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-- -- -- Havalarımız ıf 
Düşman uçaklarınıo tehdidi al

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

~ lCtJRuş 

;~!' Mirascıları 
ADANA : GÜNLÜK GAZETE UN IKİNCl YIL - SAYI 3273 

aldatan muzib 
r --- ----------, - - ·---- -- - --

ö z r o R K ç E 1 Tarım işlerinde yeni adım Uşakta 

'", ~ltıltabta köyünden ÇifçiMeh- , 
r;;:ıı e~,kendisinin öldüğünü yayarak 

lnırascıları ile nasıl alay etti ? 
b· d IJGn ··1 ıııı ı tol ' ~u iloç olduğu kadar 

~r ı . 'tittilı. gaııp ve hakiki bir ülkü 

0Je~ ~bt;ı :f .Bunun kahramanı Kızıl 
ıo.'30 dı ı\~ç~ çılerinden olup şchrimiz-

1111 ~llilchıned maballesiode otu· 
~thııı,d ~•§ altmış yaşlarında 
-nııur .dır • Ve hadise şöyle ol-

lı! . 
lı. 111'hıntd evlidir . Yalnız bir 

''ttır ~~dır . Hiç çocuğu olma 
1•11,· eı:•nleıde karısıoı ala-
!' ısu lttıitti Buo Namıun yaylas ı na 
!1\ince' · Mebaıed bir !uç güo 
~11 111 ,l .. hastalınmıf ve tedııvi 

•t ı• ı hi, ı_ Uıere Adanaya gelmit 
" ıı\ "'aç ·· 

dılar . Bu ölüm haberi bemrn 
şehirde , Kızılıabtada ve batta 
Kadirlide yayılır. Minsçılaıı bir 
telaş alır . Mirasçılardan olup 
Kızıltahta köyüoden Süleyman 
Adanaya gelir 9e Mebmedin ka 
rısını oğlu "luri ile beraber Nam
runa gönderir. Bunlar oraya va
rınca Melımedi sapasağlam gör · 
mezleı mi ? Bunu ne için yaptığı 
nı kendiııne sorduklarında o gü· 
lerek ~u cevabı verir : 

- Seni ve mirasçılarımı de
nem~k istiyordum da ondan ötü
rü yaptım . Şimdi her ~eyi an· 
ladım ! ... ırl r,1 t\ guo kaldıktan ıonra 

V il ~ır aınruna dönmÜ§tÜr. Ora· Bunlar oradı oturup konuşa 
ı~,,·~.cı karısını basta görüyor dursunlar . Kıdirlıdeki mirasçı 

lar bi.iyi.ik bir servete kavaşacak 
'il en t tarı bülyasile hemen bir otomo 

, ndGııı •mamen iyi olarak 
''n•ya ·. S·n hastaun . Hari A bil kiralıyor ve kapağı Kızıltab 
lı ırıt d ta köyünl! atıyorlar . Oradaki ve 1

• e tedavi ol ; demiş 
" diğer yerlerdeki mirasçılar da 

~ l\ad,t , .Mebmedio Aıi Mebmed mabal 

1 •hııı,d ~•gız Adanayı dönmüş !esindeki evinde toplaoıyor ve 
\ ~ı•u bat~~llmrısır.ıo kenclioe lıar- N•mıundan gelecelı olan kadını 
''•••ıı 6 1 ığının ölçüsünü ve 
n • •tının 

1 
d bekliyorl•r . Bunlar beklıye dur-

I c•de , ıakkın a ne dü- sıınlar . 
~'•ıındaol~uklaııot anlamak için Mehmed Namrııodan pılıyı 
~ b~ da b~lr plan tasar lamı§ ve pırtıyı topluyor . Karısını ve Nu· 

Y' )ı ko it adamı vastasile or· riyi alarak Adanaya geliyor ve 
1• tuJ 111•ltta gecikmemiş . Bu dog· rucu evine gidiyor . Bir de 
~ ur . 

·~ da08,1 · ne görsün . Evde irili ufaklı bii-
\ .•n t·lea bulunan ailesine Nam yük bir lıalabalık ... Bunların hep· 
-._ı.ild6 : ~fonla kocaAı Mebme ıi de mirascı . 
,.. lluıı·· 
Mı nı bil ? Ve gelüp eşyaları al- Mebmed yaptığı muzihliğin 

ı. \ 1'Cabb dırdiler. Arkasından bu kerteye varacağını aceba Ön-

~bt,1,•~~::~n~:ılen ikinci ceden aklından geçirmişmi idi 

ıı ~ ~rarlandır -·d·e-r-si_n_i_z_?_ .. _. _______ _ 

&~tiyede ademi merkeziyet 

ı:; 'tt.iistekil vilayet kurulacak, bun
r,.. birer umumi meclisi olacakmış. 

ı, Sıır ·•••• ·----
.. , 

1Ye C 
~ 1 'liı Vi. uınhuriyetiniıı beş ı Umıınıl lsllıarc meclisi : 
,~ııo,,~~ı; ayeıe ayrılar.k " ade- Hükumet m•rkezinde , bit 
'lılıud, ~eı ., usuliyle idare.i 

'ıl. u v· Yine • . 1 d .. -"it ra ,ayıa ar oomege 
ı. '• ı. Yttleıd b . . . ,, -a~ Yal . eo azısı ne tayın 
~Ilı~~, 1 •lerıo adlaıı bile söy 

ııı ıa,ı 
\ 1 lı tu,q •ınıştır . Eski şayia 

Gla•a •~Ylet de vardır bun : • eıt ' 
1 

trek aşağıya yozıyo 
4!/~ı 
~ ıırıı 1111 _ 

~ 11t1, 
11 tıı • ·cllslerl : 

\.'~·ı . ş. ~~ 'tlıq ın • Humus , Frat , 
•1 " bt~ llı~~lariyle trşkil olu 

ullıuııı-Ustek;ı vilayetin bi-
,_tı·ı· ı ın r . 1 k ı\1 ·••le L •cısı ,. o ora tır. 
~ t Qll - lı 

umumi istişare m<cli si teşkil o!u· 
nacaktır. Bu m clis azaları , umu · 
mi mecli~ kanununa tevfıkan ve 
nüfus sayısına göre vilayetlerden 
seçi'ecrktir . istişare mrclisinio 
vazifesi , merkezi hükumet tara -
fından teklif rdileo projeleri tel 
kik ve kabul etmekten ibaret ola 
calıtır . 

\'al/ilk içlrı söyleııeıı adlar : 

Her gün beş söz 
-47-

1-Şayia - Yayıntı 

Örnek : Halkı yayıotılarla si
nirlendirmek doğru 
degildir. 

2-Rivıyet - Söylenti 
Örnek : Sofya.fa dolaşan söy · 

lentilere göre hükumet 
tekrar değişece ktir . 

3-Sulbperver - Barışçıl 
Öıoek : Biz barışçılız , fakat 

aymaz değiliz . 
4-Gafil - Aymaz , boş, dalgın 

5-Rükn - Örkün 
Örnek : Ilükumeı örkünlerin 

den birinin söyl edigine 
göre .. 

Noı: Gazetemize gönderil ecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlıca 
lan kullaoılmamaeını dileriz . 

Başbakanımız 

Van çevresinde ince 
lemelerde bulundu 

Van : 11 (A .A) - Bışbakııı 
İsmet lnönü 9 Temmuzda Gevaş , 
Havasor , Edremit bölgelerini ve 
Semıan kanalını tetkik rtıikten 

sonra dün Vına dönmüştür . 

Nüfus sayımı 

Her yönde hazırlıklara 
başlandı --

Ankua : 11 (A.A) - Şark ve 
cenup vilayetlerinde nüfus sayı
mı hazırlıklarını kontrol etmek 
üzere istatistik umum müdürlü· 
ğü şube Direktörlerinden Cemil 
Köker ve Şükrü Aridor yola çık 
mışlardır . 

Umum Müdürlük muavini S!
lim Aykut bir kıç ğüoe kadar iz . 
mir , Manisa ve Çanak.kale vila
yrtlerinin trftişine başlıyacak -
tır . 

Diyarbtkir ve lıavalisi ile ce· 
nubu garlıi Anadolu ve Antal
ya havalisınin t•ftişi dHaoı et
mektedir . 

