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lıl' . Günün yılan hikayesi 
pd' t ltofyanın Habeşistan ile anlaşma 

eşebbüsünden vazgeçtiği söyleniyor 

~rılaşmazlığın 15 ağustosdan önce ulus· 
ar sosyetesinde konuşulacağı umuluyor 
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,~. abav81,~'nl•rın doğu Afrikaya :ıaman zaman gönderdikleri askerlerin 
t~ı~ltijı·da~ ayrılışları sırasında cafcaflı gösterişler , törenler olur ; 
~111öıııı ~ .soylevler verilir • Yukarıdaki resim , gene böyle bir " ka· 
: faıis; lıler. •: kaflesinin İtıl~a~an Af~i~aya gönderilmesi dolayJsiy 
toıterj Partısı genel sekreterı Starece nın karagömleklilere vedaını 

Yor. 

lo d 
bir ~'Yet 0 

• rı : 9 ( A.A) - uluslar 
ı 1 teı 11 • t • . , ~Yik ın talyaya karşı bır 

~·oeı 0t0 1itikası güdemiyeceği 
~la ıl aralı: aolaşılılığınıianberi 
01 lıa,Ceveııler ftalya , Habeşista· 
ıııı,hı,'?ı ettiği talıdirde uluslar 

maddesine dayanmak imkanını 
göstermektedir • 

''il . 111zamoımesinin 16 ıncı -Gerisi üçıincıi sayfada-

f, ~ilistinde faşistlik ve nazilik 

İyi haber alan cevenlere gö
re İtayan - Habeş anlaşmazlığı 
için biricik kotarma yola Roma 
ile Adisababının Fraosanın ara-

ı P;ı·-------------
'j Q~ ' 8t.indeki Yahudiler iki yıl içinde 
,~ ~e ( 1lyon elli sekiz bin lira değerin-
ı1 56 bin dönüm tarla satın aldılar 

\ ~1 1isti ·------
~ ~ n11.i 

11 
Arap partisi, gençler- tiğinden 11 milyon lira fazla it

~ 1 ~ıhf Ve faşistler gibi husu -f bal eden bir memleketin akibeti 
ı, 1 et v • 

1 ı ar e ışaret ~ kullanacak ne olur ? 
t ~ lta1t1·1· . d b' . ''al • ını azasın an ırı- Satılan arazi : 

/.'ııısı; ttllıiştir · 1933 de 5266092 lira kıyme-
~ ~İlı,1 /1de vergi la/ıs/lalı : t ı nde 149H99 dönüm arazi satılmı• 
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Havalarımız ! 
Dü~man uçaklarıoıu ıehdidi al· 

ııodadır . Bundan kurıulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerekıir. 

UN IKİNCl YIL - SAYI 3271 

1 

r ÖZTÜRKÇE 

Her gün beşsöz 
-45-

1 - Muhabir - Aylar 
Muhbir - Duymıç 

Örnekl~k : 1 - Tan gazeıesioin 

Faydall bir sağlık kurulu 
Şehrimiz Zührevi hastalıklar has
tahanesi bir çok yurtdaşların pa
rasız tedavi edildiği bir yerdir. 

Florya yapısı 
N. H. Alay 

Florya yapılıyor , Atatiirkün ir· 
desi Marmara kıym~da Türk vaıa
oınıo örneksiz güzelliklerinden biri 
oi daha dirilıiyor .. Floryada düoyu· 
oın en zengin , en büyük, en güzel 
kür lıucaklarından biri kuruluyor • 

2 

Loodra ayları bil· 
diriyor • 

2 - Gazetelerin şehir 
doymaçları vardır. 

Mukavemet - Dayanık, 
dıyanım 

Örnekler : 1 - Bu kayığın hu 
kadar yüke da-
yanığı olduğun-

dan şüpheli 

yim. 
3 - Müvezzi - Dağıtma 

2 - Tevzi - Dağıtım , 
dağılmaç 

Örnekln : 1 - Gezele dağıımaç
l"rı açıkgöz olma
lıdırlar . 

ı - Türkiye gazeçeler i 
ken.li aralarıoda, 

bir dağılım örgütü 
yapmak fikrinde· 
dirler . 

4 - Nekahet - Eyiselik 
Örnek : Bay ... Eyiselik dev· 

rini 'geçirmek üze
rine İstaobula git-
ti •. 

5 - Namzet - Aday 
Örnek : GPle<'elı: kurıılıay 

seçiminde adaylı
ğınızı koyacak mi· 
sınız ? 

Not: Gazeıemize gönderilecek· 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlıca 
ları kullanılmamasını dileriz . 

Yurtdaşlar 

Şehrimizde yurtdaşların sağlık 
işleriyle önemli bir surette çalı
şan çok değerli müesselerimiz 
den birisi de, biç şüphesiz, zühre
vi hastalıkların tedavi edildiği 

hastahanedir. Bu hastahaneyi dün 
gezen bir arkadaşımız gördüğü ve 
anladığı bilgileri şu suretle anla
tıyor: 

Haslalıô.ııe binası: 

Bina! önceden üç parçadan 
mürekkebdi. Bunlardan biıinde 

Uraylık Başhekimlik dairesi ve 
Dispanseri, Verem pavyonu ola 
rak yapılan binada Kimyahane 
ve bir de yatl\kbane kısmı vaıdı. 
Burada ayni zamanda Merk~z ka
zasında mevl'ut bulıınnn mecbu 
ri firengi muayenesine tabi hasta
lar da tedıvi edilmekte idiler. 

Bunlar geçen yıl Uraylık bina· 
sının altınd•ki dairelere taıın 
mak ve hastahanede tadilat yapı
larak burası şimdi ortadaki duvır 
yıktırılmış ve avluya kanarada ye
tiştirilen ağaç ve fidanlardan ge 
tirtilerek dikilmiş ve güzel bir 
bsbçe haline sokulmuıtur. 

Üstü yatakhane, alt kısmı mu· 
ayenehane ve laburatuvar yapıl
mıştır· Laboratuvarda büyük 
bir diyatermi (mücehhezi] vardır 
ki bu makine ile Genel kadıolar-

Hava tehlikesi kurumu- Songurlu bayanları 
na kıymetli yardımlarda 

bulunuyorlar Çarşaf ve peçeyi attılar 

Ankara : 9 ( A.A ) - Sımsu -
nun 69 köyünün tütün üretmen
leri tir toplantı yaparak. hava teb 
likesini yok etmek için tütünle· 
rinden her yıl yUzde iki bırakma 
yı kararlaştırmıılar ve bu karara 
bütün tütün üretmenlerinin uy· 
ması dileğinde bulunmuşlardır . 

Ankara : 9 ( A A ) - Hava 
tehlikesini yükseltmek içiıı mem
leket dışındaki soydaşlarımız ara· 
sında da çalışmalar başlamıştır . 

Kafesleri kaldırdılar 
-

Songurlu : 9 (A.A) - Fırka 
ve uray yöaetim kurulları ile sağ 
lık kurulu toplanarak kafeslerin 
kaldırılmaeınıu , çarşaf ve peçe 
nin kullanılmamasını kararlış
hrmıştır . 

la dışarıdan müra.:ıat edecek olan 
kadınların yumurtalık ve deri 
hastalıkları tedavi edilmektedir. 

Hastahane yirmibeş yataklıdır. 
Hastalardan beşi Uraylık tara 
fından yedirilip içirilmektedir. 
Burada hastalar içib lazım olan 
ilaçlar bulunan küçük bir eczaba· 
ne ve bir de kütüphanesi vardır. 

Hastahanenin hir uzman doktoru, 
bir idare memuru, bir katibi, bir 
basta bakıcısı, iki kadın ve bir 
rrkek hademesi ve bir kapucuıu 
vardır. 

934 Yılı haziranından 935 ha 
ziranına kadar burada 872 basta 
kadın yatırılmış ve tedavi edil 
mişlerdi. 

Bugün haatahincde oobiri ge
nci ev kadınlarından olmak üzere 
on iki hasta kadın bulunııı akta 
ve tedavı edilmektedirler. 

Genel ev kııdıoları: Oturduk· 
ları evler hastahaneye yakın ol
ması dolayısiyle haftada cumar
teai ve ulı günleri olmak üzere 
çok sıkı bir muayerıeden geçiril
mekte ve haıtalıkları görülenler 
hastahaneye yatırılmaktadır. 

Bunlardan boşka vrsikasız 
olarak dışuıda gizli fubş yapar 
ken yakalar.an kadınlar da mua
yene edilmekte ve hasta olanları 
- Gerisi ikincl sayfada -

Ekonomi Bakanımız 

Dost Rusyaya Türkle
rin selamını götürdü 

...... ~ 
lstanbul : 9 ( A.A ) Sovyet 

Rusyaya Türkiyenin sevgilerini 
ekonomi bakanı Gelal Bayar ha· 
reketinden evvel aşağıdıki diyevi 
vermiştir . 

Florya yapısı bir yaz şehri ola· 
rak İsıanbulo ıaınamlıyacaktır . İs
ıanbula boıtazda yazı geçirmek, Ada
da çiçek bayramı yapmak için belkı 
uzun zaman daha yabancı gelmiye
cekıir. Belki bunlar için , htanbul
da yapı, oıel, gazino, lokanta, giılip 
gelme işlerinin ucuzlamasını, düzel· 
mesioi ve gü?.elleşmeRini beklemek 
lazım gelecektir . 

