


Lavrensin ölümü bir plan mı 7 
Bir Fransız yazıcısı , Londradaki kaza ve 
ölümün uydurma olduğunu iddia ediyor 

Parisde çıkan "Le Jurnal,. ga 1 
zetuind .. (Alekc:andı Peti) adh bir 
Fransız yazıcısı , meşhur İngiliz 
koloneJi Lavrens hakkında dik
lcatc değer bir makale yazmış
hr . Büyük bir k ısmını aşağıya 

naklediyoruz : 

" firalay Lavrensin ölümüne 
ait tafsilat dikkatle okunecak o 
lursa, §Öbretsiz ve biç kimsesiz 
olmıyan, aldade bir motosiklet 
kazesı kurbanının, Lavrens adı 

altında gömiilmek istendiği a
çık açık anlaşılıyor . 

Lavrens olduğu iddia edilen 
bu motosikletci "Shavve,, nin 
son rlakikılarında biç bir gaze· 
teci bulunmamıştır . 

Lavrens olması pek muhtemel 
bulunan bu Shavvein son dakika · 
larını hiç bir istihbarat ajaoi, biç 
bir gazeteci görmemiştir . Öyle 
ki Lavrens netice itibarile ' ·En
telicenı servis., io üç dört ajani 
müstesna olmak üzere, biç am 
ma hiç kimsenin nasıl olduğunu 
görmediği bir ölii ... Ve cenaze 
si biç bir kimse tarafından gö· 
rtlmedeo gömülen bir ölüdür . 

12 Mayıs 1935 de İngiltere
nin cenuhundaki bir yol üzerinde 

motosikletle giden bir adam, çarşı· 
dan gelen bir bısikletliye çarp· 
mamağa çalışırken , müthiş bir 
düşüşle yuvarlandı. Bu adamt, 
kendinden geçmiş lıir halde yer · 
den kaldırıp "Vool,, süel bas· 
tabanesin" götürdüler . Oradıı, 
doktorlar, adamın kafa tasının bir 
çok yerinden çatlnmış olduğunu 
gördüler , 

Kazıdın takriben 48 saat 
sonra , gazeteler , bu motosiklel 
li adamın üstünde , hücum ara· 
balau efradından "Sbavve,, İsmin 
de bir nefere ait kôğıdlar buluo 
du~unu fakat bakikatta lıu ada~ 

mıo harp esnasında ve harpten 
sonra , oybadığı roller , bütün 
dünyada ~öhret kur.anmıız olan 
Entilcens servis memuru mira
lay Lıivrens olduğunu yazdılar . 

Ayoi gazeteler, Miralay u~
rensin oda kapısına derhal sun 
gülü neferler dikildiğini ve yara 
lının yanıoa biç bir ziyaretçi ka 
bul edilmediğini bildiriyorlar-
dı . 

Bu hadise ' Lavrens hRldun
da hem hürmet, hem de takdir 
besleyen İngilterede. tabiiyetle de 
rin bir teessür uyandırdı .. Fakat 
ıüel (Askeri) bastıhaoede yatan 

yarah, 48' saatten fazla hır müd

den ölümle pençeleştiği halde , 
resmi makamlar hastanın vaziye· 
ti hakkında tam bir ketumiyet 
mubafoza ettiler . Ancak 19 Ma· 
yıı pazar günü , gazeteler yara-

lrnın o sabah saat sekizde öldü· 
ğünft haber verdi1er . Ve ayoi 
zamanda Lavrenı garip tabiatlı, 

yalnız yaşamağı çok sever bir a-
dam olduğu için, kimse tarafın

dan rahatsız edilmek istemedi
ğini ve bu sebeble, esasen bir 
zamandanberi (Moreton) civ.rın 
da (Glodsils) lusabasmda, hücum 
arabalarında ikinci sınıf efrad
dan Sbavve ismi altındı yap ya
lını• yaşamakla bulunduğunu u
zun uzadıya yazdılar . 

Bu hüviyet değiştirmenin se
bebi ne idi ? Gerçi Lavrens bu 
iti ıüel makamların muvafakatiyle 
yapabilecek derecede nüfuzlu idi. 
Fakat 1 Lavrens iımi { Şav ) is· 
lıinden daha •z olmakla beraber 
Miralay unvaniyle kullanılmadık
ça yiae göze çarpmıyacak derece
de fazladır . Bu ( Bulanje ) ismin· 
deki bir Frın11zın , bu ismi göze 

çarpıyor diye bırakıp ( Duran ) 
adını almasına benzer . 

Lavreosin yerine konan bu 
yaralının !intihabında da büyük 
bir isabet gösterilmişti . Bir mu 
cize olarak ölümden kurtulsa bile 
bu adam , işin gerçeğini söyliye · 
miyccekti. Pazar günkü gazetere 
verilen resmi maliimalta " yani 
adeta parça parça olao yaralı ya
şamış olsaydı ,, konuşmak kahi· 
liyetioi tekrar eldeı etmiyecek ve 

görme hassasının büyük bir kısmını 
kaybetmiş olacaktı ,, deniliyordu. 

.Bu feci hadisede daha hııka 
garip noktalar vardır : 

Evvela , cenaze kapısında sün
gülü neferlerio nöbet beklediği 
bastabaoe odHında tabut yerleı
tirilmiıtir . Yani Şav Lavrenıin 

cesedi , tabutla örtülü olarak Glo
dillese götürülmüş ve eski mor
ton kilisesi mezarlığına gömül
müştür . 

İşin diğer garip noktası , İn -
giltere imparatorluğuna bu kadar 
büyük hizmet etmiş olan bu ada
mın cenazesinde alayişsiz, hiç bir 
süel tören ( askeri merasim ) ya· 
pılmaksızın kaldırılması ve Lav· 
rensia kıymetli bir iş arkada§ı 
olarak birlikte çalııtığı büyük sü 
el §Hhsiyetlerden hiç birinin ce
nazeye iştirak etmemiş olmasıdır. 
Bu sessiz cenazede biç bir şeyden 
şüphe etmiyen ve biç bir şey gör· 
mey en bir kaç kişi bulundu . Lav· 
rens böyle istemiş t. 

Netice itibariyle , Lavreos 
" Şav ,, ismi altında gömüldü . 
Acaba takdirkariarının mezarın· 
da bile kendisini rahatsız edecek· 
)erini mi sanıyordu ? Yoksa Şav 
denilen adam öldüğü için sadece 
bu ölen Şav mı gömüldü 1 

Lavrcnsin bir de ailesi var di
yeceksiniz . Doğrudur . Onun er
kek bir kardeıi vardı . Bu adam , 
hastahaneye kabul eC:lildi ve cena · 
ze de bulundu . Hakikati o bili 
yor . Çinde Mısyoner buknaa 
öteki kardeşi aonesiyle beraber 
İogiltcreye gelmek üzere yola 
çıkmış . Vapurda huhmuyordu • 
Sonradan , onlar da işin iç yüzünü 
anlamış olacaklar ki bir şey söy
lemediler ve ıöyliyemiyeceklerdir. 