Numarataj ve sayım hazırlık· 
!arı ko ı lroluoun 15 Ağustosa ka· 
du arkası alına('ak, viliiyetler 
buodaıı sonra sayım mıııı~kaluıı 

leşkıliitına lıaşlıyac~klarclı, . 

------. ------
Bir heyet bugün 
Tarsusa gidiyor 

Adana çifçilerinin geç• n güo 
y•ptıkları bir lnplanlıda mahsul 
satışlarından yüzde üçünü lıava 

kurumuna bırakmağı onadıkları 

bellidir . , 8t~il, •usı ir kanuna 
/ leıjk k cek ve vilayetin büt 
'fi, 1 ' V( · ı • . b• 

'•ı~ tı tab . rgı eıını tes ıt, 

Yeni teşkil oluoıcak Ş•m vi 
liiyeti Valiliğine şimdiki ıdliye 

veziri Atıeleyyubi , lskcoderun 
Vılıliğine sabık ziraat veziri Be 
diılmüeyyedin tıyin edılccelıleıi 

ıöylenmelıtcdir . 

ltt~ lıı. ı\ dı~ ile meşgul bu 
lıı llıur1, Ynı ıımında ' vila- r 

Tarsus çifçileri de yaptıkl.rı 
bir toplantıda salışlardao yüzde 
ikisini bava kurumuna lııı akma 

, ğı kararlaştırmışlardır. 
sayımı • 1~ ı~y, '10 ı tayin , ıziı ve Genel nüfus 

ı ''il tevd· -.. tll • 1 etmek gibi Va-
'"I· ·aıah. 

it ~•i, te . 1Yetleıin icrası o 
lı i llı1ı, 1 Yı •lınacaktır . Vı -

~11 iıı ·ı' . ~, 
/ 

il 01 • o vı ayetın 1Sıl 

''4ı acaktır . 
\ 11 •ilc • 
ı, Ş"Yııı ıırııet : 

lı,'llı ~tUk ~endi lıütcelerine 
~, ltletio Uıtıetinio mssıdı 

ıı e d~ 

1 
ltt ı,,, U§en muayyen 
~ tt Ctkl . 
'~' • lıi 1 t . eı dır . Merkezi 
~ rd •ıs v ·- · 'v 'il 1 e uç vezır ve 
it '~ife8i '§ckkül edecektir. 
\

1
v
1
; bijt~ Uaıumi büıceyi 
ı~ un '1' 1 . ,. t) vı ayet ere aıt 

llıek olacaktır . 

------
20 llkteşrin 1935 Pazar 
günü memleketin her ta-

rafında yapılacaktır. 

1 - Nüfus sayımını esu ol· 
mak i.izere Belediyelerı·e bütiin 
binnlara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız bioalarda 
oıuranlu bükümete baber ver · 
meğe m•cbucdurlar . Oturduğu 
binı numarasız olduğu halde 
haber veımiytnlerle bu numara
ları bozan ve silen ve kaldıran-

lar içiıı para cezası vardır . 
. 

Bu durum bn iki yerde bazı 
karışık işlrre yol açacağından 

Tarsus çifçilerinin de Adaoa çif· 
çileri gibi yüzde üç vermelerini 
temin etmek mıksadiyle bugün 
şehrimizden Taısusa bir heyet 
gidecektir . 

Bu heyet saylav Ali Münif , 
Kemal Kusun , Cavit Oral , şor· 
bay Turban Cemal Herilıer , Cu
muriyet Halk Paı tisi başkan ve
kili Fahri Uğurlu , Halkevi baş · 

kanı Kasım Ener , İemail Safa , 
uçak kuı umu başkanı Sabri Gül, 
çifçiler biı liği başkanı Tevfik 
Kadri ve Hacı İbrahim Burdur 
oğlundan mürekkeptir , 

Tarım ba~anlığı tohum yeğritim durakla. 
rında ideal bır tip bulmağa çalışıyor .. 

-----···-----
Kurulan devlet endüstri si, iç 

ve dış pazarlarıyle b:itün yoğal 
tım lııyoakları, üretmenlerden , 
tarım . maddelerinin en iyisini is· 
!emektedir 

Toprak ürünlerinin değerini 
kaybettiği son yıllarda, üıi.inleri· 
mize alıcı bulabilmek içio, üstün 
vasıfları taşıması Tarım bakanlı 
ğınca bir "sna iş,, olarak ele alın · 

mış ve bu gaye ile Ankara , Ada 
oa, Eslıişebir, Yeşilköy, Adapa
Z•rı, 1\Tazillide birer "arıtıma istas 
yonu,, kurulmuştur. 

Memlelıette yetişen lıüıün bit 
kilerin üzeriııde iocelemel.r ya
pan bu örgüt; soo zamaolarda 
buğday, arpa ve ç.vdar gibi tahıl 

maddrlni üzerindeki etüdltrini 
bitirmiş ve bunların içioden ku 
rağa , ha s talıklara, bava etikleri 
ne karşı en dayanıklı olan tipleri 
bulmuştur. Hu tipler; kuraklık 
başlamadan Önce ye:i şme devre
Kini b itiren, aoi hava dtğişiklik 
ferine karşı koyabilen , çabuk ye
tİŞ• o tiplerdir . Arıtma istasyoo
larıoın yanıbaşlarıoda yapılan 
denrçl e ı io verdiği müsbet sonuç 
ları gören köylü bütün tabii sı
n~ tlara karşı garantili olmak va 
sıflarıoı taşıyan lıu tipleri almak 
ve aııtm" istasyonlarının ekin ya 
raçlarınılao faydalanmak içio baş 
vurmaktadır. 

- Gerisi dördıirıcıi say{ ada -

Bir İtalyan konsolosu 
Otomobil il(~ giderken Subay ve 
erler tarafından hakarete uğradı 

ita/ya hükumeti Afrikaya yeniden 
800 asker ve bir general gönderdi 

Roma : 11 (A .A) - Resmiğ 
bir bildiı ige göre Habrşistanda 
yeni<leo iki lıadişe olmu§tur . 6 
remmuz salıalıı fıalyaoıo Harrar 
lıonsulosu otomobille Lirecaraya 
doğru gidiyoıken bit Habe ş sü · 
bayı ile bazı Halıeş askerleıine 

rastlamıştır . Bunlar kendisini sö· 
verek ve tehdit ed.rek durdur
mak istemişlerdir . 

Ôgledeo sorra Harrar lıon 
şol oslıığu yerli İtalyan askeı !erin
den biri konsolosluğa giderek 
içleıinde uray (Belediye) polisi 
ile askerlerı de bulunan yirmi ka· 
dar yerli tarafından taşlar ve so· 
palada tecavüze uğramışlardır . 

Ad is•lıabadaki İtalyan elçisi 
' o s.ıal Hal.ıeş hükıimtlioi şiddet -ı 

le p·otestn etmiştir. 
Loodra : 11 (A.A) İngdte 

ıe dış i şleri bak " nlığı ile İıalya 
lıüyül,; e!ç•si Gra . dınin İıalyan 
Halıeş , n'aşmaz·ığınıo kotarılmosı 
için l t klil c11le buluııduğııoa clair 
ola, yayıntı 1 a ı (~Jyıaları) yalaola 
ın . ı..ıarlırl•r. 

" Timrs ., uluslar sosy l rsi 1 

konseyinin derbal topl . n:ıya ç• 
ğırılması içia bir sebeb olmadığı 

ııı yazmaktadır . 

mıyao bir baa ış ı kabul etmrk şı 
larıodao birini srçmek zorunda 
ka ldığı takdirde böyle bir barışı 
ttrcib edece ği san ı l maktadır . 

N~polı : 11 (AA) - Ko~om 

zo adındaki vapur 800 den artık 
askerle düo saat 19 da Moskova 
ya bucket rtmiştir . 

Bu vapuıla Geı . erıl Montan 
yini de gitmiştir. gidenler büyük 
bir kalabalık tarafından uğurlan
mışlarılır . 

x= 
• z a 

...... 
• •• a ; 

Yurdd41J 

Hava tehlikesini bilen-
ler kurumuna 

yazılanlar 

üye 

Uşak: 11 (AA) - Hava teh 
likesini bilen üye yazımıı devanı 
ediyor. Çalışma alaoı kamunun 
ve batta lıöylcrimize kadar ge -
nişletilmiştir . Bundan haşka yar· 
dımcı üye kaydına başlanıldı. 