Fakat Florya büyte değildir . 
Florya yeni yapılıyor . l•'loryada o• 
ıel , gazino , lokanta , ev, bahçe her 
şey yeni olacak, trenler ve vapurlar, 

dışardan geıirecekleri yolcularını do~
rııca Floryaya çıkarabileceklerdir. 

Floryada; güneş , kum, kır, de· 
niz, giil, av, her şey önürde~•izdir . 
lç ve dışardan ,etenler Floryada 
keodıleriude olmıyan bir şeyi, dün
yanın en zengin tabiat parçalarından 
birini bulacaklardır : 

A - J!'lorya kıyıları ılık güney 
rüzgôrlarıoa açık, sert kuzay rüıj!iir· 

!arına hafif ıepeçiklerle kapalıdır . 
B- I<Jorya Marmara ıkliminde, 

Akdeniz ıklimi ile Karadeniz ıklimi 
arasında, ve bu iki ıklim eıkilerio 
ıam birbirini deı!;iştirdigi ookıadadır. 
iklim ne •ırak ne de •Oğuktur. Flnr• 
yada gece gündüz ara•ında sıcaklık 
farkları yoktur, uzun zamanda pek 
azdır . 

C- Akdeniz plajlarından kuzay 
riizgirlarına karşı olanlar da rüzgarla 
su .,~aklıj!ı ara'1nda •ıhhat için fa}· 
dalı olmıyan 8H'aklık farkları güney 
rüzuiirlarına kar•ı olanlarda da bu-. .. , 
nun tam t~r"i vardır. 

D- Karadeniz pl!ljlarında ktir 
ıııev,iıui eıı çok kırk gün kadar Ü· 
rer. Bu ın~vsimdt>o önı·e veya on• 
ra, giiodüz ve geçe arasında sıcaklık 

farkları ı;okıur. 
Floryada kür meveimi nomal 

olarak haziranın on beşinde haşlar 
a~uMtos sonuna kadar sürer. 

E Akdeniz plajlarında güne~ 
kürlerı ancak sabahın oekizine kadar 
yapılabilir. Akşamları ıh ancak heı· 
ten "onra lıaşlar . Fluryada ı:üuct 
kiirleri güodı· {'n sıcak dört •aatıeo 
başka güneşin doi!rluıtu '3allrn bat· 
ıığı saate kadar yapılabilir. 

F - 1''1orya çok büyüktür. Kı
yısında iyi düzenlenmek şarıiyle lıir 
buçuk kiloıııNredeo uzun kumsal· 
lı!lı ,'orkasıoıla da Kii~iik Çekmecr 
gölünü , ıarım mektebinin büyük 
aj!aç bölge•ini. Yeşilkiiyü içine alau 
her Hirlü hayıodırlık işlerine elveri~· 
li koçamau bir yapı alam vardır • ı1 ollıiı u umetinın manda- olmasına mukabil bu yıl 8378000 

''la ıu Yoııuıı. verdiği rapo· -Gerisi dördıincıi sayfada- lskenderiyedeki:kardeşlerimiz 
ilk topladıkl:ırı 240 Mısır liuııf""'-------------, nı Türk bava kurumu merkezine 

~ 1931 ~•lüınat vardır : 
ı e ılı ve · h ·ı· b"t ,1 hıııl rgı ta aı atı u -

r• 11 nk, karı laLmindeo çok da Hava kurumu göndermiılerdir. Yabancı ülkelı:rde· 

Bu karardan bayanlarda çok 
sevinmişler ve Parti evine gele 
rek sevinç duygularını göstermiş
ler peçe ve çarşaflarını atarak 
gezmeğe başlamışlardır . 

Elçimiz Zekai Mosko-
vaya vardı 

Moskova : 9 (A.A) - Türki
ye Büyük Elçisi Zekai Apaydın 
bugün Moskovaya gelmiştir . 

Büyük dost memlekete git 
mekteo duyduğum sevinç çok de 
rindir . Sovyet ulusuna Türkiye
niıı saygılarını eriştirectğim . Bi
liyorsunuz ki sanayi alanında Sov
yetlerle yaptığımız emek bir !iği 
sonlarda çok güzel sonunclar ver
miıtir . 15 senedenb~ri bu büyük 
komşularımızla her vakıf artan 

~bir dostluk ve çalışma birliği yü 
rüttük . Bunuu ekooomsal alanda 
beliımeleride çok verimli olmuş· 
tur . Yeni kallıınma planımızda 
Sovyetlerle ayni şekilde elbirliği 
rdectğimize işkil yoktur. Sovyetle 
rin ekonomsal alandaki büyük ba
şarıklarını yerinde ve yakından 
görebileceğim için çok seviniyo· 
rum . Ayni kalkınma yolunda yü 
rüyen uluslarımız bu tanışış ve an 
laşışlardaı. her halde eyi:sonunç- 1 
!ar börecektir. Türkiyeden şim
diden birleşik Cumarluklara ve 
onların sayın yöoelgerlerine son
suz sevgiler yollaıım . 

G - floryaoııı lıoş , agaçlı ve 
agaçlanmajta çok elverişli bir topragı 
ve bir ıalıiaıı vardır . lyi bir al!açla· 
ma Floryada çok yakııı zamanda 
zen!!:İn bir ormarı Lölıresi yaratabilir. 
Bu bölge Floryayı, lıir çok plaj:şelıir 
!erinin belli başlı eksikliğiodeo , ay· 
oı zamanda sihhaı için faydalı olmı· 
yan kuraklıj!ıodan kurtarabilir . 

lı ' 1 ı! 'ıı~ ?la11 l ~ ınuştur . Mali sene 
' l 1 dıı.~1,rı 3 

tıısaıı 1934 den sene 

~;• ltıtıh 1 ıııayıs 1935 tarihine 
~6S5F 1 ~ınm,.ıı varidat olan 
•ı~ lir, 1 ıstia lirası yerine 53 
\ ~I labsil •dilmiş bu su· 

ta, ttıayıs 193 • 
i~,1 '•ruf , - . 5 de bülııime-
ıı,~ 1 rı 1 . 1 tnış oldıığu para 

'1;
1 

oıtııu llıılyoo 660 bin liraya 
1 ıG,k ~U ... 1 ~.ulır · Fazlalık başlıca 

ı ı 'lı"' "''u ı· 
q "'da 1 • !manlar ve bah-

~ı,;••ı 1 lt~k'o llluştur . Otomobıl 
l ı ~ ıreJe . . l . • 
ılık~. h rı ı e vugı ve a 
~uı va,;

1

1

1 
labmiui g•çen bir 

~ı, : kiL,iı . 
~ t 1 ı.lıtkeu • tülün, mabkemr-
1 ı.1Qd~ 0 tdr ve muhacirlerin 
ı -eıı· e ı · ''d 1 b1 1 g• ır artmıştır . 
Q ~ ~· ş 1 k b 

1
1 l •~ruı a arma tapu ge 

t•'b l:ııijı ..... 
ı 'ı; ııırn 0 k .. ş ur . Bu gosteıı 

'rıı,~ •aı 141 u Vaziyet arızidır 
t lı • tııaı 01oınobil ~ alışı ve 
ıı ,, ger 
\'İr ~a 1 d ırıne barekttleri 
•. • tı 1 aı d 

~ • i ~13 a azalacaktır . 
'ıa 111 aıa11 de 11268795 lira 
·~9 ~ 1 ktı· 0 

l934 de 15420000 
ı s 1 .ırbı .1 . 
'ılı '"'~ • ı ırac.ıın ıs• 

' ı" · "~a ltı.ıi b n 442000(t iiraya 
ayd, lliyor lb·aç d 

Şehrimizde üye 
yazılmasına devam 

olunuyor 

Hava tehlikesini bilenler ku-

rumuoa dün de aşığıda adları 

yazılı yurdseverler üye yızılmış
lard ır : 

Keresteci Mehmcd Ali oğlu 

1 Mustafa 20 , Ki eç tedmeri Av· 

ni ve tşi 40 , Tuhafiyeci Os 

man toparlak 20 , Hurdavatcı 

İsmai Hakkı 20 , Hazır kundu
racı Selim Akgül ve Salıh İnan 
20 , Hefail Levi , Fahri Özaltuo, 

Hamdı ve Muharrtm , Mebmed 
Ali Soydan , Kamil Gülmrn , 
Mebmed Emin , Hac . Halil ve 

Abdurrahman , Halil Naci ve 
Mabmud Kemal otuzar , Sabri 
Güvrrl'İn ve Naci Gügercin ikin 

ci keıe yirmişer vo Maoifatu 
racı İhsan Acemi ıkinci kere 
otuzar lira vermişlerdir . 

-------------------~ 

ki yurtdaşlarımızın gösteı dikleri 
duyganlık derin bir ilgi ile karıı
lınmıştır . 

Çankırı : 9 ( A.A ) -İşyarlar 
aylıklarından yüzde ikisini , çif· 
çiler de ürünleriniıı yüzde birini 
hava kurumuna vermeği yüken· 
mişlcrdir . 

