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ADANA GüNLUK GAZETE 

Eti şehri bulundu. Bir tavzih 

~0ııınu.zdan beşbin yıl önce yüksek bir soysallık ve 
"
8
°raraçlarile süslü olan bu şehir, Etilerin Mısıra ve 
Gbilonyaya yaptıkları akınlara merkez idi. 

•a.:_ 

Dün lı Limited İstanbul Mer· 
kezi Mndürlüğüodea fU aıağıdaki 
mektubu aldık : 

" - Saym gazetenizin 10 Temmuz 
935 tarihli sayısında " İnaoılmıya· 
cak bir it ,, başlığı ahında ve bir 
okurunuzun size verdiği doğru ol· 
mıyan haberlere dayanan yazı hak
kında aaagıdaki malumatı vermeği 
yeter görürüz : 

'""ıt: 22 
'"ti (A.A) - Fraasız 

tt , s11 • OlOtahassı11 Andre 
leı~;.~c· Ab&kemal yakı
~ldtJ~rıde toprak altında 
kı Q •raştırmalann eo

ı di, k lttl\t I ille tedir. 
~ ladan 3000 ıene ev
}•~Ok Pırlak bir mede-

~ırı 11nı olduğunu göıte· 
""' taerler bulmuıtur '(Oil'f • 

t 
1 Y•ıılırdın Etilerin 

L_ e bu ı 
"'tı n arın Mısıra ve 
OlcluftıÇok çetin savaılar 

~aı·._ b •nlıgılm~ktadar. 
~\lollte Ulduğu §ey, surlar 

laf ~rece uzayıp ğideo 
trı taııyaa büyiik bir 

'~d 1 k ~kanı 
'" lzrnira gitti 
·22~ 
~ (~.A) - Bayın· 
~ ~ ~etinkaya An 

tal. nı ve ıehirdeki 
~ •••lırını incele
~ ):hab saat 4 de iz 

' çılcmııtar • 

'"e k b· · ~ ınesı 

ı~ran mese-
96ruşuyor 
:~ 
~~ (A.A) - Daily 
. ' tar •ytırı ile yapmıı 
~-~ Ufllıede Londra· 
•ıa tli~ El~iıi , bugün 
"-t it ' önemli ailib 

saraydır. Burada Kral oturmakta 
idi ki halk düıman saJduışı kar
ıısında buralara sığınmakta idi. 
Devletin endUstriye merkezi de 
burada bulunuyordu. 

Çok çetin bir savgaya rağmen 
Babil Kralı llaşmurabi sarayı ele 
ğeçirmiş ve yakmıştır. 

Tellıariri sarayında bir çok 
güzellikler ateşten kurtulmuş bu
lunuyor. Bunların arasında milli 
binlerce mabet vardır ki, bunların 
açılması bir çok yeni ıeyler öğ· 
retecektir. 

Bu mablctlerden başka devleti 
kuran Kralın olması muhtemel 
bir heykel ele geçmiştir. Bu bey 

Bulgaristanda 
Kapat.lan bir örgüt 

gene : açıldı. ---
Sofya: 22 (A.A) - Geçen ıe

oe ıiyaeal olduğu için dağıdılmış 
olan Sosyalist Ro•ia Zaaçita ör
giitline tekrar kurulma müsaadesi 
verilmittir. 

Sofy: 22 (A.A) - Polis Sof· 
yada gizli bir kmiiaiıt örglltü 
meydaaa çı~armıı ve sekiz kiti 
yakalanmııtır. 

Kondilisin sözleri 

" Kralltk geri gelirse 
siyasal hayattan 

çekilirim ,, 
.. g il \.. "1,~ lldarı ve bilhaı-

ll'l\a, llı evoiı tüfekleri Atina : 22 ( A.A) - General 
~bit "11 llıenzilli 11b· Koadiliı kendisinin diktatörlBlc 

90 lcaç uçak topu ten yana olduğu hakkındaki söz-
: 22 Jlellıi§tir . lerin bir karaçtan baıka bir ıey 
~l ~~·A) - Kabine olmadığını ıöylemiı ve demiş 
: · lt,;r toplanh yıpa· tir ki : l:· ha llleıeleıini Karaç ağızları tamamiyle ka-
\ '"'tg''Ph pamak için tunu söylerim ki, eğer 

~t ~i . gızeteıi bu kral, ulusun büyük bir kısmı ta· 
' · rafından ve fırkacılıktan üstün O· 

}o~k:lll•ti barııcol )arak getirilirse ben siyasal ba-
~~ditd Uluumıyacağı yattın çekilmeye huırım • 
..,..lll .. ,• ne gibi bir ------·------

L"" .. Cı" d ,..._ · flın icar arlaş olması muhtrmel ir . 

~ 1n Londra : 22 (A.A) - Bakan-
~ beti lilterenin 1914 lar bu sabah toplandılar . 

iL •lın, ld 
"Qelb)• 1 o utu lca- Habet mt!aelesini görDttiikle· 

•!erinden biri ri zannrdilmektedir. 

__ !-- _ < __ _ 

L 

kelin Qzerinde iki yazı vardar. 
En ziyade göze çarpan birşey 
varsa o zaman gelip okudukları 
bir dershanedir. Der.hanede eı 
ralar ve kürsüler olduğu gibi kal· 
mıştır. 

Sar•yın minareıindr Avrupa· 
nıo kurunuvustada bile tanımadı
ğı lıonför vardır. 

Zıviyei kaimeli ıokaklar, sa-
" rayın içinde ger.iş merdivenler, 

ıehirde yiyecek ıilolan ve pis su
ları şehirden dışarı alntaea" mü· 

Şirketimizin Mersin, Adıına ve 
çevresiqdr.ki i§lerini çeviren Mersin 
şubemiıiD Müdürü Seyfi ve 1\lulıa· 
sebecisi Zihnidir • Diğer memurları 
da öz Türktürler . İç piyasalarda şir· 
ketin aradığı kabiliyeti, teminatı göı· 
terebileo kimselere komisyonla mal 
aldırır • Bu ıartları haiz olan ve 
memleket kanunlanna göre ticaret 
etmeğe mesuo olan herk'"s şubemizle 
iş yapabilir • 

Bu ya:umızı ayoı eiltuoda neır
etmenizi saygılarımızla dileriz . 

kemmel bir kanalizasyon şebekesi 
vardır. 

Evlerin çoğunda banyo oda· 
lan ve pişmiş topraktan banyolar 
vardır. 

Türk Sözii : - Yukarıki tavzi· 

bi icap ettiren ve İ§ Limited Müdii 
rünün "doğru olmıyan haber,, de· 

Iranda irtica 
Meşhedde bir yobaz 

dliyle başlayan hareket 
bastırıldı 

Tahran : 22 (A A) - lran 
Pırı ajansı Me{hedde çıkan badi
ıe hakkında şa '8vzibıtı vermek· 
tetlir : 

11 Temmuz akpmı Polisce 
tanınmıı olaa kııkırtacı Şeyh Beb· 
Jul , vaizde bulunmak babanasile 
halkı toplamıı ve ıapka ve yeni 
elbise hakkında apuk 11puk ıey
ler ıöylemeğe baılamışhr . 

Poliı bu adamı ıuıturamadı
ğındın helkı dıiıtmaya karar 
vermiştir • Silihlar atılmı§ ve bir 
kaç kişi ölmü§ ve yaralamıtdır. 

Askerde işe karaşarak karga§alığt 
çıkaranlar yakalanmııtır • 

Şeyh Behlul kaçmıştır . Şim · 
di Meıbedde tam bir ıükiin var
dır. .. 

ltalyanlar 

Japonlara karşı ateş 
püskürüyorlar. --

Roma: BugUnkü ltalyın gaı.e
teleri Jıponyanın İtalya - Ha
Brş anlaşmazlığı hrşııındaki yeai 
hattı hareketini kayadetmekte 
ve bu hareketi tarihte görülme· 
mit bir ric'at diye tavsif etmek
tedir. Hele l\lesajere gazetesi 1 
"Düşman,, ha7lığı altında çok tid· 
detti bir hetge yazmıştır. 

diği yazımızda biz, «.iı Limited türle 
Şirketi Ceyhan ve çevreeinden 
mıl eatan aımak üzere TUrk ol
mıyao "az' adamları oraya gön· 
dermiıtir . Türk yurdunda aynı 

i§i görecek bir çok öz Türk genç 
leri varJıen , bir Türk Şirketinin 
Türk o'mıyanlara böyle kazanç 
temin etmoinde uygunluk göre
medik •. • demiıtik . 

Şirket Mlldlrllnün " doğru ol· 
mayan haber ,, dediğl bu yazımı
za verilen cevapta bize Merein 
Şube MOdfir ve Muhaıebeci!inin 
adlara yazılıyor amma «Ceyhan ve 
çevresinde mal ıatıa almak 6ze
re » gönderildiğini ıöylediğimiz 
" öz Tilrk olmıyan ,.. !ardan biç 
bahis yok •.. 

doğru olan haberimize karıı 
ıirketin niçin böyle bir tavzih 
mektubu göodcrmdğe lüzum 

gördüğünü anlayamamakla herabtr 
mademki , bu y•pılmııtu , o hal· 
de biz de kendilerinden ıu mad· 
deleri soralım ve cevap bekliye
lım: 

1 - İt Limited ıirketi Cey· 
ban ve çevresiod(" komisyonla mal 
satıo aldırmak için istediği evsaf 
ve teminatı haiz olan öz Türkle
ri aramışta hulamamışmıdır ? 