Fakat , Lavrens ne annesi, ne 
kardeşleri onun matemini tutmu 
yorlar. lliç şüphesiz yarın Eote
licens servis bu rivayetlerin \:ir 
masaldan ibaret olduğunu iddia 
edecektir . Çünkü , çok itina ile 
vücude getirilen bu f facianın mu 
vazenesini , o umulmadık bir te· 
sadüften başka hiç bir şeyin bo
zamıyacağına bu satırları yazan 
ben nasıl eminsem , Eotelicens 
servis de öylece emindir . 

Ağrısız çocuk doğurma 

Sovyetler birliği doğum dok 
torlarından Bayan lkonikova ağ· 
rısız çocuk doğumu için yeni bir 
usul bulmuştur . Bu usul, bu alan
da şimdiye kadar tatbik oluoan 
dört ust.ılün hepsinden iyidir . 

Şimdiye kadar doğum ağrıla
rına karşı bilhassa Klor etil kok· 
tanıyordu • F•kat bu çok kullana· 
yordu . Fakat bu çok kullanılıyor · 
sa zararlı oluyordu . Yeni usülde 
Narkotiklerden Evipan Natri kul· 
lanılmaktadlr . Bu maddeden bir 
kaç gramı mayi halinde kırmızı 
kan damarlarına zerk edilmekte 
ve bir dakika sonra hasta hafif 
bir uykuya dalarak , biç bir ağrı , 
duymadan çocuk alınmaktadır . 
Bu usülde , diğer uıüllerde görü
nen mabzurlardaa hiç biri yok 
tur . 

- Pravada -

Beruttan Parise 
Çekilen bir telgrafta "Mem
leket kendini temsil etmi
yenlerio teahhütlerine bağ

lanmaz . ,, dendi • 

Elcyyam'dan : 
Geçen nüshalarımızın birinde 

Vatanilerln,parıamento heyetinin, 
muhtelif meslek cemiyetleri ve 
halk teşekküllerinin Pariste Suriye 
nanıına yapılan manevraları pro-

t esto için hariciye nazaretine tel· 
graf çektiklerini yazmıştık . Şam 
mebusu Nf' sib Elhekrioin, mecliste 
encümen reisi sıfatile Milletler c~
miyotine ve lıariciy~ nazııretine 

çektiği telgrafı gördük. Telgrafta, 

Mandater devletin gayri meşru bir 
hükumet kurmasıoa karşı memle
ketin muhtelif vesile ve fırsatlarla 
izhar ettiği memnuniyetsizliğe,Su
riye şehirlerinin bu istisnai vazi
yeti protesto için grev yaptıklarına 
ve bu hükftmetin taahhütleri ile 
bağlanmıyacağını ve bunları taoı
mıyacuğı nı ilA.n ettiğine işaret et· 
tikten şonra bugüne kadar müca
dele eden milletin isteklerine uy· 
gun olmıyacak teşebbüslere karşı 
koymasını bileceğini ve Fransız sL 
yasetinin şarkta muvaffak olma · 
yışına hakikate uymaz şekilde tan
zim olunan ruporların sebep oldu
ğunu bildirmektedir. T1:ılgraf, mem
leketin vaz•yetini tetkik edecek bir 

parlamento tahkik heyetinin gön
derilmesini istemekte, parlamento 
müdafaa heyetinin, iktisat komis
yonunun, milli gençlik teşekkülü
nün, emlAk sahiplerinin , doktor ve 
eczacıların, avukatların, ticaret ve 
sanayi erbabının memleketi temsil 
etmiyen hükumetin Paristokl mü
zakerelerini proteeto etmek için tel
graf çektiklerini bildirmektedir. 

Bir rapor 
Elcyyam'dan; 

M Robort Döke , Milletler ce
miyet ine verdiği raporlarından bi· 
rinde islAm evkafına temas ederek 
geçen yıl Hıılepte toplanan evkaf 
müdafaa umumi kongresinin mev-

zuu bahsettiği bir çok noktalara 
itiraz etmişti. Mumaileyh lslılm ev· 
kafmın Müslümanlura tesliminin ca
iz olmadığına ve bu evkafın bir 
çok bakımdan diğer unsurların ev 
kafına benzemediğine Milletler ce
miyetini ikr.a etmeğe çalışmıştır . 
M.Rohert, lsldm evkafı bakkıntln 
müslümanlarda•ı daha ziyatltı ma· 
lilmııt sahibi imiş gibi kongrenin 
ve icrı. heyetinin kararlarına itiraz 
ediyor ve müslümanlnrdıın unsur, 
din, milliyet itibarile ayrı olduğu 

halde evkaf için kanunlar ve ni
zamlor vapmnkta bir beis gör
miyor. Çünkü o milletler meclisin· 
de vekilleridir. Onlar nomına 'söz 

söylcmeğe sa!Ahiyettardır. Bu hu· 
susta müs!ümanların mut,.lcasıoı 

sormayı münasıp görmiyor. lsldm 
unsuru tarafından kanuni bir su. 
ret~e seçilen ve it imadına mazhar 
bulunan isldm evkaf müdafaa kon-

gresi icra heyeti M. Robert Döke
nin rnporunılııki hakikate muhelıf 
ve yanlış iıldiaları görünce resmi 
bir içtima aktederek mumaileyhin 
idd ialarına cevap veren uzun bir 
rapor hazırlamıştır . Rapor Fran
sızcaya çevrilmiş ve bugün millet
ler cemiyetine gönderilmiştir. 

"ıillı·tlor cemiyetinin, bu rapo
ru dikkatle okuyarak M. Robeı t 
Dök emin islAm evkafı işinden, Pa. 
rislinin Yemen ve llicaz dilini an
lumosındaki uzaklığı kadıır uzak 
olduğunu, evkaf kongresinin iste
diği şakilde diğer unsurlarda ol
duğu gibi isi dm evkafının idare . 
sinde kongre icra heyetinin hak sa-
hibi olıluğunıı ve evkafın teslimi 
icabcttığini tasdik etmesini temen
ni ederiz. 