H.ıva ıehhkesini bilenler he 
yetine yazı l an üye say ı sı yüzde 
doksanbi.i buldu . Yakında bu 
sıyınııı 300 ü aş aca ğ ı sa nılıyor . 

Kayseriye yağmur yağdı 

Kaysrri : 12 (A.A) Üç lıuçuk 
aylık bir aradan sonra yağmur 

düşmüş ve ıon günleıde artan 
sıcaklığı gidermi~tir . Y •ğmur a· 
ralıkla gece yarısına kadar devam 
etmiştir . Bugün de bava yağışlı 
dır . 

Edremit öğretmenleri 
Kayserlye uğradılar 

Kayseri : 12; (A. A) - Edre 
mit öğretmen1et i ııd r o 15 ki,ilik 
bi r gurup d ün Buraya gelmi~tır. 
Öğretmenle r ista şyonda Külıür 
Dırektöri.i ve Kayseri öğretmen 

leri tarafın<lan karşılanmışlardı r_ 

Konuklar müzeyi , uçak ve do -
kuma fabrikalarım ve mektelıle 

ri grzdikten sonra Sivasa gr çmiş· 
!erdir . 

Yunanistanda 
Parlemento hükumetin 
sunduğu ttıklifi onayladı ----

Atioa: 11 (A.A) - Parlcm•n · 
to bülıiimetin sunduğu ttklifi 
onaylamıştır. Genel oy 10 teşrin 
den önce yapılacaktır. Hı:llen ulu· 
su bugüoL ü Cumurluk rejimiyle 
meşrut bir krallıktan lıer kişinin 

dilediğini bildirm~ğe çalıtacaktır. 

=:ae-: 

=a 
• 

' · Moroirıg post,. İı .l ya -Ha 
beş anlaşın •zlığıo<la lı rışcıl bir 
kotuma yolu bulmak için b·~ 

vurul . cak biric,k çarrnin İng 0 lte· 
re ole Fransanın Adisababada 
elbiıliği ile har.,ket etmeleri ol 
ı:luğunu yazıyor . 

1 $ ' 
Hava tehlikesi içinde 

Söylendiğine göre Habeş bü
kıimeı ; nin uluslar sO•Y•lesinin Ha. 
beşiı:tından yana lıir durıım ela
cağına güveni vardır . 

Habeş İmparatorunun dışardau 
yaıdım görmeksizin lıarbe gir
mek veya iilkeıinio egemenliğini 
doğrudan doğruya tehlikeye koy-

,- -, 
Yayla yolcuları 

Hugün saat l!-i.25 de Büra
cek yo:cularıoı Bozantıya götü· 
re(·ek olan otoray , halkın göı 
terdiği rağbetten dolayı husu 
si tren balinde kalkacaktır . 

oldHğamuzu ~nuima. 

-

• • 
/ 



Myfa 2 Ttlrk 6Sd 

Yayladan ovaya 9 Ey itil panayırı 1 f 1 Bahçe mektubu: 

I~~~~·~~ ~~!!~~I·~ lsmaili vuranl Arsıulusal parıa~ ır bu yıl ., ,1 -

-1- çok zengin olacak . Bahçe: 11 ( Ozel )-
putisi üyolerin,lt>n ·~~ 
lardan beti t6vkil eJil 
lordan Karalar dan &ıeh 
dereden Alinin yakal• 
zabıta sıka araştırmalat• 

Güo , gün . gün ... Bir ay , 
beı ay , on •Y • Yal • 

Baıı•az f.ldr yorıunluğu ile 
,amyaaı .. Sinirleriniz gerilmiı 
ye bitkin ; her telinden hır ıes . 
Baıınızı dinliyecek , sinirlerinizi 
dikene kqyacak bir yer uarsıoız. 
Acaba n•reye gitıem ? Yaylaya 
mı , yalıya mı ?. 

Dütün ha düıüa .. Bütün bir 
1ıbn geceli gündtızlü düıünmcle 
ıi 1etmemiı ıibi ; uzun uzun talı 
liller , terlcipler . . Hoı . Evirir 
çevirininiz aonuada : 
-Ba, •klın manhgın ve ihtıya 

cıo çizeceği bir iı değildir . 
Der ve keseye haı vururıunuz. 

Keae ha1ahn loıaritma cetvelidiı; 
usu• uzadıy• besab• hacet barak· 
maz . Ve kararınızı veıınııız : 

- Ucuz bir yer : yayla .. 

* • • 
Adına , Temmuz 1; termo 

metreıölgede + 35 .. ıece yatağa 
uzanmıı 1ayıklıyo11unuz : 
-O ae iyi; bir ıüa aonra yayla · 

d•Jlm ; ağaçh yollar ; yeıil 
gllıeler ;tertemiz çiyli patekolar ; 
bill6r kaynaklar i aotulc ıular , 
ooh buz ıibi ..• 

• • • 
Erkenden Jaylaya çıkacak ar

bılara bulur ve konuıaraanaz ı 
- Yaylayı çılnyor•aDuı , de· 

til •i? 
Borada kalınır mıya , karde· 

IİDl? 
- Nereye , :( Bllrücek ) mi , 

yokıı .• 
-Alay mı ediyorsun yahu; (Bü· 

rilcek ) kim • biz kim ? Oraeı 
zeagin yatağı kardeıim . paha
L ·• Bi:d kaldırmaz!. Yanlıt lly
lecllm. onsı bizi dtğil , biz (Bü 
rücek) i Jıaldıram•yız . Bizi ancak 
Bor, Nıide ıibi yerler lemialar; 
HD benim dedipme bak •• 

• • • 
Akı•m lraı kar .. ırken Ada. 

•a - AnkHa tireni , .. Renk renk 
kirli ve temiz~bir k•ç mendilin 
.. 11aam•S1 ... Yürekten ; yapma 
cık bir lcaç damla ıCSz taıı .. Ve 
aüzülea trenin arkad• buıktığı 
damınla perdelediği uturlayı 
cılar . , 

Ayıız bir gtce; katran icarı 
•• bir bava , ~v•gon penceresin
den ılıOlen tek tük Ateı b6cl"k
ri ; tüneller ; Karapınar , Pozan· 
tı , çtkıyoreanuz, Ululcııla ; ve ge 
ce yanııadın ıki &aat aoora ; Bor, 
ıekiz aaat tren yolculuğu ; oob, 
derıiniz, geldik ; tam batımı din
li1ecek yer ; ne bir in1an aesi var, 
H de bir ha1van 1. 

* • • 
Yolcuları kıııalayınlar olur, 

a.til mi ? Ôplılrler , kokla11r· 
ler , tıth ıöz Jıtları cllkerler ; 
biıbirlerinin Janalclarını olrıu-
lu ••. 

Siz ya\laacı•mız ~ karıılaya
cak kimıe beklemiyorsunur. Ôy
le mt?:Hayır, bayır biç üzülmeyin, 
lizi de kır1ıla1acak vardır; bele 
vııoaclan lainlz .. Yaylanın nıan· 
malı, yorulmak bilmez bekçisi , 
yaylnı• caadaa JÜrt ktea aı kada· 
ı• ve yoldıtı ..• 

Altaylar1n , Kafk11lann ve U 
rallana karlı ıepelerlnde &oğuya 
llOIDY• Hrtleıt• poyraz . Anıdo. 
la J•JlallDa kadar uaaerp , ve 
lill , öz çocatunu . kucaklar , 
öper, okpr ••• 

Yal ... ıana anotmayınız ki' 
bu arkıdaf öperken ınnr gibi 
acatar , o1sprkea ıamar atar gibi 
•tır • Ve aca aca p y•ıla11 
la•ür ; Uyuımaı faer yanın1zı 
lllrllUr , •yandınr ; Ye o zamaa 
•lar•ıuz ki Orta A•J•Dm, Ha· 
ıeerleri• ve Anıdola çocukları· 

Yazan : Yayla gıilü 

nın karekteıini damgalayan odur: 
Poyrız .. .. 

