &klfsız gelen bir z.iyaretçi 

Y. L,.~QQ/ı mezriasında bir bağ atura-
relen kurd sopa ile öldürüldü ._ 

d 
ti 

,-...ı. -
-·~la tır1aıındaki h~ğın 

t\ .\li ftlara Reybani oğul 
~ '"h•f ita baılarındın ge_ 

'•1-tt •e korlcuoç hadise 
~ l: 
~:~ ·~ ... Ilı ·ı . f :"lltt, aı emız e ra 
L,._'i~ltdağıo altında o 

"' ·-· . L. tı d, ~ı~ } İyorduk . Bu 
~ı.._. Q 

1' 1 Yarı bir lıay 
1ıe d ... 

t,lıt llrd~k 0ıru g"lmekte 
~' dorıı u • İlk önce bunu 
'• ._ı._ Uzu sandık . }'akıt 
~~ Oldt.t Y•klaıınca bunun 
\, •dı~ .'rıu •nlımak tı giic 

~, '' ~it lfeoıeo biraz ö 
'' lba ~ t ~ ... , . sapını kavra 
'di.._ ttıoııe buuun b .: 
. . o b 

~~o.._ •iırar1ık ya 
"-~'-t1111al~oıuzun bağına 
i.~ •e L •iırtı ve çağ· -

1 111\lrd 
11 tarlb.. on da bağıo 

«._ \ı •tıuıtn · Tıbıocaaını 
t - t''•l 'd etti ve hayvanı 
'd • l 

-~/''•'• . '-t \, ~•d'"tca gözden git -

'•t'-lı ,, 1' bıi oturıklı· 
~'ltlı dile buldu ise ye 

~'~&111 1°YUraıu§ . Oıta s_ "'•tı.'11~•yırıca lcur 
\...."' ltldr.11~ bizim otu· 
-.:~ " i•nı göıdüm . 
t..~ Pıo 

yı bir daha kıldırdım ve var hı · 

zımla ağzına yerleştirdim ve bu 
suretle bu vıkıtsız bıyvını öte 
dünyaya gönderdim . 

~--~-----·------~--~ 
Alman delgeleri 

Londraya vardılar 
ve karşllandılar 

-
Londra: 3 (AA) - Deniz me ~ 

seleleri hakkında İngiliz hüku
metiyle görüşmede bulunscak 
ohm Alman murahhas heyeti dün 
akşam Loodr.ya gelmiştir. 

L•lkuıoo yanında Hitlerio si 
13hsızlanma işleri için Or uotağı 
müm,ssili olro Büyük ~içi Fon 
Ribrntrop ile Kuıvet kaptanı Fon 
Kioderleo bulundurmaktadır. 

Dış bakanlık Müsteşarı Yooet· 
1er, Orııig:o ile birçok şahsiyet 
ler Salkurn selamlamııtır. 

baldvin dö Valera ile 
görüşecek. 

Eondra: 3 ( A. A ) - "D .. ily 
Heı ald,, gazetesioio haber verdi
ğine gÖte Bıldvin dö Valeıayı 
Londrıya çağııac ;i ktır. 

s .. d.,.in İrlanda ile ekonomik .::, ~lli b~ Y•pıştım ve 
' ır sop:1 i·ıdir· bir aolaıma yıkmak umudunda 

'dı. B '-
""' z sop.ı· bulu ım1ktadır. 

ADANA 

Atatürk 
lstanbuldan Ankaraya 

geldiler. -
Ankara 4 ( Husnsi ) - Cumur 

başkanımız AtalUrk bu ubah 
fstadhuldan buraya geldi . Du 
rakıa biiyüklerimiz tarafından 
karşılandı . 

...................... ıııliııııiı ....... ______ __ 

Aydın Hattı 

1 Hazirand;ı n it;baren hesa 
b ! mıza işlemeğe başladı 

Bu münasebetle Eğir
dirda büyük tören 

yapıldı 
İspartı : 31 (A.A) - devletçe 

satın alınan Aydın demiryolla 
rında 1 Haziran sabahından iti
baruı servisler devlet hesabına 
yapılmaktadır . Eğirdirdeo lcalkao 
ilk r kıpreıio bayrağımıza sarılı 
Atatürk fotoğrafıDı tıışıyan loko. 
matıfi bayraklar, çelenkler ve gül· 
Jerle ılialü olduğu hılde halk 
par tisi, belediye başkan ve üye· 
leri ve kalabal ık halkın coşkun 
söylevleri ve göstt'rişleıi arasında 
İı.-:mire doğru yoJ almı~tır . Tren 
kalkmadan önce belediye başka
n• bir söylev vermiş bu hattın 
Konyıya bağlanması istrgi balkın 
içt~n gelen arzulariJe karşılan 
mııtır. 

Parti v~ belediye beıkan ve 
üyelerinden 30 ldşi dt-vldimiz he
•• hına ilk bi •etleri kesti• mit ve 
kule önü durağına kadar yolculuk 
~tmişlerdir . İlk sınırı içindeki 
başka istasyonlarda da içten göı
tuişler yapılmı§tır . 

Hava tehlikesi 

u Dü~man uçaklanmu tt>hdidi al· 
undadır . Bundan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım gerektir. 

ON İKİNCİ YIL - SAYI 3240 

Vasıf Çinarın ölümü ( 
Şeker fiatı 

Rusyada bir derin yarattı. 

ölünün 
acı 

değerli 
anlatıyorlar. 

bu Gazeteler 
hizmetlerini 

l\foskovı: 3 (A A) - Türkiye 
Büyük elçisi Vasıf Çinarın ölümii 
hakkında çıkan LUlteDdc denili
yor ki: 

Vasıf Çinar 30 mayıs allşamı 
evinde birdenbire hastalanruıı 
ve karnında şidd~tli sancılar duy· 
mıva ve kusmtya başlamıştır. 

S. bahl~yin profesör Frcoge
ld basta\• ı muayene t tmiş ve 
bağırsaklaıın düğümleodiğini ve 
aynı zamanda perituaoda bir irri 
hsyon o!duğunu görmüştür. 

Profesör Hartzcn ve Burden
ko da konsültasiyonda bulunmuş, 
onlar da aynı teşhisi koymuşlar 

dır. 

Bağırsakları işletmek için ve
rilen bütün emekler boşa çılimış 

ve l lıaziran sabahı .ancılar azal
ın &da benber hasta ağırlaıtığı 

içio Kremlia' hastahanesine kal
dırılmasına karar verilmiş ve o 
gece akademisyön K,aı Profesör 
Frengelet, Burdeuko, Hartzen Li
urbıg, Vıno Kradofile Doktor 

•Leyin ve Sekeolof ve rontkenci 
Proftsör Frankal arasinda kıo
soltasyonlar yapılmıştır. 

Kalbio birdenbire z~yıflama · 
ıı ve tınsiyoouo düşmesi, idrarda 
seker bulunması ve nibıyet has 
tanın şişmanlığı Dr. lara konserva 
tif bir tedaviye mecbur bırakmış· 
ur. Çünkü hastanın amtJiyat ıı 
rasıo fa ölmesi tehlikesi vardı. 

Ancak sabahın sa. 3 buçuğunda 
hastayı kurtarmak için yapılan 

bütüu tedaviltrin lıoşa çıktığının 
görülmesi üzerine ıon te~bir ola
rak ameJiyat yapılmitttr. 

Hastanın karnı Pıofrsör Bur·· 
deuko ve tindhorg tarafmdın 

1:çılmış ve bağırsaklarda trm bir 
felc arazı görülmü§tÜr. 

Ameliyattan ıonra kalp yıvaı 
yavaş ağırlaşmış ve nihayet sa. 
8,40 dı kalbi isle .mek için veri 
len bütün emekleıe rağmtn basla 
kalp felcinden ve teneffüsün dur 
muındın ölmii§tiir. 

l\foskova: 3 (A.A) - Vasıf Çi· 
r.ıarın cesedi Tilrkiye Büyük elçi 
hğirıe kaldırılmıştır. Saat 18 de 
merasim yapılacaktı~ . 

Moskova: 3 (A.A) - Bütün 
Sovyet gizetclc ı i Vasıf Çınar'•n 
ölümündl'n dolıyı duydukları 
derin acıyı uzun uzadıya yazmak· 
tadırlar. 

"İ zvestiya,, diyor ki: 
Büyüle elçi Vasıf Çinarın zı 

maosız ölümü Sovyet geoel oyu
nu derin acılara boğmuştur. Dost 
Cumuriyeıin Saravl•, ı:ıiyasJI mü 
messilliği işinde berkesin saygı 
ve sevgisini kazanmıştı. Vasıf 

Çınarla görüımek fırsatını bul 
mut olanlar bu sevimli ve neıeli 
adamı heran aoacaklardır. 

Z1mansız bir ölümün bıı genç 
ve yükst>k diplomatı Sovyet Ruı 
yanm samimi doı;tları ve yeni 
Türkiye özgenliğinin yoı ulmaz 
s .. vaşcılıu arasında alıp götürmiiı 
olduğuna inanmak bile 'biıe gllç 
geliyor. 

V ısıf Çınar Sovyet Rusyaoın 
eko;1omik ve küllürel kuruluşu
nun her tub~sine yıkından bir 
ilgi göstermekte idi. Sovyet siya
- Gerisi dürdıincıl say{ ada -

25 kuruşa indirilecek 
Ankara: 4 /Hlisusi] - llü 

kiimet, yakındtJ yeni bir ka
mrn /Qy/lıası sunacaktır, Bu 
layilwya göre kesme şekerin 

kilosu 28, /o: şekerin kilosu da 
25 kuruşa indiriliyor. 

Hu Myilıa kamu/aydan karıurı 
/Jallnde çıkar çıkmaz lıer ta
rafta şeker bu yeni fialler/e 
satılacaktır. 

Biz borçluyuz? 