Mucurda 
Atatürk heykeli 

törenle dikilecek 
Mucur: 10 (A.A) - Mucurdı 

Mucurlu bir Türk ustasının yap· 
tığı Atatürk büstünü açılış tö 
ıeoi 14 temmuz pazar günü yapı 
ı.raktır. Törene Mucur balkı şim 
diden büyük i!giyle hazır !anmak
tadır. 

Şibin Karahisardan çıkarı· 
lan yumurtalar 

Şıbiu Kuabisar: 10 (A.A) 
Geçen haziran ayı içinde 215 san-

1 dık yumurta, 150 kilo balmumu 
dış pazarlara yollanmıştır . 1 

~-~~-.... ··----~~-
Türk kadını 

Her alanda ilerliyor 

Bir Alman resim ve klişe 
kumpanyasının seıvısı arasında 
"Türk kadını ilHliyor,, başlığı al 
tında Uşak ceza hak yeri üyeliği 
ne atanan Bayan Münirenin şu 
resmi vardır . Türk kadınının 

her alanda gösterdiği ilerlemenin 
bütün dünyaya yayılması demek 
olan bu hadise, lehimize çok gü· 
zel bir reklam sayılabilir 

Oiyarbekir şehir pla
nını Yansan yapacak 

Başbakan ismet İnönü Diyar 
bekirde bulundukları zaman ~Di· 
yarbekir şehrinin planını yapmak 
üzere Profesör Yansenin Diyar
bekire davet edilmesini şarbaydan 
dilemişlerdir . Pek yakın bir za
manda büyük bir umran baya-tına 
kavuşması muhakkak olan Diyar 
bekir şehrinin planını Yansen gi · 
bi dünyaca tanınmış bir mübendi-

H- Kiiçük Çekmec~ gölü Flor· 
yapı çevreeinio içindedir , Çekmece 
gölü deniz sporları Vft ızöl avcılık· 
için elverilişli )'erdir . 

İsıanbul bir dı'niz ~ehri ol
duğu halde şimdiye kadar İstanbul· 
da deniz sporlarınıo çoj\almaması , 
deniz •poılarına heveb etmemeleri 
lstaobulda güvenli deniz sporları ya· 
pılacak bu gölün kullanılmaınısıodo, 
deniz ;porları bilha.-a kürek dalgası 
az , akıntısız sular i~ter , Çekmece 
gölü biiyle bir yerdir . 

- Gerisi ılçıincıi sayfada ·-

se yaptırmak elbetteki her bıkım· 
dan ,arımız için faydalı olacaktır. 

Şnbay , Yansene bir telgraf 
vererek , kendisini Diyarbekire 
davet etmaye karar veıilmi tir. 

Bu yıl içinde , treu ve elek
trik gibi iki büyük medeni vasıta· 
ya kavuşacak olan Diyarbekir , 
Yansenin yapacığı plan dairesin· 
de yeniliğe ve güzelliğe doğruda 
ilerleyecektir 

- Dlyarbeklr 
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Antepli Ahme~c 

. dtO 11«' 

suretle kaçtı ve oas• 

l'firk öSzü 

İyi bir aynlma .. Şehir Duyukları 
İzmir E. M. M. mezunlarından 
Rasim Giray'a 

l lstanbul h·•pishrınes•n 1 

--------------------------------~~--- ynkaland• 

Uraylığın yardımlaır 1 Şehirde Bölge pazarlan Bir soblakii~ euçu•d~:; lnaan lıer sevdiği teyden ayr•
lırken her halde bir ocı duyar . 
Halızaııoda ıe-.Ji~ile geçirdiği ha
yat bir sinema şeridi balind~. tit 
rek bir siya a)tanda canlanır ve 
akar.O zaman dudaklarından « ay
rahyorum » kelimeleri dökülür. 

Bir genç,tahsil kursunu bitiri
yor. Hayatmm çocukluk ve ilk 
_rnçlık devirlerini en temiz , eo 
uf ve en bth duygular içinde ku 
oağanda geçirdiği yuv111na bakar, 
Hatırasını yoklar, gözünün önün
de eôi ve yeni miiıelsel intiba larm 
"tayftan geçer, O, genç acı içeri -
ıin4edir. Ve kafasında bir takım 
eorgular burkulur : 

-Niçin ıynlıyorum? .• 
-Nereye gideceğim ? . 

Ac~ba bu soru ( sual ) lara ya
banca kalaıı veya onlara karıılık 
wremiyen bir müfekkire var mı 
dır? •. Heıyır •.. Müteaui terbiyesini 
'lkinal eden bir gencin kafaıtnJa 
bet•ı bu Sorulardan evvel kartılık
ları hazırlanmııtır . Çünkü o, ha· 
yatta okula ( mektep ) r.ın rolünü 
biliyor, o, biliyor ki: lnHn baya 
knı,aoa ve babadan geçen itiyat
lar, (içgüdü) sevki tabığler tanzim 
etm'yor . lnıan hayatını eosyate 
(cemiyet) hazırhyor • lnaaot tah 
•İA', ROJSal iuhmlar terkip eıtiyor. 
Okula ise Türk ıoıyetosinde, soı-
7etenin iııediğine göre iolllniğ 
ph•iyetin teılul işini üzerine al
mııtar. Okula ıoıyetede , o sosye
tenin dtişanüttioün , duyuşunun , 
lbllllfıoıo ve idealinin top olduğu 
1ardir. Genç o duyuşla, o inanışla 
Te o ideallerle hayata hazırlaomıı -
o:llr. ()kuladan ayrıh7or. 

.., .. ı ıit b6ltimll bu cüs'ii tama 
halledilmesi ve ereAine eriştiril-

mesi lbımgelen bir sav (dava)ve· 
riyor. Bo ıav: bir yGkümdür. 

Qiia\it•m o,JUktimtl bsıaracak 
.atıla ve asla nankör olmıyan ıoı· 
yetede onun emeğine mütekabilen 
hak \'erecektir. 

ll11kiki insan sosyal yükümü 
İçin ve o yükümü ereceğine eriş
tirmt:k İçin butün kudretlerini, kal
bini , fikrini ve mevcudiyetini en 
iyi ve yarar ( fayda ) h bir şekilde 
kullanır. Yükümüıı sosyetlik anlam 
( mana ) ırıı bilen hakiki insan 
elb~tte kendi vazif Peini bilır . Onu 
omuzuna alan her Türk genci ,ken
dilerini yetiştiren büyüklerinden, 
yüküm için sarsılmaz kudret vı~ 
imarı; en geniş mıkyasta malzeme 
ve mt-tot almaştır. 

Bütün mantıkımızlu ve bütün 
hissimizi~ inanmalıyız ki : Büyük 
idealler için, büyük erekler için 

çok büyük azim ve iradeye ve bun-, 
lar kadar da yüksek çolış11•aya 1 

ihtiyaç vardar . 
Bu azim ve iradeyi, feragatkdr 

çalaımanm tevazu ve sükünetlo va
zifeye ruh, fikir hasretmenin zev 
kioi ve yüceliğini okula verir. 

* * • 
Ey kendi kendine: " ayrılıyo· 

rom, gidiyorum " diyen g .. açl.. İşte 
sen ... işte hayat.. işte kııJretin ... 
işte sen berrak ( ulusçuluğunla) 
(milliyetinle), en harar tli ulusal 
moral < millt ahlAk ) ve aıı'anenle 
boş haşa, şuurla yoşomağa g:di 
yorsun .. işte sen istıkbal ufukla
randa pempe (ecirler , pemp.., şa 

faklar yara\mağa gidiyorsun .. Sen 
eeni hazırlıyana mesut edı c .. ksin. 

Hayır ! . Hayır 1. 
Ne ayrıltyoraun ve ne gidiyo·

sun. llt r yerd~ her zaman Türk 
ulusunun kucağında ' her yerde 
her zaman onların sevgisi içinde, 
her yerde her zaman yurduyun ve 
ulusunun sıcaklığı içindesin. Mee'
utson . bahtiyarım ... 

Şakir Atilla 
Not: -Birincilikle mezun olduğunu öğ· 

rendim. Gökeüm sevinçle kabardı • 
Bu baıımmıo ( muvaffakıyet ) d~o 
dolayı eeni candan tebrik ederim . 

Ş. A. 

Faydalı bir sağhk kurulu 
-Birinci sayfadan artan -

U.talaıaeye yıurılmıktadır. 
8o filti kadınJarı komisyon 

tarafında• biriaci def111oda naıi 
hıt veriferek ba kötii yolda yü · 
tllmemıMrl htenmekte ve ikinc! 
tfefa yalıalandığa takdirde eline 
bir ~uika v.rilerelc ıeoel evlere 
gönderilmektedirler. 

Yine bunlerdan baıka z&bre 
YI Uetılılslara tutulup da parale· 
"n otmadığındaa keadilerhai teda
vi ~ctfremiyea tcadıwlard•n bura
ya mlracaat edealer de haataha· 
aeye yatırılır ye teclaYİ edılirler. 