* * * Tıpkı tan yeıi gibi ; ancak 
kendi yerini belli edecek kadar 
•tık v~ren bir lükı lambası, istl8· 
yonun ( Bor ) levhası kar§ıSımda 
asılı ... Zavallı lamba , eaen poy
r.za göğüs germek için ne kadar 
çalıııyor · ve ( ben buranın ve bu 
işin eri d~ğilim,) du gibi uada 
&ıradı , bir lcapınır , bir açılır 
Çok durmağa gelmez ütütürıünüz 

ista1yonu arkanızda bırakır bırak· 
maz , göz gözü görmiyeo zifiri ka 
ranlaktan bir denize dalarıınız ; 
Allah kimştden göz nuıanu al
maaın ; asıl bu gibi yerlude g6z· 
lerinizia dejeriai daha iyi anlar 
amız . 

Çare yok, yürOyt>ceks:niz; ayak
ltırınızırı,o zaman, bir kaç türlü iş 
gördüğünü sezersiniz: Hem duyar, 
hem görür,hem de yürür .. Ve gö 
oülden gelen bir sesle : 

- Hey tanrıların Tanraaı, der
siniz , ne olur , bir yıldıt söndür, 
bir ay doğdur , bir şey yap. bir 
yangın çıkar , çıkar da biraz ııık 
olsuo ; yolumu göreyim l 

• • • 
Yumuşak, kadife gibi. . Bir ka-

rıı yaprak; iıtasyoo yolu üzerinde 
btr kaç yüz metre Kutup yılılızına 
doğru yürürsünüz, ve bir Rn saıu
lar sanıı: Kutup yıldızı mı, lamba 
mı? . Kutup yaldızı olsa , dersiniz, 
bu kadar •tağıda olmayacak 1 Ve 
yaklettıkça direğ'inden yıldız ol
mac\Jğım anlarsınız: Evet, bir lam· 
ba; ne de 0)88 yol gösterir .. Fakat 
gözlerinize giren topraktan , IAm
banan önüne gerılen toz bulutun
dan llmba mı. yoksa bir yıldız mı 
olduğunu ayırt etmek her babayi 
ğitin işi değildir ! Ve gene karan 
lak bir 10kağa dalarsınız , ne çı. 
karsa bahta : 

* 4 • 

Kim bilir, bastığım bu Bor yol 
larının toprağı önceleri daha ne 
kadar kalındı ?! 

Asırlardanberi hor görülen yüce 
Poyraz, dişleye ditlPye kemirip İn· 
celttiği bu yolların tozu toprağile 
Lura insanlarman göz. kulak, ~gız 
burun gibi doygu deliklt-rini her 
h.alde epeyce tıkamıt olsa gerek . 

Yollar, sokaklar , karanlıklar , 
tozlar ... Ağaçlarda, damlarda.pen· 
cerelerd,., poyraz, karanhk , poy
raz ve gece. 

lzmir şarbnyı doktor Behcet Sa 
lih, Ars.ulusal lımir panayıra hak· 
kında bazı izahat Vt!rdi. O.!dıkleri 
kıHca şudur t 

« Patıaymmızı, saym boşbaka 
nımız 22 ağustosta L:zzat açacak· 
lardır . Paııayırımıt bu sene çok 
zengin ve alAkalı olacaktır. Bura
da ekonomik, zirai ve endüstriyel 
gelişmem'z bilvesile anlaşılmış ola 
cağa gibı, gerek kendi mÜ4 88°Be
lerİ!niz, gt! rekse yabancı firmalar, 
mallaraoa göstt·rm•·k imkanını bu· 
lucaklardar. Hükfirııetimiı , her f6 
dakArlığı yapmıştır. 100 bin lıralık 
döviz verilmiş, gümrük işleri ko 
laylaştmlmış. ba2ı vergilerde mu· 
afiyet bahşedilmiştir. Kara , deniz 
tarifeleri tenzilAtı, panayıra işti-
rAki sığlamlamıştu. hulya, Almnn
ya: Yugoslavya ve diğt-'r bazı acen
talar da ayni tenzilAb göstermiş
lerdir. Bu vesile ile Egenin ekooo· 
mik merk .. ıi olan lımir, kendi ta. 
bit ve tarihsel güıelliklerlni , 
eserlerini herk""ıe glıtermek fer
ıatıaı elde etmiatir. Bu bir talih 
eseri drğUdir . Büyuklerimizin lı
mire olan ıevgilerlnin aetltesi 
dir . Piaayir komitesi de , Eko 
nomi bakanl•ilDın ve Tüı kofisin 
yardımluile , bu iıi başarmatı 
çahııyor. 

Paaayınmızın amacları muh
telif dillerle muhtelif tekilde ber 
f"ıde anlatılmııtar. iç ve dııta a
janılırımn vardır. Ve bunlara art 
tmyoruı. Buyıl, p•nayırıa İç terli· 
bahna dr dikkat ettik. Daha ali
kah ve daba zevkli bir tarz görü 
lecektir. 

Gelecek mallara& gümrtlk, ••· 
kil iıleriai İt Bankaaı üstüne al 
mııhr. Panıy11da eğlence ve, iatl
r1bate de öoem vedik. Kazino 
muzu btıylttük. Fiat, servi• ve 
m&zik aokt&11ndaa en mfişkülpe
seadler bile itirazda bulunamıya 
cıktır. Kazino için İataa.,ul Şehir 
tiyatrosunun operet ve balet bd 
roşuaun veya güzel bir varyete 
heyetinin angaje edilmesine ça
lıııyoruz. 

Yurdumuzdaki bOyük müeaer· 
seler, fahrikılır ve mağezıla11n 
çotu panay1r• iıtirak ediyorlar, 
Dıı memleketleria bapnda gene 
büyOk doıtumuz Sovyet Rusya ge 
liyor. Dostlarımız Yunanistan ve 
Yugoslavya da iıtirak ettildeıi gi 
bi diğer bazı devletlerin de nlika 
sına g6rllyoruz ve yeni yenı babt-r· 
ler alıyorrz. Pınayıra yeni ıtad 
ilavtsi zarureti haıgöstermektedir. 
iştirak mOraca•t müddeti 15 ağus 
toıta bitecektir. 18 •iuıtostı bü· 
tün t~:ıi11t bazırlanmış olacıktar. 

"Cumuriyet" 

Suriye Alevilerinin isteği 
mazbatada ülketerinin Yapılan bir 

Suriye hükumetine eklenmesi istendi. 

Emir Suudun Suriye tahtına geçmesi 
Londrada hiç konuşulmamış mış. 
-Vataniler, Trablusıamdaki ibti 

lAfı halletmek ıçin Homusta bir 
kongre akdetmeğe ve buna Trab
lusşam vatanilerini de davet etoıe
ğe karar vermişlerdir. Bu kongre
nin önümüzdeki hafta içinde top
lanması belrılenmektedir. tNıdollah 
E1cablri LAzkiyede Abdülvahit Ha
runa bir mektup yazarak Humus 
kongresine gelmeıini rica ftmiı ve 
müsbut cevap almııtır. 

- Tnbluıpm gençleri, hemşe 
rileri araamdaki ihtilanarı izale 
etmek ve halk arasında vataodq 
lak hi18ioi yaymak için bir birlik 
tetkil etmiılerdir • Bu gençlerden 
biri Klcamiülkebir de bir nutuk 
vermit ve a6ıleri halk üıerlnJe 
iyi intiba bırakmııtır.Emniyet da
ireei bu genci o•tararak bir daha 

nutuk vermfimes!ni ihtar etmiı ve 
pozartesi günü emniyet müdürünü 
görmef'.te gelmesini söylemiştir. 

- Tartusta yapılan bir mevlit 
mernsiminde t..z •.ıhürat yıpao halk 
Sur.ye bayrağanı çekmiı ve h• ye
can içindd b· r genç kafilesi bay. 
ralın etnll ı sarn.ıı ( yaıı l ) s0 s
leri her tarafta yükıelmişıir. 