2 - Bu yapılmaksızın Cey
han veçevresiode İş Limited 
uamıoa komisyonla mal almak Ü· 

zere 6z Türk olmıyanlardan bir 
iki kişi gönderilmemit midir? Ve 
bu adamlar bizim neıriyatamız Ü· 

zerine geri alınmamıı mıdır ? 

Bu çok açık hakikat karşı•ın-
da şirketi daha mügkil bir vazi
yete sokmak istemediğimiz için 
şimdılik bu ıuallerimizle iktifı 
edeceğiz . -------------......... _________ ___ 

Yugoslavyanın 

Yürüdüğü barış yolu 
Belgrad: 22 (A.A) - Saylav 

ve hükumet klübünde Mita Di 

mitriyanoviç dış işleri ve bütçe 
nin görütü sırasında de mittir ki: 

1- Yugoslavya, Habsburı 
hanedanından geri döom~sioc 

karııhr. Küçük anlaşma bu hu
ıu!t& ıaüttefikHr. 

2- Yugoslavya, İtıly ile yak
laşmak ve anlaşmaık arzuıuodadır. 
Fakat ltalya ayni arzu hakkında 
deliller göstermelidir. 

Dimitriycviç, Sovyetler birliği 
ile diplomatik ilgilerin başlama-

11ndan yana aöylemiı, fakat mO
sait zamanın seçilmrsini bükü· 
mete bUdirmi§tir. 

-- Havalarımız ! 
Dii§tnıın uçaklarının lt>hılidi al· 

ıındadır . Bundan kurıulrnak için 

' uçak kurıınıuoa yardım gı•rektir. 1 
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Mutlu bir yıldönümü 
Bugün devletimizin femeli olan Lozan 
andlaşmasının 12 inci yılına giriyoruz 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

Türk ulusunun kendiıini tut 
saldıktan kurtardığnın üzerinden 
buglin tam oo iki yıl geçmiı bu
lunuyor. 

Yıllar o kadar çabuk geçmiı 
olmasına rağmen o sevinçli gü 
nün iılcrioi kafalarımızın derin
liklerinde bütün tazeliğile, bütnn 

çizgilerile daha dllo ve bugiin ol
muı gibi batırlıyoruı .. Çünkü Lo
zanda kazanılan, uzun yüz yıllar 

verilenlerin geri alınışı ve hakkı 
mızın taoınışmdır. Bu çok değer· 
li ve önemli yüksek hakkı ele 
geçirebilmek, ba~kalanna da ta

nıtabilmek için büyük savaşta 

sırtı yere gelmcmiı güçlil dev· 
!etlerin üzerimize yolladıkları 
Yunanı Anadolunuo bağrında e
ritmek ve onlarm aiu Hçan ku 
durmuş saldırıılanm uıakla§tır
mak, ona ne olduğunu ve ne ola
bileceğini göstermemiz lazım gel 
di • 

Ege deniz kıyılarından Sakar
ya boylarına ve Ankara kapıları
na kadar uzaaan ve ar.kasandan 
ıürekli bir surette besleneo çe
ıitli orduları yenmemiz, elleri 
miz, kollarımıı bağlanarak nef~ı 
almak hıkkımw alanlara meydan 
okmamıı , damarluuııızda bili 
bozulmayan, fırsat clütlilkçe or
taya çıkarak bütlln yaıayanları 

hayretten hayrete düıüucelr, ula
tılmaaı, baearılm11t zor olan i§leri 
aaeıl bir gücle yenebileceğimizi 
anlatmamız gerekli oldu . 

Dağılan, parçalaaırak kopan 
ve yarından en ufak bir umudu 
olmayan bütün kurtuluşun Tan,.dan 
geleceğini bekleyenler içimizde 
Bunlar, Türk yurdunun çoktu. 
üzerine çöken kaha bulutlarm sili· 

nebileceğini bir türlü düşUaemi
yorlardı . 

fıtr, böyle bir sırada Atatürk 
meydana çıkb. Türkün benliğin
de ysıamaktı olao tükenmez e · 

nerjiyi sezdi ve ona yaratmak, 
baıarmak için doğduğunu anlat
tı. Karanlıkların aydınlığa çevri
leceğini, yabancıların ayaklar1 al-

tıads çiğnenen topr.klarıo, geri 
ahnacağını, ayaklara ve bileklere 
geçirilen zencirlerin koparılaca-

ğını, her türlO bağlardan uzak 
bir Türk varlığının bütün acuna 
taoıhlacağını söyledi . 

Bu sözler , bütüo Anadotu 
Türkilnü tek kalb, tek bir gövde 
haline !toydu . 

Ve öne gerilmit ve dikitaıit 
olan bütün engeller hu güc&n ö · 
nünde yerlere sindi. İoönleri, Sa· 
karyalar, Afyoalar, Dumlupınar

lar bu gücün tarihe yazdığı ~ııiz 
utkulardır • 

İtte, Lozan tepesine bu utku· 
lar merdiven yapılarak çıkıldı ve 
orada büyOk Tlirk varhğı oa iki 

yıl önce buglla, Avrupnın en 
giiclü devletlerine dileklerini ka
bul ettirdi. BugOn onun yıl dönü
münü içten gelen bir iatekle kut
luyoruz. 8ug6okü aınırlarımızı 
bugüokli varbtımızı, her tllrlü 
bağlardan çok uzak olan buglin
kil Türk iıtiklililini Luana borç
luyuz . 

Bize bogUnkü Türk vatanını ve· 
rta kurtarıcılar başımızdadır . 

Yarın dı başımızda olacakları 
için gelecetin fırtın11lırındaa, ka· 
su galarından, korkulu rüyaların
dan uzak bulunuyoruz. Nemutlu 

bizlere 1 

----------------------------------------------~~ 
Barbaros yahud 

Şarlkenin bir rüyası 

Türkiin tarihinde lın hirisi, tek 
lıa§ına bir ulusa gurur ibidl'11i olacak 
kaılar nice hüyiik devirler olmuşıur. 

1'a iuEanhgın boşlangırına kadar 
clayanan Türk ulusunun öııırii ; İn· 
eıınh~ın fonuna haclar ün ve öne· 
mini snklayacak e <'rlcr yaratarak 
geçmişıir. 

Daha, yakın hir g,.çmi§te, Osman 
oğullarrnın elirıde Jrnvvf"t ve daya
nığı hen üz ) ' elli yeni bıucanmağa 

haşlnılıgı bir zamıırııla, Türk uluıu
nıın yer yuvarlağı ii_tııünde dilt>~ini, 
lıuyrnğtınn dinlt:llirmiyecPği hiç hir 
yer kalmamıştı • 

A vrupaoın koca koca ünlü irn· 
peratoı tarı, krallorı, Türk hakanından 
yardım dilronirdi. 

Tiirk korkuııu, karada olduğu 

gibi, denizlerin üetünde de dev gibi 
dalgalara binmiş , kıyılardan kıyılara 
çarpardı. 

· Anayurdun ortasında imiş gibi 
hir Türk gölü haline giren Kara ve 

Akclenizlerde yalnız Türkün fumaoı 
okunurdu. 

işte bugün de andı~ımız zaman 
içimizi kabartan ve yarın için her 
birisi bize birer kuvvet ve ilerileyiı 

kaynağı olan bu de\•irlcrin en büyük 
çehrelerinden biri dl', büyük Barba -
ros'ıur . 

Barbaros'un hayalı, savaşları hak
kında şinıdiyt: kadar bir çok şeyler 
yazılmış ve söylenmiştir • . Fakat yu· 
karıya koyduğumuz adla okurlarımı
za hazırladığımız ctiid; yalnız Bar
baroıun değil,onun zamanında ya§a• 
mıı önemli Türk Vt' yabancı ıahsi
yeılt!rİo hayatlarına ait belki de tim· 
diye kııdar bizce bellisiz kalmıı bir 
çok bilgilerle doludur . 

Bu yazımız Fransız akademisi· 
nin değerli üyelerinden Abel Bonnard 
ın "ünivcrsiıe duana),, da verdiği 
lıir konfranetao çıkarılnak arkada· 
şımız N. C. Glivt•n ıarafından ter· 
tipl~nmiş \'C türkçeye çevrilmi~tir . 

Bir ıaraftan 011 altıncı aerm H· 

v111larıoa hakim olan ihtsr11 ve kan 
dökücülüğünü diğer taraftan bir ço· 
bao dan :ıamaoıoıu en büyük amirah· 
oı çıkartan Türk ulusunun kabiliyeti· 
ni karakterini tarafsız bir duygu ile 
anlatan bu yazının zevkle okooıca· 
ğını umuyoruz. 