Bunlardan bııka köy ve ilce
lerden plan hHtılır d\ vardır ki 
Memleket h11tabaoeıinde zObre
vl •e cild bastalıklaıı pavyc•na 
buhmmadifnidan yine b11fa.eta
ba11ede tedı'1 edilirler. 

Burada geçen hazirana kadar 
yapdmakta olan firtngi tedavisi 
llelediyenin altındalci diıpaaaere 
Mfıom•fb. 

80111 ltunıı da mflr8Cllat eden 
fin•gililae ,.dımecfitinden il-

1-w1hk t.lt~e•e konalaa taMieat· 
~in m&aaaip hir feriode ha 

y8k bir dil'paa1t1r açılatak •• ba· 
rllclt stdareyi, cild v• tett .... haı

'1ılıkl•n tedavi edilecektir. 
BMftitıiaaınia utJman doktora 

Cevat, b-Uralarclaki baltalara bak
'bj1 gabi baftia4a kachnlıra Çar
p.ltll ,enü Ye er~letl de Per
jedbe gil•I Uraylık ditpn•~rin 
der- muayene ermektedir. Doktor, 

iier ,anler laııt•la•aede bulua

'1tıder. 

Yulcartda, hastahanede bir er
kek had•meoin bulundurulduğu 
yazılmıotır. Bu hademenin ödtvi 
hıstıhanenin içerisine kapusu 
bulunmayan ve genel tvler yönü 
ae bir tek k•pusu bulunan iki 
odalı bir korunma yeri açılm•şhr. 

Burada hademenin nezareti altın 

da Geael rvlrre girip çıkan er 
keklere ( Poflatik - korunma ) 
tedbirleri bedava olarak yapıl 
makta ve kendilerine koıu ı ma 
tedbirleri anlatılmaktadır. 

Y alaız esefte söyliyclim ki 
ıırf balkan koruomaaı için açalan 
bu yere ancak onda bir kiti uğ
ramakta ve diğt'rleri iıtifade rt
memektedirler. Halbu ki bu yer 
sabahleyin taat yediden gecenin 
yirmi üç~oe kıdar açık olup bü 
t&n korunma ilaçları bedava olı· 
rak bulandurulmaktadırlar . 

Genel evlerde de her ludıoın 
k1ryolı&M11n bıoucunda korunma 
levhılen ve bir de İliç dolabı bu 
lundurulmakta dır. 

Şimdiye kıdar hatttahınede 

boloaaa lradıaları görmek ve ko
nuımık içia divarları ve kapu· 
ları beç•kla delmek, peı c .. releri 
taılamalc, mektub g6oderip al 
mak ıibi k6tü gönaelderiu, zabı· 
taaıa da yardrmiyle tamamen ö · 
aloe geçil mittir. 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

Üç ayda 2264 hasta ne hapse mahkum olao ti döıC 
Al t ec• ' ı. 

d"ld" S •ı b •• d b 1 k tüccarlaraodan ıme ,..,,,..., muayene e 1 1 ergı er ugun en aş ıyara ay kadar evvel lstanbul•ı.~;.ı,.1 
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ran aylan içinde şehıimiz uraylık lıapisbanesioe koom ı.aıııf' 
dispınıtrine 2254 basta baş vur -----•- _.. ____ .... Fakat Necati , bıpl• 
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muş bunlardan 1856 ı;ıına bedeva Uraylak Eacümeoince şehrin vakta kadar aatabıleccklerdir . girdiği güodenberl kaçtll•~çi• dt 
ilaç verilmiş, 393 mantal«a içı ve türlü yeri :>rinde her gün hir er Sergiler şu günlrrde ve fU nhıe koymuş ve buoUP 
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.dt' st-rgı açı ınasıoın t'nen< ıgrnı ynz· yerde açıleca ıır : 1 • 

1 t 1 1 d . i bapıe Lif ere ya ıramış ar ır mıştık . Ahmet Necat , d·• • 
Yine bu aylar içinde 128 fakir Pe ı şenbe kömür pazarı' Cu- k , ·n t••• ~ 

1505 Bugii ıı d t n b11 ı: lıyarak ve her ma Kaışıyakada ' Cumartesi Buğ dışın çıkma ıçı eulb h 
memleketlerine gönderilmiş. 1 k kız tarafı r dan F'atıb ,ç---" gün şelırin h·r yerinde a•·ı aca d d p Ku k'' ıırr-· çiç.-k ' 133 tifo aşısı yapılm •ş, ;. ay pazarı n a ' azar ru op . d b. dav• 1' 

667 k k ld " olan bu s ... gilcule et ve yakacak· rüıle, Pazartesi Debboy meydanın mabkf"meıın e u 1 ak 8' 
öpe ö uriilmüalu r · dan mııda sebze vesai r Jı ,. , tüılü ve bu davaya bakı 111 • ..., bit Jıl 

Bu aylar içinde 122 doğum, da , ~alı .E ki iste&yooda ve Çar- -k ndl• ., 
eşya satılacaktır . l .. .. K l' k d d altı gün evvel de e b._t,,eı-343 ölüm vakası kaydedilmiş ve şan >a guon e e · apısın a ır . b 1111 • ~•• 

6 f ·ı. hl Toptan sebze satışı önceden darma ile bera er . 11tkP"' 
11 çi tin nıııa arı kıy lmıştır · DeLboy meydanında kurulması .. d .1 . f Necatı, 111 bil 

Kayıtları Yaptl'lm'yan l do,,.um- oldnğu gibi yine eski yerinde yı- k l 1 . . b. gon eıı mış ır. d ~ 1..ık• -a" 
ıs arar eştırı an pazar ynınıo ır ıgı .,. .-" 

lar bunun irin•le deaildır . r.i bayven pırze rının yanında olup k l k k L 1 ye gidrrken tanı ... ol''-afl 
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• karar mucibince burada sabahın ço semt ere ço uza u uoma kıdıoın oturduğu c. de kJP'."'' 
saat altısına kadar toptan Slllış sı ve bu civarda oturanların yekli ist"miş vr: bu surl'tle Ablll't ~~ Bir ay içinde 

168 türlü vaka oldu 
Geçen Hazirau ayı içinde m~t kez 

ve merkı-ze bağlı köy ve kamun 
lardı teş ve ııopa ile 140, bıçakla 
10, silahla 2 yaralıma , 2 aıa 

ba altında k11lm•k, 1 beyni'! kan 
hücumu, l bayvaudan düş r rek ve 

4 •uda boğulma suıeıile ölüm, 
2 çocuk ~irletme , 6 kız kirlet 
me ki 168 zabıta vukuatı kayde· 
dilmiıtir . 

Memleket hastahane 
sine bir uzman atandı 

Şehrimiz memleket hastaha· 
neı:ıi kulak, boğaz ve burun uz· 
manlığma süet binbaşı doktorlu
ğundan tekaüt olmuş Reşad atan 
mıştır . 

Evkaf dairesi 
--

Çarşıdaki dükkanla -
rını niçin bir biçime 

koymuyor? 
•• a •• • 

Çarııdalci dü~ kan ve mağaza· 

ların önlerine serpme sıva ve üst· 
lerioe de korkuluk yapıldığı , talı 
ta ve diğer kısımlarının koyu ku, 
ıuni reokteki boya ile boyaaarak 
güzel bir ıelde konulduğu kıvan'; 
la gö ülmekt~dir . 

Fatak bunların arasında evka
fa iit mağaza ve dükkanların ba 
li eski durumunu korumakta ol· 
duğu ve bu yöudeo çarıınıa tek 
lini bozd&1ğu görülmektedir . 

Evkaf direktörlüğünün de 
bunları ötekilere benzetmui uy
gun olur . 

Eski izerler uzmanı 
Kepi 

Eski izerlf:r uzmanlarından 

Kepi, şehrimize gf imiş ve dün 
Müzede incelemtlerde bulunmuı· 

tur . 
Bugün Müze Dırektöıü Yal 

maa Yalgın la birlikie Cey.bao ır
maiınıo içinde bulunduğunu yaz 
dıtımız Eıt bskanlarından birine 
ai -1 ilah.utma heykl'li gözden ge 
çir"cek ve oradan da Mareşa gi 
deceklerdir . 

Sıtma sağhk işyarhğı 

Sıtma mücadele ~ur .. uooda kızan 
mıı olan Mehmet şehrimiz sıtma 

mllcıddesi sığlık işyar lığına ahn 
mııtır . 

Söz rıttığından 

Benzinci Ahmet Sezai oğlu 
Muharrem ad111<la birisiııio Beşir 
kızı Sabihayı ıö~ attığı tikayet 
edılmi~ ve Muharrem yakal .. ı a 
rak tahkikata baş'anmııtır. 

yapılacağından ve burada sebze nu d 9 pek az bulunıJuğu rı dan bu · muvaffak olmu§tur · .,,.ı •fi 
lcrini satamıyaolar bunları aşağı rada kuı ulacak pazar yerinin kum· cati, kaçmadan b~r gO~etittl'if I 
da semtleı ioi yazd ığımız semtler lukda kuıulması için uraylık za nadan dört yii~ lır• 
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deki sergilerde ister toplan, ister bı ta dırektöılüğüoce Şarbaylığa baş hapisbanedekı bOtil ç.tokl 
perakende suretile ve ist~dıkleri vurulacağı haber alınmıştır . dııarıya çıkartmııtı · b•Pi~ 

sonra da OıkOdard•:ır ..,-ı)' 
arkadaıı Mahmud~ JaPd•'_. ,ı 
göndermi§tir. fatıb re bll fil Dünkü hava 

Bütün gün bulutlu ve 
fırtı nah geçli. 