Çif çinin tarımsal borçları 
~~~----... ·--------~-

-Birinci sayfadan arlan_ 

lere sımak ve her borçluyu borç
luluk durumunu ayrica bildir
mek suretile yapılması hnsusun 
da bınkayı özgür bırakmıttır • 
Bunun için bankaya. borçlunun 
uzun adreıini taşıyan listelerin 
birer sayısını köy ve uranlara 
astırmak ve muhtarlara vermek 
veya her borçluya ayrı ayrı mek
tup yazıp çağırmak usullerinden 
birini yeritecektir. 

Borçlarım vermek isliyenler : 
Bölüye bağlaomadan ve hildi

riğdcn sonra birinci altı ay için · 
de borcunu tam veya bir kısmı
nı vermek istiyenlerin arzuları 
kabul edilecektir • Bu borca geç 
miş günlerin üremi hesap ve 
ilave edildikten sonra gerisi de 
mikdar usulüoe göre bölüye bağ· 
!anacaktır . Bölülendirilecek olan 
ana parçaya , bu t rihten alma 
gününe kadar "yalnız yüzde üç 
ürem alınacak komisyon ve tıb
sil adı altında yeniden bir ıey 
alıDmıyacaktır . 

Bölü işl ne kadar zamanda 
yaptlacak? 

Borçlunun bölülenme işinden 
faydalanması için kendiFıine ya
pılıcak bildiriğ ve listelerin a· 
ıılması tarihinden baılayarak altı 
ay içinde bankanın şube ve san· 
dıklarına baş vuracak ve kanu
nun hükiimleri dairesinde borç· . 
ların1 yeni senetlere bağlayacak· 
tır • Bu zaman içinde bu işleri 
yaptırmayanlar borç mikdarıntn 
bir bölüıll kadar bir parayı öde
mek şartile ikinci altı ay için· 
de borçlarıdı yeni senetlere bağ
lamayanlar bu taksitlendirmeden 
faydalınmıyacıklardır . 

Banka, köylümüz kendi gen
liğı için dt:vletin büyük özveri· 
lerle kotadığı bu büyük işten 
vakit geçirmedeo faydalınmala · 
rını aolımak gibi ikinci bir öde
vi de üstüne almış ve bankanın 
yeni ve en önemli bir servisi o-

:ıan (tarımsal ödünç verme) ıervi · 
ıini perkiştirerek bölü iılerinio 

gecikmeden yaptlmasmı sağla· 
mıştar . 

Tef evvti.z edilen taşılsı= malların 
geri verilmesi ve iirenlerlnin 

hesabı: 

Borçları 1931 ıonu envante
rinde yazılı ve bu kanun hü
kümleri içinde hölülendirilecek 
borçlardan 93 l yılından sonra 
bankaya geçmiş olan taşıtsız mal
lar baş vurma halinde kendile· 
rine geri verilecek ve borçları 

kanun hükfımlerine göre hölüye 
bağlanacaktır . 

Banka, mal kendine geçerken 
yaptığı maırafları buna ilave ede
cek ve bundan sonra yalnız yüz
de üç faiz yürütülecektir . Mal 
sahibine geri verilecek fakat borç 
ödeninceye kadar bankaya birin· 
ci derecede ve birinci sırada i 
potek olarak kalacaktır . Mal 
bankaya geçtilüea ıonra kiraya 
verilmiş ve bankaca para alınmıı 
ise vergi ve yapılmış başka har · 

1 
cılar düşülerek geri kalan mik
dar borçtan indirilecektir . 

Tarımsal kredi lwoperall{lerirıe 
devredilen alacaklar : 

Kanunun hükümleri içinde 
bölü ye bağlı zincirleme ~kefilli 
alacaklaran kooperatif ortakları 

kıttnda olup kurulduktan ımnra 
kooperatiflere devredilmi§ olan· 
lar bölülendirilecektir . Baıvura· 
cak borçlunun kooperatife devr
t"dilmiş olan boıcu , kooperatif
ler tarafından tekrar bankaya 
devrcdi!mek ıutetile olacaktır . 
Kooperatifler borçluya , bölüle 
necek heHba ilave olarak para 
vermişlene hu ilave verilen kıs· 
mın , atiflek:ooperayulacrceık 

ve bankaya ancık borçlunun 
banka tarafından önce koope· 

ratife mal edilmiı incirleme 
borcunun devri yapılacaktır . 

Borçların fazla rehinlerinin 
çöziilmesl : 

A - Borçları kanun hüküm
letine göre bölülendirilmiş borç 
lulardan taksitlendirme meselesi 
bittikten sonra bankaya başvura· 
rak banka alacağını yüzde yüz 
fızlaaile karşılamaya yetecek ta
şıtsız mal ile sağlayanlar, bın
kanm taksit inancası , almak ü
zere yalnız ürünler üzerindeki 
rehın hakkı kalmak şartile öte
ki taşıtsız mallar üzerindeki öz
gür tasarruf hakkını kazınacaklar 
ve bu gibilerin adları tapu yünet · 
gelerine bildireceklerdir . 

B - Birge ve zincirleme borç· 
Ju sıfatile aym senede imza koy· 
muş olan borçluların veya kefil
lerin bu hakkı kazanabilmesi için 
borçlarmm tutarını , gene aynı 

suretle yOzde yüz faz lası ile taşıt
sız ipotek ile sağlamaları şart

tır . Banka kıym~t takdiri için 
formüller koymuştur . 

Kefillik ve borçluluk lıükümleri 
Banka doğrudan doğ · 

ruya borçlu olanlarla kefil 
borçlu olaoların durumlarında 
hiç bir fark yoktur . A11l borrun, 
kefillerin katılmaaı olmaksızın bu 
kanundan önce veya sonr• yeni 
senetlere bağlanması İ§i, k9fillik 
lerini bildiren sanetler keodileri
ne verilmedikçe , kefillere yeni· 
lenıe veya tıcefaletten kurtulma 
sıvaları hakkı verilemez . Ve ke
flllin borçlarının yeni senetlere 
bağlanmasına engel olamaz . 

Bu sebeple birge yükenlerde 
veya zincir leme kefilli olnrak im 
za ve mühirleri bulanan hirge 
borçlu kefillerden bir veya bir 
kaçının önce borçlarını ödemi§ 
olmalarmdan veya bölülendirme 