Yar m ba1layacayı; 
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Mubarek, deve 1 Şeblr Da•akları So~ durumlar u~=~:lii~;:~~ 
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Yazan : Yayla giilıi -
( Bor ) un tabii güzelliklerine 

doyduktan sonra , bir yaylacının 
aHikader olaceğı ilk şey gene ken
di etrafıdır : İnsan ve yaptıkları .. l 

Ş•brin ağırlık merke:t.i ve or - 1 
da genişçe bir meydan .. Bu ı 

bir kısmı üst katta henüz toplama 
çağında olan bir müze nüvesi var · 
dır . D~ha lıir çok teşebbüslerle 
beraber CD yakın işlerinden biri 
de ( Bor ) n bir bando yetiştir
mektir . Hemen her gün içerisin 
de iki üç saat kaldığım hu kü
tüpba11edP okuyucularıa en ço· 
ğunu sivil ve süel okullar lale. 
be ile öğretmenler teşkil ediyor 

DünyıJa olacağını aklımızın 
bir türlü almıyacağı oder oluyor. 
Mini mıni bir iğne yuttuğumuz 

zaman keo41imizi kaybeder, Az
railio boğazımıza sarıldığım du· 
yar gibi oluruz değil mi ? .. Bir 
midenin, senelerce içinde barın 
dırdığı bir çok iğne ve çivi gibi 
şeylerden zerre kadar zarar gör· 
meden çalıştığıoa , işini başardı· 

ğıoe şüpheıiz ~inanmıyacak.sıoız. 

meydanı çerçe' cle)•en başta , 
işi ıle mütenasip hükumet konağı 
içeri ine girdım : 

l\fok m levhalar) dopdolu .. İp· 
lıklc asılmış bir tanesioi okudum: 
Makamı kaimmakami !.. 

Uray konağı , esnaf bankası , 
ziraat bankası ; bir cami ; Jandar
ma ; ve ikı katlı büyüj!ek bir ya
kının üstünde ve en kenarda iki 
odacığı işgal etmiş posta , telgraf 
dairesi .. Bu bina benim çok tu 
hafımn gider : hani bir söz var· 
dır : " dışı seııi, içi beni yakar ,, 
derler , işte ta kendisi ,, 

Dışarıdan bakılınca alt katı sı 
ra sıra fakat küçük kahvehane , 
üst kata bakarsınız , kaliba sekiz 
balkon; eeh dersiniz, mükemmel, 
badanalı taş bir yapı , glizel .. 
Amma içeriye girmeyiniz ; suku
tu hayal muhakkak ; deha mer
divenin ilk basamağına ayağınızı 
atar tmnz, arapların"Y a Hafız,, , 
dedıkleri gibi , siz de '' ey ulu 
Tanrı, sen beni koru ,, demekten 
kendinizi a!amazsını~ ; koridoru 
hiç sormayın , hioa yapılalıdan 
heri dö:ı:enmeden kalmış , bildiğin 
bayağı toprak, amma samanla ka· 
rışık kaliba 1 

.Maydanm ortasında Beyazıt 

havzı gibi ve o genişlikte bir park
cık. ve gene hunun ortasında kü
çücfik bir havuz ; lıavuzd o çıkan 
dört ince tnş sücun ve üzerinde 
(Atatürk) ün bir büstü; sütunların 
aruından dışarıya uzatılmış , biç 
bir yerde görmediğim , her hal -
de orijioıl, dört helvacı kepçesi .• 
Ve bu kepçelerden sızın ince in· 
ce ıular ... 

Park dedim ımma içerisinde 
gezilebilir ' nevinden değil, kapusu 

var , kapalıdır ; arasıra oturanlar 
oluyor . Fakat simalar bana hep 
ayni gibi geliyor 1. Beyazıt havu
zu kadar park yapılmayıp ta hepsi 
havuz yapıl aydı her halde daha 
güzel bir şey yapılmış olurdu . 

Meydar~ın kahvehanelerinin 
dışarısına oturmak için ulu " poy 
raz ,,ın müsaadesini almak lcizıml 
yoksa açık her deliğiniz saçma 
kıdar tozla dolar .. 

* 

dersem yeridir . 1 
Kütüphanenin işyarı ile görüş· 

tüm , o da böyle söylüyor ; en çolc 
okunan izerlcr de : hikaye , ro
man , şiir .. ciddi izerler en geri 
de kalır . 

Geçenlerde Fransada bir deli, 
haps edildiği deliler evinde öl· 
müş .. Y .. pılan otopsi neticesin 
de doktorlar bu delinin midesin
de şunları bulmuşlar : 

* ..... 
Tarih okuyoruz; ve içiode bir 

çok fcrdiğ cem'iğ teşebbüsler, ba
şarmalar , başaramamalar görüyo
ruz. 

Bunlardan bazıları gibi kendi
leriyle beraber kabarmış, kendile 
rile beraber göçmüştür . Bazıla
rı da uzuo uzun yaşamıştır . 

Tarih bu gibi hadise1er , vakı · 
alar ve~ misaJlcr doludur: İskeo
derler , ' apolyonlar , Koofüçyüs· 
ler .. 

* • • 
Bazı ferdi teşebbüsler vardır 

ki , ue bileyim , bir çok engeller -
den sonra başarılırsa dikeo gibi 
göze batar ; .fakat bu öyJe bir 
teşebbüs ve becermedir ki ancak 
ondan sonra homurdanması ka· 
lır, ve yıkmak için yapanın git
mesi , göçmesi beklenir ; hu da 
böyle : Halil Nuri , eğer ulusal 
bir amaç peşinde koşsa idi , kü 
tüphancye kendi adını yazdır. 
mazdı , ( llor kütüphanesi ... ) 
derdi v. s .. 

... 
* • 

Ferdlerin enerjilerini boş ye
re akıtmıyacak, öldükten sonra 
da ba~arılmış işleri koruyacak 

olan ancak ulusal kurumlar ve 
soysal sosyeteleı dir : Misalini 
gene burada görüyoruz . Bu genç 
kaliba bir kaç yıl önce zavalJa 
Türk yavrulnrmı bütün bir mez 
bele içinden kurtarmak için yap 
tırdığı, (Oyun yeri) nin bu gün 
ancak direkleri duruyor ! 

(llor) da lıılkevi yoktur; ça
lışmak isteyen geoçler vardır • 

Malatyada 

218 tane vida ve çivı , 36 
iğne , 6 kahve ka~ığı , 3 çatal , 
3 çakı , bir don düğmesi , 37 
gıamofon iğnesi , 3 anahtar , 45 
selamet toplusu , 12 madeni 
halka , 117 cam ve maden par
çası , 6 tane bak" sikke , bir ta 
oe tabonra kur~unu .. 

Deve ku§ununkine bile taş 
çıkartacak kadıu geni~ ve daya· 
nıklı olan bu mide, her kula na
sip olmıyacak şeylerdendir . Za
ten Allah her iyi §eyi, değerini 

takdir edemiyenlere .. verir . 
Parayı da barcamısıaı bilmi

yenlere verdiği gibi .. İnsanın 
elinde böyle bir midesi ol1a, iğ· 
ne ve çivilerlemi doldurur ... ? 

Şurasını da söylemeden geç
miyelim ki : Bu deli bu kadar 
öteberiyi yirmi altı aened1 yut
muş ve bu miiddet içinde hiç 
bir rahatsızlık duymamıştır . 

Romanyada 
Kültür Sürprodüksyonu 

Romanya entellektülleri ara
sındaki işıizliğin günden güne 
artması üoiveı site mabfelibi çok 
düşündürmeğe başlamıştır . 

Buuuo içindir ki ; geçenlerde 
toplanın Uoiversiteler koa!eyi 
üniversiteye girecek talebelerin 
sayısını azaltmak lazım geldiğini 
diişlinmüş ve karar vermiştir • 

Bu çefit bir tedbir Romanya· 
<la ilk defa olarak ahnmaktadır • 
Ve buoa sebep de sadece ckono 
mi krizidir . Bu karardan sonra 
Romanya kültür bakanlığı bir 
emirname neşrederek üniversite· 
lerio talebe sayısını fU suretle 
tesbit etmiştir : 

2760 Hükrcı üniversitesine , 
1440 Y assi , 930 Cly, 850 Cerna 
utyi üniversitelerine . *. ( Bor) <la insanın eo ziyade 

Dayanılmaz sıcaklar oluyor 75,000 eseri olan 
Feylesof alakasını çeken şey , üzerinde 

şu levhalı binadır : HaliJ Nuri kü
tliphaoe ve müzesi .. 

Buraya da girdim ve btmen de 
her gün giriyorum . İlkin burayı 
sakıllı bir babanın yadigarı san
dım ; yanılmışım ; burayı kuran 
b~nüz şimdi sağ , kanlı canlı , yü
züodeu cnr-rji taşan , çalışk11n , 
bir Türk , bir keııç: Halil Nuri .. 

