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Tltülesko 

fiği; bu imkansızdır . Böyle bir 
değişiklikten bıbsedenler ciddi 
surette düsDnmeyenlerdir. bizim 
dı, siyısamız her şeyd~a ance top
rak bDtünlüğümllzOn korunm11ına 
dıyaaan tamamen ulu1&l bir ıi· 
yısadu • 

Her hangi bir memlekete kar· 
ıı çevrilmiş bir dış siyasa görmü· 
%OrPz. Romanya ayrı gayrı olmak .. 
sızm bütün devletlerle dostluk 
istiyor ve budutlar1mızı ve mutte
fiklerimiıin hudutlarını koruma 
ya badim olmıya müheyya olan 
herk~sle mukarenete amadedir . 
Paroamız şudur : 

Her şeyin ustünde Romanyı 
ve barış .. Bunun içio teyit edebi
lir im ki şimdıki dıt siyasamızda 

bir deği~ikliğe değil, bunun bütün 
yönellerde (İstikametlerd r.) ge· 
lişmine tanık (şahit) olacaksınız,, 

Memurların 

Muhakemelerine dair 
başbakanhğın tamimi 

Memurin muhakematı kanu 
nuoa göre takibatı tabi tutulan 
mazaunlırın , haklarında verile· 
CP.k lüzumu muhakeme karar 
1arıoa ve varsa, müşteki veya 
müddi şahısların da meni mu· 
hake111e kararlarına yapacakları 
itirazlana , kanunun tayin etti
ği beı gün müddet zarfında ya· 
pılıp yapılmadığı kararların ken· 
dilerioe tebliği tarihi ile itiraz 
arzulıallerinin, veri ldiği )erin en 
büyük mülkiye memurlngurca 
kabul ve l<aydolıınduğu ta ı ib ıle 

tesbıt edi leceii maliim iken, bir 
çok yerlerder bu itiraz arzuhal · 
lerioio, "kabul edildikleri tarih 
göstc ı ilmeksizin bir kaç gün son 
ra yazılm ış bitiğe iliştiril erek Su 
rayı d evlete gönde!• ildıği için iti
razın müddeti içiode yapılıp ya· 
pılma<lığını tayın*! imkan görüle 

memekte ve bu yüzdrn işler sürüo
cemede kalmakta ol<luğundau 

huna mahal kalmamak üzere iti· 
raz arzuhalleri Uznine kabul 
ve kaydedildikleri tarihin mutla 
ka ve vazıbın gösterilmesi ve bu 
arzuballere yapıştırılacak kaydiye 
pullarının dı 2503 sayılı kanu· 
nun 5 inci maddcıi bükmünçe 
behemhaJ , tarih, mühür ve imza 
ile iptal olunarak kayıt defteri 

•• -- Havalarımız 1 
Diişman uçaklnrmrn tehdidi el· 

cındedır . Bundan kurtulrnnk için 
ı u{:ak ku rumuna yardım gerektir. 1 
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Ulu önder 
Bursada Uludağda 
bir gezinti yaptılar 

Buraa : 16 ( A .A ) - Cumur 
başbakanımız Atatürk bugün sa~ 
at 17 ye kadar köşklerinde isti
rahat ettiktr-n sonra Utudağa çık
mışlardır. Bursa halkı Atatürke 
kavuştuğundan dolayı coşkun bir 
sevinç içindedir . 

Eskimiş ban~noflar 
nasıl değiştirilecek?. 

Bir kaç zım•ndanberi eskimiş 
banknotların haogiıinin geçip, 
hangisinin geçmiyeceği hakkında 
halk arasında büyük bir te
reddüd baılamııtır . Ba yüzden 
bir çok zorluklar çekiliyor . 

Finans bakanlığının eski pa
raların dcğiıtirilmesi hakkında 
şu bildiriğioi yazmakla halkımı· 
zı tereddüddeo kurtarmak iste
dik : 

Finans bakanlığının izni üze · 
rine yürürlükte bulunın para de
ğiştirme öğrcneğinde a§ağıdaki 
deği§iklikler yapılmıştır : 

"1- İkinci maddede bulunan 
(yırtılmış) kelimesi kaldırılmış 

bu madde ıu şekilde kalmıştır • 

"MündeHcatı kolayhkla oku· 
namıyacak · derecede kirlen mit 
yığlanmıı veya rengi uçmuş veya 
parçalanmıı v~ yahud yanmış ve 
k•vrulmuş ban"notlar yedeklerile 
değiştirilecektir . ., 

il - Üçüncü maddenin A, 8, ı 
C fıkraları ~u şekilde tadil edil· 
miıtir : 1 

A) Kirlenmiş, boyanmış, ren
gi uçmuş, ycnmış ve kavrulmuı 
olup da çerçeve içindeki sathın
dan e~silmi§ bar.knotlar en az iki 
seri veya iki sıra numaralarının 

veyıhurl bir ıeri veya bir sıra nu· 
marasile .Maliye vckiJioio imza
ıınıu okunabilmesi §artile tam be
deli mukabilinde değiıtiriJir . 

B) Banknot bir parçadan iba· 
ret ve sathında eksiği bulundu· 
ğu takdirde dördüncü madde A 
f ı krasında sözü geçen kabarit 
cedvellcrioe tatbik ile drğiştiri

lebilmc~i için A fıkrasında zik 
rolunan vasıfları taşıoıası liizım· 

dır. 

C) Birden fazla parçalan ay
rılmıı olan Lanknotlarda iıe par. 
çalaıın umumi heyetinde keza A 
fıkrasında sayılan vasıflar bulu
nursa bu banknotun bütün par · 
çaları (numara ve imzalan taşt · 
mıyanlar da dahil) dt'ğiımiye ka · 
bul olunur . 

Şu kadar ki parçaların o bank
notun parçaları olduğu açılcca 

bc.- lli olması gerekli bulunduğun
dan parçaluıu bılhassa sablıatle· 

ri tayin ola bi lt ce.k lı ıtl de bulun -
maları ve banknotun iizerindt! btı· 
lunılukları lcısmın civarila yırtılrı a 
ş e k l i \"e teıyioııt ve SBire itib.-

rile uygun bulunma) arı g .. rekli· 
dir . 

Fer su de banknotların değiştir
me işleri 10- 7- 935 günleme· 
cinden itibaren yukar ı ki tadiHita 
göre yapılacaktır . 

numarasının de iıaret edilmesi ve 
sözü geçen kanunun 100 üncü 
maddesine göre sllel arattan biç 
bir giioa hare aranılmaması v.: 
harç pulu yeıioe damga pnlu kul 
lanılması hususlarının temini Şii· 

rayı devlet reu~liğiaden bildiril

miıtir • 

Hayat ltalyanlar hazırlana dursunlar r 
Üsr;t İsmail Habib'~ 

Hayat; durmadan kıyılarda pal· 
lıyan deniz dalgaları gibidir : Gü 
rü/Jüsü, patırdısı, eksik olmaz . 

Mussolininin emriy/e bazı sınıflar 
yeniden silah başına çağrıldılar. 

----···· .. ·----
Mısır hükumeti; hududda gizlice 
yapılan deve satışını yasak etti 

Roma : 16 (A.A) - Bildi 
riğ : 

Basın ve p ı opağnda Baknolı
ğı bild iri yo r : 

Hab~şiıtancla süeJ haz1thlda· 
rın g ittikçe artması süel mahi
yctJe yeni tedabir alınmasın ı is· 
tilzam etmektedir . 

Sılablı kuvvetlerin bakını o 
lan Duce, Si la f ırk11nın ıeferber 
edilmesini emr etmiştir . 

Aynı zıımanda 2 inci ili Siı· 
mini taşıyacak olan bir fırka tef· 
kil edilmiştir . 

Bundun boşka beşinci silah 
göoüllüleri fırkasının da seferber 
edilmesi emr edilmiştir . Buna 
1 Şubat fırkası ismi verilecek ve 
balen ulusal milis kurmay baş-

kanı o lan General Kruzzi buna 
kumanda edecektir . 

1909 , 191 0 ve 1912 istihkam 
ve otomobil sınıf ları da Silah 
altına çağrılmışhr . 

Hava bakanı, diğer pilot ve 
uzmanların silah altına ç&ğrılma· 
sın ı emr ettiği gibi gece deniz ba
kan ı da 10 denizaltı gemisinin 
derhal yapı lmasına başlanma~ını 
emr e tmi,tir . 