Dün bütün gün şehrimizde ha
va bulutlu gt:çmiş ve esen knv 
vetli r üzgar<lan bütüo şehir toz 
içHisiode kalmıştır. 

Akşama doğru bava tama 
men karaı mış ise de gazı t• miz 
çıktığı saatP. kadar çok hafıf S 0 r 

pinti olmuş ise de isteoilea yağ· 
mur yağmamıştır. 

Dağlık kısımlara yağmur yağ

dığı zannolunuyor. 

Şoförler okusun 
-------

Fazla müşteri bindiren şo
förler ct•zaya çarpıld ılar. 

- ......---

Bozı şoförlerin . hillı o sso küy· 
le re gidip golen kamyon şoför )eri
nin fılzlo para kuz1nmnk hırsile 
müşte r ilerin cauhrını 1ı : ~·ı1 suya· 
rnk kamyon İ çe risine lı u cldinden 

fazla müşteri almakla kol nıyeru k 
üstüne ve ~·amı·rluğtıno hıl • koılın, 

erk.,k ve çocuk b ı ndirılıkleri ve bu 
yiizıl en epeyce acıklı hu lis ·ler ~·ık
tıf{ı henüz unutulmamış olsa ge· 
rektir . 

işte köyler arıısındn ko myoııla 
gidip gelmekte olan şofö r Kara 
Mı>lımet oğlu llasan, Koço Ali ve 
Melıımt oğlu Melımedin, uroyl ğın 
verdiği tenhih1eı e rağme ı yuka
rıılo yozılığımız şekild '3 krımyon 

ların üstüne ve ça murlııklarıml 
adam biııdird•kleri görülmüş ve 
buııların her biri buhz yirmi be
şer l .ra p1ra cezas· ltJ c •z ıl-ındırıl 
mışl rı rdır . 

Tarsus v.e Mersinde 

Arabacılar müşterile
rinden fazla para 

ahyorlarrnış 
., .. 

Okurlırımızdan aldığımız mek 
toplarda Tarsus ve Mersinde ara
bacıların mlltterilerinden tarife 
den fazla paıa aldıklaıı tiliayet 
edilmektedir . 

Hu iki alakalı şarbayın Lu 
mt'seleye önem veıecrkleriui bek

liyoruz . ---, 
Yarın 

S chzA ye tşya sergisi karşıya 
kada açılacak ve ak şama kacfar 
SÜıtC ktir . 

Manifaturacı Ali 

ihtisasta sorguya çekil· 
dikten sonra bırakıldı --B ·destanda manifaturacılık 
)&pan Alinin mağazqsında 376 
metre kaçak ipekli ile on dört 
kaçak ipek kum~ş buluoduğu ve 
bunların alınarak suçlu ile bera 
ber ihtisas hak yerine verildik
lerini dü rı yazmıştık . 

Suçlu Ali , sorguya çekildiğin· 
d kaçak olduğu iddi.ı oluuan bu 
ipeklı kumaılara ,.e ku§akları muh · 
telif tecimerlerden aldığıoı söyle 
miş ve bir çok gümrük makbuz 
lan göstererek bu kumaşların 

gümrükten satın aldığıuı isbat ede 
crğini söylemiştir . 

Hak yerince suçlunun söyledi
ği sözl c- rin doğı u olup olmadığı 
nıo tab ı:. kik edlimeai ve mubbı 
rin mıthkem .. ye göoderilmu; 
onanmış ve suçlu ötey güo seı b st 
bırakılmııtır . 

Ötey gün akşam üzeri geç va 
kıtta Alinin hağıod11 yeni bir aıaı 
tırma daha yapılmış ve kullanılmı
yao otuz metıe derinliğind r ki bir 
kuyunun içindte o ı bir top olmak 
üzere 233 m~tre ip t kli kumaı 
buluamuş ve ılı r mıştır . 

İpeklı kumaşlarla Ali , düo geç 
vakıtta Defterdarlığa ve oradan dı 
ihtisas bak yerıne gönd~rilmiştir. 
Ali , polısde yap lın sorguda bu 
kumaşların keııdioi çckemey f' nler 
tarafındın bu kuyuya atılıfığını 

ve bu suretle intikam alınmak için 
soora<lan da ibbaıatta bulunuldu. 
ğunu söylemiştir , 

Bacanağı tarafından u lmmış 

Eski iıtiııyon mıotakuınd o
turan Ramızao oğlu .Mthmrt a· 
duıda birisı polise baş vurarak 
bacanağı Ali oğlu Hasan tarafın· 
dan evininin kilidi kırılmak su
retiyle dört tabak, iki havlu, bir 
entari, iki gömlek ve bir kilimi· 
nin çalın l ığını şikayet ttaıesı ü
zeıinc tahkikuta başlanmııtır. 

Döğüp yaralamışlar 

Ş eyh Mudafa malullesiad e o 
turarı Mehmet oğlu Mahmu la 
kardeşi Mehmet bi; kavga sooua
cla Mehmet oğlu Mahmndu dö -
ğüp teşla da başından yaraladık
larından yakalanmışlardır. 

İki et kaçakcısı 
Kanara dış nda hayvan kese· 

ıek et kıçakcılığı yapan Şahan 
ad ında birisı elli ve 1\fust fa adlı 
bir başkası da oıuz lira para cc
zısile cr zılandıralmı~ lardır . 

mandanı Özdeınirle pQ'fı '' ıi~. 
geçlll1 .. tıı""' 

üzerine faaliyete it•ot•r 
yet kaçak mabkOlll D 

yakalanmııtır . ooıliJ .,, 
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111 

ır uzlaıma elde et 
'-•n ekte bulunduğu bak-

ç "errniıtir 
bi" 

1 

~1~11 karahisarda 

ki,~tası 
~ ~rabiıar : 10 (A A) 
"lke~~ 14 de Kızılay üye· 

,. '-tı1 
1
: ~ toplınarak ku · 

ft.ftt g lır getirmek duygu· 
,.,_I 11111 A w •• 
~·Pi 111

18 
gustos ayı ıçın 

tde. ~· "e hafta 110nunda 
•dı ır kurul tarafından 
· Da bir .. 
ıçi, b' IDUtJamere ya 

1
' Proiram onaylan 

o ~~~ 
"1•hlara fidan 

lı... ~· 
~~:ıo 
"'tk (A.A) - Fitlan ye· 

, 1 l>~aeı~. olarak b~lka 
l' ı,,d Ddıııne İf tdınen 

L.."' ,1, :n Muğlalı Mehmed 
~ lıiQ(J 8 babçuinden halka 
''ı,ıı ' 11 fazla uma çubu· 

~•it : kı~ar şekerpare , 
~ .. ~b~eıuli erik , kaysi 

1 rn"yva l'ğaçlart da-

Florya yapısı 
-Birinci sayfadan arları -

Çekmece gölünde, ördek, batak· 
lak kısımlarında suculluğu ve bütün 
gölde tatlı m balıkları avcılığı ya-
pılır · ., 

1 - Florya karasıoıla; Yeşilköy, 
Büyük Çekmeci', Anbarh, Aogurya'· 
ya kadar olan geniş çevrede bıldır· 
cıo, üveyik, Büyük Çekm~ce gölü ta· 
rafmda yaban kazı, terkosa doğru 

ilerleyen ormanlık mmtakada bol tav· 
§an, çulluk avları yapılır . Ve bu 
bölge bıldırcm, çulluk avları bakı

mmdan dünyanın en zengin tanom· 
mış av bölgelerıoden biridir . 

J - Florya'nın iç kısmı at ve 
kara sporları için çok elvnişlidir • 
Bu sporlar en kolay olarak bu kı· 
sımda yerleştirilebilir . İsranbulun 
atlı s11oru, Bakır köyündt>ki koşu 

yeri ile beraber buraya getirilebilir. 
İyi bir spor örgütü .Florya'da; 

kara, deniz sporlarını, avcıhga, bini· 
ciliği sa~hyabilir, Bu suretle .Florya 
bir mevsim sporları bölgesi haline 
de sokulabilir. 

FJorya yapısı ile İstanbul orayı 
bir anlayış smacma girmit oluyor. 
Urayı bu yapıda hiç birşeyin eksik, 
çirkin veya fena olıışunu hakla ola· 
rak sebeblendiremn. Hrtada ne yı
kılacak evler, ne de spekülasvonlar· 
la değerleri artırılmış arsalar yardır. 

Dünyanın en zengin, en güzel 
bir tabiat parçası Florya yapısında 
urayhğm elindedir. 

Florya; Kızıhoprak - Bostancı 
yapısma benzememelidir. FJorya'yı 

Taksim, Ayaspaşıı, Cihangir anlayışı 
yapmamahdır. 

N. H. ATAY 

Safranboluda yapılan fay
dah işler • 

Safranbolu : 11 ( A.A ) - Ka · 
zaya bağla 198 köyde köy kanunu 
yürütülüyor . Bu köylerin 1935 
yalı bütçeleri tutarı 50 bin liradır . 