Berut tüccarlar cemiyeti 
Reis( : ( Flslyere ) cevaplar veri 
yor: 

Memleketio her tarafında. hü · 
kiimetin iktisadi siyasetini pro· 
testo için toplu~ı iş bırakan tüc
carlar hakkında ( Luiri ) gaze 
tesi bir makale yuarık sahihi bu. 
luoan Fisiyer adındaki Saa•tının 
adeti;veçbile memleket hakkında 
küstahca hücumlarda hulunmua · 
tur . Bu mahluk yazısmda Suriye 
ve Lübo:ının borçlarından baha· 

etmiş ve heaap\1110 hafiye edil· 
mt-ıioi istemiıtir . Tüccarlar Ce· 
miyeti Reisi bu hususta hükfiqıe 

te aşağıdaki suali soım•ğa IDzum 
görmüştür: 

Reis diyorki : 

Bu memleketin iktisadi kur• 
tuluşunu Omitlendiren yalnız bir 
tarafı var , oda borçlerla yüklü ol
mamaııdtr . Memlelcetio bu talih 

-Gerisi dördüncü sayfada-

r ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-15-

., 

Bil eni er kurumuna girenle-
rin sayısı çoğalıyor. Kamutaytoplahsında Çin -Mongolistan 

1- Muvafık - 1 - Ovdaıık 
2 - Onay 
3- Y eriode, uygun 

Muvafakat et'Dek - Oydaı 
mak 

Aukara: 3 (A.A) - Hava teh 
likeıini bilen üyder listesi: 

Üye o. 690 Aslan Nuri (İs 
tanbul Yeni posian karşısında 
Kazaskor ben No. 8 müteabhit 
20) , 691 Salılı Zeki Eğilmez (Ca
ğaloğlu Nuru Osmaniye. Cadde 
.No. 35. Maliyt den mütekait 25) , 
692 İzzet Gök<lrmir <Bayaz t .Mi· 
tat Paşa, cadde No. 2 Sabik Kas 
h•monu saylavı ve Kastamonu va 
lisi 20), 693 Türk kömür maden 
leri anonim şirkt>ti 1000, 694 An · 
talya nakli!·atı umumiye şirketi 
500, 695 Mazhar Üzbit (Eskişehir 
piyango bayii 22, , 696 Hüsnü 
Erzene (Eskişehir kültür direkto 
ru 24> , 697 Yusuf Ziya Kösem 
( Eskişehir dirt ktoru 24) , 698 
Nuri Dağcelil (İstanbul Sirhci 
Mühürdar zade . Han. Nur kalem 
Jimitet şirketi müdürü Mühendis 
25,000) , 699 Hayri K~yadelen 
(İstanbul, Sirkeci Mühürdar zad~ 
han No. 27 . Müteahhit, Mübı-n· 
dis 4000) , 700 Riza İn1n (Malıt 
ya tüccarlarrndao). 

Sinopda 
Halk üye yazılmağa 

başladı 

Sinop : 3 (AA) - Halkevin 
de ikı gündür üst üste yııpılan 
toplant•l11dan sonra şehrimizde 
havı t"hlikesioi bilenler ve yar
dımcı olanl11r kurumu y~pılm17· 
tır . 
Halk büyük hır ilgi ıle bava ll'h · 
likesini L.lcu üye yazılmakt2dır. 
Şehrimiz hu uğurda büyiik bir 
canlalık:göııteraıektedir . 

Kültür bakanhğı 
merkez örgeteliği 
kanunu onandı -·-

Ankara: 3 (AA) - Kamutay 
bugün Nuri Coİıkerin Lışkanhğın
da toplanarak gündeBğindc bu
loııao kanunlar üzerinde görüş 
müç ve hu arada İren devleti ile 
1932 yılı sonuncu T"şrioindc Au 
karada imza cdiimiş olan emniye 
tin bitaraflık ve ekonomik emt'k 
lıidiği aolaşmı1101 kabul etmiş
tir , 

Kültür bıkanlığınıo merktz 
ö güteleri bıkkıDdaki kanuna ek 
olarak kabul rdilen bir kanunla 
da bir aı genel dir~ktörlüğü , Ö· 

zel okullar , beden eğitimi ve iz· 
dlik yapın dirt ktörlüğü ku -
rulmuştur Argenel direk 
ıüılüğiiDÜD işleri okullarda 

ve okullar c.hşındı drama . 
tik sanatlarla miizik ve plu 
tik sanat işlerinin ulusal ül
kiiye uygon olarak yürümesioc 
ve ycıyılmasına ulusun bu yönden 
ydişm sine ve yücelmesine çalış · 

malc ve bu çalıtmaoın sosyal t ği· 
tim bakımından gerrgi gibi ve•im 
li olması yollarını aramak ve gös 
ter wek olacaktır . 

Özel okullar direktö lüğü de 
Kültür bakınhğıoan ortaya ilk 
öğrı tim genel direktörlüğüne ver· 
ilmi:. olau ·~1t• cien özd okullara 
ilgili olan işlerle uğraşacıkıır . 

Kawutıy yine bugüDkü top 
lantısıada sıhhat ve içtimai mua 
veaet bakanlığı tarafıntlao Anka 

Arasında bir anlaşma 
yapılacak 

Pekin : 3 (A.A) - Merıg'"t o l 
up Otoa Ottomoistleri önderi 

prens Kauog iç Mongolistıoıo si 
yasal durumu hakkında Çin hü·
Hım tıle görüşde bulunmak üze 
re bura>a gelmiştir . 

Prens g.zetecilerc Japonya 
nıo iç l\foııgolıstanı l\tançuıi dev 
ll"tir.e katmaya çalıştıklarını bil 
dirmiş ve demiştirki : 

Japonlaı yalaız Moırgolistan 

da bir etki (tesir) yapmak içid SÜ· 
el tedbirler almakla kalmamışlar 
ayuı zamanda Mongolistanla Alan· 
çuri arasındaki sınır bölgelerin
de göçemen yerlt>ştirmekte d~
vam tdıyorlır, 

Pıens Çio hükumetinden Moa· 
golıstanıo Çın Cumuriyeti içine 
sağlamık için .Moııgolistao işler i 
hakkında Jepınya ile bir anlaş
ın• y&pılmasıoı istemektedir . 

ra merktz bıfzssıha müt>ssesesi 
rin tüal ü bölm lari için geti rece
ği yabancı uzmanlarla müddeti 
brf yılı g~ çmc mek üz.,,. mu

kavele yııpmaya mezuniyet ver~n 
ve memleketimizde açılacak arsı 
ulusal panay1r ve sergilerin vergi 
ve resimlerden muaf ıyetine dair 
kanunları tasvib etmiş ve 4 birin

ci Teşrin 1926 dan önce bulu
qan vakıflara aid tatbika kanun 
liyıbasını görüşerek kabul elmiş
tir . 

Kamutay Çarıanba günü top· 
!anacaktır . 

Örn~k : 1 - Bu meselede ıi· 
zinle oydışık değilim. 
2 - Bu önergeyi onay 
bulanlar ellerini ka~
dırsınlar. 

:~ - Bu hareketiniz 
benim ablak anlayışı • 
ma uygun dt>ğildir . 
4 - Oydaımak her 
zaman gönülden olmaz. 

..: - Muhalif - Avrışık 

Muhalef•t etmek - Ayrıı 
mak 

Örnekler : 1 - Bizde ayn~ık 
partiler yoktur . 
2 - Niçin her itte 
ayrışmak hevesine kı· 
pıhyorsuouz ? 

3 - Zıt - Karııt 
Tezat - Karşıtlık 
Örnekler : 1 - Bu iki fikir 

birbirine karşıt de
ğildir , 
2 - Ekonomik gi· 
rişimlerle kamuğaeıg 

arasında kartıthk ol· 
mamahdır . 

4 - Teklıf etmek - Bağdamak 
Örnek : Bu iki fikri birbirile 
nasıl bağdayabilirsioiz ? 

5 - Tasvib etmek - Onamak 

• Tasdık etm"k - Onaylımalı 
Tasdik - Onaylama 
Örnekler : 1 - Bu hareketini· 

zi hiçde onımı· 
yorum. 
2 - Cu m ur batkanı 
son kanunu onay· 
lamışur . 

ot : Gazt>tf'mize gönderil~ek 
yazılarda bu kelimelerin Oımanb· 
calırı kullanılmamasını rica ederiz. 



fı floı!ra~ ~ 
7:55 az za_ 

On gün evvf'l ejaoılar ),av 

reıu;'ın bir motosikttt knası oe 
ticeainde öldüğüoii bıldirmişti · 
Buna bir çok memleket gazeteleri 
gibi Türkiye gazeteleri de bir~ :n
bire ioaoaamamıştı · Acaba ışın 
içinde bir iş oyun olmasın diyor 

1 
Kont d6 Marter.: ;,,c.ık' 

Kızıl baçıu Srn Jo•j atlısı şim- d kt son ' 
di yışil bayrakla ~üs!ümanlık ~~~~~~~~~~-~~~r~a~se~~~-~--~--~~~·~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dön il~ fr~· 
önderi olmuştu . 0 t k 11 rda Ak. I H d . p.,i•'· b... a 

lardı . 
Bunuı:ıla beuber her ıdh san 

lı ölüolln ardmdan yazıldığı gibı 
Lavı ene için de gazeteler.le ma· 
kaleler çıktı . İstanbul gıozeteleri 
de buolırdan bir takımını Türk
ç ye çevirmiştir . Eskiden beri 
Lavrens'in hayatını bölmelerine 
yazan Arab gazeteler daha çok 
yazdılar . 

Dün Yeni Günden aldığımız 

tansik ur.ar üstüne yeoi elimize 
geçen bir .Fransız gazctuioin 
Lavrens makalesini de biz aşağı -
ya naklediyoruz . O da inanama 
mıı fak at artık Lavrens ölmii~tür 
diyor . Bağ'1adda görünen bel· 
ki Je ikioci Lavrcrı.stir : 

VcEott>lijons :Sörvis bu uğur r a O U a arca 1 asanın uruşması Yüce kolll~~e'~~,üıer•~'1r•0· 1 
da ster liu &ltunlarmı osla esirge- sız hışbakanı e oile te ' ıd• \ Sözlü imtihanlar ayın i güve . bO' ~ 
miyoıdu . Bu bir kuvvettir ve o bakanın yeo .. · bıber• tıflff " 
lıuv"et şımdi 1avren8İiı elinde 29 unda bitecek Suclu dünkü muhokemede serbest riyeye döntCt'il bit b•I ef' 

• ıiyasal fa1liyete ller ıeyd••,,,,, lı.., 
idi . Oıta tedrisat mt"kttplerioin b L [ • f J • d t ~ ITORI mosını IS e l olarak ka•§ılan. 1

'
1
·ne ınut• ..... - ı..~· * sözlü imtibanlarrna Haıiramn t y et• ı -.,. 