işine yanaşmamalarıodao dolayı 
borçluluk ve kefillikleri düımi 
yecektir . Geride kılan borç ö
denince ve kefilin s~netleri ken 
dilerine geri verilocıye kadar 
haklarında "'takibat,, yapılabile· 
celctir . Banka aenetlerin hazır lıtn 
masa ve pul bağışlıklarl için for 
müllerini bulmuştur . 

Borçluların özgür mallan: 
Borcun az üremle küçük hö· 

ltilere ve uzun yıllara bağlanma
sına ve bu suretle borçlulara hü· 
yük ~kolazlıklar gösterilmesine 
kartı , banka ~alacağının bir kat 
daha sağlamlaştnılmast maksı
diyle , borçlan taksitlendirilecek 
olanların bankaya lipotekli ive i· 
potelcsiz, &bütün taşıtsız malları , 
kaldırılmış ve kaldırılmamış ürün
}f~ri irsen hakkı olup henüz ken· 
di adına geçmemiş malları, ka· 
nunun çı~ış tarihi olan 24 Ha
ziran 935 e :kadar başkaları ya 
kendinde rehinli olan mallın , 
banka alacağına karşılık olmak 
üzere re.binli sayılacakttr . 

Bu konu etrafıodaki hükümlerle 
yüretke deyrelerini ve aluıç ko 
misyonlaranı ilgileyen hükümler 
vardır. 

Alınç ve " takibat ,, işleri: 

Bölülemiş alacakların taksit 
leri vakti gelince hiç geri hıra·. 
kılmadan alınacaktır. Bölüleria 
borçlu Vl"ya kefil tarafıadan Ö· 

denmemeıi fhalinde "bu lcanuola 
verilmiş olan haklar düıerek ban
ka al•c•ğı , '.toptan yekun ıı"mu· 
aeceliyet,, elmiş olur. Ve borçlu 
ile k~filin bOtün malları derhal 
paraya çevıilir ve böyleleri 2880 
numaralı kanunun kendilerine 
verdiği hakları kaybederler . Bu 
suretle "muacceliyet,, alan ala -
caldardın vade sonundan bagla 
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her üzerine Payaı 5ole1.., lf' 

1 h. ve ··"' lerindeo bra ıaı lı yetir'" il' 
hadiıe yerioe kot•'' ·ıe d•' ... 

Jb'selt.r• b'" )er ve hemen e 1 efe dl" 1,r atılarak her dördB06 rt•roıtf 
kak bir ölümden kU J>İ' 
dır . b&fgıO .1,rı 

Deniz kenarına 1,d•~
1 

Ja •Jk ,,. 
şekilde çıkarılarak ı 0 ••'-'. 

yapılan bu dört b•Y8"~8 ~·.,-,,il 
oraya gelmiı olaa~r;~et ''..,at 
hayı ile Dörtyol bu. 1yıU•! 1,r niıı de ite karıtn>8'.~lederilOl1f 
lar ve evlerioe~fl00 

dir. 

--~-------· ~ 
Bir bank011' 

-. t111•~ 
lnanca temına ·ı•' 
ları kabul edi1"1' ırt' 

_..,. d• . .l 
defte« 'iter 

Şimdiye kadar u "''eb1 ~( 
l . . mektub " ( . ' erıoe manca bulu"' . 1,ıı" 
bankalar arasında k•l'' jl' 
raman milli bankası ? lir'11 ,1 
100 bio liradaP 50 b~u fi''°;ıı' 
dirmiş olduğunda~ 

90
c• OJ.~1111 

devlet dairelerine : ki tt'~t• '" 
bu vermek hakkıO :,1ıaol1 ~ıl 
kaldırıldığt fiaıPI . ,ıeri"e 
raf ıddan devlet d••' 
dirilmiştir · 

ooounı jtı 11 
--- r-ı~b . 

-- ftJılt 111~• 
Ş h. duyı.nacıınıZ doğ 

o ır cıJğll 
ötey gün bir kız ço 0ıl•'' 

. i ~ ııf 
tur . e eşıo ,,ıı, 

Arkadfjşımızı v bir 1 
e uzuO 

çocuğa mutlu v 

dileriz . 
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k DUYUKLAR Adana Borsası Muam·:'leleri 
lstanbul muhabirimizden : gramer 

KOZA -

1ı.?•tnııoı1 d , 
~ı ki C• an 1 ürkçeye kır· 

••uzunu b· k - .. 
ga~t~ıniz b ·t· ıdr. açllguo ~.n· 
~eı· ı ır ı . er gun 
'- •rne ,.,·z l . d b. . .: d'I :t e g,. sı e ıttı . 
it 01

1 çılışnıaları bununla 
) lib~adığı için şimdi ( kla· 
•'- n Oldukça verimli bir ....... ~ 
Ve ok unde araştırmalar yap· 

•ı ,ı,§t Urları yeni dile yavaş 
a.§lı- ırınık sırası geldi . 
~. il•g~~ gösterdiği gibi bu 

I[ lfl • o,, 1111Z klavuzan içinden 
' ltl~r· 

· 
1 Çıkarmak olıcak· 

~t k 
'-ıu11~ç Y•ldanberi bu yaprak· 
''Pıl e ekler ve köklar üstü

•n • ıııı,, ra§tırmalar bununla 
D acaktır 1111r,d • 
bir b,\ Yeni dil üstüne ge
teni d~t•nğıç yapılım : 
dtrı,nı 1

1 
çalışmaları başlayın· 

1opı, e eri, eski yeni sözlük· 
ı ı::p Sıraladık, karıştırdık. 
· ~hr Yaptık • ilk yapılan 

' '"Cı} J L 
bıııt 8 1" • Tarama der-

~. ga,d~~ .~aıa e 1 edik Hepi 
"il ı. gu şu oldu : 

•'rckt· • 
80ıı6 ı, en çok kullaoılan 

~ 'bir krıket içinde belki en 
IGtı b aç Yiiz sözün karfılı · 
•nı~ hıeogio k•ynak]arın 
lô l ulamadık • Hazırca 

t'-ideıı 1 e dursun bir tıkımı· 
ı. bttt Yap11ıak için uygun 

~~let un•ınıyordu • Yeni di
~ıı lllek • · "~le, .~çın de toplaamı~ 

t,· '-ti h_utüo zenginliğine 
l''11t llbıyorrlu • 
"~Çe kbunlardın çoğunun 
~· •rtılıklarını göster-

t112 
t~llııd çıkınadaa, tarama der-
\ d, 1 an ' anketi yapıldığı 
• ba~01'1ıyabildiğimiz kay

\\i, d ıp dilimizin çok gü· 
llrq 

'()1ttl Ve giirpınarfı o)-
ldıİl ~ıılıca dili günlerin

~ laıu~ C•bi fakir ve başk.a 
~111 ~ç bir dil olmadığım 
~) · . traber ( yeni dili 

~~ 1sıQ 1 · l(ôkı Yo far aramağa hıı· 
tL1dlıtd erden çok ekler ils· 
~"ti uruıa 
t~1 il Yo~ il ve en başta 
\ 'tit k·· luğunu gördüler. 

t''to 
0~1~r olduktan son · 

J '1 biJc gıb~ . . !oniden bir dil 
1 }1>Ju

11 
duşundük . Klavuz 

ı~~lııh ~ koyduktan ve Spe· 