Geçen yıl içinde ilcemiz köy büt · 
çelerile 27 mektep 34 köy odası, 
270 kilometre yol ve 3 köprü ya
pılmıştır . 

Günlin yilan 
hikayesi 

- Birinci say{ adan artan -

ya girmesi ile anlıımalandır . 
Bu cevenler Pariı ile LonJra ara·· 

sındı yapılan konuımaların Ha
bf'şistuda ba'p baılamasının önü 

ne gelebiltctk bir anlaıma ile 
sonulacağını ummaktadır · 

Samuel Hoar, hu ayın on bi
rinde lngiltereoin dış politikası 

Afrikada Adana Borsası Muam<:'leleri 
İtalyanlar susuzluktan ne 
yapacaklar1nı şaşırdılar. ---

PAMUK ve KOZA 

En az 1 En çoL.. 

·-~~-~~-~-...--- Kilo Fiyatı 
CİNSi 

Afrikaya giden ltalyan askerleri __ K=·=-=-___,s=-. _ K. s. 

susuzluktan kmlmakta ve hergün ı_,,,,,.....:.---=--------•·----•----

Satılan Mikdar 
KUo 

1 
Kapıma ı pamult-- ~ 

Piyasa parlatı •. 
bir >(aç kişi kurban vermt:ktedir · Piyasa temizi ,, ı-----•----------tı 
Bir takım tacirler Sudo.ndan ge- iane ı 

tirdikleri suyu , tonosunu 7-8 lira • __ la_n_e_I_I ______ ıı-----ı 
üzerinden ltalyanlAra satıyorlar. EkspreA 

Klevlant Bu durum karşısında İtalyanlar 
ne yapacaklarına şaşırmışlardır YAPAGI 

Beyaz ve bilhassa ltanlyan · Habeş an
laşmazlığı karıısmdaki durumu Siyah 43 1--· 

-----ıı-----------------1 
hakkında bir diyevde bulunacık· 
tır . 

Londra : 9 (A.A) - « Reuter» 
Romadan öğreniyor : 

Lngr~eçafnhş. __ ~_!:?-r_~========:~===ç~=ı~=G~_t~T===~ı~~~~~~~~~~ 
T. 1. C. 1. Çukurova bölge- _Yerli "Yemlik,, 

,, "Toh umhık., 
sinden: ltalyının Haheıistan ile uz· 

latmık teıebbüeünden biç bir 

faydası olmıy•cağı düsOocuinde 
bulunduğu söylenmektedir . 

Her şey İtalyanın süel hare· 
keti ile istediğini elde etmek 
niyetinde olduğunu gösterm~kte 

Çukurovtt bölgesi yıllık kon
gresi 27 temmuzda toplanacaktır. 

Bu~day Kıbrıs 

" 
Yerli 

l\ulüpl<'r salAhiyetli murahhasları Arpa 
nın ogün saat J 5 de bölge evine Fasulya 

., Men tane 

gelmeleri . Yulaf 
Görüşülecek şeyler : Delice 

HUBUBAT 

olduğu gibi uzlaıtırma komisyo 
nu görüşmelerinin kesilmiş ol· 

Kuı yemi 
ı~ Kongre başkan ve s~kreter- ~~e~te~n-,-0-h-um-0---11-~-~--1---·--11-----~-

lerinin seçimi. Mercimek 
ması da münasip aayalmakta
dır . 

2 - Bölge ve heıetler raporla- Sieam 

Bazı mahıfil ıOel barakalı, 

Habeı · ltalyan anlaşmazlığanın 
uluslar sosyetesi tarafından tetkik 
edileceği tarih olan 15 Ağustos 

tan evvel başlanması arzusunu 
göstermektedir . 

Bu ıuretle uluslar ıoıyetesi 

bir olut ( emri v•ki ) karıısanda 
kılacaktır • 

rınm okunması. 

3- Heso.p müfettişleri raporla
rmm okunmasa. 

4- Bölge ve heyetlerle hesap 
müfettişlerinin seçimi. 

5- Bölge hütçesinin görüşül
mesi ve tasdiki. 

, IHlllHUIHlllRllNlllUllllllllllllllHUllll'.lllllAl_ ... _I\ 

' bu gece nöbetçi 1 
P 1 1 Eczane --- aranı. --· 

1 11 
HUkQmet civaruıda 1 

Boş yere harcama ve har· . . . . ~ 
k 1. , 1 1 ıstakamet eC'tanesıdır '*' 

cıyaca san yer ı ma ı a il 

•ıtaı••·-··-•n_,, E -·-· 

alih 

.!::: J:l " 

..o ~ -Dilz kırma .. 
~ :.c Simit ,. 
Ö c: --· Cumhuriyet ::: i 
~> -

::ı " 
~ c.> Düz kuma ,, 

Alfa •• 
Liverpul Telgrafları 

10 / 7 / 1935 
Sanıiın 

Tem muz Vadeli 6 
1 inci T. Va1deli 6 
Hazır 6 ___,,,___, 
Hint hazır 5 , ___ , 
Nevyork 12 

UN 

Pene 

625 
575 
500 

625 
575 
400 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasmdan alınmıştır. 

-
Lir~t 9 56 

23 Ray~mark 1 

92 
Frank" Fransız,, 
Sterlin "loeiliz,. 623 

73 Dolar "Amerikan,, 79 
08 Frank "lsvi re,. 

67 
'J7 

75 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 
Ayran gazozu 

Yeni çıkb 

u ~· 
~'·) ~;t.- Kullu", kölelik 
"lı.. "ltud e 

' •t11ıek 
~ (~r.) p - Geçmek, ·~-
~ltt" •eser, francbir 

, (1'' Somurtkanlık, yüz 
h '·) Rtfroıoemeot 
' - D ~ e a11ak - ( Fr. ) 

\"ke 
1, , (; GiUenek, gülmece 
"~ı r.) Comedie 

l 'e~llıtlc [ Bak : Nükul et· 

' ( 1"r'2Rtçmek, geıi dön 
~ · > Se retracter, tep 

)k~~' l ~ Ufuk [ T. Kö.] ~-~lorı 

t.ır'~, . 
~i, ram [ uflcu meı 'ı ] 

~ 1 l - Ufkiğ - ( Fr. ) 

~; bijl 

~ •tırı,k 
ı-·~--. , "• - Bıtmık, do... elr • ~f t, •'it,· , ınmek - (Fr.) 

~ ''tt llldre 
~ [ 8•k · te ff" ] ~ • ....... O · ı un 
b-.~~et 9te - <Fr.) Charge 

~il6 ' k•rdeılik -(Fr.) 

~~h, 1( 
~~ .. 'l .. ~ 8~ra1cuı, Tavııncıl ~....... llgiç 

,... Du .... 
~ '"t.) ıum, boğum, i-
lııa~~t ( 0Cud 

"""''et 8
•1c : Ceza, eziyet 1 

~!it , ! Bak : Mabüd ] -
' (Fr) o· . . . ...,,~ ......_ · ıvınıte 

ti~t 'ioceJik - ( Fr. ) 
~, 

ı. Ce11,L 
"ltı - (fr.) M•gai· 

~~ Ytı 
~~' ....._ 'r(~~ -(Fr ) Suhlime 
'-~ ' ok, dip prensip 
. ~ ı:ı .. 1ı.1;k - ( fr. 1 

' Dolay - ( Fr. ) 

Umran - Bayındırlık - (Fr.) 
Prosperit4 

Umum - Kamu 
. Umumi - Genel, kamusal 

Umum müdür - Genel di
rektör 

Mrafaati umumiye - Ka 
muğası - (Fr.) loteret public 

Ef kiri umumi ve - Kam oy 
[Kamu oy] - ( Fr.) Opinion 
publique 

Reyi am - Genoy [genel oy] 
- cFr.) Plebiecite 

Umur - [ Bak : Maslahat ] -
1,, işler - (Fr.) Affaire 

Umuraşina - fşbilir 
Umuıdide - Görgülü-(Fr.) 