.. • , vel vataoi P1
' 

1 d Qıdd• d 0b,tl lite,. 
10 uncu Pazarteei güoü ba§lanacak b ti• ı. 1 • . ., 

Türklrr böyle yaudan ve arka· l t lanaa ı v 1l •' ·- ıL 
YI' onheş gün içinde bitirilec kti · icra daiıesinde bulunan blr mıı ve ktfaletle !erbest bırakılmış an 

1 ~utlı · 1 e b•P ~ 
dnn saldı · ışlar örıüode geri çekil· .ı ._. çizmtğe Ue deye~ " bO ,.t· ~lı 

l\l ktep ida eleri, talimat· ameu Ki do•yanın iç rı"s'ıne ahı k ıı.ı'f ka- ve sonra beıaet etmittir. k r L 
m"ğ~ bışlaıh'ar ki bu çekili§ ıon " ' s " t~ hep toplaoarı eıoire" b•f ·~ 

bu ec; .. s1ara göre imtihan günlerini ğıdı lrnymaktan suçlu ve mevkuf 3 - Sııhıeka•lık Buçundan do· \ııt il T ır.ı b• 
l.ozguoluğuna kadar sürdü gitti. b namelerle va k 80ğoıo•.• •O ._1 Auıpıa • tıı ilk !!aldırış kolları ve deı s mllmeyybleıiri les it Akarcalı Hasnıııtı duıU§masuıa dün layı agır ceza mahkemrsioce 21- tiden artık bal döreotıY• ~·~ 

edtrek kültür dirrktörlüğüne veı 6gleden öt Ct agvı . ceıa mı hkf' · 12- 933 tarihinde üç ıeoe ağır b" iş • bt' dl 
Suriyeye girdiği zaman Lorens Iadı. Hiç " . beııırtı LeO ~ .. , 
0 zamaa İoiiliılerin şark kuman · mişlyıdi . me!'in<le devam olunmuştur . hapse mahkum olmuı ve fakat parti öodeılerı 

1 
ııatkı ~ ı,,..' 

Dün kühür bı1kanlığirıdao kütü Yazgan Hec• p tapuya yllll · af kabuntmdatı istifade ederek d e\ller e ıar· "le~ 
danı olan Allenbioin Ct- nere Harın tafatli ey l ı"O' d 

direktörltiğünr g· len bir telir.,fta lao tı zldrı ye cevap geldığini söy- ceza evinden Çtkttıtşhr . şa " ça 1 ~ 1 
• cı 

dan Mod vasılasıylt şu bildiriği Cuma tatiliniu Pazara a'ıodığı Vt' ledi ve okudu . Bunda Aka: talı Hunun Uzerine başkan : suçlu· lerioe çekın .. e~~91 tel'i0• bU;;:,ill''' 
yıph: Cumart· ıi günfi öğl t> d"'o soora Hasan ile l<ardaşı N"rinif\ Şaha ya bir diyect ği olup olmadığlna Kont Do. 88\ blf iyot· .k ~ 

- İstiklal uğıunda ölen asil ile Pagar güole · i imt h ıoluın ya niye mt ballesiııdeki fabrıkalarını sormuş ve Akarcalı: lir gelınt z sıy• u ,ayl•O ril,rv İ 
Arapları selamlarım · lngilteıeoin pılmaması ve Haziranın yirmi doku Mustafa o~lu Bahaeddin adına fe- - Reis bey hazrc tlrri diye sö- muba"kak o\d~~bo••• '~11 def• U 
biric ik istrği Aıaplara eski büyük zuncu:Pazartrsi gürfü e kı dar İm· rağ ve tescıl ettirdikleti v~ kıy- ze ba§l•mış \le başkan da : Suriye ve eldioiO fr•""' eı· 

l
lük ve eski ıbt:ş.,mtol vetkmektir. tibanların dHam edec ği bildi metinin otuz altı bin ve ferağ - Böyle lbflan şimdi bırak · son yöoe~i~ ~oroıer~,yl•odır 

Lavrens'in bir kazaya kurbl'n 
gittiği :haberi büıün istihbarat 
mıbfellerınde şüphe ile karş1 lan 
mış olduğuou .,..._ söze ba9larken
itiraf edelim . Böyle bir vasıta 
nın artık faydası kalmayınca ta· 
şıdığı esrar yüzünden gözden diiş 
meai olağan i~lerdeııdir . 

utliı ordusu bu vargıyı oruya rilmiştir. l kıymetinin c.le on beş bin lira ol Bu kelimdu yasak oldu i demi§ Pariste yu:rasıod• o .. ft \ 
ca tır · Kül·ür direktörü d t rbal bu tel doğu bildiriliyordu. tir . baobakanı d . bir a : 

Zafeı le baym·~ olan Lnrenı araflan orta tedrı' ~at mektepleıivi A'- l b • d k Buııun u": z•rı"ne Aka_ rcalı da anla•ılınaktı. ır· · elJli0 '
0 lJ8~ 

b 
. H . 11 .. . H 6 - llarca ı una ıtıraz t ere " BT ··oetıı:P ı b&tilll ı-if' 

u yenı arunerıeşıt useyoı 1 baberdar ttnıiştir . fabrikanın kıymetioio otuz alta bu kelimeleı.i mahkeme heyetine u yo kiliyle ıaı~ • 
cız krallığıoa . ıoğlu Faya.la Irak Bugüo orta tedrisat m kt· pleri bin dt>ğil seluen alta bin lira ol· f ~zlaca bürm,.ti bulunduğundan derasyoo,, \eO llaleP• ) ,f 
krallığına, Abdullahı ş.rki Erdrn muallimlt'li lı.endi m~pıepleriode duğu ve bunun bir kaltm y•nlıı- söyhdiğioi yoksa b.ıı"an bitabi!e metlere (ŞılD, t.kePde'

00 
..,.,,, ' 

kral tığına , Aliyi Ce-nulıi Eırezire toplanarak Y" oi \/eziyet üzerinde lığı olarak d eftere otur. altı bio de söz ıöyliyçbilt ceğini bildirdi Cehdi dürüz, k buol•'1~t fı~ ~ 
krallığına tayio etti · Ve bu İ§· konuş~cakla.- , Pazar ve Cumar diye grçirilmiş olduğunu söy ve k ı ndishıiıı çok mağ'dur bulun· menlik v~rere QrekktP r"'ald 
lerde petrolun da medeniyl't insan- teai günU öğleden sonra yapıl ledi . duğunu, evinin mıhv ve hırap ol· baslarından 111 

· trt"11
' ~ 

larınıo yeni tfnnrısı olduğu unu ması öncedt'n kaıarlaştırı 1 mış olttn Buodan soora Alurcalının l'I• duğunu 1 binaenaleyh ortada hiç rasyon k~~:;:.\I d• bir d ~ 
(Thomas Edvard Lavı enıı) e 

geline onun önrmli şahsiyeti için 
hatı a şuolar gelir: 

tulmuı değildi · imtibanf günlı rini drğ'. ştiıfC,k· ld mahkfımİ)etleri bulunup bu- bir mücrimiyeti bulunmadığından söylenıne 1923 yılı" . fi "Y 
Lavrensin bu bar. beti -b< l- indir . l d d C · t ··d serbrıt bırakılmasını iıtedi. Bu şekil .. e edilrll'f şııtı 

k. <l ı. k 1 tiai ölçü unma ığıoa air umurıye mu . fa daha ıecrub ~ı·ı-iıti· t•~t 
Dünkü amirlerine kar~ı 11çhğı 

cidıl artık esatiri kahramanlar 
ııraıana giren bu ( mavi gözlü 
§eybi ) iıtıbbarat işlerinde çok 
değerli olan (bir uydurma ölüm) 
ile ortadan luldumağ• baş~aolaıı 
mecbur edemez mi? 

ı e uaş ar. uımı..? veı• o d t llk mekt•pleıde de P.zar gü deiumumiliği vuıhsiıe mabke- Cumutiyet müddei umumisi vaıge~ ":ıııe "' 
yü gelmiş ve: F raossnıı os . nfi tatıl dolayııiyle yepı!amıyan mel ere yazılan tezkirelere gelen Münir altı ok suçlunun bir istida ile yıl sonra yöoe~ı 
l1trını düşmüş durumuna koymuş· imtihanlar~ ayın yedisine kadar cevaplar okundu : müracaat ttmesini söyledi ve bu Fraoeızlir bu doıııtıJI 
tu · Çünkü Lı vıens tek başıoa bitirılmiş olacak ve bir hafta S.On ı - Akarcalı Hasan 31- 3- istt k başkan Şı vki tarafındın dönüyorlar· su yooetirll it-''~ 
frensaya ha· P ilan etmit o!du · ra da ikmal imtihaolarına başla· 339 yılında silah Ç*'k.me ve tah· suçluya bildirildi . Su5riy~~:.,beti s8•:f}bıJI~ .*. nacaktır . kirden rlolay1 bidayet cua mah· Cumuriyet müddei umumisi leri 1 yı . ti~rıt f fer~• 

d b·r tOrlli ıe bd s '"'' 

Faysalın dostunun ö1ümünü taıı · 
tana ile ilin ede, ler ~ ve onu yeoi 
bir çöl macerasında yioe dirihe
bilirler. 

Artık MıHırdao Polmi·e , 
Bağdattan Şama kadar yeni bir 
barut kokusu ortalığı aldı . 

* * * 
Acun ~odamanlarını dirije 

etme\c saoaahnı yapanlar bile her 
şeyi evvelden görllp ön5ne g .. çe
meıJer. 