Bu gemiler .Faşiıt devrinin 
14 üncü seoesinio ilk aylar ı için· 
de denize iodirilccektir . 

Kahiıe : 16 (A ·A) - ltalyau 
Somali i şya rları tarafından fazla 

miktarda deve satılmaıı üzerioe hü· 
kumetin E ritrrye deve çıktığını 
yasak ettiği bildirilmelctedir · 

Dün bir ev çöktü 

Çökiintüde bir karı koca ağır ve kız
ları da hafif suretde yaralandılar. 

Ağır yaralılar tedavi edilmek üzere 
memleket hastahanesine yat.rıldıtar 
Dün sabahleyin saat se kiz 

sıralarmda ıebrimizde bir ev çök· 
müf ikisi ağır ve biri hafif olmak 
üzere üç kişi yaralanmıftır. Bu 
aoi çöküntü hakkında aldığımız 
bilgi ıudur : 

Eski Hamam mahallesinde 44 
-52 numrolu, tıbtadan yapılmış 
köhne bir ev vardır, Daima yı-

kılmak tehlikesi gösteren bu ev 
de on iki yıldanberi Osmın oğlu 

k ırk hr ş yaşlarında Ömer ile ka
rııı Dursun ve kızları Müz,.yyen 
oturmaktatfırlar . Dün sabahleyin 

de evlerinin a lt kısmında otur· 
maktalarkeıı yukarı kat birden 
bire çökmüı ve bunlar çöküntü 

nün altında kalarak Ömerle karı
sı Dursun ağır ve kızla rı Müzey
yen de hafıf surette yaralanmış 
lardır . Bu aoi çöküntü, etrafdao 
iııdilmiş, zab ı taya hıber verilmiı 
ve kalabalık hir halk bu evin ö-

' .. 

nünde toplınmıı ve yaralılar eo· 
kaz albodan çıkuılarak bir ara-

ba ile hemen meo mleket bastaba · 
n t- sine gön derilmişlerdir . 

Türk Sözil - Bu yürek sız la - ----
tıc ı hadise , bizim iÖrgümüze gö· 
rr, tek bir had ise o larak kalını· 

yacaktır . Şehrimizin köşe bucak 
mahallelerinde hatta büyükçe 
cadd e iızer lerinde de her hangi 
bir sa r sın tı ile çöküp bir kaç ca
na mal olacak evle r vardır. Uray 
fen ada mlarının bu işi kendi

lerine öne mli biı ödev sayarak 
bütün şehri bu bakımdan bir ke 

re gözd en geçirmeleri ve yıkılması 

gerek li bu Liı;i m evlr-r i, sahipleri· 
oiu göz yaşıoa bakmadan yıkhr 

waları lazımdır . Çünkü ; bu işe 
azıcık merhamet ve müsamaha 
gire rse işte böyle facialar ek~ik 

olmaz . 

-~--

Deniz; emekleyen çocuktan fark· 
sızdır: Baze.11 doğnı basar. yürür, 
bazen de iğri veya yanlı§ basar, dü· 
§er, ağlar, kızar, CO§ar, köpii.rür . 

A§k da; lıayatm biricik ince dal· 
ga.sıdır : T>urdutu, dısracatı, parla· 
dığı, co§acağı, köpüre köpüre ~alka· 
lanact1ğı zamaları belirsizdir . 

Kuğu kuıları gibi bu dalgaların 
üzerinde beliren köpükler de kadın· 
da11 farksıszdır : Çiinkii kadın daıma 
dalgalanrı üstünde en yüce ve önem· 
li yeri tutar : Benliklerimizck, kafa· 
larımızda, kalplerimizde ... 

Sahilde uçan, ormanda cıvılda· 
§an kU§larrn sesleri kulaklarımıza 
ho§ gelir . Bülbül sesindeki incelik· 
ler, bize; müzitin en tatlı ruı.tmele· 
rinde botJulmU§ ilsıat ve arsıulu.sal 
bü,·ük bir artistin bestelediti kendi 
§aheserini kendisi ilk defa yüksek bir 

, sos:yeteck çalarken duydutu zevki, 
helecanı ve heyecanı verir . 

Amma; tfü.§ünmeyiz ki : Bülbü· 
/ün ıakırdısı onun şarkısı, eglencesi, 
zevki değil; belki de onun iniltisi, va· 
veylası, acı acı diyevlerle dolu ötÜ§Ü, 

bağırı§ı, haykırı§ıdır ..... 
Rıza Salih Saray 

Mersin Halkevi 

Köycülük kolu köylüle
rin derdlerini dinledi 

Mersin : 16 ( A .A ) - Halk 
partisi ve Halkcvi üyelerinden 
doktor, baytar, kültürcü, ekeno
mi uzmaoı, tarımcı , uçakcı ve· 
ba,ka enlik adamlarından bir 
grup Mersinin Gözne ve BeJenk 
ıelik köylerine giderek yüılerce 

köylü önünde çok faydalı konu§· 
malar yapmışlar, köylünün dilek· 
!erini dinlemiılerdir . 

İzmir Panayırı 

ilimizden de bu yıl bir 
çok firmalar mal 

gönderecek .. 

20 Ağustosta İzmirde açı lacak 
olan ar~ı ulusal sergiye Tarımer, 

Tecimer ve Endüstri müesseseleri 
nio de malllarının gö nderilmesi 
l l baJlıktan Sarb•ylığa bi ldirilmi§ 
ve Şarbaylıkça bugibi müeısese· 
le r yıuınJa lazı mgelen teıebbüı
lere girişilm iştir. 

Öğrendiğimize göre bu yıl ili
mizden bi rçok Tarimer, Tecimer 
ve Endüstri müessese le ri hu pa
nayı r a znıgiıı ürün ve mallar gön· 
dermeyi onaylamış ve şimd idea 

Pavyon lar ayrılması için Panayır 
komites tne baş vurmuştur . 

.....,., i QAAI _.. 
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Hikaye: 

Sel 
Ferid Celal Güven 

-- Dtinkü nuslwdan artan 

Y organan bir kenarım açmış, 
ğenç kızın ağır ağır kabarıp ioen 
du•u bl'yaz göğsünün üzerindeki 
sıyrıklara, berelere bakıyordu. 
Keıkio bir tef parçasiyle açılmı
ıa beoziyeo omuzundaki yaralara 
kanturuo bastırıyordu. 

Aradan iki gün geçmiş, bu 
genç kızı aıayıp soran olmamıştı. 
Durmuı haşıodan ayrılmıyor, ye· 
nideo. hir sel dalga~ı gelip kapa· 
ctakmış gibi korku ilr onun yüzü 
ne bakıyordu. Sel artık çekilmiş, 
deiirmenio kanatları dönüyor, 
taı, buğdayları öğ:itüyor, kırlan
gıçlar uçuyor, Seybanın sarı sula 
rı mavile§iyor, mayıs güneti Ça· 

murları kurutuyor, çayırlara kö
p&rea bir yeıillik seriyordu. 

Bir akıamdı, genç kız Dur
muıun kollarına dayanarak yerin 
den kalktı. Durmuş onu, kapı 

nın önündeki iskelenin başına ka· 
dar götürdü. Buğday çuvallarının 
üzerine yanyana oturdular. Gü . 
Drf, suyun y6züoe sarkan söğüt 

dallarmm 'ataımdan, bir dantel 
perde arkaıından bir gezi parçası 
üzerine düıen ılık oyunlarile ba 

tıp gidiyordu. İıkf'lenio kenarla· 
rına dizilmiı teoelcclerin içinde 
ıabboylar. karanfiller açmııtı. 
Bunların kokuları hafıf bir rüz
garlı dalgalanarak in1aom en ince, 
en duygulu damarlarına k•dar ya
yılıyordu. 

Durmuı, genç kıza biraz daha 
sokuluyordu. Onun sık "irpikle· 
rioin çerçeveıi içinde "oyu biı 
aöl llütuluğu ve güzelliğilP. par 
lıyıu gözlerinin içinden kaynıyao 
bir §eyin kendı içinden bayat ftı 
kırthiını, korku:ıun çatlaklıkları· 
111 taşıyan dudaklarından taıao bir 
sıcaklıiın yiheğini ısıttığını du
yuyordu. DotMu,, timdi her ak 
pm b<"raber gelip, ber ak§am be
raber fiden, yuvalarına her•b~r
ce ot taşıyan, bir yuva kenarında 
tiloeıerek uyuldıyaa yavruların 

penbe, küçlik ağızlarına yem ta
şıysa kırlangıçların ötüşlerini, çift 
y•ıayıılarındaki gizliliği tfahı iyi 
anlıyordu. lçiod~ uğuldıyan bir 
sel vardı. bu ıele kapılmış gidi
diyordu. 