Expe•imente 
Uof - Kabalık, sertlik 

(Fr.) Vıolencc 
Uof ile muamele etmek 

Terslemek, kaba davranmak 
(Fr.) Traiter avec violence 

Unsur - İlke - ( Fr. ) Ele 
ment 

Örnek : Anasırı nbaa 
Dört ilke 

Unıuri, iptidai - ilkti 
<Fr.) Etementaire 

Unvan - 1 - Başlık - (Fr ) 
Reputation 

Uruç - Ağmak, yOlcielmek 
- (fr.) Ascension 

Uıare -- Sakta - (Fr.) Sur 
Usul - Usul [ T. Kö. ] -

(Fr.) Methode 

Uzuv - Ôrge -(Fr) Orgarıe 
Uzvu his - Duyak 

•• u 
Übüvvet - Babalık, atalık

(Fr.) Paternite 
Ücret - Aktı 
Ücret [ Hekim, avukat üc- ] 

rc•.i ] - Onurluk - (Fr.) Hoao
raire 

Ücreti maktua - Kesenek 

Üftade - Dütkün, dOımüt 
Üknüm [Bık : Umd,., ıükn] 

- (Fr.) Pirincipe, hypostase 

Ülfet dmek - 1 - Sokul 
mık - (Fr.) Frequenter 

2 - Alıımak - ( Fr.) S'hı-
bituer 

3 - Görüımek, konuımak 

Om - Ana 

Ümera [ Aıkerlik terimi ] -
Üssubaylar 

Ümid - Umut, umaç - <Fr.) 
EApoir 

Naümid - Umutsuz - (Fr.) 
Desupere 

Ümmet - Ômet - ( Fr. ) 
Peuple 

Ümmi - Oknsuz, okum• yaz
ma bilmez - {Fr.) llletre, igno 
rant 

Örnek : Memleketten ümmi· 
li~i kaldarmak için - Yurddan o· 
kusuzluğu kalıhrmak için 

Ünsiyet [ Bale : Ülfet ] 

Ürcüfe [Bak : Eracif ]-(Fr.) 
Fauast nouvelle 

Üryan - Çıplak, cavlak, ya -
hn - (Fr.) Nu 

Üsbui - Haftalık - ( Fr. ) 
Hebdomadaire 

Üıliib - Üslôb ( T· Kö. 1 -
\fı.) Style 

Üstad - Usta, öoüt, üstat 
[ T. Kö.] 

ÜıtOre - Mit ( T. Kö. ] , 
sürç ek 

Üstüvane - Yuvak 
Üzlet [ Bak : inziva ) - (Fr.) 

Hetnite 

v 
Vabrste - Bağlı 
Vacib - Gerekli - (Fr.) O · 

ligatoire 

Vid - Adanç - ( Fr.) Pro 
mrsse 

Nezr - Adak - (Fr.) Voeu 
Vlde - Ôdel, gün - ( Fr. ) 

Delai 

Vide~mek - Adamak, ıöz 
vermek - (Fr.) Pıomettre 

Vadi - Dere 
Vafi [ Bak : Kifi ) - ( Fr. ) 

Suffisant 
Vafir - Bol - (Fr.) Abon

dant 

Vahamet - Ağırlık - (Fr) 
Gravite 

Vahdet - Birlik - (fr.) Ua· 
yon 

Vahi - Boş - ( Fr. ) Vıin, 
futile 

Vahid - Bir, tek 
Vahim - Aiır, korkolu, teh· 

likeli - (Fr.) Grave 

Vabıet l Bak : ıadr] - Ya· 
baDhk, yabanilik - (Fr.) Solitudt 
Huvagerie 

Vahşi [Bak : Gaddn] Ya
ban , yabani - (Fr.) Sauvage 

Vahy (Bak : tllbam) - (Fr.) 
İnıpiratior 

Viız - ÔğOtçen (Fr.) Preedi 
cateur 

Vaka - Olgu , olga - (Fr.) 
Fa1t 

Vakfe - Durgu - (f.) Arret 
Vakfı nefsetmek - Özvermek 

- (Fr.) Se conıacrer 
Vaid - Bekit 
Vilıi ( Vakayeden ) - Korur 

- (Fr.) Preaervatit preventif 

Vaki olmak - Olmak - (fr. 
Arriver, avoir lieu 

Emri viki - Olut - (Fr.) 
F ait accomplil 

Vakt - Vaktı (T. Kö.) 
Vakur - Ağır batlı - (Fr.) 

5erıeux, irave 
Vali - ilbay 

• 
------..................... ____ , _________________________________________________ .... ____________________ ..... 

.... aHiHt 
'Av~AN Gazozu 

A.v~AN Sodası 
..... ~ . , -;AYRAN 8uY-u 

J)• iÇMEK iÇiN - ' I • 

/Ju MRRKaYR oiK°KRV' eo;Niz ) 
·-..-.- . -. . ..... 

İş bankası alt~nda 5593 11 

j Bor Okçu menba suyu şarımızda 
satılmaktadır. 

Okçu menbo. suyu lstanbul şehremanetinin tahlil raporu ile en eyi 
bir su olduğu tahakkuk etmiştir . 

Ok Sıhhate elverişli ve Rlidoye iştoh verici hır çu suyu sudur. Muhterem müşteriler bir defo bu SU· 

yu içtiklerinde bir daha başka su içmayeceklerdir. Bir defa tecrübe 
sozl~rimizi isbat edec.,ktir. 5433 41 -78 

Satış yeri : tarsus kapıda merkez oteli albnda 

5} 5370 



~ıyfa 4 ( 'l'ftrk Söztl ) . 
Filistinde Faşist -

lik ve Nazilik 
B e ı-;_d_i_y_e __ i_l _a_n_l_a_r_ı_I 

·------------------- Birinci sayfadan artan -
lira kıymetinde 156000 dönüm 
arazi ıatılmııtır . 

Filistin •hükumetinin Milletler 
cemiyetine verdiği resmi rapor 
dan aolaııldığına göre Y ıh udi
ler g~çen yıl 2 milyon 28 bin Ji . 
ra hu sene de 8 milyon lira kiy· 
metinde 156 bin dönüm arazi sa· 
tın almıılardar . Y ahndiler 1934 
1t•nesinde 170 muhtelıf ıanayi mü-

esseseleri kurmuılardır . ] 00 bin 
nüfusun ikamet ettiği 161 kolo 
oi tuis etmialerdir • 

Yahudilerin bütüo çalııımala 
rıoa rağmen portakal ziraatının 
yarısından fazl .. ı Arapların elin 
df'dir . Y ahudıler daha ziyade sa
h.ilerde yerleşmiılerdir . Çünkü 

dağlık yerlerde arazi satın al
mak kolay olmadığı gibi tutun
makta gücdür . Oouo için Ya
hudutlıler memlekette emin ve e 
saslt surette henüz yerl~şememi~ ' 
lerdir . 1 

1934 de 10882 si erkek ve k•-
1 

dıo i,çi, 5124 Ü 1000 Jiradao faz 1 
le parası olanlardan mürekkep 
olmak üzere 42359 muhacir tes
cil editmıatir . Fıliıtio hükumeti 
muhtelif Yahudi a:nüuseıelerine 
46935 lıra yardımda bulunmuş· 
tur . 

Fmir Suudu karıılama : 
Emir Abdullahıo Emir Suu 

du ıurşılamağa hazırlandığım 

bıldirmıştim . Kudüs gençlıği bu
nu öğrenince toplanarak Kudüsü 1 
de zıyaret etmesıoi Emirden ri 
ca c-tmeğe , bunu ~temin için E· 
mıre ve b .. bıı31011 t~lgraf çekme 
~e kınar ve,mişlerdir . ,Ka•şıla 

ma bazırlıkı yapmsk ıçiıı bir he 
yet srçılmiştit . 

Yalmdllalrı Filisllrıc gt'liş 
leri : 

Y 1ı1hudi gazetelr:ri:+ı yEızdı· 

ğırıa göre İngiliz Avam kama
ıa!ında Yabudıleıin bürosu ~olo
nel Vodgod yeni müıtemlekat 

ouırıodan Almıny11 ve "ırki Av· 
rupada tnyik gören Yahudilr-
re Filistin , Ş3rkılfirdün ve Kıh· ı 
rı11n lupılarıaı açmasını isteyecek
tir . Londrad11n gelen haberlere 

göre Vodgod bunu m .. clişde Nı.· 
zırdan istemiş , nazır cevabım ge· 
ı~cek celsede verec,.ğiııi ıöyle

mittir . Bakalım ne cevap vtıre 

cck. 
Yahudiler Arnavutlukla : 
Dvarhayom gazetesinin Sela · 

nik muhabiri bazı Yahudi heyet
lerinin Arnavutluk hükumeti nez
dinde yaptıkları müzakereden Ar· 
navutluk hükumetinin Yahudi mu· 
hacir almakta müsait davrandığı 

ilaç ihalesi 
Evvelce 11-7 - 935 perşembe günü ihnlPsinin yapılacağı ilao edi

len belediyenin bir senelik iltlç ihtiyacının ihalesi 12-7-935 cuma 
giinü enet on beşe bırakılmıştır. isteklilerin o gün belediye encümenine 
gelmeleri ilAn olunur.5621 

Satıhk arsa 
Hüriyet mahallesinde Şeyh Mustafa mezarlığı denilen yerde beledi

yeyfj nit 225 metre nıurab!..ıuı arsa açık artırma ile satılığa çıkarıl
mıştır . 

A) iğreti tutum parası altı lira yetmiş beş kuruştur. 
8) ihale temmuzun 16 ıncı salı günü saat on beşte belediye daimi 

encümeninde yapılacaktır . . . 
C) iı:ıteklilerin şartnamesini görmek için her gün yozıişlorı kalemıne 

ve ihale günü ılo iğreti tutum paralaril9 daimi encümene gelmeleri 
ilAo olunur . 5590 29-3-7 - 11 

TiR 
T(jRKiYE iŞ BANk.A$1 

5586 10 

Seyban 
; ı a c e v • 

ı 
' 

Reçetelerinizi 

Eskıbuğday pazarında Seyhan ll~çEıvinde yııptırınız.tlfiç tertiphri11i 

Elimle yaparım 
Fiatlarımızdoki U<'uzluğu bir defa görmek kdf11lir. lltlçlnr çok yonı 

ve tazedir. 