Bowiogton alıoıoın katil m'>· 
tosikleti, artık şimdi, Howning
street siy&sa ıdamlırının dtmir 
ocağında döğülmüş değildir. Lav
reas artık gerçekten ölmü§tür. 
Londra ajansının bildirdiği doğ
rudur. Büyük Faiilı de arkadaş 
!arının yanınla gitmi§tir. 

Fransa en büyük, en azılı düş 
manlarıodan hirini bu hadisede 
ttlamlamak gerektir. 

Bu urar dolu, muammalı ad:ım 
ukalını başına saı ıp tutuşan kum 
çiHleı·ibde tek başına dolaşırkc'> 
.Faşoda endacıoda bulenmiş mü
kemmel bir İngiliz ~olonu ıabiti 
tipi idi. 

" * * 
Genel savaşta Osmanlı atlıla-

ları Süvt!yş kanalını Ve Hint yo 
lunu tehdit ettjği günltr ıdi ki 
Lavreoı Fraasanan müttefıki ol 
muştu . O ıaman o bir Hacı kı 
lığıle l\ltkkeye gitti. Mısır ve Su· 
rivenin on biçim Arapça konuş 
masını kekeJ,.m~den beceren bu 
yaman adam bir golf kıyııft tile 
Kelıirbar piposum.1 nasıl centil 
mence ağzında tutarsa nargileyi 
de öyle Bedeviler gibi içmesioi 
biliyordu . 

Faysalla, Ali ile Şerif Ş.kırle, 
Abdullah il~, ve daha yüz'erce 
Arap kumandanları ve Ş~yhlaril~ 
ahbab oldu . Bir çok aşirr:tleri 
zekasile kendine bağladı. • 

Eski oksford mnuou şimdi bir 
parlinın baıma g,çmit ve Pr:y
gamberiıJ hadimi maskesile orıla 
rı mukaddes harbe sevkediyordu. 
Yeni Pal mir imparator luğuouo 
doğacağını muştuluyor , Arapları 
Osmanlıların Bağdad saltanatın 
dan gasbettiğioi geri alınağ~ trı 

, ik <diyordu · 

Es,arlı otomobiihr , esrarlı 
kafileler Arap çolleıinde mekik 
dokuyordu . 

Fransazlar Beruttnn çekilecek 
rui idi ? 

rıanıız Carp,.otie - kl"ndini 
kurban verdi - ve buna meydan 
vermt:di . 

Onun sayuinde Suriyeyi kur 
tardık . ( Y ııni Lavrensio elinden 
kurtarılarak Fraosız maodasıua 

gfÇirdik ) . 

• ... 
Lavrc:oş ondan sonra Londıa · 

ya gitti . 
Kralın verdiği nişanları kabul 

etmedi, Kolonel rütbr sini de hı· 
raktı . 

lfoyotını esııliri bir df'stan y11pan 
hu odam ş= mlli Lu \lPst.enı yazmağa 

ı,.ışladı. Fakııt kitabını hastırma · 

dılar . 
Ldvı ens öldü . Fransızlar bu 

güclii <lillinıanlorın~n , bu_ büyük 

0 ,\emm öniinıl~ eğılmıılıdır . Aşrı 
hir yurtsevorlık, ozgın taşkın bir 
irade ku ·veti ins•rna nel• r yaptı
rıyor, o fılküsü uğrund~, vatanın 
kendince yüksek montıfıı uğruıı<la 
gençliği, ve bütün vn• lığ . nı feda 

etli . 
O insıın önco kenıli n·· lsinc hn-

kim olmazsa bu ılünyoya hükme· 
dc•niyrceğini hilıyordu. 

İşte bu knrokteruo ednmlarılon 
ki İngilteıenin ozumP.tini t ·~min 

ttıniştir . 
* ..... 

Lavren~ öldü Cokat Oksfort 
- lngiltcrcnin yüks k mı.:nfentl.3-
riııi - yrrine g"tirınok için onun 
yerine bir LAvrens dı.ha yetiştirir. 

Roberl Boucard 

~----------·--------~--
Tekaüt ve dulların 

aylakları 

Tekaüt, dul ve yetimlerin üç 
a.ylıklau önümüzdeki Cuma gü· 
nüodeo itibaren verilmeğe Laşla
nıcaktır . Buna ait bordurolar 
hazırlanmaktadır . 

ilk okullarda 

Bu yıl açılan se. gile r 
gaçen yıldan daha iyidir 

Ders yılı sonu dolayısile ılk 

okullarda açılan sergiler geçen 
yıldan daha güzel ve dahı düı

gündür . 
Çocuklarımızın özenerek dü 

zenlt'dikleri bu sergide ge~,n bir 
yıl içinde okuyarak , gö erek 
meydana getirdıkleri y;ığlı , su 
lu boya ve kara kalem r«"simleri, 
elışleı i , kollf! ksiyonl11r , te hta 
oymalar , k•zlatımızın y11ptıkları 
kö~e yashk yüzle ri , buluzlu , ür 
mtler ve daha bir çok kıymetli 
, serleri ciddtn gök~ümüıü kabar 
ıacak bir şekilde bulunuyor . 

Bilhessa ' amık Kemal ilk 
okulasında Atatürk köştıinc.le 
yu <l savıışıoın her d,vrtsini can· 
)andıran güzel reeiaıler vardı . 
Orada insan yurdun kut taııhşı 
içi o ne kadar büyük emekl t r ver
diğ:ni görüyor . 

Yavrularımızı ve ouldrı yetiş · 

rtn okutanhırımızı bu büyük mu 
vRH~kiyetlcrioden dolayı kullu 
la ı ız. 

Zavallı yavrucuk 

Bir dikkatsizlik yüzün
den başı ezilerek öldü 

Arap köyüude bir tarlada kaz· 
ma kaımalıta o 1an Malatyalı Ali
nin karısi lunüz kırk bf'Ş güo]ük 
lıulunan kız çocuğunu tarl81lıo bir 
tarefına yatırarak işiyle uğratmağa 
baslamıştır . 

Bu sı•ada ırgatlara araba ile 
su g .. tirmrkte olan bir amele hu 
çocuğu görrmemiş ve tekerlek 
bışıoıo üzerinden geçertk zavallı 
yavı uyu öldürmiiştür · Arabacı 
yakalanmıştır . 

Çocuğun cesedi şehrimiz~ ge 
tirilmiş ve sutlı bakimi Feninin 
önünde büliumet (loktoru Hamit 
tarahndan yapılan muaye(Jede ço· 
cuğuoun başı tıilmek suretiyle 
öldüğü anlışılarr k gömülmrsi..:e 
izin verilmişti• , 

kemesioce stkiz gün hapse mah- Müoir Altıok ~sas hakkın a söz ve 1 ak•lıtn . "'JlfJ 
küm edilmiş ve bu hükum yerine söyley<ctğioden dosyooııı işyar maktadır.! pe "'1'•' I 
getiıilmişıir . lığına göndeıilmt sini iıtı miş ve nemedeo ·ıeft 

2 - Büberi tarikatciğindeo m11hkrm ce bu istek onanarak celıler? t< ıı iY1 

dolayı istiııtak hakimliğine~ tev· duruşma 7 il ziran 935 tarihine lngili~ ço" i 
kif rdilmiş tlli iki gün hapis yat buaLılmışhr . 3 (A·ı\) d 0 çı~, 

Dini kıy af etler 

13 Hazirandan itibaren 
dışarıda gezılemiyecek 

Kıy.Cet kanunu 13 Haziran 
935 tarılıioden iti haren meriyete 
girecektir llu lılr ib'.en sonra dioi 
kıyafetler yalnız cami , kilise ve 
havra içinde giyilfcı-k ve dışarıda 
bu kıy af dl erle kati yen g .. zilemi· 
yecektir . 

oa:mi encümen 

Daimi encümen düfl öğleden 
öoce Vali Tevfik Hadi Baysalın 
başkanlığıoda toplacmış ve encü
meoe gelen kağıtlar üzt rır. de gö· 
rüşelfk kararlar vc::r miştir . 

Uçak kurumunda 

Dün yeni idare heyeti 
seçimi yapıldı 

Müddetleri biten . elırimiz u · .. 
çak kurumu idaıe 1.ı. yt:tine seçi-
lt~u ar\cadaılar dün ögteden son· 
ra toplaomış ve bışkııulığa eski 
başkan Sabrı Gülü, başkan vekil
lığine gt!uel meclis üyelerinden 
İsmail Hakkı \'e mürakipliğe def
terdar Halil Avni ıeçilmişlerdiı 

Yeni id re heyetini kutlar ve 
ödevleıini iyice ba~armalarını di
leıiz . 

Dairelt•rde çalışma saatleri 

değişti , 

Bugünılen ıtibaren dnir forde 
çalış na saatleri şu suretle ueğ'ş 

tirilm : ş 'e hu k··yfıyct dün bütün 
Jnirelcr d:rcktörlukl. rina lıildiril
mi ştir: 

Öğleılon önce suot 8 13 , iki 
saat dinlenmeden sonra S"at 15-
18 kadardır. 

Suda iki kişi 
boğuldu. 

Tecirli nahiyesi .köy kdti':>i Ah
met.köyün y nınd rn g çmektll olan 
suyun başına. gitmiş ve orkııJaş-

lurır.ın yanın<lıın ayrılmıştır . Ara
d:ın beş nltı saat geçtiği hahle 
bunun evine dö:ımeıliğini göreııler 

ayak izini giiıltrek s ·Jyun kenarına 

gelmiş ve orııda Çilmnşal wnı bul·· 
muşlanhr Su için<lo yap.lan araş_ 

tırm ı<la kdtibin ölüsü bir taş ko· 
vuğunun içinde bulunaruk k0 nııra 
çıkarılmıştır. 

§ Sarı Bahço köyünde oturan 
Osııııının yAnında ırgat Mehmet 

oğlu ilacı, akşam üstü yikanmak 
iiz• r~ suya g;ım'ş v~ akıntıya ka 

pt!arak boğıılmuşıur.Ct!se<li 1 yapı
lan aroştırmalera rağme'1 bir tıirlü 
bulunnmnmıştır . 