Bııını hu genç kızın dizlerine 
k'•ymak, onun gözlerinde akşam 
ııılclerın• d•larak gözlerini kapa 
mak islejile yanıyordu . ç~kini
yorda; ömrOnile bir genç kız eli
ne eli dokunmamııtı, bir kadın 
dizine hqını dayamamıştı. Kadın 
kokusu onu korkutuyordu. 

Gttoç kızla uzun uzadıya de
reden tepedeo konuştular, Dur 
muı ooa kim olduğunu sormak 
istemiyordu. , Oııa selio kısmet di 
ye getirip uzattığı bir nimet diy;, 
b.l"yordu. Serinlik basıocıya ka
dar değirmenin kenarında otur 
dular. 

O gece değirmenin kapısını 
birisi yumrukluyordu. Durmuş 
yerinden fırladı, kapıyı açtı. Ka· 
ranhkta iyice seçemediği bir ka 
labalıkla karıılaştı. Öodekiaio hır 
jandarma olduğunu farkedebildi. 
Kendini toplamıya vakıt bulama 
dan onu omuzlarından tuttu: 

- Yanında bir kız varmış .. 
Nerede ise ıöy[e bakılım ... dedi. 

- Evet var .. Çavuş . Sdde 
değirmene takılmışh. 

- Takılını§ .•. takılmııea onu 
karagolda ıöylersin .. · Ana, bahası 
senden dava\!ı ... 

- Davacı olacak nr var ki . 
Canımı yoluna koyarak kurtar
dım •. 

Uo çovall.raoın 6st6nde uyuk
~ıyan ıeaç kız yerinden sıçnmıf, 
pndarmauıP yanına gel mitti ... 

- Ağa, aradığımız kız bu 
mu? .. 

- Bu .. Bu ... Çavuş .. 
Yaşlıca bir kadın kızıo boy 

nuoa sarılarak. "Ayşe, Ayşe .... ,, 
dıye bağırdı. 

- Haydi hakıılım koca de
ğirmenci!.. Kapıyı lopa da önüme 
düş. .. Yanında böyle bir genç 
kız vardı da neye şimdiye kadar 
bize bidirmedin .. 

- Sel. . Sel. .. getiıdi . 
- Sel mi?. Bu ne iyi selmit . 

delikanlı .. 
Değirmenclen karşıya uzatıl

mıt uzun. du bir iekeled•n beş 
gölge sallana sallana geçiyorlar 
dı. Ayşe Duımuşun elini tutmut· 
tu. . J andırma ıslıkla bir sokak 
türküsünün bir parçasını tekrar 
edip duıuyordu. Jandarmanın ar 
kasından bir köy delikanlısı iki 
de bir arkasına dönerek Ayşeye 

birşeyler söylüyordu. 
Durmuı Aneye sordu: 
- Bu da kim? 
- t Jiıanlım. 

ışanlıo mı? ..• 
Durmuş, onu Ayşeoio kardl'şi 

aanmııtı. Hergüo koca çuvallarla 
belki yirmi defa sekerek geçtiği 
iskelenin üzerinde yürilmeı . oi şa 
tırmıştı. Altındaki suyu teısine 
akıyor gıbi gördü. Sağa, sola eği
lerek güçlükle tutunabildı. Avu 
cunuo içindl'ki elin eriyip dağı · 

lacağıoı saodı. İlk defa başkası
nın canı gözünde küçüldü. Katı 
saplı kl'skio bir bıçak onu bu baş 
döoml'8İnden kurtarabilirdi . Güç
lükle ayağını toprağa attı. 

Ertesi iÜD onu göz hepsinden 
çıkarara.k kumandanın odasına 
götlirdüler, kumandan onun ar · 
kaamı okşıyarak: 

- Aferin Durmuş, yiğit ço· 
cukmuısuo.. Hiç bir ıuçun yok, 
:r•loız bir daha dığirmene mal ol
sun, can olsun oe takılırsa hemen 
karagola haber vermelisin ... anla· 
dın mı? ... Haydi şimdi işioe ... de-
di. 

*"* 

Değirmene her kütük parçası 
çarptıkça Durmuş dayı o geceyi 
düşünüyordu. Ayşeyi nasıl selle. 
rin sğzından almııtı. o.ıu nasıl 
sularla döğü~erek değirmene çı
karmııtı .. Kollarını yukarı doğru 
kaldırdı, yana 111lladı, yumruğu 

no sıktı, hayır, artı!.: o güçten 
bir iz bile yoktu. Şimdi sel sulan 
karşıeır.da o. dizinin dibinde u 
yuklıyan kedi gibi aciz mahliiktu. 

Artık kaburgası gevşem ye 
başlayan bu dcğiımeoi döğen 

sel, kırk yıldır büyümüş, büyü 
müş, acısına ~üç dayanılır bir 
ateş dalgası halini almış, içiud~n 

akıp geçiyordu .. Bütüo göğdesioi 
tutan kemikler. şu içi kararmış, 

her bir köşesi çarpılmış dt ı;irrneo 
.b. b 

gı ı en ufak bir çarpışma ile par· 
çalanıp dağılacak bale gelmışti. 
Sauki Lirisi şu koca değiımen 
taıını onuo omuzlarına vurmuştu . 

Değirmen, güçlü bir sarsıntı 
ıle çalkalandı, çuvallar yere düş· 

tüler, kedi yrriod"n yay gibi fır· 

ladı, ts vand~ki lamba yere düıüp 
parça parça oldu 

Durmuı dayı birkaç defa ye 
rioden kalkmak istrdi. omuzuna 
düştm çuvalın altınrfao bir türlü 
kalkamadı . Dolabın kaDatlarına 
ağır bir şey gelıb çarpmışh. De
ğirmen zıncirini gerdıkçe geriyor, 
esneyen demirin paslı gıcır tısı ar
tıyordu . 

Durmuş dayı çuvalı güçlükle 
bir yana itti, yan pencereye koş · 
tu, kanatlara tıpkı kırk yıl önce 
olduğu gibi koca bir •iaç kütüğü 
ıelip takılmıştı. I 

Tiirk öSzft 18 
u --

Cizre' de 
Atatürk he~ keli, ekonomi 

ve bayındırlık işleri. 
Şehir Duyuklar ı 

Yazın ( 4 7 ) dereceye kaJar 
çıkan sıcoğJ, sokaklarının darlığı 
ve pisliği ilt3 tonınmış olan Cizre 
son zomanlord i Şorbayhğın ödem
li çnlışmalarıno stthne olmoğa baş
ladı. Cumhuriyet alanına dikilen 
Atatürk Bii!!tii,Cizreyi güzelleştiren 
vo süsliyen Caydıı lı işlerin boşınıln 
gefüor . ı 

l3u giizPl lıüstün yakında açılış 
1 

rcRmi yapılacaktır. Yapı ve dikme J 

işlArİ bitmişt • r. 
Eski dar sok•ıklarm yerine şim

di Şarbayhk yapısından b'lşlıyll 

rıık hükOmet konağına doğru tam 
12 metre geni~liğin le güzel bir 
cndJe açılıyor . 

Ateşli bir iştiha il,. ht·r gün ça 
lışnn amele ve işçiler bu bııyındır
lığı her saat biraz daha ıleri götü
r\iyor. Denebilir ki Cizre şimdiye 
kadar şarbaylığın bu kadar candan 
ve ateşli bir çnlışmasını görme · 
miştir . 

Şarbaylık ihtikdra yol verme
m"k için bütün yiyecek ve içecek 
şeylere ııaıh koymuştur . Cizre<le 
et 20, pntlıcan , domAtcs 1 O, elma 
armut 3, fusulya, bamya 4 kuruş· 
tur. ( l<ilo ) . şimdiden hemen bil· 
tün yazlık m•Jyveler çıktıştır. Kaınu 
bu ucuz fiattıın isteJiği kadar Cay 
dalanıyor . 

Bu günlerde yfin ihracatı göze 
çarpacak bir Ş13kil gösteriyoı-. Bu 
suretle bir haylı para girmiş ola. 
caktır c :zreye . 

-Ulus sesi-

Konya da -Çekirge belası bitti -·-3 T,.mmuzda başlıyan ve 9 
Temmuz~akıamına kadar ıürmü§ 
olan çekirge mUcadelesine artık 
nihayet verilmittir . 