-
--Malatyada bir baftadaoberi 

s•caklar, bütün yakıcılığile sürüp 
gıdiyor . Yelsiz, bunalncı bir ba- Prusya ilimler akademisi 1 
-:a her şeyi kasıp kavuru}Or . direktörü J ... ıypniç'in hatıruıaı 
Uzellci günkü sıcaklık gölgede tes' it için yapılan seremonide be-
38 S tıı . yanattı bulunarak demiflİr ki: 

llu yükseklik Malatyada son Feylesofun 1932 de başlıyan 
on yıl içinde gÖrülmemiş hir d~ - tekmil eserlerinin basılmaıı işi 
recedir . Dün yel, biraz oynadı hayli ilerlemittir. Yalnız mu harı i· 
fı1kat .sıcıklığı gideremedi ve üs- rin eserlerinin çokluğu bu işin 
lelik her yönü toza, dumana kattı. ne zaman bitec"ğioi kestirmeye 

N~ kadar yazık ki Uray , böy- manidir. 
le sıcak gfinlerdc bile sokakları Bundan sonra direktör, Fey-
sulamayı düşiinnıeyor .. lesofu t!erleri hakkında şu izahatı 

ÔyJe anlaşılıyor ki sokakların \C•mektcdir: 
tozdan , dumandan kurtulması ve "Laypniç'io eserlerinin sayısı 
serirılemesi tabiahn liitfuna kal- (75,000) e v1rmaktadır. Bunun 
mıştır. içinde ,şiipbesiz Ji'eylesofun yazdı· 

Falcat , ne yapalım ki lu ay· ğı Almaucı, 14""nnsızca, Lal.ince 

UJusal ve insani ülküsü için 
öniine çıkacak billün engelleri 
devirecek bir tip .. Yorulmadan, 
usanmadan ülküsü uğrunda çalış . 

mı§ ve 3 - 4 bin cilt eski ve ye
ni kitapları toplamış ve geııçliğio 
kucağına ıtmıştır . Bu kadarla 
kalmadı ; kültür bakanhğı ile 
konuştu, basılan en yeni kitaplar
dan bir çoğunu kütüphaneye gön
dertmeğe muvaffak olduğu gibi 
kütüphaneye kibar ve iş bilr.n 
bir genç de tayin ettirmeği unut -
ma<lı . 

lardn yağmur olmaz. Uraym , bu makaleler, tedris kitapbrı Vf'Sai· 
aldırmamazHk huyu ıürüp gider· re de dahildir. Hımovr lcütüpha -
se . sıcak ve tozdan kurtulmak hanesinde aaklauan mektuplarına 
içiu güz aylarını hcklemekteo baş gelince; bunların sayısı da (15000

1 
i 

ka çare yok galiba .. geçiyor. 

Yurtseverliğinin soou olma· ,----------·---,.... Loypniç'ın aşağı yukarı mun-
yan bu g~oç 1 bununla doymamı§ varın tazaman mektoplaşlığı insanlaııo 
(Orta köy ) e de bir ıube açtır- I 1 sayısı ise tamam (10=>1) dür. Bun 
mıı ; bu da yetmemiş , ta (Ulu- Sebze ve eşya sergisi Kale 'dan anlnıılıyor ki; Feyleıof 
kışla ) ya da hi~ şube açtırmı§tı ; 1 kapısıotlo açılacak ve akşama zamanının sıyasa ve kültür bakı· 
örnek olacak bır genç , doğruıu • kadar sürecektir. mıodıuı ehemmiyetli her ıabsi 

Orta okulalarda 
Bu yılki sınama sonuç

ları anlaşıldı. 

Buyıl Orta tahsil okulalarındın 
elde edilen sonuçlar şunlardır: 

Orta okulası birinci ve ikinci 
sınıflarında yüzde otuz talebe 
sınıfta kaim ıtır. 

Üçüncü ıunıfta ise bu yıl kı
lanların yeki'ınü yüzde on niebe
tindcdir. 

Erkek öğretmen okulasında 

vılnız altı talebe sıoıfta kalmıo, 
J 

diğerleri geçmiştir. 

Kız lise1inde birinci sınıflar 
da üçte bir nisbetinde talebe sı 
nıfta kalmıı olup diğer sınıflarda 
bu yıl kalanların yekunu pek az
dır. 

Erkek lisesinde ise 11nıftı kı
lanların yekunu yüzde otuz nisbe· 
tinde olup diğer sınıflarda pek az
dır. 

Şu rakamlardan anlaşıldığına 
göre bu yıl en ziyade verimıi.dik 
Orta ve I..iselerin birioci ıınıflı
nnda görülmektedir ki hu nisbet· 
de yüzde otuz üçü geçmemektedir. 

Sözlü sınamalarda sınıf gcçmi
yenlerin bütünleme yoklamaları 
eylül ayınıia yapılacağından bir 
ve iki dersden gtçemiyen talehe
Jerio daha önlerinde bir hayli 
valut varken çalışmalarını tavsiye 
ederiz. 

Talebelerimiz bugün 
~ampa çıkacaklar 

Erkek lisesi ve Erkek öğret
men okulası talebelerinin ıüel 
talimleri bitirdiklerini yazmııtık. 

Talebelere aıaama ıoaları bil 
dirilmiş ve okulalırda paydos ya· 
pılmı§tır • 

Bu mekteplerde okumakta o 
lup anı ve babası yanını gide
miyecekler için Bürücekte kamp
lar kurulmuı oldu~ı1odıa bunl•r 
bugiln ilk trenle Bozantıya ve o 
radao da bir yürüyÜ§ yaparak
Bürücekte müftü yurduna giderek 
kamp karacaklardır . 

Tılebcler orada 1 eyliile ka
dar kalacaklar ve burada bulun
dukları müddet içinde spor hare 
ketleri yapacaklar ve çevrede bu 
lunan köylülerle konuşarak her 
yönden kendiltrine faydalı olma
ğı çalışacaklardır . Talebelerin 
yemeleri ve içmeleri mektep ida
releri tarafından temin olunacak· 
tır . 

23 temmuz 

Dün meşrutiyetin ildn eJıldiği 
günün yıldönümü olduğundan şehir 
baştan başa bayraklarla donan
mıştır . 

Özel muhasebe direk
törlüğü vekilliği 

Konya özel muhasebe direktör-

·ık k rafı barıştlrma makio~sı . otir· 11.ı· 1 Pa m U . · te gırınıt .-1.f• rip edilmış vazıye rıP iP"' 

Bu gün Borsada tören
le sablacak 

Bu yılın ilk pamuk Urllnü 
diin Borsaya getirilmiştir. Bu yeni 
ürün bugün Borsad• törenle salt· 
lacaktır . 

ledilmesi gereken ihti1Af;8
0
18o ııı~· 

cudiyeti bahanesi, ınat.u et efdl1ş 
sada kdfi derecede hızın ra ,&ıl· 

b' tara ...ı• 
olduğundan, artık ır . 91ktl~ııı-

y L) harbın ' . mıştır. a .. aşan 
1 0 

bıt 
dan ve utanmadan açı •b. 0td0ı-

har 1 ı~· 
tecavüz ve yağma daP• ' 
bütün çıplnk\ığile ıneY 

Lokanta ve parklarda 11,,,, 
ını~tır. 1 re r•e JI' 

Yeme ve içme fiatları in
celemeden geçiriliyor. 

Yıldız ve :Seyhan parklarında 
geı ek saz ve gerekse lokanta kı
sımlarında ve şehirdeki lokanta
lor<l1 satılmakta olan yeme ''C iç
me fiatlorı ura1 zabıta direktör-
lüğü tarafından incelemeden geçi
rilmektedir. Bu inceleme arasında 
parklarda alınmakta olan girme 
fiatları da vardır . 

Bu inceleme sonucu bir raporla 
uroy daimi encümenine verilecek 
ve fiatlarda bir fazlalık göı üldüğü 
takdirde indirilecektir. 

Damar Arakoğlu 

Saylavımız Dımar Arıkoğlu 
bugünkü ekspresle Ankaraya ve 
oradan da lstanbulı gidecektir. 

Güven direktörü geldi 

llimız Güven direktörlüğll 
ne ataoan İstanbul polis o· 
kuluı direktörü Bahri oehrimize 
gclmiı ~e ödevine bıılımıştır . 

Doktor Şefik 

Malatya Memleket hnstnnesi iç 
hastalıklar uzmanlığına atanan 
şehrimiz memleket hastanesi baş -
hekimi Şcfık Ankaraya gitmiıtir. 

Avukat Cemaladdin 
Fadıl 

lıtınbul Avukatlarından ve 
poliı okul111 ögretmenleriodea 

Cemaleddin Fadıl ıebrimize gel· 
miştir . 

Köylerde tarımsal ince -
lemeler. 

llbaylığımız tarım direktörü Ali 
K11mal yanında işyar TalA.t ol · 
duğu halde tarımsal incelemeler
de bulonmak üzere köylere gitmiş
lerdir. 

Kaçak kereste tutuldu 

Reıadbey uramıada oturan O 
mer oğlu Ali adanda birinde oa 
iki parça n yine o oramda otu 
nn Mebmed oilu İsmailde otuı 
Lir parça çam kereste tutulmuı 
ve orman dayreaine verilmiıtir • 

iki kadın arasında 

Teke kur bu uramında oturaa 
Muıtafa kızı Sadika ile ~ayni u
ramda oturan Kör Hatice gecele· 
yin dil kavgHı eder ele ·genci ra
hatı bozduklarından halderında 
kınuoiğ iı yapılmııtır . 