§ ~lisis ynkınlarınun Ceyhan 
ırınoğınılo,kim olduğu belli olına
yun bir c •set Luhnduğu v · bunun 
hüviyetinin tesbiti ve ınuayen··si 
için şehrimiz·ı gönderildiği nohiy~ 

d rektörlüğünJpn bilılir ı l•niştir . Ce 
set,\lernlek t has( ıne si öHi yikama 
kulübN~İne konoc-.k ve oroda hü

kfıını-t doktoru tarafından muayene 
edilecektir. Bıı cesE>d n S"rı hahçe 
köyü yanından geçen suya girip 
boğulan ve yapılan bütün aroştır-

rnnlarn rıığm<-n t1ıılnnomıyan ırgat 
Mt'hmet oğlu llacıya ait olJuğu 
ze nnolunmokta<lır. 

Dünkü sıcak 

Diin hava kısmrn bulutlu ve 
riizgl\rlı geçmesi ııc rağmen yine 
o'<lukça sıcak yapmıştır. 

::>ıcaklık utrecesi kölgeıle l n ~·ok 
3Z,5 ve en az 19,5 olup t zyiki 
nesimi 757,15 iJi. 

Lond,•=.. 5ar•Y 'ioti 1 
Kral duo bir geı 

şen )arak 
ve yaya 0 
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.t· Redymde bir konferans 
,... Ye gün doğu görgüleri . 
bd ftld • --~~-
~. ı d~~.eyi hir icat , insan dün· 
' ~ do?0 ' · .M ilyorrer olup da 
fi~ ~ 8Ş1rnıyanhmn hiç olmrızsa 
ef Yoau olu 111. a-k . , ~.,,le . rsa mese a u reşırı 

toP L'4tn '!nd. n,Parisiıı llonferans-
1,,. .~ h ~t .rade eıleb l•yor . Bun-

ob • ~it 111.~}ıle ist fttda için para-f'" '111t "lllQ • r· M. Pro~ e, eyı havttden sonra 
P'. L~'di, v. arrııar<lan bulunmak ge. 
b•f "'İ · ad l b' buıu e lerin büy:ik gazete-
dd °'~r1 .,1° ı.cun radyolarının proğ· 
f!~ 11:.. Y0pıyor. 

e•dl ı....""<te ~e 1 
t..1' ~ad Çel proğramlsrı Ada. 
"lt'uııı ıır geldiği günl .. r olmuştu. 

, ba\t g&zf'telerinin yazdığı ta-i_. ıı ;,lilJıyor 
1 l)~ij . 
ot~ ~ geç!n ıden Adanada radyo önü
il' ,f• 1te eyi ~~stgeJe düğmeyi çevir~ 

d ~ G•ten ~ır şey bulursa dinliyor. 
''4" r "iete \' ~n böyle ele geçen ve 
o "rılen ö l . ı a18 nem ı lıır konfe. 

.. fr ı., Qrıda t1! 8 tercüme ediyoruz . 
jt ~6 : ız rn de diyeceklerimiz 
bO 
~if' - • 
,,. ~ Odartıl * • 

or• "1t,. : ar, Matmauller,Mös-
fıdt Co~ hey 

- Anal üniversite hıılkı çok 
anlayışlıdır. H c bir şeyd~n kork
mayınız. Sadece sı·yahat h··hrala
rınızı anlatınız . Samimi olunuz üst 
tı rafını aramazlar . Ben samimi 
olacağ ma ant içerim.Ôoünd& höylo 
b'r mikro gibi şahit olduktan sonra 
bundan başka insan nasıl hakikat
t n ayrıfabilır ~Vakıa, ( Paris ak
şamı ) n\n muhabiri s.(atilA gönde. 
rilmiş gibi geçende Asya kıtasını 
baştan aşağı dol11şmak fırs~tını 

buldum. Daha bir çoklah beııden 

evvel siyas·ll ve ö' onomik ağır 
mesüleler bakımından Asya m ın
zarttlarını size tasvir ttmiştir 

Ben daha z;yade, beni alAkadar 
eden şeylere, pşik0;'ojık inceliklere 
boAlıyım Ben büyiik panaroma)arı 
görmekten anlamam. En ufok bir 
noktayı mikrosk<·pla areştırmağı ve 
onun derinliklerini tonımnğa çalı
şırım. Size şarkın Lütün esrur dolu 
ruhunu açıp göstermek davasında 
değilim. ilk önce Ş ırk l . O kadn 
-geniş ve o kotlar birbirine benzı:
mez ki J 

ıTtırkS6zft) 

Fikri ve milli arap ülkesinde değişiklik 

Bir Fr.ansıim ( Lamdl) mecıiiu· 
aıındaki makalesinden : 

lılim memleketleri , Hı ~ti 
yanlar gibi , coğrafi , ıiyasi va 
ziyetleri çok: farklı milletlerden 
teşekkül eder . Bunların içinde 
hlla göçelıelik bayatı yaşayan lb 
oisFüut memleketi bulunduğu gi
bi , Türkiye ile Afrika ıimali ve 

· Fransız ve lngiliz mandalarmdaki 
memleketlerı ınat mrdeoiyetin· 
de iyi il er lemişleri de vardır . 
İıtam aleminin medeni alrmle te
ması bu uyanıHık hareketine sc -
b•p olmuı ve büyük hııp hilhae· 
88 ıu iki büyük neticeyi doğur. 
muıtur : Biri çok ukiden bir v• · 
tan hulyası iıinde yııayad Yahu 
dilere milıi bir vatan verilmesi , 
iki::cisi Arap ülkelerioio Türk 
hakimiyetinden kurtulması • 

Harp:cn ıonra islam ilemi da. 
ha ziyade ilerlemişlerdir . Çüokü 
muharipler ticaret ve iktisat za 
rarlarını kapamak i~in ticart tle 
rini gen;ııttmeğe , demiryollar 1 

tayyare yollan ve otomobil posta· 
lan ile medeni ves:liti çoğaltmağa 
başladılar . Bu bal itikatlarda da 
bir değişiklık yaptı . Arabistan 
yarımıdannda dini kıidelere tu 
tunmak hırsızın kolunu kesmek 
derecesinde kuvvetli olduğu hal 

onun taraEtar ları pek azdır . Bu 
itler arasında iki cereyan beliri
yor : İslam biı Hii taraftarlığı t 

milli birhk cereyanı , bieinci Ce 
rtyanda garp ve fCnebiye muka-
vemet arzusu hakimdir . Fakat 
Mekke kongresiuin noktai aazarı 
ihmal edilmiştir . Ve 929 ıenesin 
de 120 bin olan hacı adedi 933 
senesinde ( 25 ) bine düşmÜf ve 
bu yıl zarfında Mısırdan ar.cak 
( 2 ) bin hacı gitmiıtir . Camiai 
islamiye fikrinde yalnız ditıi ra· 
bitanın kafi gdmediği anle§ılmıı· 
tır . Buoun ~o kuvvetli delili , 
Tüık hükumetinin bt'r münase
betle mu\u•vemtt gösterdiği hila· 
fet mrselesioin muv11ffak olmayı· 
şıdır . Hilafet fıkrinin Arabistan· 
da da öldüğü an1aşılıyor . Gelen 
bıcılara Kral tbnissuut hilafet ve 
halifr lık lakabı pe~inde yürü mi 
yeceğioi söylemiştir . Kral , hali· 
fenio , dinin emir ve nebilerini 
tatbik ve mürakabe etmui lazım 
geldiğini , asrımızda bunu yapabi 
lecek tek bir adam bulunmadığına 
ilave etmiştir . 

Onun içindir ki ıarda iılam
lığın oyaoıklığını lmperyalist Ya 
hudiliğe kartı kendiol siyasi mü 
dafaa esasına tabi tutmak müm 
kündür . 

Sayfa : 3 -
Adana Borsası Muam~leleri 

CİNSi 

--Yapımalı pamuk 
Piyat1a parlo~ı .. 
Piyatıa temizi ,, 
iane 1 
iane II 
Ekspr«>A 
Klevlant 

Beyaz 
Si vah 

1 
1 

Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik., 

•. "Toh nmhık •• 

Buj!day Kıbrıs 

•• Yerli 

•• Mf'ntane 
Arpa 
Fasulye 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Si sam 

.... Salih Efendi -~ .. 
:ö ~ -Düz kırma .. 
..:.:~ s· . .a ımıt ,, 

PAMÜK ve fÖZA 
Kilo Fiyatı 

En 

43 

:~5 

YAPAGI 
42 

J 

Ç t G İ T 

1,15 

HUBUBAT 

2,35 

1 

Satılan Mikdar 
Kilo 

1d.,rı ~6rıurıu" ecanıı,ım, ilk defa ola 
, ıJe k , 

~- ıy()ru orııerans vermeğe 
t d \' "•d rn. Hem de bu konfo
'' b ~ t• biJJ.a alınmış\Jr . Bütün 
''"' )de_kl d ıoliyor. Tokyo ve Şang 

Üst medeniliğe kadar, tam bar
baı lordan giden kalabalık halk , 
daha. eyice tanınmamış baş dön 
dürücü kıtalaı, Avrupu.da Çekoslo. 
Yakycdsn haşlar, Japooyaya kad"r 
uz rnır . 

de ve bazı y~rlerde hala mescit· 
ler siy11t heyecanlara mrrkez o!· 1 
doğu halde Mı11r , Suı iye ve 
Iraktı milletin münevve.Jcıi bu 
gibi dini şeyleri yavaş yavaı hı 
ralnyorlar. Buna nğmrn Türkiye 

Doktor 
..9 S - •• o Cumhu.:...n-·y_e_t ----

1 
~ 1, - " ·---
• - Düz kırma ,. ------1 

Alfa •• 
-----:--------~:......--------------! 

" •la. Ostla . te~' ~ "flıtı 1 .. rırna en samımt ha-
. soyıe'llflme müseadP e<li-
~8de 

Q. hıtrıalfJ.rıurıı fulf .. n mazur gö-
~~ ~ol" Yaz~ak konuımakıan 
>'~il y gelıyor . Bu kürsüye 
~/ ~ork evvel Modam lvı.len Sar- ' 
~ umu .,. t 

\ ltıij88 ı ıra ettim. O bana 
P '°&tdj ~ahnkAr ve eyilikle ce 

-Sonu var-

ltalya Eritreye asker 
ğönderdi. 