et'~ \l~çl•tı:~et bırakmadı. As
c' . l~ •oıı·· lcarşılıyacak yir
' l ) ıl, u kamuı (bilik te· · · ~et.. ta i-' tt ·itli . llıamlanır . Ve o-

•ıt. •çin b·ı·k . " •tıık ı ı yeu olan 
~· ••r 1ııı b llc 

t;ı İli, d~l * 
1ı_~r "' kurumuna ne 
'{ii 'iıtQ). 

SIS'U j~ • lŞti r Ve O ra rpO 
\j tlı~,~'1 ne kadar tözler 

- b ,, \' .. 1 d 

vuıtalardan biri de ön eklerdit • 
Oolart kullanarak çok g~rekli ye
ni sözler yapılabilir . Nitekim Al
manlar içi o ön ve son ekler yo · 
liyle ve önlerin eklecne söz gidi· 
şiyle yeni sözler yapmak yeni an· 
lamlara yeni düşüncelere , yeni 

yaratılara karşılık vermek yolu ge· 
niş geoiş açıktır . 

Ön erı ödebli önemlidir • 
Türkçe hakkında bir töz kita

bında ( a, ah, sp, ay ) ve ( an, io, 
ın) diye iki türlü ön ön ek ortaya 
atılır • 
Bunların birinci takımı ( menfi ) 

ve ikioci takımı ( müsbet , ve nis 
bet) bir anlam verir deyip ayrı 
ayrı her birinin anlamını ve örnek
lerini gösteriyor ve en sonu bu 
ekleri Frenklerin Türkçeden al
dığı anlaşılıyor diyor . Delil göı· 
termemekle beraber buna kınmıı 
olduğunu söylüyor . 

Kitabın 19 uncu sahifesinde : 
[ Türkçemizde ( a , ah , ay ) 

edatları kelime başını gelirse (ıız, 
gayı i , mübalağa ) ifade eder de
niliyor ve şu örnekler gösterili· 
yor : 
l- Bamak- akt, rabdetmek 
Abamak - reddetmek , akdıo 

gayrisini yapmak • 
6 - Tak - takmak masdarın · 

dan. 
Atak , fafzeo , cüretkar 
11 - Dal - arka 
Abdal - ark11ız , biçare , 

budala 

15- Aş-yemek, gıda. 

Apaş- Gıdasız kaldığı halde 
hAld safahat yapan . 

Ar- Temiz , saf . 
Apardı- Arsızladt, hırsızladı. 

(Ar hildfete hareket etti) 
23 - Jştk-ziya, Apışık- Aciz 

Burada en kuvvetli örnekler se
çilmiştir . 

Yaln·z bir tanesini tahlıl ede . 
lim. Ar,zahmet anlamına müstakil 
bir köktür. Aparmaktaki ar kök
lere eklenerek fiil yapaa bir ektir. 
A parmenın kökü olan (np) da yük
seklik ve tamamlama onJamı var
dır. Aparmak kaldır•p götürmek 
demektir. 

Bu örnekler a,ap ekleri tözünü 
sağlaştıramıyor. Ne olurdu böyle 
olsaydı. B z buna kanamadık. 

Klavuzu yapanlar da bunları 

kullanmamışlardır . 
Yalnız kalvuzda bir kaç ön 

ek denemesi yapılmış ve hu türlü 
sözlerden bir kaçı gazeto dilinde 
hile yerleşmiştir. 

"Buradaki Rumca gazetelerde 
muharrirlik yapan Yunanlı ;gaze· 
iecilerdea T. Markuizos Tüık
Yunan dostluğu hakkındı miÜıim 
bir konferans vermiştir . 

Bu konferaosda hazır hulu
nato lar Yu:ı•nlılarla Türklerin 
ruhlarının derin noktalarına ka
dar nufuz etmiş , ol•o ve 1922 
faciasilc neticeleileD uzun ve çe
tin mücadelelerden sonra doğan 
bu dostluğun ksymetini kavramış 
lardır . 

Mösyö Markuizos , Türk -
Yunan dostluğunu sıyasal ve e
konomik sabada meydana getir. 
diği muazzam neticeleıi sır•sile 
anlatmış ve hu kouf erans derin 
bir etüdünk semeresi olan bir 
tez gibi samilcrini tenvir etmiş
tir . 

Hatip diyor ki : 
"Türk - Yuoın dostluğu mu· 

abedeleriniyıp111 değil, badisaho 
yarattığı tabii bir mahluktur . 
Onda olgunluğun gürbüzl0j'6 , 
sağlamlığın muvazenesi ve yaşa
yan bir varlığın malciyajsız bir 
güzelliği vardır . Uzun .müddet 
süren sergüuştler, fırtınalar ve 
h~r iki milletin kurban verdiği 
şthitler, eaatiri ağaç gibi bu dost-
luğun kökünü ter ve kan ile ıu
lanmışlardır • 

Uzun yılJar silren muharebe
ler le hırpalanan Yunanistan kom· 
oularile iyi geçinmek ibtiyacıDl 
hissetmiş ve elini Türkiyeye o 
zatmış, Türkiye de bunu aami
mif etle kabul stmi§tir . ! 

Mütr.kıhil itimad ç >k çabuk 
iktiıap edilmistir , Bunun için· 
dir ki, hu iki miıletln dostluk 
ve muhabbeti Balkanlara kadar 
da inti~ar ve teve11ü etmiştir . 

·Binaen•leyh Türk - Yunan dost· 
Juğu Balkın paktının bir nüve-
si vazifesini görmüş ve bunun 
kuvvetini anlay•n Avrupalılar Bal· 
kaolıları hakiki bir büyük devlet 
gibi görmeğe başlımışl.rdır • E
sasen Türk - Yunan dostluğu 
olmadan,Balkao misakı taHvvur 
olunamazdı ,, 

Muharrirler de şuaları ilave ediyor 
Türk - Yunan dostluğu iki 

millet için refah amili olmuftur. 
Temin ettiği lfaidelc az değildir. 
Bu dostluk daha • ziyade kuvvet ı 
bulacak ve muazzam itler başa
racaktır, 

Dostluk ileride daha mükem· 
mel semereler vereceğinden tim· 
diden bütün semerelerini vermiş 

sayılmamalıdır . Terakkiye tapan 
ve sulhu seven her Türk ve Yu· 
naoh bu dsstluğa yardım etme· 
lidir. (Çünkü h '\dema Yunanis· 
tanı sevmiyen bir Türk vatanper· 
verliği ve Türkiyeyi sevmiyen bir 
Yunan vatanperverliği tasavvur 
olunamaz . -Ellinirmus-

~ ııaı) c soz er var ır. 
lııt1 ~Çti all>ış olan bir tanesi 

Klağuzun kullandığı bıı ekler 
(alverh) kısaltmasıdır ki gerçekten 
batı dillerinin ön köldorinin çoğu 
da öyle lir. Klağuzo Türkiyede bol 
olan tıon ·~ kleri boşarıkle kullan . 