Çocuğu kirletmiş 

Vehbi adında birinin Hamım 
kurbu uramında oturan Rüstem 
adında birinin üç yatındaki kızı 

Bütün bu hakikat ~ yaıoıı f 
logilterede bu harcketı b•,et :ıfj' . ·ı nıuzs . ~il" 
vıp eden değı ,ona su gi~1 ,r' 
teren kimseler de vor · lı jçıO .r 

t i~lellle r'y seler talyaom gen 1 içİO ır 
ziye, koloniye ve sana)'öyle'11~ ,el 
ro mühtaç oldu~unu 8 "rU~er1 r 
dirier. Bu insanların g~ ııarP ~., 

. . b' devleti .,,.r bu ıhtıyaçlar ır k b!JI" 
makta muzur gösterece 

li' dır . 'k ed• ~· 
Bu işi açıkça tetkı ~ ~ 

Habeşlerin, ltatyanlerıPJıt· ~ 
tikleri bir vatanları var di~'; 
ltalyanlar,bu vatana ~:eJJ ,J ~ 
için yurtlarını ellerıo ııre ""-

' . ıetlDee-
üzere llabe~lerı kat ~· 
zundurlar . tı~ ' ·*'' 

John Marlay bir ara ,,, 
· · · · .. harrter .ı ..1ır 1 

ıettığınız tıcarı . ye"er' 
maksadile yapılao cııı• il' 
demişti • dil• r-r~ 

Bu menfaat maksi ... er' ,d" 
cinayete mnni olmak ,;1 fsd /' 
hareketlerde butuoın 

1 
rİ ~ .a 

uluslar kurumu devlet ~li ,ııır 
}erinden vazgeçerek kB '(I '-1 
mağa hazırlanıyorla;;,01,d' 11• ~t 

lngilterede ve pt 1 l't: 
'h . . .. d ler acaba ? 

ZI nıyetı gu CD d rl•' ~ l 
tıklarımn farkında iDi :opr•~!~, 

Eğer ltalya Habeşi r ıı•~,~ 
çalmak için aotlatdl8 ~e gi'':J 
!erini hiçe sayarak b•~ ~ 
eğer uluılar turu111°İ..- .1.':ai ' 
bu cinayete şerik_ ~ f,si,.... 'f 
tutmuı oldukları ıçıo, o1..,J" I 
edemez ise, e zaaıa~f ,c00i~ I 
rumu, bütün kollekl 

1 
gİ'""' 

temi ile beraber mt1•' ~ 
caktır . bff' ~ 

Artık dünya " v~ or ._8~11" 
kanunu" na rücu edıf d• 6't~ ~ 
yalnız Afrika doğoıoll Jı•'pl~ ~ 
yerde ve her za

11110 &rl°'~ 
harp tehlikeleri. uy:Dgi,.o;? 
harekettir. Tehlık~Y 111edl 
. . . de~ıı ' 

şıstanı n etuu f'> ,;' 

alisidir. .2 
' d•": ' Çitçi bi~llAi" 

1
,.,,, 

· JeO ti ,1 JJ 
MaheulAtı arııye • "' ,,.;) 

sesi olarak ~Y~!ırna;:.1tl•!"' 
rilen yüzde üç~n Yedildİ#9 
mahsu)Ala ta\bık ~ 
it yor . 

1 
;olll 1f!J. 

Bu meseleyi tay 
0 
bÖ1t' Jif ;1 

toplantıda buod•;011ıı • ~!~· 
pamuk, pamu.k it •e •°" .,,~· ' 
arpa, yulaf, çığ ır.ar•' ~ti~ 
de üç ayrılmasına 

tir . rlldle~ f ~ fll 
Evvelce de ve dao 116..i ~ti 

Yüzde yarımlAr bOD re i•11""' 'l.lı 
· TayY8 ,_ • • rilmiyecektır. dl ır.•l'"":ıcdl 

nız ismi geçen Y~sbe&i 1" 
mahıustur. Ve nı 1ıı....· 

lüğüne atanan l<Ani bir kaç güne ka
dar yeri ödevi başına gideceğinden 
boş yozgan Ragıb yerine vekil ko
muş ve kendisi buradaki ödevinden 
ayrılmıştır . 

Zührevi hastahklar komis
yonu. 

Müşerrefi kirlettiği yapılan muayene 
sonundu ıulaşılmış ve Vehbi yaka
lanarak hadise incelenmeğe hat 
lunmıştır. 

tür • 111110_.• ~~I 
AlAkadarlarJı& 5666 b. "4 

.. z re ilAn ohu: ur ~ 
ue bD °"" 1 rıo i ... 
pulluk~~ ı._~~~ Zuhrevi hastalıklar komisyonu 

soğlık ve soysal yardım direktörü 
vekili doktor NizamedJioin baş · 
kanlığınıla toplanmış ve komisyona 
gelen kdğıtlar üzerinde konuşula· 
rak kararlar verilmiştir. 

lır arasmda bilhassa §!.1 adlar 

,. ., 
Gök göze.tlemesi 

Dün öğledeb sonra okunan 
tazyiki neıimi 754,2 milimetre 
olup en çok 11cak 32.5 ve en az 
11cak 23 11ntigrattı . 

Rutubet vaeati yüüde 61 oluıı 
göz~ çarpmılı:tır: yel güoe)deo ~aaiyede 4,5 mrtu 

Nivloo, Kolber, Klark, Bo•· hızla esmiıtir • 

.. b•''lc -, ,, ,.._ 
Pulluk illl•1•' 11ıd• ~ d 

·ı 011 •' luk lcaDUDI e. ı .. .,. . 
·ıauı 0 • · it ~ ıartile v~rı litbıoel•" d• ~ 

rayı bu ı~a ek dO,.odl ~ 1 
rin vere1111yec lı•dlaf' _,,. C. 
ları göz6nOoe ;dedi" ff ıt'' ,,, 
kanunla avını tıt· f131 d f t..~ 1 
mi yıla çıkarıh0111 ;oiCl JI'' \,_lalı 

)Atbaoe er idi' "-.~ 
lok im• a uJlolı .,., • ,_'el 

KDtüpbanenio alt katında, ve yetile mektuplaşmamakta idi. Bun· 
suc, Spinoza, Lok, Malbranı, Pa- Süel gök göutleme duraiJı 

pen, Vietı, Delipetro, Prens Ojea •. ._ ____________ _. 
korunmuı ve P 

0
Jtel ~ 

lif meai 11ğla111111f 
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Sayfa : 1 

e~t' 

:;. Yeni gramer 
ıı•'' 
e1• ~~I Ytbi -

ııı•~· 1 I lurlcçeden başlayıp 
t..,iş ftdar '._0Gilizce .. Eıperanto-
1" l t&:I, • 
ptJ• '-Sır ' 1 1reçen yıllar yaz-
ııtS' ltt~il~ onı~rı [ Türkçede ke· 
,,a ~tlır ) ~kitabındaki eklerle 
ııV l aa:•~a gelrniıti .. Bur adı 
,1~- ~. -·. ~rı ııraıına göre bun · 
, "'9>aını ı, · d 

l 8u, ır en karşılaştır•· 
oıtO ~İir~ ]•d, ~•lnız l Divanı Ju. 
tır "'lft•lı~e1kı ek harflerini bir 
11 .fli~ 1a un : 
s:-. en iı· l 
~ioı' ~ r ftıaıa 1: ve sıfat ] yapan 

rf '~ l' t ır : 
Bf ~· 1 C, Ş, G, K. G, L, M, 

r' ruıı 
~ıs· : Cre eklenen harfler şun-
ı~ce ~ t 
,ç- ~ l, l', n, S Ş K L N ·v 
r Q3rfl • ' ' ' ' ' ı . 

,ıı g~te erıo her birinin ken· 
61Çii ~)'rı bir anlamı [ bir 

Iİ- ~'dır ıu, bir vazifesi bir ye· 
ıı~· ıı' • 1 

v • it harfi 
, ~~bili 11 •ra ııra bir kaç ın· 
~t~ 'Uh r. 

ı_.~ '~:r~ t~le?,en harfler üstll
,, ~c'dc Wlc onemlidir. Çün 

b Q) fi·ın çıkan ıazler eksiz 
~b· tibi ,'klilc~~lerindeo çıkarıl· 
1t-11 ~l•biJi Fııt köklerinden de 
r f bitd "· O zamandır ki iki 

~.:: Qe demek iıttdiiini 
1 @eç~~ ~iliriz. [ Bunu ön· 
'tık §tık 1 . 
ttj0d huf [ A, E, La, Le ] 

: ~l~e olur. İıimlerden fiil 
tıbi Dıek, pullmak ele 
'dt ' I 

tıO ~'ld1 [ t:ub2adı ) örneği var. 
• < •ar, y•f , ( tnınadır. 

~ 1' ] bufi müteaddi 
ıor~ı l 1cı~e1c 

f ~ [ ll ) 1 lcurutmalc gibi. 
~r ''he.,. !•lnız •e yahut (T) 
.;J,/ 'rıtı,~uteaddi yapar • 
1''80• { ~dıtl!ı • Y•tırmak, götür· 

~ # ' ı s '" ı;ibi • ~f L "lbı : 1 Temenni ve göıte 
t jd ~-Ck ! ~ tl!ıı. ' •uaarnak, g&lümBe· 
ti ( ş) 

\ltl,. l~te ortalık gösterir. 
Ç ' 8üreımek, sözlflşmek 

...... 

t • (~) Pa · 
~ eaıf - meful anhm 

~ llıak • 
<L)~ gecıkmek gibi . 