Napoli: 3 (A . A) - Nazarye 
Saure vapuru 50 bin sobıy, 1050 
topçu nrferi, top ve hırp ger,.ği 
(malzemt si) alarak Eritreye git 
mittir. 

nin , dinin 11üfuzundan kuı tulma
sı , bazı hadiselere ve hakkında 
itimadın kayıp olmasına s ~ht p 
cılmuşlur. Dönen dervişlerin zik 
ri , ııpka meselesi değiştiği bal· 
de kadın ö tünme işinde Türk io 
ktlahına rağmen değişiklik olma· 
dığıaı görüyoruz . Hilafet iıine 

Ekrem Hüseyin Baltacı 
Bu dı·fa s ... ynhatten dönerek 

h:.stalorıoı her dürlü laburatuvar 
ve Röntken muayenelerile teşhis 
ve tedaviye başlamış. Kale kapı
sında ~1ustafo Rifııt rczanesi.5463 

4-5 
ıelir.ce Hintlileri istisna edersek .._ _____________ _ 

l'N---ı ~ Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

~ ()'-dt . . 
\ 1111 "'tr•rn · Barçok iıvelerden· 

•td•n •nı anlattı - Birçok kı· 
Jlt l IOQra istediğini anlatll . 
l e.,~ı 
t••t _O Kırıtkan, baylan 

~ () Yrum 

~!it. ... ~d it : Koçu•·· b.. ·· · "lllıı ı"' ır _ ... 6 un uyuğe rta· 
liıu.._1 Kuçüğün büyüğe uy· 

\ lt,,t Udur . 

"lsr.elt ttll:lelc Uyurmak , 

~ td(;l'latlt . D 
~' "li... · evlet kanunlarına 

fiti· ,.. - D 1 1tı ( u evlet kaounlarıoa 
lt,ı YUrıılım ) 

ei liaa . 
lı~•f ' - Dil uzatım 

-------------------------------------------
3 - Havanın itidalı - Ha· 

vanın ılımı • 

İtidal kesbttmek - Y aveşı 
mak, yumuşamak, ılımak 

Örnek : Dört günlük sağnak· 
tan sonra bugün hava itidal kesbet· 
ti - Dört günlük eağnakıan sonra 
bugün bava yavaııdı ( yumuıadı, 
llıdı ) . 

Mutedil - Ort•, ılıman, si 
nemli 

Örnek : 1 - Mutt'dil bir Şt"· 
kilde hareket etmek isterim - Orta 
bir şekilde hareket etmek isterim . 

İtyan etm,.k [ Serdetmek ] -
Getirmek 

nur 

lva t
0

lmek - Barındırmık 
İvaz, taviz - Değişil 
İvicaç - BDkeftlme 
İzıh - İzah [ T. Kö ] 
İzale etmek - Gidermek 
izam etmek - BüyOknmtk 
iz'an - İıtn, izan 
İzaz etmek - Ağıı lam ak 
İıdıham - Kalabalık 
İzdivaç - Evlenme 
İzzeti nefis l Haysiyet ] - Ü· 

tt111 ._ 
1\ '" - Armağaaalamek 

i vrn,1t • 

2 - Hava bugün pek mutedil 
- Hava bugün pek ıhman , 

Şeref - Şeref 1 T. Kö. ] 
İzhar ttmek - Göstermek, • · 

\ 'lı.r td· • Bu ~serimi namı ali· 
°'Clıwa.._ 'Yorum - Bu eserimi 

ltt-, •tnıaıanhyorıım . 
Ilı etlb k 

~ Öt t - Suçlamak 
... ._ "tk . . 
\~°'•tın İ· Bu 1tle cürüm kimin 
~,•it ......, ~sa?ı halk eİ7.İ itham 

l 11 b11t1t1 u '.t~e suç kimin olur· 
~ lib, n dıh sizi suçlıyacaktır 

• ~ .. ' (Bık . R 
ı.tdi(.,, · evaç] -Ya-
tı~ l ...... ] •tt . "-O. 

~r Ôr - Koyma 
,. ilt ~tlt : ıı· 
4. ~· 11ibari ır ııayin hakiki kıy· 
~ 1tı ,, kıynıeti arasında -

"' "'''çt-k d ~llib ''"da . rğ~ri ile koyma 

., "•11 
ta~ - den beri , rJ n 

'~ ~l'"tlt : ı 
ı lltıgntıd - Bugünden ıı:· 

ı '' O en haılıyarak 
l ... tıbe ~llı•ndın itibaren -

~ lld•I rı. 
"'·•1 - A 1

"' '•n, )'B"8flm•, ıi-
~, (}t11 
~ 'o~ ~it : l 
'~t •tı d.. i 1 "":" • H f'r işte fazla 

llt,. ' lı g ' •tıdal ile barekt·t 
11•1 Qer i 

~. ~ 1 •tan il §le artrk veya f'k · 
L~ d1ı' llnh e hareket gerrktir. 

"'~~"tr11 d .. ub eden rüzgarın i
ııı...~ do O•Qıe . 

lr11 d .. 81 
- Esen yelin 

Oı; D.ıtei , 

İtikal - Aşınma 
İtillf - Anlaşma, uyuımı 

Örnek : l - Aramızda bir i· 
laf husulü için - Aramızda bir an· 
laoma olması için . 

2 - İki devlet arasmdakı iti· 
lafa nazaran - İki devlet arasında· 
ki uyuşmaya göre • 

Ademi itilaf - Uyuomazlık, 
anlaşamazlık 

Örnek : Aramızdakı ademi 
itilaf o kadar mühim değildir - A· 

' ramızdaki uyuımaılık ( anlaıımaz· 
lık ) o kadar önemli dP.ğildir . 

İtiıoad - Güven 
İtimıd etmek - Güvenmek 

İtiraf - İtiraf [ T. Kö. ] 

lıiraz - İtiraz [ T. Kö. ] 

ltiıar etmek - Öznr dilemek 

Özür [ Mınret ] - Özür 
[ T. Kö.] 

İtiyat - Alttkanltk 

İtir.a - Özen 

İtmım ~tmrk - Tnmlrmt k, 
tamamlamak, bitiı mek 

itminan - Dinizlik 

ittifak - Bağlaş 
İtıihad - Birlik, hirleşme 
İttisal etmek - Bili§mek 

çığa vurmak, izhar etmt h [T. Kö ] 
İıio - izin 
İıtiup - Göyoü 
İstizan etmı-k - izin istemek 
Ka,tem - Ayık 

Kademe - Basamak 

J 
Jale - Çığ 

Ürnek : Nesimi nevbahar ja· 
leler saçsın - Baharın e~ini çiıtler 
saçsın . 

Jandarma - Jandarma 
Jenk - pas 
Jiyan - Azgın, kükremi: 

Örnek : Şiri jiyan - Kükre· 
mit aslan 

Jülide 
Karışık · 

Dağnık [ Saç ) , 

K 
Kabahat - KAbıbat (T. Kö] 
K• hih - Çirkin 

Örnek : Bu, ptk çirkin bir 
lıarekeıtir - Bu, pek Kı.bih bir 
harekı·ttir . 

Kubh - Çirlcinlik 

Üruck : Haıckeıiuİ7.iD lıü~ün 
vt• kuLlıuuu sizden ziyade sizi gö 

renler anlar - Harekt-tinizin güzel
lik veya çirkinliğini sizden ziyade 
eizi görenler anlar . 

KAbil- Olabilir [Bak : müm· 
kün ) [ Umumiyetle bilmek fiiliy· 
le tasrif edilir J 

Kabil [ makule] - Gıbi, çe· 
şid, tiirlü, cins 

Üroek : Bu kabil ( bu ma· 
kule ) adamlardan hiç hoşlanmam 
- Bu ~ibi ( bu çeşiı, bu türlü, bu 
cins ) adamlardan hiç hoşlanmam . 

Kabil [ mı.kule] - K.tegori 
[ terim ] - (Fr.) C•tegorie 

Kabılıyet - Yrtenek 

Örnt-k : Kimseden kabiliyeti 
haricinde olan işi istemf'melidir 
Kimseden yetenf'ği dışında olan işi 
istememelidir . 

Kabiliyet ( istidat anlamında ] 
- Anıklık 

Örnek : Onun kaLiliyeıi <la
lıa ziyade içtimai sahadadır - Onun 
anıldığı daha ~ok soysal alandadır . 

Kabiliyeti intiba rıahibi - Du 
ynşlu [ Bak : His J 

Kebiliyt ti inhilal - Erigen
lilc ( Hak : Hail ] 

Kabili tahkik - Ge•çiolene· 
bilir [ Bak : Hakikat ] 

Kabili tahakkuk - Gerçek · 
lenebilir [ Bak : Hakikat ] 

Kabili inhina - Bükülür [Bak 
Gayrikabili inhina ) 

Örnek : Kabili inhina olan 
eY,ler üzerinde i~lemek daha kolay
dır - Biikülür Şf'yler üzerinde iş· 

lemek daha kolaydır . 

K:abili iohılal - E•ir [ Bak : 
Hali ) 

Kabili ioh ı l:1l maddeler - E· 
rirlcr ( Bak: inhilal ) 

Kabiıı haıf - KaJdınlabilir 

[ Bak : Hazf ) 
Kabili afıv - Bı1ğışlaoır, ba 

ğeşlaoabilir 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
4 I 6 I 1935 lş Baokasından alınmıştır. 

Sanı im Pene 

Temmuz Vadeli 6 12 Liret 9 64 

1 inci T. Vadeli 5 82 Rayşmark 1 97 
Frank." Fransız" 

Hazır 6 59 Sterlin "lo2ili:ı~ 617 75 
5 37 Hiot hazır Dolar .. Amerikan,, 79 55 

Nevyork 11 13 Frank "lsvi re,, 

Modern bir kurum 
---·-..--

Genç rali:lSL dlrektörliiğlindetı : 

Alınoııyadan getirttiğimiz son sistem makinelerle kuvvetlendirdiği · 
miz Cııbrik'lmız<la değı rli bir mütehassıs elile en mükemmel vasıfta 
rakı çıkarmnğa başlaılık. 