~~~------·--------~~ 
~' ' n1t 'lltt 'l hi, tte bulduğumuz 
\.ı •~rı· Yana bırakarak 
11&~ llee) 

·\t.. ~Q 't er sorumu üstü· 
·ıı va •• 

ditJe . ~0zümüze çarptı . 
tıaı Y zeoginleştiren 

~slavv~ ı,.,, . . \ı g6~b1nesı ~ g ıetoıe . 
~ b1ıau8t rıntien • Dimin. 

ı.ıuh a .. 
~&r iıtı b' Şoyle yezıyor: 

~,~ fııs ırıd ır Politıka tPcrü
~t '•tıd,. h~ bulunuyoruz . 
~~e'6N,11 ukt1rnetiui ve u 1 u 
•,~~"'°eı \'~Qzfa seviyerdu. 
it }eti11• gosJnvya kral

,ı ı ~~ lbitle,.\ dıktııtörlükle ve 

mış ı ır • 
işte bunlar üstüne araştırmalar 

yapari(endir ki yeni Türkçe g rame
r inin k ö kle rini çıkarmağa çallşa · 
cağız . 

A . Bakşl -
!stratosfer tecrübeleri 

26/6/935 de sabah saat 5-25 
de havalanan istratosfcr balonu 
16000 metre yüksekliğe çıkmıştır. 

Bu uçuşa profesör Veriko ve mü-
. hendis Prelü.Jski ve tayyareci Zille 

iştirAk etmiştir. 

Uçuş tosbit edilen proğrnm da

hilinde ve ilmi tecrübeler maksa-~ ~"ıiır 6 
kurtarebiloce. 

~ettı"' 
80 

ı . dile yapılmıştır. Balon arızıısızca 

Türkmenistanda kau
çuk yetiştirilmesi 
T·~kent , Pravda aylarından : 
Karakal~ kauçuk savhozo hu 

sene çok miktarda kauçuk isLih 
sali i şioe girişmiş ve ilk defa O· 

larak gvaynol denilen kauçuk 
agacının tohumlarını hasadetmiş· 
tir . Bu güne kadar toplanan to · 
lıumların miktar1 700 kilo gra· 
mı geçmİ§tir • 

Bir buçuk seneye kadar Tür· 
kistınd:s tabii istihsali kabil ola 
caktır . Bu ağ•çlar Amerikadan 
alınmış ve Türkistan iklimine alı§ 
dmlmışhr. 

Teşekkür 

Davidoviç ne demiş? 

Bclgrat 22 (A.A) birleşik de· 
mokrat ve ıyrisik bartiler haıkam 
B Davidoviç dün hir\'at mesei~siy
le devletin düzeoi meseleı;;ioi bü· 
yük bir ıiyasal toplantı rsnasında 
incelerken demiştir ki: 

Demokratlar Hırvatlarla an· 
laşmak dileğindedirler zira hır· 
vatların Yoğuslavya devletine ve 
krallığı candan yanat eldukları 
kanaa tioe varmışlardır. 

20 inci asır Anibalı 

Aokara22-(A.A) Büyük Signabi 
Bernard Annibal in yıphgını tek· 
rerlamak isteyen Amerikalı Yazar 
Burtoo fil sırtında büyük Sen Ber 
narda gelmiştir . Fıl yüksek yer· 
terin havasına zorlukla dayan
dığından Burtonuu bu akşam 
dağın İtalyan yamacına doğru 
hareket etmesi çok muhtemeldir. 

34 üncü resim serğisi 
dün törenle açıldı 

·--------
Güzel ıanıt birliği rtsim fU· 

besinin 19 uncu Galatasaraysergisi 
dün açılmıştır. Açılış resminde 
Saylav Salah Cimcoz ile resim ve 
Hnat maraklıları hazır bulunmuş. 
tur. Birliğin bışkımı bulunan reı· 
sam ve saylav Şevket Dağ kısa 
birkaç söz '1Öy1emiş ve urğinirı 
bir aile serğisi olduğunu ve bu 
serğinin Ankarada •çılaolarla 
beraber 34 üncü serği olduğunu 
ve birliğin hükumeti yardımı ile 
sanat merakiıları•ı memnun ede· 
eek eserler meydana getireceğini 
söylf'miş ve açılış tÖrf'niore bulu· 
nan lan tefekkür f ederek serğiyi 
açmasını Salah Cimcozdan rica 
etmiştir . Salah Cimcoz da 34 
üncü sergiyi ıçmab şerefinin keo 
diıine nasip olduğundan mem · 
nun olduğunu söylemiş ve ıerği · 
yi açmıştır. 

Sanatlcirlarımız hu sene ser
gide güıel eserler yetiştirmişler· 
dir. 

Serğiye eser gönderen sanat 
karlarımız Ali Halil, Ayetullah 
Sumer, Ahmet Toğo , Bedia Halit 
Fars Ferid, Peyhanan Duran , 
Meııik Giodorf, Hayri Çizel, Ha· 
lit Doral , Hikmet Onad, İsken · 
der, Kadri Muzaffer Aktolğa , 
Nazmi .Ziyı, Namık Y cğenoğlu 
Yakup, M Turgut Zahide, Süoü · 
sidir. 

An karada 
1 

Çocuk bakıcı okulu 1 
\:Ocuk e!3irgeme kurumunun An-, 

PAMUK ve 

CİNSİ 
KilOlı'iyarı 

En 1 En çol 
Satılan l\likdar az 

K. s. K. s. l\iw 

Kapım ah pamuk = I= 

Piyasa parlajtı •• 
Piyasa temizi •• 
iane 1 
iane il 
Ek~J>f'es 
Klı>vlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si vah 

Ç 1G1 T 
Eks,pres -

1 iane 

1 
ı Yerli "Yemlik,. 

1 
1 

"Toh urolnk •• 
1 •• 
1 HUBUBAT 
' But!dav Kıhns 3 3,25 

1 
.. Yerli 3 3,50 
., Mentııne 

1 Arpa 2.25 2.57.5 

1 
Fuımlya 

1 
Yulaf 2/ıO 

Delice 
1 Kuş yc>mi 
! Keten tohumu ı 

i M n c,i ın ek 
1 
! Si~am 1 1 
1 UN 1 .... Sıılib 600 ... !">50 
~ .?::: .ı:ı 

., 
' ..0 CIS -Diiz kırmıı .. 
~~ Simit ~ .. 
öE -··~- Cumhuriyet 600 
Q~ - 550 ;::J .. 
~ ~, Düz kırma ,. 