- Alevi gençlerinin vataııper
verleri,temsili meclise, Alevl mın
takasının Surıy11yo inzimamım İS· 
tiyeo mazbatalar vermiılerdi . 4 
llaziranda açılan mecliste reis El· 
kenç , bu mazbatalara okutmıw ıı 
ve sf'pete atmıt oldu;tundan geııç
ler taleplerini Milletler oemiye\ine, 
Hariciye nezare,ioe ve Kom1ıere 
tekıar edeceklerdir. 
-Gerisi dDrdılncıi sayfada-

Sebze ve meyva satanlar 
5 T 'I stzrrvz 

/'asarda saat altıdan sonra toptan 
satışın yasak edilişine şikayetçi 

~..._------··------------
Dün basın .-imize bir kaç 

yurdfiaı gelerek t&ylece derd yan 
dalar : 

' 1-Biı bai ve bahçe sahip 
ı~riyiı . Burada yetittirdiğimiz O· 
rünlerimizi urayhğın göıteıdiği 

pazar yerine getirip satmakta 
yız . Fakat burada bir çok zorluk
la ka,şılaşıyoı uz . s .. t tam altı 

dedi mi uraylık zalıta ııyarları 

yanımızı geliyor ve ur1ylık en· 
cfmeniain kararmdan bahsede· 
rek bize mallnımızı Htlırmıyor 

lar. 

Bu durumu bilen sebze ve 
mevva alıcıları da tam bu eaıta 
yalcın bir zemanda yanımıza ge-

liyer ve yok bahuıaa mallara· 
mızı altp bale g6tür6yor ve yllk· 
ıek d•ğerle balkı aabyorlar . 
Her gün ıüröp ritmekte olan bu 

darum bizi çok zarara aokmut 
tur. Aylarca utr•ııp bir çok mas
raflarla meydana ıetirdıifmiz 
lrllnlerittıir.den bit bir ıurelle 

istifade edemiyoruz . Üstelik ver· 
ıi de veriyoruz . Elimizde bir şey 
kalmıyor . Biz hunları 11at altı· 
ya kadar nasıl ve kime utabi
liriz • Sebzecilcre vermul'lr mal 

!arımızı nereye g6türelim ve kim 
lere verelim Bize, tebria muhte
lif yerlerinde ber t6n açılmakta 
olan surilere r3til·ü~ ya toptan 
v.ya p r•krnde olarak satmamızı 

ıöylHyorlar . Düşününüz bir kerr 
bizlerden bir çoğumuz baıka iş 
ler de yapmaktayız . Ak,ıma ka
dar buralarda na11I durıbiliriı . 
Uraylık biç olmazsa tehdid etti· 

ği bu uatı, saat sekize kadar uza 
tarak bizi korusua • Bu b6yle 

olnl8a halk da ucuz s bıe Vf! m•y· 
va yemiı olur .,. 

Dıier y8odea yaptığımiz in 
celf!mede uraylak cnctlmeı.iaia ka 

ra11, )azddığımız. gibi toptan sebze 
ve meyva aat111 ıaat altıya ka
derdır . Bundan sonra burada sa-
tıı yapmak ya1alctar • Oı&nlerini 
aatmak istiyenler ıeı ti yerleri 
De gidip orada ya toptan veya ,. 
perakende aUrelile utabile,ekler· 
dir . 

Belediyenin hem olcarlarımı 
zın ıu yukındalsi dileklerini göz 

&nünde tutacağını ve hem de bal 
drki ıebzrcilerio zararfaunı mu 
cip olmıyıcak yeni bir ıelLil bu· 
laca;ını umuyoruz . 

Bir ditenci yakalandı 1 

Bu adamın Uzarinda 22 
lire bulundu 

Ceyhan da 
Bir marfandiz treni 

yoldan c;ıkt. 

Abdullah adında birial ç•rıı 
da dilencilik yaparken yıkalaa
mıt ve üzeri arandığında on al 
tı baakoaot lira ile altı lira kadar 
ufıak pua bnluomut ve b.~kında 
tutulan inceleme kiiıdile birlık 
te .don Cumhuriyet genel sava 
manhtıoa ve oradan da bık ye
riae verilmittir . 

Dilenciiilr yepao Kelso otlu 
Abdullıb P .. tolu oldutuou, bı.1odan 

iki yıl 6nce Adana ya rel ditiai , 
o vak,ttao hu ana degia ancak bu 
paraya biriktirebildığiai . tlli b•t 
yatında çok fakir bir adam oldu 
tamdan çalıtamadığını , ğrçın
mek için dilendiğini söylemek 
tedir . 

Buuua gibi V.J bundan d.ba 
zengin nice dilenciler vardır ki 
Hnatları iktizası her gün avuç a
çarak tunun bunun meıbametleri
rini üzer,erine çelrmelr iıterler • 
Siı gr liniz de böylelerine sadaka 
Yerin bıkalım!.. 

- -4• ..... u ..... -

Otey ıün ıaat . 9,50 de Cey· 
hından Oımaniyrye gitmekle o 
lan marıandiz treni Ceyhan du· 
rağınan mıkaılar1Ddan geçerken 
iki vıron battan çıkmıı ve be 
mea göaderilea imdat treni•i• 
vinçlrrıle bir 8Ht kadar uğ'•{ıl 
dıktan ıoara yerine konulmuı ve 
tren yoluna devam etmiıtir . 

Bisikletlere zil takılacak 

Uraylık zabıta aeyrüsrfP.r la 

limataımeai mucibiL ce ft bir içia· 
delci volt rshitlere zil takılm11•1 ve 
g• c~lerıEfenerler bulundurulma· 
aı mecburiyeti vardır . 

Bir çok kimselrrin bu mecbu
riyete riayet g6ıtermiyuek bir ta 
talcım kaz.laıa sebebiyet verdik 
leri ıör&ldlğOndrn hundan bay· 
le buna riayet etmiyealer para 
•!ezuile ceulandırılacıld•rdır . 

llcebay Rabii gitti 

-
Daha ne kacle" 

var? 

İngiliz gezicileri Meaeaa.n ilce bıyl&j4aa ...tınan 
Karaiulı ilcebayı Rebii yeriae ------~--
çatalan kımuabayı Ômeri vekil 
bırakarak dtla yeai ldevi b•ıına 

Düa uat 13,30 d• blyllk bir 
otomobil ile iki İogıliz gezicisi 
gelmiıtir • Y •'danada on iki Jlf· 
laraada simıiyab birde zenci ço 
cuğu balunmıktadır . Bunlır İn· 
gillerelliD Afrika müıtemlikesinde· 
ki çevirren iıyar larmdan olup 
Mısır , Fıliatin , Suriye yolile 
ıebrimize gelmiılerdir . Burada 
lcıH bir mOddet durm.uılar vr. hu· 
ıuıi otomobillerine besızin ko1-
duldan sonra Konyayı gitmiıler 
dir . Oıadaa Eskiıehir , lstanbul 
ve Avrupadan ıeçerelr l•giltere 
ye gid&cekleıdir . 

Yarın 
Sebze Ye •tY• ıcrgiai Kuın 

köPılde açılacak Ye alrııma 
kader ılrecektir. 

gitmiıtir . 
Muıı11f a Kemal pııa ilcebay

hiına atanan Hayri de ıebrimlze 
gelmiı ve dün arkadaılaraaa ayrı
lık ziyaretleri yapmığa baılamıı 
tar • Hayri, yerine ataaan Ue..,_y 
gelinceye kadar ldevıae deHm 
td,dlrtir • • .. 
Belçika fabrikasında 
yanOın ba,ıangtcı 

Belçika fabrika ... dan 
mık üzere gelda ..egonları ...,D 
lokomatifie hıcasında ııçra 
kıvılcımlar bat ken ... da bulan 
otlara dGımlt ve • llaliade i 
ler lıy•rek fabt ikaaıo depolarına 
kadar ıelmeğe bqlamıı •• ye• 
titcn itfaiye tarafıadae liddlrli 
hdfttlr. 
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~:~anınonbe~~yıldönü~ü raporu ll1~~S~O~D~~D~D~J~D~k~l~8~-r~~I ?,1'f~bci yıld6nümii dolayı Şimdi tahr ana ve i k okulun 

Adana Borsası Muam.":\leleri 

PA iUK ve KOZ 
--Kilo Fiyatı ''••ta . . M 2 ... 000 T •ya LG . 11 umurıyetı os da ( 2o, ) ahr ço<1uğu oku· 

'ittir a'ük bir raptır g6 ıı d ~r- ıtioktaılı ı. 
. il . 

btı Yil j ~•porda Tatariıtanda Ö, ta derec~ okula farda (48,000) 
~~iti l çıode yapılan iş le• İo \'c Teknikoml..rda ve işçi fakültele-
\taı· 1 •tıo ıo 1 ·· · ı ' d (7180) T 1 b d 1 ır . ouç arı gosterı - rao c atar t• e e var ır. 