5586 8 

fü·zacı kimyager 

Ccltil Bayer ve Y ıh udileri dav~t ettıği anla · 
tılmı§tır · Muhabir , Yahudi telg
raf tirketlerioio Filistioe muba- •

1
.~----~------·---~·--~--~~----~--~--~--~~~~~ 

cerete mini olur diye bu haberi 
tekıibe Ç•lıştıklarını, resmi bir tek-! 

zip elde edemeyince kendi keo 
dil erine tekzip ettiklerini bıldir .. 
mittir . 

Demir yolu l1çllerl : 
Haklarında neşredileo resmi 

emirnameden mağdur olrluklan · 

Yitik mühür 
Namıma Vt! zevcem Mihriban 

l nnınınn kazılmış mühürlerimizi 12-
6-935 tarihinde yitirdık Zevcem 
mihribonın mührile h ç bir kiıns~ye 
borcu bulunmadığını vo yeniden 
mühür kazdıracağımızdon yitik 
mühürlerimizin hiıkmii kulııınılı

ğının ilan ederiz 5623 

Cırrık köyünden llasnn 
dede oğlu Bekir zevcesi 
• Mihriban 

aa bildirmek için Hayfada demir
yolu işçilerinden bir heyetin Ku. 
dl!H gidip komiser le görüşece · 
ğini yazmışlar . Bu heyet Kudü
se gelmiı ve komiserle uzun bir 
mukabele yapmı§tır . Komiser ba-1 
zı isteklerinde haklı olduklıranı 1 
tasdik etmıı ve beyti katibi umu J -------------------
misine ve demiryollar umum mü- karşıla4ııak için Filistin \C Şar-
dürüne g6ndermiştir . Teferruat 1 kilürdünde tl"şkili kararlaştıralan 
llzerinde uyuıulecaktır • sivil ve harp tayyaıe istas)on 

Filislinde Tayyare lslasyon· lan zincirio<len üç b .. lkadır . 
ları : 1 Ira/\ pelrolu istatisllyi : 

İngiliz hiikumeti Ellid ve Hay· 
1 

Resmi bir istatistikten alındı 
fada iki tayyare iataayonu kur ğına göre İraktau Trablusşam ve 
duktan eonr• üçüncüsünü inıa Hayfa petrol borularının küşadın 
etmek ÜZl"re Tulkerimde 300 dö- dao geçen nisan sonuna kadar 
oii1Dlük arazi istimlak etmiıtir . akıtılan petrol miktarı 980250 

Bu iıtasyoolar , ibtimalla11 tondur . 

Adana sulh H. hakimliğinden. 

İznlei şüy11 No: 1 

Aılanııda mukim nalbant utıtil 

Mehmet vereseleri zevcesi Zeliha 
ile llüscyir. oğlu Ali ve Mehmet ve 

hemşiresi Münevver ve mühendis 
Ziyıı vn hemşireleri Bo.hire ve mu · 
ol im Vasfiye YO kıbar zade Meh-

ml'l oğulları ~lohmut ve Cabbar 
ve hemşirelori Fikriye vo 1 lnıl icl) 
vo Nafia ve ~Tusn zade Melıuı~t 

mnhtıımları Hasan ve Mustafa vo 
hafız llnınza oğulları Vıısfi vo 
M••hmct Vt! hemşirl'leri Üm11ıühnn 
v< Ahmet dendi ve valid,..si Sukine 
vo lliisrıyin oğullrırı Ali ve nalhnnt 

Ahmet ve hemşireleri Rabia ve 
Snkine V.: Fatma ve AhmPt oğul

llırı Y Jsirı ve Muslnfa ve hemşire 

leri .Sıdılıkn ve lfomz<ı kızı RoLİa· 
nın ınüşnan mutasarrıf bulunıluk · 
ları şnrkan mücoddedcn açıları h· 
rik gıırbcn Pnrsurn BoJrosyan 

ı-~ R ki~Ye 

llRAL\I 
BANKASI 

DARA· 
BiRiKTiRE~ 
RAl-IAT ~Dt::~ 

Saban meraklılarına 
,, 

M e l e k ,, 
~larkalı sabudar ; Façların ılökülmcsiııe , kPpCk yapmasına nıanı 

olur. Sıhhatınızı, kesenizi korunıok ve çamaşırlarmızın çürümPmesini 

ıırzu <·ders~oiz mutlaka'' Melek,, srıhunu kullanınız. 

Katkısız ve temiz zf1ytin yağın<lon yapılmış sabun nrzu odersooiz 

''MeJe'k m~r~ıısıııa dikkut ediniz Ve bu sııbunu t.ıl~pto ısrar 
,, edtnıL . 

''Melek ~1urkalı suhunlarım •zı pcrnkendo s'Jretilo bütün bnk-
'' kullarda Lulohilirsiniz 5b00 7-30 

En temiz safi Urfa sndo yağı arzu eJcrseniz. 

AlıdulkuJfr Melek cvlAtları ticorethanesin<lcn 

oroyınız . 

Toptan sat•ş ~te e 
Abiılin p·•şo coddo
sin ılo Zirııot bankası 
bitişiğinde Abdulka
dir Melek ve evlt'\t 
ları ticorethanesinJo 
dir • 

, kllD afi 
Doğum ve çocuk oa 

. d ·ııJ' befın 80 : .. 
0 
boM"51,~ 

( ~tüosecsernızı ıışırh il 
. k çorn d 

niJen yapılaca ·ı)joce ı.. f' aıllCIL & I' 
binaların keş 1 

•• ak8sa1 .ıı~ 
• • 0111 o 7/ıy 

harici toıııırı 20 ...... 
muştur. MünokoSO ·· ttlı>Jetl ıJ~' 

' dO O~ 111 
nü doğu en ovın cşifotırtle' ~ 
yapıla('aktır. K . crorll1 -
l••rııımo ve projellfl ·~ doğılı 

t •nıerı t e 
lamnk arzu eı t ··r11c11B ' 
baştabipliğine. nıulo ,.,rırıil' • 

'l 'o ıfıO l5- (f11 

ve isteklı erı ıJı o J1 
. . ovve •k e 

göre peylerını ·ştir« 15 
yatırarak. ihnleye r

1
) ~6 a 1 

. ·ıll. olunll • 1 ıo 
coklerı ı un t6· I 

3 J4· ı 9- t o t 1 - 12 1 .. ' 

- ı ·/ef' 
r-Talebe tJe 1 

f 
lJ ·Je . 
~· 1,ıı 

lk rno.le kal.ıı~ ~~ıoı YoJif • 
b lı>rını l{ıt 

nıflurı tnle P k j~·İll 
sına hozırlaınn ·yoruı 

1 8 verı . 

d 

ıç 

d 
b 

,, 

nnsı~do"~:r d•~ f 
-~---i 1ıiı1'Y (' 

. ctor~ıcr ' bİ 11 ı 
molıtuınu lstavri vo kısmen Duılu 
hııtuna sutılun torla şimalen tariki 
has ve kısmen Dudu hatu ı canu· 
hen Frıınsızlar tarlası ve kısmen 
OuJu hatuna satılan torla huılut
larile malıılut Yıloniı mcvkiinde 
kdin 2923 arşınlı tarla evvelce 582 
liro beılel mukahilimlo lıiPs rd ır

lnrdan nalbant usla Mehmet zev
cesi ıahidoye kat'iye ilıı.Je ı · d lmiş 

ik ı> n l.ıed .. li mohiiıı rnüılıloti zarfın 

ı..la yatırılınnmasıııdan dolnyı lıu 

baptaki ihJle fesholunorak yeni. 
den on beş gün müJd•.ıtie artırmı-

yu konulması hakkında müttolınz 

9-7-935 tarihlı karar üzerine 
bu gnyri menkul 10-7-935 tn 

rihinılen İtibaren oıı beş g:inii•ı so 

nu olan 26- 7 -935 tarihine müso

<liC cumu günü saat on üçton on 
beşe knılıır Adına bo!ediyo mı,znt 

srıloııunıla ihrıloi kotiye~i icra kı 

lınncağınılan rüsu nıı dı!llaliy•l alı· 

cıyu nit olmak iizcrn tolip olanların 
yüzılo yedi huçuk pry akçns ı nı ha-

milen mezkftr solo ııJıı hozır b Jlun
maları lüzumu ilAn olunur.5622 

R. ozıye .. tıı 
lj . · olOJ 11 'ı "/ 

fen bilgisı, bıY. fızyo'oJ 
h voo• 

bati ve ny oofl ıı 
·t · ) dir. · SoY ıı 

rı ıı d nl• rıo 10r• ~· 
Arzıı c c ı .. rorflııı,, 11" 

• 1 ağıda•• ı~ JJ r 
hın• e oş . ut g darı ebC t "-
otları . Sa ilt' ttıl 11' '1 

('11/ı1ers o ....... "'· 
,.,. or" 

~-------- ,ııiİJ . ,t 
~ orşrıY ~ u ın u ıJl 1 [J ti/, şı ,.,,-
J!. u .. "'' ··ı 

'J'ürl; so 
,ı\Jaua 