Meçhul faH yerinde-

Mutavaatta da vardır. 
Ak atılmak, satılmak gibi. 
8- (M)-bu da (L) gibidir. 
Yikanmak, kapanmak gibi. 

9-(La) isimlerden fiil yapar-:
Kışlamak, kollamak, yollamak. 
1 O - ( J ı , sı )biçimlerinde ( ı ) 

hartı terecci ve teıneoni, ve müba· 
şeret anlamlarını verir. Dir iş ya
pılacakken geri kolmış demek o
lur . 

Divanın örneği: ( ol turgalı kal
dı ) o duracaktı durmadı. 

Göresi geldi, varası geldi, oku
mah oldu gibi 

( Lı )gereklik te bildirir ( o ana 
varalı oldu ) yani varması gerek 
oldu . 

Yukarıda yazılı harflere (Z,Ç> 
.harflerini de katmalıdır. Fiillerden 
yahut yalın göklerden - Gebun
larda manası fiil sayılabilir-yapı
lan rlözlerde şu manalar aranır: 

1- Hades ( yalın iş ) , nevi ve 
merre mastara ( sayJ ve keyfiyet 
işi ) fiil mahsnlü , miicerret mef
humları eyice ayırdedip her Lirine 
özel ekini vermelhlir . 

2- Mekan, zaman, alet , kü· 
çültme, büyütme • 

3- Daimt, muvakkat, istim
rarı, fail ve meful aolamlnrı ki sı
fatlarda aranır. Sıfatların mubaldğa 
ve küçültmekleri de vardır. 

Sıfatları gramer lılo benzeyen, 
ve müstakil diye ikiye ayırır ,bütün 
bunların kendileriııe mahsus ek
leri vardır. Birbirine korı~tırmama• 
lıdır. 

A. Bak~/ 

Düzeltme 

Düaki yazının ikinci sütunu
nun 45 inci satarı ( ar bılifına 
hareket etti ) olacaktır . Sondan 
yedinci aatarda ( Türkçede bol o· 
lan ekler ) olacak ikeo yaolıtlık· 
la ( Tilrkiyede ) dizilmiştir • 

Bunlardan baılca bir iki harf 
yanlış çıkmışu da kendiliğinden 

aola~ılır • Birinci sütünda (Espe
ranto ) yu da düzeltiriz . 

Nabeşistanda harbin 
geleceği. 

Sanayi merknlerinio ve bil· 
yük ıebirler yolduğu tayyare hü 
camları için de büyOlc menfaati 

temin edemez. Binaeoaleyb bu cep• 
hede tayyarenin işi de yalnız ke
tiftea ibaret kalacak gibidir • 
Yerli halkın göçebeliği de top 
çu için geoit ve tesirli harekete 
meydan bırakmıyacaktır . 

İrtifaları 4000 metreyi •ıan 
yük6ek dağlık arezi v~ bu arazi· 
nin çaylar ve yarlarile kesilmiş 
olmasi tankların hareketine de 
eJveriıli değildir . Salıillerdeo ,.e 
dağlık savaş meydanlarına kadar 
ise İtalya askerlerinın yüzlerce 
kilometroluk ııcak ve susuz çöl
leri geçmeleri lazımdır • 

Bunlar iee İtılya aekeri ha
rekata için uvışı çok çetin kıla· 
cak lıallcrdir • Habeıistao aba-
liıi ve askeri kıtaları, küçük müf· 
rczeler halinde çdin dığlar ara
sından İtalya askerlerinio arkıeıaı 
kcıerek ve onlara hücum ede-
rek çok tehlikeler yaratabilir· 
ler . Erzak ve mühimmat kolla. 
rına, Hldırarak da harekatı bilı 
bütün Küçle~ılrehilirler . Bu iri 

lharla .. ~erlerin mlihim bir ine. 
mının erzak ve mühiuınıatın mu· 

l 
hafazaıı için ayrılmasına zaruret 
- Gerlıl dördüncü sayfada -

İzmirde 

Karpuz yüzünden 
kan döküldü 

Otey gün lzmirde C"za evi ö 
nünde yine bir hiç yüzünden fe· 
ci bir vak'a o1mu§tur • 

Vak'a şu suretle cereyan et· 
miştir : 

Ceza evi karşııındaki a~çı Ka· 
zım ustanın çırağı Ali iımiı:ııleki 
genç , aynı sırada manav ve kar. 
puzcu Şükrüden bir karpuz al. 
miş ,fakat bu karpuz iyi çıkma
mııtır. 

Karpuzun mutlaka iyi olmak 
şartile satılıp satılmadığını bilmi· 
yoruz . Fakat Ali , fena çıkan 

karpuzu Şükrüye götürmÜ§ ve ia·j 
de etmek istemiştir . 

Şükrü . sattığı ve ekmekci
nin keatiği karpuzu geri almayın
ca , iki hraf arasında hürmetlice 
bir ağız kavgesı ba§lamıştır. 

Şükrü : 
- Be herif. . Ben karpu · 

zun içhıd~miyim . lyi çıkmış 
veya fena oJmu§ hına oe . Çek 
arabanı ! . Demiş Ali de 
karpuzu s~rgiye fırlatarak : 

- Bu karpuzu al, sen ye de· 
mittir. 

- Bu karpuzu ıen ye ... 
Derken it gırtlak gırtlağa kav· 

gasıoa dönmüş ve .. Alinin kanlar 
içinde kalarak: 

- Yandım!. diye bağırdığı du· 
yulmuştur. 

Etraftan koşuşmuşlar ve vak' -
•yı yatırmışlarsa da, Alinin ense· 
sinde bıçakla ağır ıurette yua
landığı a-örülmüştür. 

Hadiseye hemen ıabıta müda· 
hale etmİ§, vak'a mahallinde du
ran ŞUkrU tevkif edilmiş, Ali de 
hastaneye götiirülmüştilr. 

Ali ifadesinde: 
- Şukrü beni kara saplı bı

çakla vurdu demiştir. 
Orada bolunınlnrdan bazı §a· 

hidler, bıçık gfümedilclerini fa 
kat Alioin başının lualıa bir sopa 
ile kıraldığını söylemişlerdir. 

Tabkilcata devam edilm~k.te
dir. 

- Sabah Postıeı -

Üniversiteliler 
Bugün lzmirde bulun~1caklar 

ve köylere gidecekler. 

lzmirin Örnek köylorinde kırk 
beş gün köylünün konuğu olarak 
kolncok olan Üniversite gençleri
nin 23 temmuzda İstonbuldtın İz
mirc hareket edecekleri bildiri}· 
miştir. Gençler başlarında rektör 
Cemil bulunduğu hnhJe 24 tem· 
muz<la lzmirde bulunacak ve kor· 
şılnnacaklardır . 

Sonrn köy bürosu tarafından ha
zırlanmış olan proğrama göre ör
nek köylari gezecoklertlir . 

Selanik 
Panayır1na gidiyoruz 

Ekooomi bakanlığı Selanik 
arsıulusal pnnıymna resmen İ§ti

rake karar vermiştir. Bunun için 
Yunanistan'Ja tecim işi yapan ilı · 
racatçılarıo adresleri, \'e durum· 
ları ile firma adları ve ne tecim 
yaptıkları telgrafla 1etanlml Tür· 
kofisine bildirilecektir . 

69 5370 

Kadın yüzünden 
lzmirde cana kıylldı 

Adana 

CiNSİ 

-

Borsası Muam(!\leleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo F'iyorı 

atılan Mikdar 
Eo En çol az 

ır.. s. s. Kilo 

lzmirde Ali oğlu Fazıl adında 
biri ; Uç yıldanbcri metresi olan 
ve onbeı güo evvel aralarında çı
kan kavga tız~rine keodiıinden 
ayrılan İbrahim kızı Dörı~, diğer 
adı Emineyi uzun bir kama ile 
dört yerinden ığır surette yarala 
mııtır Tahkikata göre Fazıl ; 
Dönenin oraya gelmeaini beklcmİ§ 
ve gelince birdenbire üstüne atı 
larak yaralamııtır . Fakat hayvan 
pazarında bulunan Muetafa ve Ha 
san adında iki kişi kendisini ya · 
kalıyarak polis karakoluna götür
müş • zabıtaya teslim etmişlerdir 
Pa:nhn metresini yaraladığı kama 

ı =tr&pllılalı pamuk - _ K. 
ı= --~-----

da bulunmuıtur . 
Fazıl ve metresi Döne İzmir · 

lidirler Fazıl otuz , metresi yirmi 
sekiz yeıındadır . Yaka tıhkika· 
tana yar g~nel sıvaman Şevki Su 
Der tarafından başlanmış ve suç
lunun söyledikleri tesbit edilmiı
tir. Fazıl demiştir ki : 

. 