300 den beş yüze kadar mü 
kcll~f amele toplanmak suretile 
yapılao bu mücadelede merkez 
ilçesine bağlı Kııılvirın kamunu· 
oun kcsıfet itibarile bulunduğu 
anlaşılan lnlüce, Bulumya, Çamur 
lugiyret köylerine bu köylere mü· 
cavir köyler de çekirge mitc.ıde · 

le işlerine nihayet verilmiştir . 
Ç~kirg· nia korkulacak cioıio

den çelıı.irge olmadığıoı yine Ta
rım B11ş Dir<'klörlüğünden aldı· 
ğımız wall.imata istinaden yap 
mıştık . 

Çtkirgelerin sonhabarda yu· 
murtlamaları ihtimali olan yerler 
kamilen mücadel~ Tarım iıyarla· 
rı yönündeo saptanmış ve ayrıca 
sonbaharda ela çekirgenin yüksek 
mücadele işine başlanmış olııcak 
ve hu neticede de yumurta!., da{ 
imha edilmiş bulunacaktır . 

Kızılvi ı an kamuou, ç~kirge 
br liyyesi ııd .-" ku ı tul muş oldu 
dem~ktir . 

- Ekekon -

------·------
Bir genel Heli 
yaptlrıhyor 

Urayca Yeoi istHyoaa gi 
den dört yol ağzında ve furunan 
yanında genel bir Heli yeptırd
ması onanmıı ve bunun y•pılmaıı 
bir müteahhide veıilmiıtir . 

Bu Hela iki ay içinde bitirile
cektir . 

Çeşmeler yapılacak 

Ulus; içecek temiz su 
tarını buradan alaca1' 

--· 
Urayca Ulusun temiz su içe 

bilmelerini temin için şimdilik 

şehrin bezı ye,Jeriode özel çeş
meler yapılması oaanmııtır . Bu 
cümleden olarak sed üzerindeki 
ıu deposuna musluklar konacak 
ve ulus içeceği ve kullanacağı 

suyu buradaıı alacaktır . 

Bundan batkll Namıkkemal 
okulası avlusuoda açtırı!an su ku . 

yusundan çıkarılacak olan su oku· 
lanın dışıuda yaptırılacak olan 
çeımeye demir borolar1a verile· 
Cl'ği gibi sebze Hillnio kuzeyinde 
yaptırılacak olan üçüncü bir çef
meye de Hal içinde açılaa kuyu
dan ıu verilecek ve ulua • içeceği 
ve kullaoacağı suları buradan ala
cak ve bundan sonra ırmaktan 
su alıp kullanmak ve içmek kesin 
olarak yasak edildcektir . 

Bu genel çeımeleriu ıayısı ile
ride artmlacaktır . 

Meyva fi atları 
Bu yıl meyva fiatlarında geçen 

yıla göre gözı:ı çarpacak kerted., 
bir fazlalık varJır. Bilhaqsa kıırpuz 
ve kavun fiatları şimdiye kadar 
Adanamızda bu mevsimde görül 
memiş derecede fazladır . Bunun 
da sebebi vaktıoda yağmurun yağ· 
mamosı ve bunların bol miktarda 

meydana gelmemesi il· ri sürülmek
tedir. Geçen yıl bu mevsimde beş 
altı liraya alınan bir araba kıırpuz 
veya kavun bu yıl 16-18 liraya 
alınmaktadır. 

Bu yönden karpuzun ıtıJ03u bü
yüklüğüne ve cinsine göre 2,5-4, 
kavun 5-6, üzüm 3-7 ,5 , elma 10-
15, erik 5-7,5 , kiraz ve vişne 

1 O 11 , kaysı 12,5 kuruştan satıl

maktadır. 

Fakirler iliçları nere
den lllacaklar 

Geçen yıl olduğu gibi hu yıl 
da fakir halk doktorlar tarafın 
dan verilecek olan ilaçlarını be · 
lediye adına lurmızı ay eczahane· 
sinden alacaklardır . 

Asfaltlar gümrükten 
yeriliyor 

Bozulan yerleri onarmak üze· 
ıe uray tarafından Yunanislan
dan ıımarlanan aefaltların Mersin 
gümrüğüoe geldiğini ve fakat bu 
onn teslimi husu~uoda bazı zor· 
Jul.dar çıktığı belıidir . 

llbaylık ve Şarbaylık katla
rının gümrük , tekiller bakanlı· 

ğına yazdıkları askitler üzerioe bu 
asfaltlarıo asfalt tarift"si üzerin
den gümrük barcı alınarak 

uraylığa verilmesi hakkında Mer
sin gilmrük: baı direktörlüğüne 

bakanlıktan bir buyruk gönderil · 
• • 1 

mıştır . 
Bu asfaltlar bir kaç güne ka 

dar ıebrimize getirilecek ve ilk 
öoce yeni iştasyoa asfalt yolu 
ve ondan sonra da diğer asfalt 
yollar onarılacaktır . 

Kancayı omyzla iı, pencere
den uzattı; sel, bir dal gibi onu 
DutmUf dayının elinden kapıp 
ıyrükledi .. 

r , 

Uğuhudan lıaşka bir ş• y işi 
tilaıiyen karanlıklarda dolalım 

arasına takılan ağaç göğdrsine 
doğrn rğilebildiği lcaJar cı7ildi 

b ' 
gücünün )ettiği kadar bağırdı: 

Ayşe ... Ayşe ... 
- Son -

Gök gözetlemesi 
Dün öğleden souo okunan 

tazyiki nesimi 753,11 olup eo 
çok sıcak 33,5 ve eo az sıcak 

21 untig•attı. 
Hutubct vasati yüzde 50 olup 

ı;izgar güney hatulan saniyrde 
4,5 metre hızla rsmiıtir . 

Süel göle göz11tleme durağı 

Se)'han parkı 

IKi güne kadar açılmaz
sa mukavele bozulacak 

Urayın malı olan Seyhan 
ve Yıldız p.uklarının kiraya ve· 
rildiği ve ortaklar arasında çıkan 
geçimsizlik üzerin~ Seyhan parkı · 
nın kapatılıp buradaki sazın da 
alafranga krsmına, yani Yıldız par
kını alındığı bellidir . 

Öt~y gün Şerhay Seyhan 
par kını tutan\arı çağırtmış ve 
mukavelename ~mucibince burıyı 
iki güne kadar açıp işletmedikle
ri takdirde bu mukavelenin bo 
zulacağını kendilerine bildirmiş 
tir . 

Bugün ak~am üzeri burası a 
çılmazsa mukavele bozulacaktır . 
Bundan baıka Yıldız parkı lo· 
kantuıoda müıterilerden liste 
den dışarı fazla para alındığından 
geçenlerde uray encümeni ka . 
rarile sahibindtn beş lira para 
cezıııı alıamı§tı . 

Bur•yı tutanın öley günler de 
müşterilerden yine fazla bara aldı
ğı görülmüş ve hakkında zabıt 
tutularak encümene verilmittir. 

Uray , balkdan fazlı para 
alınmaması ve halkın ucuz eğ· 
lcomeleri husoıunda parkları sı 
kı bir kontrol altında bulundur· 
maktadır • 

Şar:bayımız gitti 

Şarbayımız Turban Cemal 
Beriker dün öğleden ıonra ıebri
mizden kalkan ekıpresle Ankara 
ya filmiı Ye İstasyonda uray 
daire t~fleri ve iıyarları ve bir 
çok dostlın tarafındın uğ'urlan· 
mı§hr. 

Şarbayımızan bu gidiıi düo 
yazdığımız gibi içme su iıleıiyle 

ilgili olmakla beraber ayni za
manda şehir yollarınao yapılması 
için şar kurulunca uraylar ban-

kasından alınması ooanan doksan 
bin liralık borç alma meselcsile 
de ilgili bulunmaktadır . 

Oo g6n kadar sOrrcek olan bu 
a-ezide Şarbayımıza daimi encümen 
üyelerinden Vehbi Necip ~ekillik 
edecektir . 

Keresteci erin dileği 

Şehrimizde kereste satanlar 
bu gibi nıalları zorlukla ve çok 

pahalı bir surette elde edebildik
lerini ve bu yüzden gerek kendi· 

lerinio ve gerekse yeoi yapı yııp · 

tırmak istiyenlerin zorlukta kal-

dıklarır.ı ve bunun öoüne geçil 
mesi için Şaı baya baş vurmuı 
lardır . 