Tf>mamile yeni şartlara ve fennin en ileri tekniğine uyarak çıkardı
ğımız bu rakıları; Genç Rcıklsl Ye Çukurova Rakısı diye iki ayrMtL 
kı·tle piyasaya sürüyoruz. 

Piyasadaki b11nzerlcrine her halde çok üstün olan bu raktların bir 
hususiyeti de 'yi su ile söndürülmüş olmasıdır . 

Zevk sahiplerinin bu rakılarılan içerek sözlerimizin doğruluğun• 
tasJik edı~ceklerinden eminiz. 5490 

Gene rakısı fabrikası direktörü 

5-5 Ali /boş 

Bürücek yaylasında 
Kirahk büyük bir yurd 

İstiyenltrin <liş Tabibi Hasibe muracaatları 5517 
2 3 

Seyhansporun gardenpartisi : 
6 flaziran 935 perşıımbe günii vcrile~ek olan gard~nperti cumn ta. 

tilinin p'IZıırn çevrilmesi dolayısile ayın sekizinci cumartı>si gününe 
hıra kılmıştır. S ıyın davetlilorimize bildiririz.5514 SEYllANSPOH 

2-2 idare heyeti 

DİŞ MACUNU 
v.r; FIRÇAN.I ZI 

iE:li 
EC ZANESINDEN ALiNiZ 

UÇUZ/sUIC OOGRll~ll 
28 537 o 



Sayfa 4 ( Tftrk S~ztl) 

Vasıf Çinarın 

ölümü 1 
B e 1 e d İ ye İ 1 in la r ı ı· r!;Y~3,: ~~::~::~~~d:~ıı:nııır 

'~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~- yağ çıkarınağa yorar n~bat yetiş-

-Biri11cl sayfadan arlan 
Temizlik işleri hayvanatı:tın bir senelik arpa, saman , nal ve kayar 

ihtiyacı açık olarak eksiltmeye konıılmuş Vtl ihalesinin hsziranın 9 uncü 
pazar günü saat on h"şte yapılacağı illin e•lilmiş iıli 

YF.ni kabul edılım haCta tııtili ka ıuni do'ayısil11 pozl\r günü daireler 
kopalı olduğundan arpa, saman,nal, ve kayııra a't ihale haziranın (J 1) 
inci Ralı giinü öğleden sonra saat o·ı beşte yapılacaktır. 

fsteklılerin evvulki iltlıı dairesinde o gün belediyeye encümene gel
meleri ilan olunur 5518 

Emrazı zöhreviye hastan esine ilaç satln 
ahnacak. 

Frı ngi teda"i evi için beş yüz gram Mezürolin i\ıı emrazı zühreviye 
hastanesi İ~·in liızunılu dört ~ ilo pero•angınat, iki kilo ihfyol , on kilo 

11 adamlanyle konuştuğu ' 'akit 
ler Moıkovayı ilk birinci he~ se· 
nelik pliioın b .. şıoa ve bu ikinci 
ğelışınio de ikioci heı senelık 

planı dayanan geniş gelişmiye 

rastladığını sık sık söyler ve Tüık 
- ~ovyet dostluğuna büyük bir ı 
değn verir, bu dostlugun, iki dtv
letin ea çetin aoJaıında doğduğu 
nu ve bu dostluluktao ve iki ulu· 
sun başarıklarıodan her iki mf'm· 
lek"tin de her zamandan ziygde 
övünmiyc ve kıvanç duymıya 
hakları olduğunu gösıerirdi :pamuk, dört adet iki kiloluk ir rigatör m:ıa lAstik, ellı metre murabbaı 

gaz iJrofil altı adot knJın için cam kıınül, iki adot cam mezur ( 3 sıırı
tılitrelik) ıki aJııt cam mrzur (5) santilitrelik iki aJet cam mezur ( 100) 
gramlık 25 adet ajataj, iki adet sedir yağı koymak için şişenin satırı 
alınması açık olarak eks•ltmeye ko ıulmuştur . 

Son umanlardı Sovyet Rus 
yanın birçok yerlerini g ztrek 
Sovyetlerde yaşayış ve kuruş iş· 
lerini yaln .. dan öğrenmek iste· 
mişti. 

Sovyet gen,.). yi dost Tüı ki
yeyi b~rao bu acı kaybi Türk hü 
kfımet ve uluquyle beraler duy · 
makhdır. 

Bunlor için iğreti te ninot parası on iki liradır. Jhıtl ·· si hoz"r· nm ı5 
inci salı günü saat on beşte belediye ılaimi encümeoind ~ yspılacuktır. 
lsteklıl rin şartnamelerini görmek üze, e her gün yazı işleri kıılemir e 
ve ihııle günü iğreti teminat paralarile beledıytJ dıı mi encüını>nine gel-
meleri illlo olunur .5519 5-9 14 - 18 

Moıkova: 3 (A.A) - Türkiye 
Büyük elçisi Vasıf Çınarın ölümü 1 __ _ 
haberi üzerine elçilerin en eskisi 

Zabıta memurlarına yazhk elbise ve 
kondura yapıhyor. 

İtaly• Büyü.k elçisi Attelice, Ame
rika Büvük elçisi Bullitt, Lehie
tın Büyük elçiııLukas Leviez, 
Afgaoistan Büyük t1çisi Abdül· 
büıeyio Han, Azizcin Büyük el· 
çisi Beyau, Rom•ııya Orta elçisi 
Luotu, Fransa, lran, Yunanistab 
ve Uıguvay it güderler Payard, 
Sıede Stefaao ve .Masannu Tür· 
kiye Büyük elçıligine giderek 
baş sağlığında hulunmuılardır. 

Öte la raf tan dı§ komıerliği 
doğu şubesi şrfi Kukermaa ve 

Belediytl zabıta memurları için örneği <laireıle bulun~o kumaştan 

kumaş ve dıkoıe ücreti müteahhidine ait olmak üzere otuz tok.m yoz. 
lık elbise ile otuz çift kooJuraoın yaptırılması açık olartık eksiltm(•ye 
konulmuştur. 

ihalesi haziranın 9 uncu pazar günü sant on bıışte b leıliye daire
sinde toplanan belı•diye encümeninde yapılacaktır. 

lstekliltırin şartnamelerilti kumaş nümunelerini görmek üzere her gün 
yazı işleri kalemine ve ihale günü de yüzde yedi buçuk m1:1vakkat te
minat paraJarile belediye ~ncümenine gelmeleri iJAn olunur.5472 

24-29-2-5 

protokol t0fı Barkof, Merkez yar- Temizlik hayvanlari için arpa ve saman ahnıyor 
dım komitesi başkanlığı Sekre- ı 
terlik şefi MiıckiGendi, Karumay Temizlik işleri hayvanlarının bir serıelik yem ihtiyacı olan 80,000-
Hbakaşkanı Mt'lininof da dıı 1 100,000 kilo arpa ile 90,000- 130,000 kilo samanın satın alınması ile 

tirmek için kapll namı mevkiindeki 
hazineye ait araziden poyrazı yalı 
yolu vo kesmen ttk yatıık gün do· 
ğusu lıuruo kum kıblesi ku•ute 
peleri gün bııtısı kapu başlangıcı 
ile çevrili sahalarda gök yatak 
mevkiinde gün doğusu gök yatak 
s-ürı batısı kulak poyrazı dqıfe pı· 
nar kumları · kıblesi ak gök: ile 
mahdut ve tahminin üç hın dönüm 
arazinin iki senelik irarı 15-6-
935 tar.hine müsod f cumartesi 
hiinü saot 10 da ihale edilmek 
üzere oı heş gün müddetle açık 

artı rmoğa çıka rılıl ığından taliplt1rin 
yiizde 7,5 teminat akçotarıle bir 
lıkt0 Milli EmlAk id.·r. s'ne müra· 
caat arı ilAn o1unur 5520 

5 - 8-12-15 

Adana asliye birinci Hukuk hakimli
linden : 

Dosya : 935-28 
Adana hıızinei maliyesi vekili 

avukat ual bin müduaaleyh Soru 
buhçe mahallesi:-ı<le..21 No lu evde 
sabık tahsiJJa r Ali oğlu Münir 
<ıleyhinde asliye hukuk mahke
mesine açtığı alacak davasının 
y ıpılmakta olan duruşmas nda : 
Müdılaaleyhin M latya tarafına git 
tiği ve mahalli ikametinin m •çhul 
bulunduğu anlaşıldığından iltlnf'n 
dav~tiye teblığino karar verilmiş 
tir: Bu husustaki duruşma 16-
t,mmUI~- 1935 salı günü saat onda 
yapılacağından davdiyd tebliği 
makamına kaim olmak üzere key
fiyet ilAn olunur . 

Çiftehan kaplıcası açı~ 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbre~ ku~.ları • .,1 

ları Pğrılarano muztaripseniz vakıt geçirmeden Çıfte ,an 

koşunuz. .1 verir· 
Bir çok d,,ri haııtalıklarına, muannit ekv~malara şı 8 

Çifte han kaplıcasına . ~ 
S l . ·ı l b' k k"t" .. l .. "y ek dö:unötlerd:. il" ) el ıye ı e ge eo ır ço o urum er yuru er oJoı•Ol"J(till it 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce. geb~dıkt•rı rr L 
kııdınlıırın 15-20 güolülc bınyod ıo soor"" haınıle kıı Q~ 
müştür. 

Çifte han ktlplıcasının d•h•,ık· 
Radyo aktiCitesi dün yad l mevcut bütün kııı.lıcalardan 1 

sektir. ~ 
Çifte han kakhcasında . gaıiao" 

Eabnbı istirahat mükemmı>ldir . Furunu , bakkaliyesı ' ıı} 
kasabı, berberi vardır. Fiatlar mutedildir . 5512 ~t 

Tiren ücretleri yarı yarıya ter. z •ltltltdır. 

"'" ... Tf rn izli k işleri arabaları demir aks9fl'l'1.1ıdll· 
nelik tarnirab açık eksiltmeye kon birse",.. 