. 1 

- Ben Dönenin oraya gde 
ccğioi hi1miyordum . Birdenbire 
kendisine rastladım. Yanı oda ta 
nımadığım bir erkek vardı . Be
ni görünce kamasını çekerek üze 
riwe atıldı. Dön~ de taşla hücum 
etti . Bu adamın:eliudeki kamayı 
zorla aldım ; hunun üzerine kaçtı 

-

. 

Ben de Döneyi yarelodım. 
Böylece suçunu söyliyen Fa · 

zılm bu sözlerine karşı tınaklar 
(Şahidler) ise Dön<'oin yanında 
ha§ki bir erkek bulunmadığını 
Ye kamanıu da Fadal tarafından 
kullanıldığını gördüklerini, Fazı 
lın orada Döneyi bekleyip bekle 
mediğinin farkında olmadıklarmı 

. 

söylemişlerdir . 
. Döne hastahaneye kaldırılmış 

tır . Yarılaranıo ikisi sırt.ad• 

birisi Lacağıodı ve birisı de ko
lundadır . Sırttaki yaralar ağır 

durumdadır . Döne; yar genel sa 
va!'Daoa vaka hakkında şu sözler 
ııylemiştir . 

-Fazıl'ın orada bulunduğu· 
ou bilmiyorum . Birdenbire üze· 
rime hücum etti ve beni yaraladı 
Yanımda başka erkek , merkek 
de yokiu . 

. 
i 

Tahkikata göıe Fadıl ve Dö· 
ne Kuruçam mahallesinde otur· 
mıktadıılar . Kara koca gibi ya 
§ayao bu iki ki~i arasında onbeş 
güo evvel bir geçimıizlik yüzün
den bir kavga olmuş ve .Fadıl; 
melresiue tabanca çekmiştir. Gü
zel ve bununla beraber genç bir 
erkek kadar çevik ve etik olan 
Döne ; koluou keserek Fadılın 
elinden tabancasına almıştır . Bu 
vak'a yüzünden birbirinde ıytıl-
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İş bankası alhnda 5593 20 

CDışlar ve ayrı yışamağa baılamış- ·-------------------------
lardı . Bu hadiseden muğber O· 

lan Fadıl nihayet metresini yara· 
lamış ve tevkif eclilmiıtir . Tab 
kikata tüzece devam cılanacak:
tır . 

-- Anadolu -

Yunanistanda iç 
durum -·-Yunanistan iç durumunun bir 

haftolık inkişafı şöylece telhis olu· 
n:ıhilir: 

I\ejim teşkili hakkında siyasal 
-gerisi dördıincii sayfada-

Adanamızın en gilzel ve en temiz •Alence yeri olan 

Yazlık sinemada 
Bu akşamdan itibaren 

Mevsimin en giizrıl ve eğlenceli fılimlerinden birisi olan 

Meçhul adam 
T~rnaruen talıii manzaralar içerisiu(Je ge~en büyük ı rgüzrşt filmi 

Oynayanlar : 

Charles Farrell-Joarı bennet 

i Gelecek proğram : 1 
Adanamızın s ·n• Jcnleni> 1> rİ hekltıd•ği vo fiy:ıtının yiiks .. kliğinden tlo· 

layı hiç Lir ıiııcııınnın getircnH!\lİği Berlin Opera, ı l'enoru dnhi Artisl 

Richard Tauber 
Taratınd 1n temsil edilen 

inanmam 
5663 



Habeşi standa 
h~rbin geleceği 

Üçüncü sayfadan arlan

basıl olacaktır . 
İklim ~artları ise ltalyan or

dusunun sıbbatı için büyük leh· 
likeler yaratmaktadır. Şimdi da 
ha altı ay zarfında İtalyan as 
kerinin yiizde 30 zu tropik has 
talıklara uğramışlardır . Bu ıe 

heple orada bulunan 22 000 aske
rin savaş için kafi gelmesi im
kansızdır . Bu miktarın biç ol 
mazsa bir misli artırılması ve bu 
kuvvetin de nihayet eylfil nibaye 
tıoe kadar o mıntakaya nakle
dilmiş olması lazımdır. 

Habeşistanda yağmur meusi
mi eylfılde bitmekte ve askeri 
harekat ancak ondaa sonra baş · 
layacak ve bu müddet teşriniev
velden itibaren mayıs başına ka 
dar devam edebilecektir . 

ltalyanın en cenubi noktasın
dan Somalinin iskelesi 6000 ve 
Eritrenin de 4000 kilometro 
olması ve bu yoJ ile yalnız asker 
d~ğil , erzak, mühimmat ve aai
renin de nakli mecburiyctioio ne 
kadar zor olduğunu gösterir. bir 
kısım ihtlyaçlaran Hindistandan 
alınmaflı iıft İtalyanın mali mÜŞ· 
külitı dolay11ile imkansızdır . 

Şimdiki halde İtalya devlet 
bütçesinin ıenelik açığı 4 milyar 
lirete varmaktadır . İç borçlar 
1927 de 83 milyar liret iken şim
di 105 milyar lirete varmışhr . 
Ticaret m&vazenesi 1934 de 2 
milyar liret açık gösteriyordu . 
İtalyanın son iki senedeki tedi
ye müvazeoeleri de passifdir · 

Devlet bankası altın karıılı

ğ1 12 milyardan 5,5 milyara 
düımüştür . Döviz yokluğu ıtba
lita da kabil olduğu kadar tehdi 
de sevketmektedir . 

Şüphe yoktur ki İtalyan ma
liyesi bir barbiu ağırlığını kaldı
acak halde değildir . Hir dıt is
ikraZl iıe imkaosızdır dr.nilehi· 
" . Siyasi ağırlıklar. da buna i

lave etmek lazımdır . 

-İzvestlya-

Yunanistanda 
iç durum 

Üçüncü sayfadan artan

damlar arasında ve gazetelerde 
anışmalar ve münnkaşnlar devam 
tmektedir. 

Eski dış işleri ~akanı Navra
taibalis Atinada çıkan Ellenikon 

Melloo gazetesine Lir diyev 
ererek Brüksel'de sabık kral 
orj ile görüştüğünü ve kralın , 1 
oOmüzde yapılac~k pelcbist so 
unda Yunan ulusunun bü) ük bir 1 

olclulcla kendisini tahta oturta- 1 

ağı ümidini beslediğini söylemiş
' . 

Navromihalis kralın diişüodü-
ft noktanın ldabilde nizam \'e 

yişio bozulması ve bilakis 
vvetleomesi olduğunu söylemiş 

Başbakan Çalıfaris lıu hafta 
ıade rejim mevzuu hakkıodaki 
yevini vermiştir . 
Başbakan, muhalif partiler le 

lehisl hakkında anlaşabilmek 
a Pelepistio 9 ilk teşrinden 9 
lk kanuna bırakıldığmı, sıyasal 
rtiler samimi iş birliğinde im. 
mağa raaı olurlarsa rejim me· 

esinin normal bir tarzda inki
f edeceğini ve rejim m:ıelesi

ber hanği bir , partiyi d eğil 
rudan doğruya uluıu alakadar 
tioi ~öylemiştir. 
Plebist meselesinin meclişte 
akeresi sırasında Ziraat Ba 

( Ttlrk Sôztl ) 
E 

1 
-, Adana hava kurumu 

B e 1 e d i y e i 1 a n 1 a r ı başkanhğından: 
·~--------------~----------------------------------- Tayyare ianesi kesilmelerinde 

Sebze halindeki kah ve icara veriliyor. 
Sebze halinde yeni yapılan kahvehane 3 l-mayıs-935 sonuna ka 

dar .ıçı k artırma ilo icara verilecektir. 
lhole 26-7-935 cuma giınü saat on !ıeşto belediye encümen odn

sınıfo yapılacaktır. is~ekliler her zaman hesap işlerindeki şartnameyi 
görebilirler. isteklilerin ıhale günü teminntlarilo birlikte belediye en-
cümenine gelmeleri ilan olunur.5624 12-16-20-24 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 
Vı1dyet jandarma hölgesin<leki telefon tesisatı için ihtiyaç olan mal

zeme, 935 senesi ağustosunun 6 mcı salı giinu saat onda ihale edilmek 

çifçi ve tüccarlarımızın bazım te-
reddüıle düştükleri görülmektedir. 

Son alınan yazıya göre 4-7-935 , 
günkü büyük toplantıda çifçileri- j 
miz yolnız (pamuk, koza , buğday, 
arpa, şifan, sisam ve çiğitten yüz
de üç tayyare ianesi vermeyi ka
rarlaştırmışlardır. Buna göre ili · 
ğer mahsullerden iane alınmıya

cııktır )5665 

24- 25-26 - 27--28 

çııtebaa kapbcall 
açıldı. 

aile" 
Eğer Romatizma, siyatik, knrociğer ve böbrek :umları ıPCI O 

ları ağrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çıfte b8 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetnlıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çi~e han kaplıcasına . , 
11
,, 

üzere açık eksiltmeye konulmuştur . 1 

Şartnameyi ve malzemenin cins ve miktarlarını görmek istiyenlerin r , 
Sadiye ile geleo bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdı~t· )ıttl 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce. gebe olmalD -,,,ıt· 
kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hamıle ktıldıklsfl 
müştür. 

her gün jandarma kumnndanlığına ve ihale gün ve santınJa da yüzde [ b ı ·ı • 
yedi buçuk depozito paralarile vildyet encümenine grlme!eri ilAn olu- Ta e e ve ı erıne 
nur. 5654 21-24-28-1 müjde ! 