Alfa ., 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

22 / 7 / 1935 lş Banka ındıın almmı§tır. 
Santim Peııe 

TöDlmuz Vadeli 6 73 Liret 

1 
9 46-

-Hayşınark 1 97 1 inci T. VııdeJi 6 25 
Fraok"Fraosız,, 

Hazır 7 02 Sterlin .. Inıüli7,, 62l 
ı-

2T llillt hazır 5 Dolar .. Amerikan,, 79 87 
Nevyork 11 93 F1rank .. l sviçrc,, 

------------------------------------
Adanamızın en güzel ve en temiz eğlence yeri olan 

Yazlık sinemada 
Bu akşamdan itibaren 

' 
l\le vsiıııin en güz"l ve eğlencel i fıl imlerinden birisi olun 

Meçbal adam 
T emamen tabii manzaralar içerisinde gt-çen büyük sergüzeşt filmi 

Oynayanlar : 

Charles Farrell-Joan bennet 

kara daki ( çocuk bakıcı okulu ) na 1 G J k "' 
talebe y~ılmasına başlanmıştır . • e ece program : 

Çocuk bakıc ı okulu yatılıdır ve Adanamız ı n seMlcrdenberi bekled ·ği vo fiy.1tının y iiks 1kliğindco <lo-
pa ra~ı zdır • ı 

Ö layı hiç bir &İnemanın gotircme<liğ i Berlin Operns ı f onoru Jahi Artist . ğretimi iki yıldır.Dorsler hom j 
teorık ( nozari) hem de pratiktir . ı 
Okulu b3şarıkla bitirerek diploma 
:ılımla r hasta bakım evierinde hos · 
ta bakıcı, nylelcr yanında çocuk 
bakıcı v~ çocuk PS İrO'cıne kurum-o 
ların ıt atanırlar. 

Okula yazılma ve olı;ımn şart
ları şunlardır : 

~ - 18 yaşından ıışn ğı olmamak. 
2- ilk okuldan diplomR ulmış 

olmak, orta okulu ve liseyi b iti-
renler iisterilir ( tercih edilir ) , 

3-Uzgidimli (hüsnühal sahibi) 
ve sağlıklı oloıak. 

Okula. yazılmak istiyenlAr (An
kareda çocuk esirgeme kurumu 
genEıl merkezi b:ışkanlığına ) yazı 
ile bnşvurm~lıdırlar . 

Richard Tauber 
Tarafından t.tmsil edilen 

inanmam 
5663 

~~lijle~litj:~Q Yine ayni su. Turfen köyü Tola vilayetinde me- Çocuğumun doğumuadı gös-
~'ib~ baş~a Ve Ulusunu scvoo bilmişt ir · terdiği büyük hilği ve ustalıktan 
ttı,~de dur~ık ettiği hü- ,----------·---,- ve bilhassa esirgemediği şefkat 

Yazılma için gerekli olan bel 
geler : 

let .le~ettrı ~U daha açık y Q rın ve Özenden .loJrıyı Uray ebnı ba· 
\ I~~ 1~1lte . eınokrns i ve yau Düı saf Saitde lcarşı borçlu 

lll \'e 818temini tatbik Sebze ve eşya sergisi Eski olduğum minnet ve şükraolaruoı 
ıllruretini takJir istasyonda açılacak ve akşama apaçık s•ıuuyorum 

lcadar sürecektir. Türk sözü şehir duymacı 
Fuat abi Mir Sııfya 

Okul diploması, öz belek ( nü . 
fus kAğıdı ). uzgidiınli kı1ğıclı , sr.ğ
lık ve aşı roporlıı rı , üç fotoğraf . 

Okula yazılma i ~i ton1 mnz ayı 
s onuna kadardır. 

Not: 
Bu okul yalnız BayıtUlar içindir. - 1 

J J 5370 

1 
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23 Tem rnıız ~ 
e& 

A.nkarada gençlik ' B e 1 e d i y e il i n 1 a r ı -ı 
Parkı :----------·--------------------

-Birinci sayfadan artan -
lınca bunun kuzay tarafınm so
oundaki limonluk görülecektir . 
Bu limonluk • avlusunda biraz 
yükseltilerek yapılan bir gül hah· 
çesini ber tarafından çevre1iyen 
bir kurağ grupudur . Bunların eo 
büyüğü bir palmiye kurağıdır . 
Bir çok sıra sıra ağaç)ar ve tünel 
şeklinde (kameriye) lerle gö1ğe
lendirilmiş gül bahçeli yollar, li 
monluğa kadar geleceklerdir. Bu 
nun uzunluğunca giden genioş 

yol (aşağı yukarı 2500 kişinin o
ıuracağ1. yeri olan) açık bava ti
yatrosuoa varacaktır. Bu tiyatro
dan , türlü piyesler .için faydala
oılacaktır .:Bu kurağa dört cihete 
göre öyle bir durum veriğelecek
tir ki , öğleden sonra ve akşam 
üstü bile içerisi aydınlık alacak
tır . Parkın güney kısmı, serği ve 
ve çocukların oynamalara için ya
pılacak bir sıra meydanlarla dol
durulacaktır. 

Serği 

1 - Cumhuriyet caddesi üze
rinde ( burası için · hazırlanan p· 
rojeye göre ) güzel arlar sergisi· 
nin açılıı törünlerint" gelen zatla· 
rı kabule ayrılmış yerleri olan bir 
holden , 

2 - Aşağı yukarı 5000 metre 
murabbai yüzölçede büyük bir 
sergi holünden, 

3 - Yapı ve tarım makinele
rinin , çöl demiryollarının yerle
rine konulma ve düzenleodiril
mesini gösteren bir (tatbikat) a
laoınden meydana gelmekte olup 
(tatbikat) alam içinde küçüp öl
çüde özel serğilere ayrılmış ufak 
serği hotlleri yıpılacakhr . De
mir yoln , serğiniu bütün kısım 
lariyle birleştirilecektir. Havuzun 
iki kolu ile kl\patılmış olan (zavi
ye) v~ park tarzında ve ö2.gür bir 
şekilde çiçek ve başka bilgiler 
dikilec~ktir. Küçük bir orman 
halindeki ağaçların kenanna otur
mak için yap,lacak taraça ile bir · 
likte bir kahve yapılacaktır . Bu
rası havuzun üzerinden aşağıya, 

~askadlara ve ıerğiye doğru yö
nelmiş meı keıiğ bir yöoeydedir. 

Sandal ' gezintiıd yapa bilmek 
için kahvenin yanında kayık ki 
raya veren bir lyer [yapılacaktır . 
Parkın batı tarafmdaki yara kıs

mına bir çok grup halindeki or· 
mancıklar arasına ııkıştırılmış 
içecek ve başka öteberi satan kü 
çük küçük pav}'onlar serpiştiril~
cektir. Tuvalet yerleri 1parkm dört 
bir çevresioe yapılacaktır . 

Gcmçlik parkı dinlenme bakı 
mından kendisinden türlü suret· 
!erde faydalanmayı imkatıh kıl -
dığından, oraya gelebilecek ve 
dilediği gibi eğlenebilece~tir. 