. k ıs1111nın .. .ıa· 
TemizJık işlerinde kullarıılan arabaların demır . tellltrıat ı--

lik tamiratı açık olarak eksiltmeye konulmuştur : lğretı t 00 
sı yirmi beş liradır· . onra sı• 

ihalesi Hazira11ın 13 üncü Perşembe Günü öğleden 5 

beşte Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 'şleri 
isteklilerin şartnarı.esini görmek üzere her gün yazı .!

111
ene ıe 

ne ve ıhale günü de iğ~tti teminat parolnrile daimi encu 12 leri ilan olunur. 
30 

__ ..-.~ 
5495 

Bor Okçu menba auyu 

Satılmaktadır• ıJe eO 
l'l aporU 

Okçu menba suyu lstanbul Şdhremanetioin teh 1 r , . bı , 
bir su olduğu tahakkuk etmiştir. . ıab trfiOb~ 

1 S hh ' 1 · ı· mideye ış Jef• o kçli suyu 1 ate e verış 1 ve.. ·ıer bir oril"' 
suJur. Muhterem mu§~*''1

8. dtf• &e 
yu içtiklerinde bir daha başka su içmayeceklerdır. ır 

komserliği Kaen'ıo ve Müdafaa 2000-2500 yeni ve 2oo-3oo kayar nnl açık olıırak eksiltmeye ko 
komserlıği adına bış saglamıt· nulmuştur. ihalesi haziranın 9 uncu pıızar günü s-ıııt on beşte belediye 
lardır. dairesinde toplanan belediye encümeninde yapılacaktır. 

Biz horçluj•uz 
lsteklılerin şartnameyi görmek özere her gün belediye yazı işleri 

kalemine ve ihale günü de yüzde yedi buçuk muvekkat teminat para· 
lariie beh diye ercümenire gelmeleri ilAn olunur 5471 24-29-2-5 

Sağlam 

Dam kiremidi 

sozl~rimizi isbat edec ılttir 5433 16-78 

1 Satış yeri: tarsus kapıda merkez 

- Birinci sayfadan arlan -

tarafıda mı eliodtn alınmak iste· 
niliyor . 

Yüksek Komiıerliğin yarı res· 
mi orğanı tanınan Lasiri gazetesi 
fraosa ağzıodan §unları söylü 
yor: 

<( Al'Bmızdaki hesaba bak•· 
rak matlubum ve zimmetim ola· 
nı görmemizi tabii bulamazsınız. 
Oodan soora mathibıtımı kapat 
manız için en iyi vesileleri ka 
rı1rlaştırı11z. İyi muamele dost 
luğu kU\'tetlendirir » · ( 1933 ) 
senuiDde Suriye ile bir akid tek
lıfinde böyle bir borçtan bıhs 
geçmemiı olsaydı bu gazeteuin 
yazılarına biç ehemmiyet vcrm~z· 
dik . Etra!fh tasrihatta bulunma· 
ıı için Cumur Hrisimizden ve 
Mthus1ar Meclisinden Mandeter 
hükumete şu suali sormalarını ri 
cı edrriz . 

" Lübnan , Franuya madde 
tea borçludur . Borçlu ise Lorç 
rerr.den çıktı ve nasıl sarfedıldi. 
Asıl mebleğ ile şimdiki mikdarı 
ue kadardır . Ve ba boı ca hangi 
mebus meclisimiz muvafakat et· 
ti ? İyi muamele dostluğu kuv 
vetlrndirine açık konuşmanın 
doıtluğu kuvv .. dendiı mui daha 
az rlrğildir . Mandalar komisyo· 
nunun bir celsesinde Fransız mu· 
rabhası Fıansanıo Suriyeden ala· 
caklı olmadığım bildirmişti. Bu 
tasrihat Fransa ile Lübnanm ma
li alakaları için de uygunmudur? 
Lübnan mOk"llefleri önünde de, 
abıetde de mutmain olmak isti· 
yorlar . 

.. ( Hlahrar) 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

Hakiki Grip ılAcını buJdum 1 Birinci sın f eczı cı CelAI Ergun 
bı yin on iki senedenberi yaptıgı ( Nevrozin ) Grip hostalığının ye
gdne ilAcıdır. Kalbe katiyen zararı yoktur. 

Baş , dit ve romatizma ve bel ağrılarını hemen kesen Ncvrozini lırr 
belde alınız. 537 25 

Eskişehrin Kurt kirflmit fab· 
rikasının son eistPm makine ve 
furunları ile yapılmış Türkiyenin 
en sağlam ve altı ay gırantili kır 
mızı dam kiretnillerl Adanada 

Ali Rıza kelle şeker 
ticarethanesinıJe ucuza satılmak-

tııı.lır. 5451 8-10 

vilayet daimi encümeninden. 
l - Ceyhan Kazası taş ve em

sali ocakların bir senelık reEımiııe 
sürülen key haddi la.yık görülmd· 
diğinden açık arl rma müJ<leti 13 
lluziran 935 gününe kadar uzatıl
mıştır. 

2- lhole 935 Hazi,·oı .ının 13 
üncü Perşembe günü snut onu 
otuzda Vıldyet Daimi Encü •nı·nin
ce yopılacakdır. 

3- lst•}klilerin şeraiti aı.lamak 
üzere her gün Mu has !bei llususi 
ye Müdürlüğürıe ve açık artırma 

gün ve saatında da yüzde yedi bu 
çull pey ak~·el~riyla VilAyet Daimt 
Hnrümenine bış vurmaları ilAn 
olunur. 

5503 31-5~10 

Adana inhisarlar baş müdürlüğün
den : 

930 ve 931 ürümünden 22denk 
te 1l19 kilo yaprak tütün 30. Mıı· 
yıs 935 den ıtibaran 21 gün müu 
<letle a~·ık artırmaya konulmuştur. 

ihale 19 llııziran Çarşnmba gü 
1 rıü saat 15 tedir. Alıcılarm bedelı 

1

1 

oıuhıımmen olan 11 l 9 kuruşun 
yüzde yedi buçuk muvakkat temi· 
nat parası 84 kuruşla Adana lnhi-

1 sarlıır idaresine uğramaları . 

5499 30~5- 10 - 16 

Seyhan defterdarhOın
dan: 

lncirl ı k köyünde 2 parçada üç 
buçuk dönüm Ç·ftlik yerile l{ııra 

anbiyoda beş dörtüm üç evl k Yı · 
lanlıdn on iki dönümlü dört po rça 

tarla keza Yılaolıdn 14-8 dönüm 
bağın yetlid~ iki hiss11si Zencirlide 
14 dönüm tarla ve İcadiye ma
hallesinde Behhllun gölü dr.nmekle 

maruf mahallin bedelleri peşhf'n 
ödenmek ırnretiJe 25-5-935 ta· 

rihinden itibaren l 5 güo oıüddetle 

müzayedeje çıkarılmış olduğundan 

10-6-935 tarıhirıe müsaJif pa
zartesi günü saat 15 de nçık ar 

tırma ile ih:ıl>ileri icra kılınaca
ğından taliplerin yüzıle 7,5 trmi· 
nat ukçalorile bir lıkte .\1ıl i Emldk 
idaresine müracaatları ilAn olunur. 

29-2- 5-9 5491 

- -----------Dişçi 

M. Nedim Yurtman 

Yeni Otel karşısında a~·tığım 

diş muoyt·nehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul t-Uiği mi 

vo teılavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşt"rilerime ozami 
teshildtı gö t• rJiğiİn gibi cuma 
günleri fukara için tedavi ve Jiş 
çekmek beleştir .5228 -~ - 1 

26-~ 

1 

Paranı! 
Boş yere h:ırcama ve harcıyacaksan yerli malı alı I 

Kirahk •" k•"~ ... ,. <>°" . 
Yeni Butd•Y P l•k i~İ Ol 1 

da mOkeaunel Y;~r ef jyl .,11 
ve bir mutbakltl ~tır . lıti~at' 
nuoa kadar kira ; f.lılidt 
0 civarda Bakk• j .J 
caat etsiDler · 

adll' tıd' 
Seyhan Dıftırdarn~ J 01:11 •1~ ~ 

k nan a .. d• ti 
Merkez 0' ıısU••, •o s çart . k ~ 6' 

17 babı Tarsu 1 ~i ,hJ '15 g . ı·r rıı o g,, ~,. 
Afem Jlarıı cı~2 1taıiroo ... UIJe 
mağzala ı t gJ6 gu r, f 
ı ·ünJe 31 Mayıs ,rtırııı:, r·' 

1. k icarı 9,,., 11· 
d..r bir sene ı H ıiron ıe eı 5 
karılm şdır. 12 t ~5 Je i11d"e 1ı'ıı 

.. Ü san n• ~ı 
şembe guo . J rio y Je • 
leceği• den ttılıJ' ~l bırlı~ '' ılJ 

k ala~ ı e ti' teminat a ç . ınürooJI 
Emlılk iıbresıoe 1.,.,. ıO 
olunur 30--'3 ... 

55()() 

1 ilftdlR : 28 16 
' 

Seyhan Defterdar ~ı~,,Je 1055 r''\' 
Abdi oğl11 i'öY b•r"1 1 ı 1!d 

· Jen 
1 

... •"" Y 
76 192 Jö: urn a.jr; .,u ~/ . .l 

d li se• na,.., .. A,. 
tarlalı rın be e ,til'' f-;T d'_ır,'..J'• 
sitlc öılenmek su~ ı5 gii"ı11r...ır 
tarı hinden itibskre ,,ırıı•t ~,dır r:,,. 

t 8 ~ll çı ,. rf1İl' ,,V' 
le ar ır n rihine çl~ Jı' 
13-6-935 tıı 15 de 8 MP 

.. .. saat 1 0şc ,. "" mbe gunu ı.. 1 ı t"' ~ şe . ·er•,. ·o• ,. 
ma ile ihıılel· rı ı 1 5 t .,,.ı ·d•'"'ı 
tol plerin yü~~ell1 Brı 14k ı O 

. l'kde ıul 1 uııt· 1 
sile b r ı "IAP o u,. 1"" 
müracaatları ı 30' :J..-' ~ 

5501 , . 

~~ 
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riJ'' 
U111u111i "''oofrfl .• .-

M. a&P""" 
söJI 111 

Adan Türk 