Sıcaklar ar 
başladı 

-~ 
Şehrimizde sicakl•' fil ~ ,., : .J 

güne artmağa baılaaılf OV'" 
caklık derecesi her gOP 'dl' 
mektedu . Soel g<>selle~~ı;'. 
ğının raporundan da aP d~ 
ğı üzer~ dün sıcakla~tllt/ ('t. 
33,5 bulmoıtur . Bu Y 11 ıJI ~ 
cu ve ıerbetci diikkioJarı ~ \ 
de kalabalık f azlılı;naai' ~ ~ 
lamıştır . ,f ı~iJİ 

Bağları bulunan esO ~k'*I• ı 
den sonra mağaza ye cfii ~dl 
rını kapayıp soluğu ~:eri f'~ 
almaktadır. Ak,alP u,,,,.. 
içıode bir se11izlik bl ~~ 
yor . Bağ ve yaylalar• çı~ı' 
lar ise pa,klarda u••" 7 
rıoda vakıtlaııoı gtçir 

ler. 
1'"" Şehrimize gelen ''~~ 

Mersin saylavları~-f 
ve Şevkı Muştan şebr1 

mitlerdir. 

Düze)toıe; 
. ~·,. ~ 

Ruhi değil, Nur• t ıfl' ' 
IAs değil, z~,:'' tıll 

011• 
Dün OsmaoiyedeD f 

mektup aldık : ztS -~ 
16 7 935 tarih ve 3,.,,., 411 

gazetenizin 2 inci sayf• d• y•fJ l" 
eli ılitununda, hakkııP ,1111~ 11 
yazıdan gördüğüm ;;,ioi 1 
dolayı bu mektubuP ·f 
rim: . ~~ 

İımim Ruhi dejıl, ~ /. 
Suçum ihtilas deiil• d,, r b~ ~ 
denmit ve şimdiye k•. :..,,M 
için bile .itimden ıttil ,ıef.~ 
bır zimmettir . Bio•~0 i p•~~ 
zetenize olan hüra:ıetıdl id ' 
kında Oımaniycde otc1 
h ceğimi çok uııuırı• · f J'I 

Osmaniye TelU~,ıdıl;,, 
,..,,i G _,tt ~ 'I ,,,,.. 

Fıstık kalerfl • 1. · 
~"'-"~ ~ Gaziaotepdeo gc otr,.JI 

,ıcı ,,. 
kalem •tılarıoıo 1 

.. 1,,ıl• JI~ 
tarafındao Adanı b•i ,,.~· 
bryli ilçesindeki sa1'.ıı ~ 

ll '(tiJ • 
na "'ılandığı be 1 .Jı ~..i 

Bu yıl bu iki .Y;~udi' ·~ 
aşıların )'t"kôıau 32 ~"' , 
)ardan sekiz yü~ii ~..,.,,,~'~! 
rındaki ağaçlara ll~1 çl•'' 
a§ılardaa çok iyi • 00

1J 

ca1' tır . . 1'•'sl 
d. io' 

Kaynanasının ış __ __..,.,,, IJ'~ı'; 
r d ıur•0 • ,1' u 
Kaı şıyaka a 0

. i b•' rf",.. 
lu Mustafa ,dlı btı J)ıJ ı/ 

jl ~-"' yüıüodeo kayoao• d"r;ıt 
kavga ederek 1ıadı1J•ı1k•l•' 
dişioi de kırdıg113 dsı>Y 

Keresttcilerin bu dilekleri 
tlbaylık katına bildirilmi§ ve or 

man dairelerindın alınacak izıo 
kiğıtlarile kendileıia~ .kereste ve· 
rilmeıi dileğinde bulunmuştur. r·--------

f arıtı, i "~ ~ Kamyonu çarptırmış 

Cebbar oğlu İzzet adlı bir fÖ· 

för kullanmakta olduğu kamyo· 

nunu Mebme< oğlu Saime çarptı · 
rarak bafıf surettt- yaralaomaa10a 

sebebiyet verdiğinden hakkında 

kanurıi iş yapılmııtı.r. 

Yorganla savam çalınmış 

.,,gı• .,.. l • 
Sebze ve rşy• k fe 1 

1111 

pazarında açıl~ca 
kadar sürrcektJr. I~ 

"t' 
Mardinde !!! ;1~~ 

':""2 elektrik ~ flıf,ı 
Mudıo 1 ;ıo' d' ~ 

Bayındırlık bıık•0 1 ,.-~ıO ,r 
chğı ve çoğaltılars~ b'.,.t 
dine göuderilecei'i 

Hurmalı maballeeinde oturan mı§tır . f 
Mehmet oğlu Muhiddin kangol• r 
giderek ıofaeında bulunan yatağı· p a ro rıı . 'tı' 1 
nın üzerindeki yorganiyle savanı· ı . aıı>' v ,, ~ 
oın bilmediği bir adam tarafından Boş yere hare li ,,_, 
çalındığına ıiklyet etme.i üzerice cıyacaksan yer 
meaele inceleameğe bealınmıthr. 1 



Deli Orman Türkleri 
~ 
:rı/Qrına kavuşan göçmenlerin ha-

tı ....._u• • • H lü H 

& nırıstıyan ve mus man goc-
~nl · 

~~ er Romanyada nasıl yaşıyor? 
': ~ ~~ .... 
~ ~ ' (Kurun) - Roman · 
d•' irırn'.nılekctimize göçecek 
_ı . er111 k rlfV'. i btı Çocu larma mektep 

ITftrkShti) 

Konya da 
• 

Gömülü para bulundu. --
Konyada <taziolemşah mahal

lesinin kürkçü sokağında 17 nu · 
maralı evde evvelce oturan Mihal 
Artnpulos adlı bir Rum , genel de
ğişme çağında buradan Atinaya 
gitmişti . 

Asıl mesele 
Uzun ve tehlikeli bir gı-cik 

meden sonra lngiltere hükumeti , 
Parisin noktai naza rını yok l adık· 

tan ıonra Habeşistandaki karışık· 

lık işlerinde nihayet ihzari bir h a 
rekete geçmcğe karar vermiştir. 
Bunun vakti çoktan gelmişti, çün 
ki teredd6d içinde vekıt geçir· 
menin neticesi Romadaki savaş 

istiyen gurubu cesaretleodirmrk
ten başka bir işe yaramıyordu . 

Adana 

CİNSİ 

:==-- Kapımah pamuk~-

Piya11a parla~ı .. 
Piyaea temizi .. 
lane 1 
iane 11 
EkspreFI 
Klevlant 

s.yfa : J 

Borsası Muam~leleri 

PAifUK ve KOZA 
Kilo }'iyau 

Mikdar 
En 1 En çol.. 

Satılan 
az 

K. s. __ K. s. Kilo --- ---- - = ,_ 
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YAPAGI ,I ttl!!,~llsunda ~~kanhlda te
t/ ~~bir h üzere Sılıst i red c a buP"' t~ '•iıj f:;et gelmiştir . Bu be 
~ ~ g,1,lec~" kendisiyle görü 

io11nlardır . Gök Oğuz dclikan
lıJarı Besarabya topraklarına mah
sus yağız bir cins at üzerinde 
eğersiz ve dizginsiz dörtnaHa ko 
ıulara çı karlar . Köylerinden ge· 
çen bir yolcunun para ile ekmek 
almasına imkan yoktur . Son de · 
r~ce miıafir ıeverler . 

On beş yıl sonra Mihalin oğlu 
Yani Artapulos,hükftmetimize mü
racaat ederek evind~ sakladığı pa
raları çıkartacağını söylemiş ve 
izin verilmesini dilemişti . Hükft
metçe verilen izin üzerine konsolos 
Muammerle beraber şehrimize gel· 
miştir . 

Franıanan vereceği cevap da 
her bılde ihtiyaç zuhur ettiği tak 
dirde, uluslar kurumunun otori 
tesini göstermeğe ve harbin 
men'i için kovenant'ıo L:oyduğu 

. Bey ez 

1 1 

, \~it, b kılere Romanyadaki 
tı-' ~tr.._.1 kında ıu fa)·dah iza 
Jtl• ~1§\ir · ,.. ...... . 

it ~ Rolll 
-, " • lıu •nyada 400 bin Türk ':I k. ' 250 b~l~rın 150 bini müılü
r ....,,_, ,101 de hirietiyandır . 