Çoeuklorıo toynamalarına ay
rdao me-ydaolar ayrıca kurulduk 
larından , ileri yaştakilerin otu 
racakları taraça ve alanlarda ara 
01lan sükun ve sessizlik elde edil
miş olacaktır: 

ParkJD türlü yerlerinde gerek 
uzağı , gerek yakına bakıldığı 
düz topraktaki türlü düzey ay -
rımlar dolayisiyle gezinenler ol · 
duğu gibi oturanlar da güzel bir 
beyza j karşıaında bulunacaklar
dır . 

Agaçların ve süsleyici çiçek· 
lerio daha iyi yetişnıeşi için göl
gelikli alanlar ııra sıra dikilecek 
ağaçların ortasına ııkıştınlacaktır. 

Ulus 
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Belediye vergi ve resimlerinin taksit 
zamanlar. 

Temizlik ve ışık vergi ve resmi 

" " Saçak resmi 
Nakil vasıtaları 

)) • }) 

Birinci taksit ağustosun sonu 
ikinci taksit teşrinisaninin sonu 
Ağustosun sonu 
Birinci taksit ağustosun on be· 
şine kadar. 

)) )) ikinci taksit teşrini evvelin on 
beşine kadar. 

Köpek resmi Eyh1lun sonu 
Şerefiye, kaldırım Temmuz: eylul aylarının sonu 
Levha siper resmi Eyllllun sonu 

Belediye verO"İ va resimleri kanununa tevfıkan belediyece alınma.kta 
b • 

olan vergi ve resimlerin taksit zamanları yukarıda gösterilmiştir. . 
Taksit zamaııları zarfında belediye tahsil şubesine veya heledıye 

tahsildarJarma verilmiyen ve yatırılmıyan vergi ve resimlerin yüzde on 
iIAvesile tahsfl edileceği iMn olunur.5657 21-23 

taş ahnacak 
1 _ Hükumet konağı önünden geçerek taş köprüye varan yol , par

keye çevrilecektir. Bu işin yapılması için 110,000 tane parke taşı ka
palı zarfla, ilk müteahhidinin namı hesabına e~siltmeye ko~ulmuştur. 

2 -- Bu taşın çinsi, fen işleri müdür lüğündekı şartnamesıode tama· 
mile yazılmıştır. 

3- Bir taşın tahmin edilen bedeli yedi buçuk kuruştur. 
4- Taşın modeli, Belediye fen işleri müdürlüğündedir. 
5- Bu işin şartnamesi ve mukavelename sureti bedelsiz olarak fen 

işleri m üdürJ üğünden alınabilir. 
6- Eksiltme, 9-8-935 tarihine gelen cuma günü saat on beşte 

belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 
7- Eksiltme, kapalı zarfla yapılacaktır. 
8- Muvakkat teminat: 619 liradır 
9- Teklif mektupları, en geç 8-8-935 tarihine müsadif perşembe 

günü saat on yedi buçu;~n ksdar, b~lediye yazı işleri müdürlüğüne ve-
ril('cektir.5649 20-23-27-31 

Saban meraklılarına 
'' M e le k ,, 

Markalı sabunlar ; saçların döltülmesine , kepek yapmasına mani 
olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamaşırlarınızın çürümemesioi 

arzu ederseniz mutlaka'' Melek,, sabunu kullanınız . 

Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arzu ederseniz 

"Melek m~r~asıoa dikkat ediniz.Ve bu sabunu talepte ısrar 
'' edınız . 

"Melek,, Markah sabunlarımtzı perakende suretile blitün bak-
kallarda bulabilirsiniz .5b00 16-30 

En temiz safi Urfa sade yağı arzu ederseniz. 

Abdulkadir Melek evlatları ticarethanesinden 

arayınız . 

Toptan satış Meİek 
Abıdin pı:ışa cadde
sinde Ziraat bankası 
bitişiğinde Abdulka
dir Melek ve evlAt · 
ları ticarethanesinde· 
dir . 

çııtellaa kaplıcası 
açıldı. • 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane ta~

ları .!lğrılanna muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haEı.talıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çifte han kaphcasına 
Sediye ile gelen blr çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir • Her 

no knJur fennen kahili izah değilse <le senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodan 11onra hnmilo kaldıklan görül· 
müştür. 

· Çifte han kaplıcasının 
Radyo e.ktifitesi dünyada mevcut bütün kaıJıcalardan daha yük

sektir . 

Çiftehan kaplıcasında 
Misnfirlorjmizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda to

miz yemek yapılmaktadır. Furuou, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-

beri vôrdır. Fiatlıır çok ucuzdur. 39 

1 
Postane civarında İ 
Yeni eczanesidir il Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilıitlıd ır. 5512 
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Adana sulh H. hakimliğinden . 
Adananın Havutlu bucağı K. de 

ikamet eden çopur Mehmet oğlu 

Mahmudun 21-6-935 tarihinde 
vefatı haeebile alacaklılarile borç· 
lularınıu ildn tarihinden itibaren 
bir ay zarfında alacak ve borçla-

rını tutulacak tereke defterine kayt 
ettirmeleri ve mirasçıları kimler 
ise keza ildndan itibaren üç ay 
içinde evrakı müshitelerini müs · 
tashihe o sulh hukuk mo hkemesine 
müracaatları kanunu medeninin 
561 ve 565 inci maddelerine tev-

. -

Temiz ve lezzetli kelle 
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Talebe velilerine --
müjde ! 

ikmale kalan bütün Jise sı- 1 
nıfla.rı talebelerini eyl0.1 yoklama
sına hazırlamak için Seyhvn mek
tebinde ders veriyoruz. 

Verilen dersler : 

Riyaziye der~leri, kimya,fızik, 
fen bilgisi, biyoloji, tabiiye ( Ne
bati ve hayvani fızyoloji ve teş
rihi ) dir. 

Arzu edenlerin Seyhan mekte
binde aşağıdaki rumuzlara müraca. 
atları . Saat 9 dan 12 ye · kadar 

Ünfoersite talebelerinden 
N. 0-C. G 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden • 

Doğum evi için bir erkek hade-l 
me ve iki hasta bakıcı kadın alına-ı 
caktır. isteklilerin baştabipliğe gel-
meleri ilAn olunur. 5641 1 
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Reçetelerın ızı ıort•ı 

llAç 
tırı oıı 

Eskıbuğdııy pazarında Seyhan lldçevinde yar 

El . ı yaparım ım e . ıı~çıor 
. • ) b' d f ö ek kO.fiJır. Fiatlorım1zdakı ucuz uğu ır e u g rro . 
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l ı'czacı k111 y r ve tazedir. ~ 
Ccltll Baye 
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