Oııb KıZID Üoivcı sitesi, ıhtililden 

0 
ff 2S) d~ı Yıl içinde amele ayısı evvel (115) yıl içinde aocak altı 

d ~ tııı (;~(i(),000, e çı kmıştır. Tatar mutebasıısı ç ı karmışt r. 
111 • ~ "lıa. ) ni Tatardır. Tek · Cumuıiyrlİo onbeş yılı içinde 
k k 'f1ı.18'~ıır kadrosunda (300) ise Kazan Ooiverıilc ve yüksek 

'hı,~ •ter lühendisi ve 11y· okul.tarını 2350 Tatar famamla-
~~tlır;ç yüz teknisyen vardır. ı mıştıt. 
itti ·~ muhtelif fabrika mii· 

1 Busen~ Kazanm 13 yüksek 
h Yttı,.ıniştir . \ "'teeıa oknlasırıda (2 tOO), Teknikom ve 

Iİ<liitii ~ • P•rtak deri fabrikası yül(ksek işçi fakülteleriode 7180 
1ık,, rıf Hadi, biçki - dikiş Tatar genci okumaktad ı r. 
lbot 

1 

llıiidürü Habmetullab, Dovrimc kader bütün Rusyado 
•r•d lnlldihü Faımı Kemali bir tek Tatar profesörü yoktu . 
~Olb• ••yılaLilir. Şimdi !\azanın yüksrk mc•ktE1ple-

~i111 okzlardakı biçer bağlar rind'! ı 2 proft> SÖr ve 337 Joç tınt 
"ııı,kin·oınbanilerindc 199 Ta ve bılgi işyarları vardır . Kazno 

l,akr.'at Vardır. Ün iversıtes i müdürü kimya pro 
';.,11 :'.CÜler arasında (202Ô), {esörü Uılmi Komay, r\usyaJa yük-

•ıa y httircn çifrilerin müdür· s~k tahs ilden sonra ayrıca Alman-
Q 111ld ~ 
ıik,d • (1349), Kolhozlarda· yado ihtisas yapmış ,.e bir çok 

,,di ~) 1'a: Baıkanları arasında eserler yazm ış bir bu lık~~ı oğludur. 
~ ~Olb '' vardır. Yine kimya profeeörü Ebubekir 

1 
'1'ıd1,

0ı Baıkınlarıaın (1225) i Ali eserlerile hiiı:in Sovyetlcr b'r 
~il\ ~' ~ 

1 
l{olhozluda muhtelif liğin do bellidir. O. Vl'İıııden evvel 

yl~~fl l d, 11irtoda olan Tatarlaran bütün Kozan v.lt\yetindo altı Tatar 
~· ..._ YQk ,00() dir. doktoru çalışı ğ• halde şimdi Ta tor 
ıMI' ~,L it)( tab l Ö .. ,.,,, J kt 1 "39 d Y 1 ,,,,.J•' , ll\'8tsı ıı g ımuş hlraat o or arın sayısı "' ur. anız 

,eı• 0 ~1kııı Tatnıla1n sayısı (550) son yedi scnPJe Tatarlordan 6436 
q 1llır 1' 5 a• 

1 
t ,, h · ıtaristanda (3550) öğretmen ve 13 O milrebbi yetiş · 

ı11•"~ ~., ~vancılık birliği çalış· miştir . 
yıt' d" ~tlt~r Ublar (90,000) köylü· lhtilAI d evrinde Tatarlar ara -
11d• bJ ~ '-ııe i ~illlektedir. Y alnrz ge sında çok kahiliyotli edip, kompo 
t• ,, tıı ııa\ •de ziraat mekteplo- zitör, artist ye ressnmlar, heykel . 

d• 1 ~•t ı, ki§l çıkmııtır. traşlar çıkmıştır . BunlnrJıın b9Z1-

1lt~ )etiıad ltıanınd• bütün Kazan laı ı , meseld Kavinocim , Tufan 
y•P1 ti , 1tt 0~ '\ T •taılar için 35 gihi euipler , Muzaffer v~ S yJos 

fC 0 '-rta,1 \~8~ vardı. Bunlar da gibi kompozitörler • l~murat, Bu-
• 1:,,- ıe,o,,tle,'tıatiy:ınlı§tırmak için lat gibi artistler, Rahmetolin, Rah· 
I•' tarafından açılmıştı mankol opPra artistleri çok tanın 

•'' 11rl 

Habisburg meselesi 
Başbakan Şuşing ''haksızlığa 
uğ!9ayan bir Avusturyalı ailenin 

hakkını verdik,, diyor 
-~-------·------~--

CiNSi 

1. Kapııııalı p ıı muk 

Pi yıısıı pıı rlaı?ı •• 
Piyasa tf' mi zi ,, 

Jant" Iİ 

En oz 1 Eıı ~o l.. 
K. K. 

YAPAC I 
Avu~tuıyalı aile lrhindeH bu t 0 z Bf'yez ______ 1-- 1 

min muamelrsi yıl n ız Avustu rya ivoh 

nın dahili ıiyasasıoı ve onun ege Ç l G 1 T 

Satılan 1ikdıır 

Kılo 

Vıyena 12 ( AA) - Şu~ing, 
Havaı ajansının mümusilire Ha 
lııburg hıneılanı meselesi bıkkın 
da diyevde lbulunank Hasburg· 
luııı tekıar işbaşına getirilmesiaiı 
biç bir suretle mevzuubahs olma
dığını kaydettikten sonra c.lemiş 
tir ki : 

mchliğioi alakadar edtr . Yaln ız 1 ~-'------- ----1-
AvusturyRya l t' •lluk eden vr hiç "" ı·k -- --- --ı-------~~ 

b 1 
ı em ı ,. 

hir kimseyi trbdit e.tmeyen u ,. "Tolımıı lıı~ 
muamele , buuclau başka daha 1 _ ....;.o, _ _ ..;;.;.. .. -......,;..;.;.._.~-B U B U B A T 

Hakeız yere sürülmüş ve mal 
ları ~ilerinden alanmış olan bir 
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İngiltere hükumeti 

Bir hava paktının imza
lanmasına tarafdar mış 

-... -
Londra: 12 ( A.A )- "Deyli 

telgraf , gaıeteıinin diplomatik 
aytarı İngilterenio bir hava pak
tının imzalanması için elinden 
geldiği karlu çalışmaya karar ver· 
diğidi yazmaktadır . 

mıştır. 

Tatur knılınlardıın toyyurr ci lc r 
ve teknik mühendisler vard ı r . 
Kozan {ıLrikalarırııla 3000 den 
fnzla tuto.r kaJın omole varılır . Zi
raat Ttıtıır kıH.lınltırllnn 325 trak
törcü, 19 kumbııy nc ı ve hııyvnn 

yetişt •roıe mürssr sr ltırinıle 617 
işçi çalışmaktadır . 

İzuestlya 

2,7.; -2.80 Bulgaristanda 

On sekiz ihtilalcı 
yakalandı 

-------
-Ku p·mi 

K t>lf'n ıolıumn 6,75 
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-·-Sofya : 12 ( A.A) - llir sene· " 
debberi 1rınıJmalcta olan eski 
Makedonya ihtilaf komit t si üycle 
leriııden 18 kiti yakıl•nmı~tır . 
Bunların b~psi protOgı" ı of gru 
bundandır. Haklarında araştııma· 

lar yapılmaktadırlıu . 
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_ Alfa 

Kambiyo ve Para Amerikada 
Su baskınında 36 

adarn boğuldu 

Lh·erpul TcJgrafları 
12 / 7 I 1935 l~ Bıı nkn ındao al ınını ıı r. 

evyork : 12 (A A) - Nev 
york ilindeki su ba:;kınında 36 
kişi boğulmuştur . Ziyan 125 000 
000 do'ar olarak ktsti ı iliyor . 