Romanya ordusunda müslü
man Türk gibi hiristiyao Türk 

de doğruluğuna inanılan bir adım
dır . Hiristiyan Türk ataları 1065 
yılındanberi yani Romanyaya ge· 
lip yerleıtikleri gündenberi , ki · 
tapsız , mektepsiz , gazetesiz , 
grçeo bütün istilalar ar11ında 

ırlumızın dilini çocuklarına öğ · 
retmekte devam ediyor . Yal 

Hükumetten t ayin edilen baş 1 
komiser Rifat Onad, Muliye adına · 
i şyarlarından Ihsan Ünal ile kültür 
kurumu adana da müze d irek· 
törü Yusuf Akkurt da bulunduk
ları halde Yani' de beraber olarak 
eve gidilmiş ve ovin aşağı katında 
bir yük içinde olduğunu söylemiş· 
tir . 

niZ1matıoa bağlanıp ispata hazır 
olduğunu bildirmek şeklinde ola 
caktır . Bugün halledilmesi lazım 
gelen mesele artık Ual - ual ha 
disesinio haklı ve haksız ta rafla
rını tartmak değildir ; sadece Ha 
beşiıtan mukadderatı da değildir. 
Bu uluslar kurumu ile bütün 
kollektif emniyet sisteminin var 

1, •e D~l~r kesif olarak Dob . 
,, .1 nObr ı Ormandı otururlar. 

IJ""' gih~cR 'e Deli ormın bildi
'. 911 °ınaoyanıo cenubuna 
d-.li ilden batkı Romanya
)t,ıer~de i Naçin ve Tunca 
'-etı, ' de nıüılüman Türk lso llır . 

bin b. . . 
d lrıstıyan Türk ise 
• b" 1•"-- ıraz dağınık , fakat 
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} oth cenubunda kuif 
.. ~ ...... tur B 

....._._ ·. unların hepsi ; 
' ~r,ı te hıriıtiyan ekincidir · 

oız hiriıtiyan Türk şimdi kitabına 
kavuşmuıtur . Yeni harflerin ya
yımından sonra İıtanbul , An
kara gazetelerioe , Türkçe ki · 
tıp ve mecmuala ı ı ca öbOoe olu· 
yorlar . 

Hiristiyan Türkün lehçesi , 
Balkanlardaki müslümao Türkün •tınd d" . 1 Çtt11~ a ılencı bulun · le:hçeaioden ayrılmaz . 

d. 111 do - ·· l • tece ' gru , soz eııne 
~dır ~•dık, rublan Hjtlam 

~~:nlı imparotorluğu
tı,1 D ~aca tınınmıt peh 

Bunların papazları arasında 
eaki Türk aaıllarıDı unutturma 
mağı kendilerine borç bilen adam· 
lara nst gelinir . Buolar fakir 
keselerinden y•phkları masraflar
la ufak kitaplar neııederler • 

~tı-111> elı Or ·18n verirdi • 
'~•t,:l 1110hı_rrirlerinia "La
~ 'eli .. " dedıkleri Türk ırkı· 
~ hf,t~:o~~leri bili orada 
~l, rı ıle yaııyorlar • 
{ rı1111 

tiı. . ~' zın Roqıanyada bı · 
..... •tad . :i-a. sınyor ) hahrası 

~~ .... ~l~rdan gelmiıtir ? 
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~~ ' geııneldiğimiz icap 
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S:'-ııd •nın Romanya veya 
"'-~ tllı i 1 lcaı•b parçaları es 

t, du llıparatorluiur.un ha 
~t,,._ ı~•n bir kısmıdır · ve 
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T · ır bır eluerıyeti 

"' .. ~~td "' • le·· 1 . J : ~tlire~ . oy erde bir ada-
fı"p '\ı , l'aı~z , bir dil işitir 

•"'~ı '-t •ıı._ t6r ve türkçedir . 
Si'" .ı-._ b~118Yurda dönmuile 
..11•· t· lr 

•\~ ~ lr b;, Uaıur ve çok gü-
~~ · kuvvet elde edilmiı 
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~ 1Yttleri ~ 1.arına göre , 
~~\h 'di'll •ttıfakı umumi 
ı, 'a 1•tinhı bulunduğundan 
>tıt ~"en 2395 numaralı 
,t~'" ieti( d lbıdde11indeki 
ı~~,· ' e edeceği bil-

'•iı~ dahil 
•t'-'i b,,~, (Jhnıyın spor 
~ıı.t t of,11 ~aksaılarla te
~ ~~ ~,._11 ••ır kuliibler de, 
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1 '1' '°e k tabi kurumlar
\ l lı.ı '°etli atıunda bu gibi 
~~ 1"11'-l,~e ... t•bi tutulma
~t'"ç "· 

1~1 için hunla'L "" ttıs• • · 'll~ •rnn mevzuu 
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zaruri göıül· 

Mecmualardı onların yazıla · 
rana rastgeliraioiz . Kendi çocuk · 
larıolan Gök Oğuzlara "soylarını 
ve kökünüzü unutmayın,, diye tel· 
kinotta bulunanlar . Bunlano 
ırasında, Rusça , Bulgarca , Ro· 
mence bilenler , hıtti bazı garp 
liaanındao istifade edenler olduğu 
için sözlerini tarihi malumat ile 
teyit ~derler . 

Bulgar Jık propagandası , eğer 
şehirde Gagavuılart temaile mu· 
vaffak olmadı iıe bunun iki ıe· 
bebi vardır : Birisi aeıl Türküo, 
dünyanın her tarafıod11 kendi di · 

line olan bağlılığı diğeri de mil
liyet dOımanı olao Osmanlı im
paratorluğunun varisi olau ya· 
bancı devletlerin hizmetinde bir 

nevi hiyanet ve casuı tqkilatı ha 
line geçen müslüman hocaları ye· 
riue bu biristiyao papazların ken
di asıllarıoa olan büyük sadakat · 
!eridir . 

İzmirde 

İki idam kararı 
·-

İzm i r Ağı rcnn nın hkomesi iki 
kişi halt kında idam biri hak kında da 
20 yı l ağır h ıı p :s cez!lsı vcr.li. (fa . 
<l ise şudur : 

Bundan dört yıl önce Çeşme yo
luo ıla bir otoınobil soygunculuğu 

olmaş, Battalla Osman bu hadise
nin suçlusu olarnk yakalanmış· 
lardı . 

Bu hadisenin tahkikatı sıra 
sında Battal, adliye nezarethanesi 

altında Osman kaptanı nereden te · 
darik ettiği anlaşılrnıyau bir bı
ç:ı kla öldürmüştü . lzmir adliyesi 

bu hadise ile yakından al ıl kadar 
olurken, Cumaovasında Cimcim Hü
seyini teammüdeo öldüren ve do-

kuz yerinden tabanca ile yaralıya
rak kulağını ve burnunu kesen 
suçluların da Ahmet:"'°Ba tta i ve Os
man oldukları anlaş ılmıştır. 

Mahkemıı heyeti, nakzun devam 
eden dllva neticssindo ButtolJa Os
manı idama, Ahmetli yirmi yıl hap• 
se mahkum etmiştir. 

Yükün tahtaları kaldırılmış ve 
yarım metre kazıldıktan sonra gö
müye rastlanmıştır . 

Bu, kırılmış cıım bir şişe içinde 
idi. Şiş '3 heyetin önünde çıkarıldı. 

Kırılmış olmasından ötürü tek
rar topraklar da aranaldı, bulunan
lar tesbit edildi: 

lığını alakadar eden bir mesele 
dir . 

Fğer uluslar kurumu hiç bir 
teıehbüşte buluomayarak, üyt le. 
rindtn birinin ötekine karşı t c
ımmüden harbe girişmrıioe se 
yirci kalacak olurlarsa artık bu 
kurum ö1mü,tür . 

295, 5 Osmonh lirası, 3,5 İngiliz, 
7 Alman , 37,5 Fransız , 11 zinet 
altını, 13 beşi bir yerde , 1 tane 
iki buçuk liralık, 3 kramis, 1 Ve
nizelos ahını, 3 altın saat, 7 kös
tek bir kaç yüzük ve kıymeti kal· 
mamış P\us manatı, kuron ve biraz 1 
da drahmi bulunmuştur 

Bulunan paralar hakkmda za· 
bıt varakaları yapılmış ve paralar 
ait olduğu makama ulaştırılmıştır. 

Kollektif emniyet sisteminin 
bütün kmellHi çöküyor . Hiç 
bir kovt"nantin biç bir antlaşma 
nın ve biç bir grantioin eo ufak 
bir kıymeti kalmıyor. Vahşi de· 
vir lerin kanunu bakim oluyor . 