Kuruköprüde yol fazlası satıhyor 
Kuruköprüde eski istasyon caddesi üzerinde belediyeye ait yirmi se

kiz küsur metro murabbaı yol fazlası açık artırma ile satılacoktır. 

Çifte han kaplıcasının ~k· 

Muvakkat teminat parası dörtliradır. 

ihalesi Ağustosun 6 ıncı salı günii saat on beşte daimi encümende 
yapılacaktır . 

Şartnamesini görmek istiyen isteklilerin her gün belediye yazı işleri 
kalemine ve ihale günü ete daimi encümene gelmeleri ila.n olunur.5658 

21-24 - 28-1 

Belediyeye arpa ve saman elınacak 
Belediye kanarası için on bin kilo arpa ile oo bin kılo saman açık 

eksiltme ile satın alıuacaktır. 
iğreti tutum parası otuz liradır. 
ihalesi Ağustosun altıncı salı günü aoat on beşte daimi tncümende 

yapılacaktır . 
isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işlori kalemine 

ve ihale günü de iğreti tutum paraları ile daimi encümene gelmeleri 
ildn olunur . 1660 21-24-28-1 

Çınarh mahallesindeki ev kiraya vr-riliyor. 
Çınarlı mahallesinde ve divanyolu üzerinde belediyeye ait eski ev

lenme dairesinin l-hnzirnn°-936 tarihine kadar on ay müddetle icara 
verilmesi açık artırmaya konulmuştur. 

iğreti tutum pnrası on iki liradır. 
ihalesi ağustosun 6 ıncı salı günü saat on beşte daimi encümende ya· 

pılacaktır . 
isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işleri kalemine ve 

ihale günü de daimi encümene gelmeleri ilan olunur.5661 
21-24 -28-1 

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

I 

~-~~~~~;ş~~ B·~k.SI 

- lci, bu zıt, 1922 yılında kıırşuoa 
dizilen Bakan Stratos'un oğludur
Krallığa taraftar oldvğunu ve fa
kat, 1922 yılında Bakanların ida 
mına protesto ı-tmeden taham 
mül cdt"o Kral Jo• ju hükümdar. 
lığa l:iık görmediğini söylemiştir. 
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ikmale kalan bütün lise sı
nıfü.m talebelerini eylül yoklama. 
sına hazırlamak için Seyhan mek
tebinde ders veriyoruz. 

Verilen dersler : 

Ri1ııziye derıderi, kimya,fızik, 
fen bilgisi, biyoloji, tabiiye ( Ne
bati ve hayvani fızyoloji ve teş
rihi ) dir. 

Arzu edenltırin Seyhan mekte-
binde aşağıdnki rumuzlara müraca. 
atları . Saat 9 dnn 12 ye kadar 

Üniversite talebelerinden 
N. D-C. G 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba- , 
betinden • 

Doğum evi için bir erkek hade
me ve iki hasta bakıcı kodın alına
caktır. isteklilerin baştabipliğe gel-
meleri ilAn olunur. 5641 

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

dah• f' Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaıJıcalardan 

sektir. 

Çiftehan kaphcasında ı11" 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantaoııı b" 

k . . . kasabı, miz yemek yapılmaktadır. Furuau, bu kahyesı, gazınosu, 40 
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 

firen ücret leri yar1 yarıya tenzilithdlf. 55
11 
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Saban meraklılal'lll 
M e le k ,, 

,, 
111'°~ 

Marknh sabunlar ; saçların dökülmesine , kepek yapmasına ,..,,i01 
•. .. oıe••• 

olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamaşırlarınızın çuru 

arzu ederseniz mutlaka" Melek,, sabunu kullanınız • i• 
ederıeo 

Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arzu te 1,r' 

'- uııııııuıııoııuıııuıımı1Dmııııııoıuıuınıııuıınııııııu111nınuıııııııuıım111111' ''Melek m~r~asıoa dikkat ediniz.Ve bu sabunu ıaJep 
... b .. b t . ti ' ' edınız . 1 u gece no e çı 1 ~ E ; ı' 'M 1 k Markalı sabunlarımızı perakende suretile 1 cz ane f' e e ,, kallarda bulabilirsiniz .5600 
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Tarsuskapı civannd;, ~ı j~~~~~~~~~~~~~~~~.•ro~p~ta~o·s~a~~şr~~~-

Halk eczıtnesidir ı Abidin J>uş~ bao~•'1 

En temiz safi Urfa sade yağı arzu ederseniz. sinıle Zıraa bdul~': 
ıınınınmııuuımııune-wıııııınıllllP!llumımaııııııuıuıuıuııııııııı.a bitişiğinde /t. e•ı•t 

Abdulkııdir Melek evlatları ticarethanesinden dir Melek h"e peıiod' 

Vilayet daimi encümeninden. 
Memleket hastanesine lüzumlu 

olan 75000 kilo mişe odunu 935 

senesi temmuzunun 30 uncu salı 
günü saat 10 dıı ihale edılınek üze· 

arayınız . lan ticaret 11 

dir • 

re açık l'ksıltmeyo konmuştur. ------------ -

Şartnnıneyi görmek istiyenlarin Tem iz ve lezzetli 
her gün hastane idare mamurlu-

kelle 
. ğuna ve ihale gün ve saatmda da 

Seyhan vildyeti daimi encümenine 
gelmeleri ildn olunur.5628 

12-17 - 21-26 

--Paranı!--= 
Boş yere h:trcama ve har-

vilayet daimi encümeninden. 
Memleket hastanesine lüzumlu 

olup hastanede saklı ııümuneye 

göre yaptırılacak olan 20 çamaşır 

yemek takımı doluhiyle lıüfe 400 
lira muhammen bedel üzerinılen 
açık eksiltmeye çıkımlmıştır. 

• • 
peynırı • 

{ı ıoeıtl' 
Eskiden silivri yoğurdu yapan Bursalı Ömer usta bu d.e :,i J{•'' 

leketio peynir ihtiyacını düşünerek Bursanııı Mehaliç nam dığ tJI 
cabey kazasının meşhur Kelle ve Torosun Kaşar ·n ıe•' 

oirJerı ,,o 
Edl.rne peynirlerini yapmağa başlAmıştır-. Bu pe\t . 'fOP 

zeti nefuseti bir Jefıı yemekle belit olacıı ır 
ve ayrı Almak istiyenler aşağıdaki rıdreııe nğrnsınlıır.. 
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Hski buğday pazarı cıvarın a 
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Kelvlnatör 
l Jar' 

Elektrikle soğuk hava c!o .. ~f?ı,i1;r11i 11 İ~i 
ı Testokis Krallık rejimine 
tar oldugunu söylc:m iştir. 
onan Mebusan meclisi mü

ereleri sırasında söz alan meb-
&dao Bubuliı, Plebistinin geri 
l11lması dolayısile bir nihayet 
oluamasmı istemiştir. 

u sıra söz alanlardan Stratos j 

.Ua~bakao Çaldaris Yunao Meb 
usan meclişinin 10 temmuz güokü 
toplantısında verdiği diğer söy
levde Yuoarı ulusundan krallr ve
ya kralsız demokrasi rejimleain 
deo hangisini istediğinin sorula 
cağmı söylemiı ve demİ§lir ki: 

"Yapacağımız plrpist tama
men kanuoi bir şekilde yapıla
caktır. Ulus, dileğini serbestçe 
ortaya atabileçektir. Pldhiıt so
nunda rejim değişsin değişmesin 
li.ırık temelli olmıyacacaktır. Tlu
suo kraa&.k veyahut Cumuriyrt 
istediği meselesi mevzuuhahs de 
ğildir. latenen, uhısuo krallı ve· 
yahut kralsız bir demokratik re
jim isteyip istemediğini bilmektir,, 

Yun an Meclisi mebusını ple
biıtin 15 birinci kanunda yapıl 
ması husus:nda hüku metin tt'k
lifini kabul etmiştir. 

Açık eksiltme 935 senesi tem

muzunun 30 uncu salı giinü saat 
11 <le vi!Ayet tloimi encümeninde 
y~pılacaktır. 

lsteklilHin şortnamryi görmek 
üzere her giiıı hastane idare rne 

murluğuno ve ihole giin ve saa
tır.dn do vilayet dnimi enciimenine 
gelmeleri ilAn olunur.5627 

12 - 17-21-26 

llor gün vereceğiniz b'uz parasile en güzel K.elvı~at~.rks etY' d:~r 
Kelvinı,törün girdiği yerden hastalık kaçar. Kelvınator J~~ıazize ~:ı5,... 
en fazla mühtaç olduğunuz ev eşyanızdır . Adıma ve .. / 
acentesi .5629 Yeni Eczanedir. ~ 

t.:==-=::..-~=~~~--------~··dil'ii 
• • pJU 

Umumi ntırıyat 
M. Balcıı ~ 

Adana Türk ıWzD 1111 