Su•ar açı lnH ğa lııı:ı: lamışıır . 
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1 inci '.1'. Vadeli 
llıızır 
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Yetim - Öksüz - (Fr.) Or
phelin 

Yevmi - Günlük - ( Fr. ) 
Quofidicn 

Yevmi mahsus - BayraiÜn -
(Fr.) Fete 

Yevmiye - Gün<lclık -{Fr.) 
Salaire 

Yühuset - Kuruluk, kuraklık 
Yümn - Yüm -(Fr.) llonne 

augure 

z 
ZaLıt - SuLay 
ZaLıta - Poliı 
Zabıtname - Tutulga 

{Fr.) Proces · vcrLıl 
Zabıt vekili - Yarsubıy 

Z .Lıetmek -Tutmak, almak, 
efo gtçirmelc , l;apmak - ( Fr. ) 
Sai ir, preo<lre, conque·ir, s't·m
parn 

Zade - Oğul 

Zadegan - Aksoylar, soyııt
laf - (F r.) L·s aristocrat•s, lcs 
nolrs 

Zaf - Zayıflık - (Fr.) Faib 
luse 

Zafer - Yeo, utku - ( Fr. ) 
Vıctoire 

Zağ - Kug•, kuıgun 
Z ıı hif - ürünücü - ( Fr. ) 

Reptıle 
Zahir - Dışyüz, açık, belli

(Fr.) Ex•eritur, clair, manift-ste 

Zahire - Yeyıi - ( Fr. ) 
Vivre 

Zahiren - Göıliııüşte -(Fr.) 
En apparence 

Zahiri - Dıştan 

Zahmet - E'-.:mek, sıkıo 
(frJ Peine 

Zahmetle - Güçlüklr, düşe 
kalka - (F r ) Avtc peine 

Zahr - Aıka 
Zeif - Zayıf 

Zaika - Tadam -(Fr) Go!lt 

Zail olmak - Savulmak, or· 
tadan kalkmak - ( Fr. ) Diıpa
raitre 

Zair - Göretçi - ( Fr. ) Vi· 
siteur 

Z•it - 1 - Artık - ( Fr. ) 
Excedtnt 

2 - Arta [ Telim ] - ( Fr. ) 
Plus 

N.tkıs - 1 - Eksik - (Fr.) 
locomplet 

2 - Ekse ( Terim - ( Fr. ) 
Moins 

Zalim -- Kıyan -(Fr.) Crucl 
z,.m - Aıtırma, katma, ka 

taç bindirme - ( Fr.) Augmrn 
tation 

Zamimet ,.n - Üstelik -(Fr) 
Outre 

Z"mir - 1 - Göuül - (Fr.) 
Coeur 

2 - [ Gramer teıimi ) -
(.tt'r.) Pıonom 

Zamrnf' - Ötre 

Z1mmetmek - Katmak, bin 
dirmek, artırmak ( Aylık ic_;in 1 

1 Zan - Sanı 
Zannetmek - ~anmak -

(F r.) Croirc 
Zannıma göre - Bana kalır 

sa, bcn<'esi, sanımca - ( Fr. ) 
D'apres moi 

Z•nu - O:z 

Zarafet - İııcdık - ( Fr. ) 
Elegan<·e 

Zuar - Zu1r 1 '1~. Kö ] 

Zaıf - 1 - Bürüm, kap -
(Fr.) Eoveloppe 

2 - [ Gramer terimi ] -
(Fr.) Adverbc 

Zıuuret - Zorat, kııtam -
(Fr.) Nectssite, gene 

z .. t - 1zct 
Zavahir - Dışyüz, görünü~l c r 

- {Fı.) Apparcncc 

Zaviye - Köşe, bucak 
- ( Fr.) Aogle 

Zayi - Kayip, yitik 
Zebarıze<l - Ku llanılan, ko 

rıuşulao - (f r ) Courant 

z .. bheımek - Boğazlamak, 

kesmek 
Zebun - Argın, bitkin, bitik 

- {Fr .) Faiblf', de bile 
z, er ( Bak : M~ui 1 
Zede - Vurulmuş, uğraını:. 

Zehab - Görüş, sanı - lFr.) 
Supposition 

Zehabı bitıl - Bcşauı, çü· 
riiksaoı - ( Fr. ) Fauı:ıse suppo· 
sition 

Ztbbar - Cofkuo, kökriyen, 
kökreycı - (Fr.) Agile, rn furie 

Zebr - Ağı 
Z· ka - Zeka { T. K<> ) -

(Fr.) lrıtrl ı igeoce 

Zelil - Bnyuğı, alçak -(Fı .) 
Ordınair, bu 

Ze'zele - Deprf'm 

Zt>m - Yume - ( Fr ) Uıf · 
famntion 

Zıtman - Z unan 1 T. Kö. ) 
Zemherir - Keıakış 
z .. ınio - Yer, dıben I Terim 

olarıık 

Ziri zemin - YHalıı 

Z mmam - Yeı İci, al ,,ğız -
(Fr) Maurnisc langue 

Zeınmermek - Y t: ı mck 
zeı 'e tmek - Ekml k 
Zeıiyat - Ekin 
Z rre - Tıke 

Z t- val [ Fena an lamına 
Tüken - (fı'r J Dedir 

Zeveban etmek - Erimek 
Zevk - Zevk [ T. Kö ] 
Zevrak - Kayık 

Zeyl - ArdaLı 

T .. zyil etmek - Ulamılr, ek 
lemek, ardıalamak - ( Fr. ) Ad
joimJı e, ajouter un appendice 
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Biı kr ş : 12 ( A.A ) - « Hu
dor ı> ::ıjo ıı"l ı h:ld riyoı : 

YugoslJ v Naibi Pı cns Pol ile 
Pronscs Ol~ıı Kr::ı l l< • ırola iki gün . 
lük bir ziyıırcllo bulunmak iizne 
yarın SinoyRyn g el1:cekltnlir. 

I<rul Ka ıol ile Veliaht M işe l , 
boşbnkan Tntaresko ve dış bakanı 
Ti t ülı·sko ı orcı fındon k ıı rş ılunacak 
lar<lır . 

Gazı:tclo r Pı l 1 ns Potur. yabanc ı 

meınh: kctlc rc ilk seynhuti o~an bu 

Moskova elçimiz 

Güvenlik mektubunu 
Kalenine verdi. --

Moıkova: 12 (A.A) - So' yet 

Husya ic ı·a komitt si Ba :. kauı Ka
leninin yeni Türkiye Hüyük elçi i 
Z kai Apıydrnı kabul t: tm ı .. tir. 

Elçi , k t ndisiııe güven mektu· 
huı .u 'ermiştir. 

ziyaret rnünasebetile ık i meııılck cl 

orasındaki dayo ııışın oyı kr yllcdı • 
yorlar , 

1 



~ayfı 4 

Sarınehir taştı. 

Bendler yıkıldı ve yüz
lerce adam bolluldu. 

Harkov: 12 (AA) - Saranehir 
§ımdi de Horan kuzeyindeki sed · 
lerioi yıkmışlar. Bir çok şehir ve 
köyler ıu altmdadır. Yalnız tek 
bir köyde ahalinin üçte ikisi bo 

ğulmuştur. 
Ağaçların ve damların tepe 

lerine sığınmış olan binlerce kişi 
kurtarılmııtır. Geniş alanlar şim · 
di bir göl halini almıştır. Suların 

üzerinde yüzlerce cesed yüzüyor. 
Ölenlerin sayısı 3000 kadar kes
tirilmektedir. 

Rusyada yeni bayındır
hk işleri 

( Türk :Sözü ) 

çııtebaa kaplıcası 
açıldı. 

Eğ-er Horrıatizmo, siyatik, karaciğer vo böbrek kumları mesane taş

ları ıığrılarıno muztaripseniz vakıt geçirmodım Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetalıklarına, murınnit ckzQmalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyorok dönmüşlerdir . fler 

no kador fennen kahili izah değilse do senelerce golıe olmamış bozı 
1 kadınların 15-20 günlük banyodı:ın sonru hamile k~ldıklorı görül 

müştür. 

Çifte han kaplıcasının 
l\foskova : 12 ( A.A ) -Mos- 'ı Radyo oktifıtesi dünyada mevcut bütün knı lıcalıır\lan d11lın yük-

kovı şehrioin bayındırlığına ait seklir . 
yeni pliniyle bu plinıo önümüz
deki üç seneye ait kısmı gazete· 
lerde çıkmıştır . Moıkovads nü· 
fusuo gitt~ide artmakta olduğu 
gözönüne alınarak şehrin kurulu 
bulunduğu mesaha 28 bin hektar·' 
den 60 bine çakırılmaktadır . 