Bu işte biraz salabet , ulus
lar kurumuna sadakat ve kanu 
na riayet azmi harbin önünü ala· 
bilir . Gösterilecek zaaf ve mü· 
kdl t'fiyetlere karşı istihfaf ile o 
muz silkmek yalnız Afrikada 
harbi tesri etmekle kalmaz; Av 
rupada da bir düzine harbi bir 

Parayı bulana , ait olan kanuni 
hakkı verilecektir. 

Bu ev şiaıdi mübadillerden Ah 
mf't adında birine aiU•r . Eskiden 
finans bakanhğında olan bu zat , 
şimdi bir suçundan ötürü ceza evin
dedir . 

Yalnız kalan 4 çocuğunu besle
mek için bayan Nudi<le,geceli gün
düzlü çalışmaktadır . Paranın çık· 
tığını gören bayan Nadide ve ço · 
cuklar hayretle paralara bakmak· 
tadırlar. 

Bayan Nadide ile görüşen aytı:ı · 

rımız,paraları kendisi bulsnyJı no 
yapardınız, sorgusuna: 

- Kendime ait olmayan on pa
rayı bıle istemezdim. Derhal hüku
mete Vt'rirdim . 

Cevabını vermiştir . 
Evldtlarını yetiştirmek i çiıı ge

celi gündüzlü çalışan bu Türk ka 
dınının tok gözlülüğü takdire de 
ğer bir durumdur . 

- Ekeko11 -

Kon yada 
-------

Kesiciler deneçten 
geçecek 

·-· 

den hazırlamış olur . 
Her memleketten ziyade Fıao

sanın uluslar kurumuna sa
dakat göstereceği muhakkak sa-

yılabilir . Fransa ile İogilterenio 
ıulbu muhafaza için müştnekeo 
hareket etmek üzere uzun za-
maodaoberi verilmiı kararları ol· 
duğuna da ayni katiyetle inanı 
labilir. 

Bununla be rabcr ingi lterede 
muhafazakar mathuattan bi r kı s 
mı sulh g 9yretlcrinin h epsine 
çatmak ve harp isteklilerini alk ış 

lamak yolunu tutmuştur . Musso 
liniye şi m<liden ıhtar ed r lim ki 
eğr.r Loudfa matbuatında kendi 
tarafta. ı olanların seslerini İn· 
gilter e efkarı umumiyesioio sesi 
zan edecek olur sa çok tehlikeli 
bir surette ald anmış ol acaktır . 

Daily H,•rald 

Tekaüd ayhğı alanlar
dan vergi .. 

Kazanç vergısi knnunuaun 
iiç üııcü madd esıoiıı 18 i · c i f • krası 
mucilıır.c,. , ölüm \· .. ya ı.. d ııi a rı . 
~ :ı l 1r ve saka tl ı k l a~ iize in ı:: veri 
lf'n ıaz :ı; in c.lla r ; kaz"ııç vergisin 

den muaf tutul m uşt u r T azmiu &t
la r ı n hu muafıyeıteu ı s. ifad( si için 
öıüm veya sakn tlık ta o dol ayı ve 

r ilm•'Sİ için ölüm ve~" sakat ilk 
tazmic otı mabi yetiud~ olwası la-
zımdır . Bu mahiyette olmıyan 
tazminatların muafiyetten istifade 
ettiri lmesi caiz olmıyacağı fıoaoı 
bakanlığından bir genelge ile il
bayJığa bildiri lmiştir . 

T.ckııüd kanununun 34 üncü 
maddesi mucibince vazife icabı 
olmıya . ak malul olması basel: il e 
t~kıüde sevkedil rlllere verilen pa 
ra ; m•luliyetteo dolayı tahsis 

Deri V .! sanayi mawulatımı 

zıo kötü bir gidişte olduğu uray· 
ca görülmesi üzerine uraylık en · 
cümeoi, yeni mezbahada kesici · 
Iik yapmakta olan kasap ve ka-
11p çıraklarının fenniğ bir he
yet huzurunda imtihanları yap
tırılmak suretile muvaffak olan· 
lırıaa birer ehliyet raporu V<'ril · 
mek ve bu rapor urıy encü
meni kararile şu baylık tarafındao 
resmi surette tastiklenerek birer 
şahadetname verilmesini karar
laıtuılmış ve bu ~abadetnameyi 
almağa muvaffak olamayanların 

hundan sonra haynn ktaicilik 
işlerinde çalııımayacakları v~ 
mezbahayada gelip gitmeleri hu 
susu yasak edilecektir . 

edilmediği ve verilmediği için hiz -
met tahsisatı mahiyetind edir . 
T ekaüd kanuuunun 52 ioci mad-

İmtihan heyeti, ilbaylık baytar 
direktörü , uray baytarı ve bir de 
ka1aplar kurumu bı§kanıdır . 

Ekekon 

desi nıucibince yapılan tediye 
lerde ölümden dolayı d ıoğı l , hiz· 
mel mukabili yapılmakta oldu
ğundan bu gibi tediyeler hakkın 
da da ayni hükmün tatbiki icap 
eımektedir . Bundan sonra hu gi
bilerden kazanç vergisi kesi lmesi 
bildirilmiştir • 
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Ankara da 
Çocuk bakıcı okulu 
Çocuk e3irgeme kurumunun An

karadaki ( çocuk bakıcı okulu ) na 
talebe yazılmasına başlanmıştır . 

Çocuk bakıc ı okulu yatı lıdır vo 
pa rasız<l ı r . 

Öğret im i iki yıldır .Dersler hem 
teorik ( nazari ) hem de pratiktir . 
Okulu başarıkla bitirerek diploma 
alanlar hasta bakım evierinde has
ta bakıcı , ayleler yanında çocuk 
bakıc ı ve çocuk esirgeme kurum
ların a atanırla r . 

Okula yazılma vo olınma şart
ları şunlardır : 

l - 18 yaşınuıın aşağı olmamak. 

2- ilk okuldan diploma ıılm ış 
olmak, orta okulu ve liseyi biti 
renler üsterilir ( tercih edilir ) . 

3-Uzgidimli ( hüsnühal sahibi) 
ve sağlıklı olmuk. 

Okula yazılmak istiyenler (An
karada çocuk esirgeme kurumu 
genel merkezi başkanlığına ) yazı 
ile hıışvurmalı<lırlar . -

Yazılma kin gerekli oUınrocl~ 
geler : · 

Okul diploması, özbelek ( nü
fus kAğtdı ), uzgidimli kağıdı, sağ
lık ve aşı ra porları, üç fotoğraf. 

Okula yazılma i şi toromuz oyı 
sonuna kadardır. 

Not: 
Bu okul } aloı <\> Bayanlar içiodiJ 



~ayfı 4 

Mide ve bağırsak hastalığından 
korkunuz. 

B•itün kimyt:Vi ve fıziki evsofı]e beraber hayati havasınm çok mü

k,·mmel otmaRile dunya sularının birincileri arasında bulunan Ka _ 
d I suyu daima en t~rniz tarztl11 en saf olarak daima kim

ya e en ya nıütthassısımızın nezareti altımla satışa çıkarıl· 1 
maktadır. 

KayadeleD f;uyu eşi hulunmıyan bir sudur . KAYADELEN 
suyunun salabet derecesi bir buçuktur. 

K d 1 sı~yunda bulunan bazı mevadı kimyeviye d0layısile 
1 aya e en mıcle, bağırsak vo böbrek hastalıklarına ölçülmiye-

cek kaJur eyi tesirler yapar . 

K d l suyıırıu İçenle r hazımsızlığa böbrek ve kum 
aya e en snncılorına uğramRzlıır. Kı\ YA DELEN suyuudan 

yapılan Kayadelen ~oz?z.ıarı . ~alnı~ şeker.le yapılan ve 
ıçerısınlle lııç bır muzır madde bu-

hınmıyan bir kazozılur. 
Gerek su ve g11rekse kazozlnrın ,lai:na kimya mütehassıslarının mü

temadi dikkatleri altınJa sutışta bulunuyor. 

Kayadelen suyu ve kazozunun A<lonado satılan suların ve ka

zozlarm en temiz ve en eyisi olduğunu emoiyetle ve iftiharla bildiririz. 

3-5 5634 

ÇIHebaa kaplıcası 
açddl. 