Çiftehan kaplıcasında 
Misurirlerimiıin her dürlü ihtiyııçlnrı düşünülerek lokantonıızdıı to-

miz yrıııek yapılmaktadır. Fururıu, bakkuliyesi. gazinosu, kasa hı. ber-

beri vnrdır. Fiatlnr çok ucuzdur. 31 

- --.. - !Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilathdn. 5512 

Suriye alevi/erinin --------------
isteği 

İkinci sayfadan arlan -

- Mondolor Komisyonu , moTidıı ı 
koroı n .rnrsino muhalıf olıluğıJ içiıı 
f ılistın Araplarınd·rn gcleıı mu lı .ır \ 

ı eruttaıı buhselmcmı ği ko.· ıııla~- I 
tırmışıır. 

Konıi.:-yoıı. Ellıolcrı n Yd uJi- 1 
le ı e sı tı ı mııımı ı ı rotest o ed .. r ~u

ıi yf' Aıoplorının oüzekklnsi ıle 

mandırnın ve Boirur ,·adının ilga
sını istiydn El erden halk fır kas:nın 

1 

ve Emir Şekibin taleplerini de red-; 
delmiştir . ı 

- « Nıyüz Kronikl » gazdesı 1 
~uhnbirin"' verdiği beyanat•ndu 
fi uat Hamza , Fransız bük O 
meti ile Suriye tohtı için yapıldığı ı 
söylenilen ınüzakerotın vaki ol
madığını, ne fünirin,ne ıle bub:ısı
nın Suriye tahtını hatırlarına ge 
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tirmcılı~lerinı söylemiştir. ~onrıı: 

"eıııir, yukındn Suriye , Filistin 
ve L1ıhııonı :ı:iyar< t edı ct-k ise de 
hu seyolıntin gayesi , bu memln
kPtlcri ınnııııuk v .. tıunlar la il icaz 
urosındn ılosılıık ırıiiııasch ıtı t· s s 

------------------------------------------------------

c·tırı k hu·ludıındun ılı arı \'l'<mnz ' ' 
1 • . ':I " 

t enıışlır . ------. ------
1 arım işlerinde 

yeni adım 
- Birinci s_ayfadcın arian - 11 

Bu yeoil ekim tekniğini kavra
maya bışhyan Türk köylüsünün 
tarım hayatında en mutlu bir ha· 
diıe sayılmaktadır. 

Arıtma istasyonları; ellerinde· 
ki en yrni tohumluk temizleme 
mıkioelcriyle köylünün buğdayı
nı da temizlemekte ve onlara iyi 
tohum ekmenin şartlarını da öğ· 
retmektedir. 

Bu kurumların yaoıbaşındaki 
tarlaların kendi toprakJariyle ayni 

vasıfları llşıclığı halde, kendi ü 
ı ünleriyle kıyaslaomıyacak kadar 

üstiin olması, köyliiyü garantili 
ve bol para kazanabilmek için 
topreğıo 6.ıle yrtişme şartlarına 
göre hazıılaomJf tohumu kullan
mak yükümünde bırakmaktadır. 

Arıtma İ!i!tasyoolarımn buldu· 
ğu yeni buğday ve arpa tipi bü· 
tiin memlekete yayıldık.lan sonr~. 
artık Orta Anadolu kuraklık yü
zünden ııluntı çekmiyecektir. 

Kurak giden bu yılda, kurak
lık çrken yerlerdi", arıtma istas 
yonlarının kendi toprak! arından 
alacağı sonuca lıakılarak bu lıü 
küm verilmiştir. 

Bu yıldan sonra, Ankara çev· 

resinde yalnız bu tip buğdayla ' 
ve devretin koatrolu altinda ge· 

Ten1iz ilac • 

Tl'ıııİz , s ,f v,ı k my g'"• t ıın 
fııııluıı lıoıır lı.ııı ırı ililr ııc11~ ol ırıık 

1 nnc.ık ·yeni eczane-
TiR 

' den al b 1 r::; · ı iz. 
j " 1 A ı ·· .. 
1 

ı er ı vı.ı vrupıının ıuıu ı :nmı-

T(jRKiYE i~ BANk~I 
5586 11 

I tolızarnt ve parfümoı i cşyıısını 

---------------------=-ı noks ııısız olurok 'iPni Eczunrde Seyban .,uııı Blltıll7. .5630 

i ı a. • c e v ı 
t 

Reçetelerinizi 

Eskıbuğtlııy pazarında Seyhan lld~:(.·vinclc yoptırınız lld~· lertiplrri•ıi 

Elimle yaparım 
Fiatlurımızılnki ucuzluğu bir clofı.ı görmek kllf,dir. llllı;lor ~·ok yı•ııı 

vo ta ~ edir. 

5586 10 

niş deneçl.er: yapılması tasarlan

maktadır. 
Bu deneçlerden sonra en Ö · 

nemli ve büyük işe girişilet.:e\ı; 

bütün memlekette bütün tarım 
maddderiylc devlet sıkı sıkıya 
ilgilen e<·c·kti r. 

Bunun için arıtma istasyonla· 
rı yeDi bir çalışma devresine gir· 
mi§tİr. Bu çalışma gayesi, htr is 
tasyonun kendi çevre~inde yeti
Şf'D toprak iirünlcri üzeriode yap· 
tığı incelrnıelui mümkün olduğu 
kadar hızla bitirmek ve her cins 

Eczacı kiıııyager 

Celril /Jaycr 

ürün üzerirıde ideal Lir "tip,, bul· 
maktır. 

Bu hal, tarıın istasyonlarının 
sıklaştırılmasmı ve c;oğaltılnusı
nı gerekli lulmıştar. 

Devlet ekooomisinin, · yetiş 
mesini lüzumlu gör<lüğü iç v~ 
dış pazarlaula alıcı bulan biitüo 
madJeler için, bu "ideal tip,, ler 
huluodukıao sonre, başka cins 

ıolrnm tektiriloıiyec·ck ve gerekir· 
se buoım için Lir de kanun çıka

rılacaktar. 

- Ulus -

Jl' unıııı ııııını 111111• 1111uım1111mııııı11wJııııı 11111111 ıuuıı nııu1>1.ıı ıuuıınnıt. 
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bu gece nöbetçi i 

Eczane 1 
Yeni otel eivarııuia 

Vataü <\ezarıt·~itlir 
ıııııııııııııuıinımıııınr - ıııııııııınıwumııı•ıın nıuıııuınıuııııııııııııııA i 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden : 

( MiiosPeseııı izin hu lı\·esi ııtle yo_ 
niılen ) apılocok \'Uıırnşıı lıano ve 
hinalrırın keşfi nıuc.ib:nce drıhil vo 
harici tamiri münakasaya konul 

muştur. Miiıınkosa 20 - 7-935 gii 
nii ıloğum evinde öğlı•don SO'll'U 

yapıla<'aktır. KoşiCnnme 1 mukııvo 
lcııaıııo ve projekri gürnwk ve aıı -

lanrn k arzu c l"nlerin doğum evi 
lı:ışt olıipliğine müracaat etmeleri 
ve isteklilerin ihole günü, ıısuliino 

göre p~ylerini evvclılı rı o aliycye 

yotırarak. ihaleyt iştirak e•fobile. 
ccklori ildn olunur.) 5615 

t 9-10 11-12 13-14-16 17 18 19-20 
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Kelvlnatör 

Saban meralllıl ...... 
------------------------
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jlarkalı salJUı· lar ; sa\·laı ın dökülınc~ırıc ' rızıll ç 
olur. 8ılılıutıııızı, kt'suııizi korunıok ve çaıııuşırları 

1 
.,, 11:~ • 

u kula r· 
orzu <'UPfS'3rıiz mutlaka'' Melek,, srıhun rıll odt 1 

. sı:ıbUll ıı lll )'&O 

l<•·tkısız vo temiz mytin yoğırulı.ın yııpı\ııll!i nbtıllll ı 
.. Ve bU S ''M J k mnı kasına dıkkııt edınız ~ e e ,, c1 dinİ1, . ball'~J 

t lt.ı ""'" 1 s•Jro ı 9 ''M 1 k ~lurkıılı sahurılurıın zı pcrrken• 
0 

e e ,, knlluı da bulnlıilirsiııiz souo 

En temiz sufı l!rfa sUllo yıığı urzıı c.Jcrscniz. 

A lıdulkıHPr ~lelnk ovlatlurı tioıırcılhurıosinılcn 

orayınız . 

-