Eğer Romatizma. siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane tat

ları ağrılarına muztaripseoiz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sediye ile gelel\ bir çok kötürümler yürüyerek döomüşlerJir ·• Her 

ne kador fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların l 5-20 günlük banyodan sonra hamile ktıldıkları görül . 
müştür . 

Çift e han kaplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaı.lıcolardan daha yük

sektir. 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her <lürlü ihtiyaçları düşünülerek Jokantamızdıı te

miz yf'mek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 35 

Tiren ücretleri yar1 yarıya tenzilathdar. 5512 

)_558 15 

w 
( Türk :Söd } 

Lt!!ZQ 

18 Te mmu: J!J!--r 
Talebe 

, 
velilerine 

müjde ! 
ikmale kalan hütün lise sı

nıfları talebPlerini eyh11 yoklama
sına hazırlamak için Seyhrın mek
tebinde ders veriyoruz. 

Verilen dersler : 

Riyaziye derı!leri, kimya,fızik, 

fon bilgisi, biyoloji, tabiiye ( Ne
bati ve hayvani fızyoloji ve teş

rihi ) dir. 
Arzu edenll'fin Seyhan mektc

binıle aşağıdaki rumuzlara müracrı. 
atları . Saat 9 dan 12 ye kador 

Üniııersiie talebelerinderı 

N. D-C. G 

Gayri menkul mail arın 1 

açık arttrma ilanı 
Dosya No. 34-763 
Ceyhan icra memurluğun -

<lan : 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduğu : 
doğus1.1 IBmail batısı dere poyrazı 
cebel kıblesi kara Köse oğlu Halil 
ile çevrili tarla. 

Gayri menkulün bulunduğu mev -
ki, mahallesi , sokağı, nu:nara8ı : 
Aylık köyünde olup ipotek 30 No. 
da kayıtlı • 

'l'aktir olunan kıymet: Tamamı 
beşyüz lire. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
Ceyhan icrası 19-8-935 pez'lr· 
tesi saut 15 16 

1 - işbu gayri menkulün artır-
ma şartnamesi 16/7/935 tarihinden 

itibaren 34/763 numara ile Cey
han icra dairesinin muayyen numa-
rasında herke&in görebilmesi 
için açıktır. fldnda yaııh olanlardan 
fnla maltımat almak istiyenler ,işbu 
şartnameye ve 34/763 dosya nu

maresile memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 - Artırmaya iştirAı<. için yu -
kamla yazılı kıynıetin % 7,5 nis· 
betinde pey ak~asile veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi eJilecektir . ( 124) 

3 - lpotult Bahibi alacaklılarla 
diğer alAkadnrların ve irtifak hak
kı BahiF terinin gayri menkul üze
rind~k i hııklarını hususile faiz ve 
masnı ra duir olan iddialarını işbu 

ildo tarihinden itibaren yirmi gün 
içimle evrakı müsbitelerile_birlikt'3 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eller. Aksi halde hakları tapu si
cililo sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmr.sındon hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya 
iştirAk edenler artırma şarlnume
sioi okumus ve lüzumlu malumatı 

~ 

alııı ş ve hunla rı lonrnmcn kabul 
etıııis nd ve İlıhnr olunurlar . • 

5 Tayin cdıl on zumunılu goy 
ri rııe ııkul ü~· defo bağrılılıktao son 
ru en ~·ok :artırana ılı u le eılilir.ı\n 

cuk o r tırmu bedeli mulıommPn kıy · 
metin yiızdo yetmi~ ho!jİDİ lıulmaz 
veya satış istıyerıin alscuğ.na rüç
huni olan diğer hlacuklılar bulu
nup ta beılBl hunlnrın o gayri men
kul ile t~ ııı in eılilmiş nlac ııklacının 

ııuH·111u111Hlıın fözluyıı çıkıııazsn en 
ı;ok ıırtıı nııııı tııalılıüdü brıki kalmak 
iizere ıırlırrıın 1~ gıın ıluha tP.mdit 
ve 15 ı·i giin i nyni sn ttu yopılot.:ek 

ı ı t r111oclıı süriıl· n p 'Y muhanımen 
k•y:netin yiız•io 75 oi bulmadığı 
takdırıl ı;, sııtışın gı-ri bırakılacağı 
ve borcun lı('ş Sı>r:e müddetle tecil 
ediler.oği 'e ücreti dell~liye ile ta
pu mosarifinie alıcıya ait olocağı. 

6 _ Gr.yri menkcıl kenJis:ne 
ibnlo olıınrııı kimse derh:ıl vcyo 
verilı n mühlet içinde p 'ırayı ver 
mezso ilıolc kararı feşholunorok 

kendisinılun cvwl en yiikı:ıek tek· 
lıftc bulurum kimse arzctm iş ol lu

ğu h ·clPllA nlınağa razı olurırn ona, 
razı olmnz ,., ya bu!unınnzsu lı ıneıı 

on b ~ giıı1 uıuudctlc uı tırauıyu 

\ vıkorılıp en \'Ok artır nııa ihale eJi
~ lir..Jki ihale arcısırJoki !ark ve ge-

1 _, 
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Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden : 

( Müessesemizin bahçesinde ye_ 
niden yapılacak çamaşırhane ve 

binaların keşfi mucibince dahil ve 
harici tamiri münakasaya konul· ; 

' muştur. Münakasa 20 7-935 gü· 
nii doğum evinde öğleden sonra 
yapılocaktır. Keşifname 1 mukave · 
lcnnme ve projeleri görmek ve an -

lamn k arzu eılı'nıerin doğum evi 
J,qştah ;pliğ'İnA miirocoat etmclı : ri 

ve ist~klilı>rin ihnle gurıii , us ıı lilne 

göre peylcrini evvelıl f' n rraliyeye 

yııtırarek, ihaleye iştir!l.k edebile. 
cekleri ilAn olunur.) 5615 

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

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden , 

Doö-11m ı·vi · ı·in l ı ir e k k lıa ı l o· !"! ~ 

rnc ve iki ho11tn lıok ı<'ı k:ııl ın alııın 

caktır . isteklilerın lın;-tahipl i ğe gel· 
nıeleri iltın olunur. 5641 

17-18-19-20- 21 - 23-24- 25 

~~en giinler idn % 5 ten hesop olu 
nocuk faiz ve diğıır zararlur oyrıca 
hükme hncet kohıııksızın memıı

riyı timizcc alıcıdan tahsil oluııur. 
MaJJe ( 133 ) 

işbu gayri menkulle yukarıda 
gösıeril n 19/8/935 torilıi ı de Cay 

h rn ıcr.ı ıııl'nıuı !ugıı odnsırıılu iş -
Lu ilfı. • ı ve gösll·rıleıı nrlırma 

~ıutnamesi doiı esinde sat.l::u.:uğı 

ilAn olunur • 5642 

Seyhan Tapu müdürlüğünden. 
Seğmen zaJe Süleyman oğulları 

Ali ve AhmP<lin Eğri ağaç köyünde 
( gün doğusll yol giin batı Ali 

ofendi ıliı · ~i poyrazı İbrahim cf~n· 
di tıırlnsı kıbleten yol ) ıl'l çevrili 

fü: bin m ı.: t r o mıırrıbbnı nltındn dört 
O\la h'r mllğfi:( ı\ vo b:r mutb:.ılı ve 

ust üı1.ıe nltı odayı şarnil hanı~ il~ 
oyrıcn bir ıHHıınnl k lıir nlıır ve sııfıı 

ve yı• di mnğnz ı h ı r aaınanlık vo 

nıuit~ ıni l lHı e tireyi hu vi çif ı ik d:ı

mı hilfl.senı t vo "ba rınc ··t intik.ıl 

etm· k suretile elli s •neıJeııhe ri iş 

g, llnrınıla iken Ahmeılin 327 ve 
Al ı 11 in 330 yılında öler .. k verı se 

l··ri tııı afırıılon s:rıed ~ bııglanma
sını istemektedirler. Ml"zkur çirtik 
damıııııı l'lehehi tas .. ırrttı h ııkkınılu 

tuı ihi ilAnıl ıın on gün sonra gelu-

c··k pazıır günü mrıh ,JI nıle keşif VH 

tahkikat yapılacıığınd rn bu yer
ler le tasa ı r.f ve ya dA imi vu nı üs-

tn kil lıtr ayni t nk idıl ıasın in bu
lunnn vıı r ise ı· llc· indeki hcll!Pl.•
rıl ı biılikte bu müddet za fı1. ıln 

tapu müdürlüğüne mürocaat l t me
leri ilAn olunur.564J 


