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Narh konduktan s0nra .. 
~ir f 
~~ru.ncu ekmeğin kilosunu narhdan 

Para eksiğile 7 kuruşa satacak ' 

~ Ş.~ıi111 • r 
tıı,c_l ııde eıtmek çıkarab 
~hı, ~ıın kendi arılarında bir 

'dik) ?'trık fiatlar Uzerinde 
'it •rı .b. ~~ 01•y fi l OJnadıkJırını gö 
~'lttti;· eltıııeğe narh lıoymık 
~ ~lı k~ d.0Yınuı ve hunun :için 
'-tıeı;'8Yon teıkil ederek 
&Q k lnceleımiıti • 

~Q h:•iıyon hUkdmel konı
~~ıı ~tıdaki furunda inceleme 
tL. t'ıııeıt bir to~ba undan • kıç 
~· ile Çıktıırını ve buna ııci, '4- tkı~Otleriyie diğer m11raf
~ '-Pıl ıyerek birinci tnrlü DD

~Qç11~11 ek~~ği? kilosunun 
~ılot •• •kıncı türln ekme 
~lee,;~un yedi kuruıtın 11-
~''• ; esasını , yaptığı çok 

~~'.l•clı·p arla teııbit etmiı ve 
"ij rı rıpo .. 
~· ru en(umene yer· 

~ı~•ı ~nce hNıpdı furun-
1ıı.,11 kirlırı göz önnnde ,, ~, . 
'•11c·· 
~ C. "lllenin kararını futun. • 
,
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lıiicı~ar!eıi gününden iti
llıekı ııuı ve o gunden be-

l 
ı lle e.r Yııkarıda yazdığımız 

1t rıııd-
~ . ~ .. aatılmaia batla· 

• 1öueıı h be • a r aldıiımı-

za gllre ekmekçiler ıirketi uray 
encUmenlain bu kırarıoı beğen · 

memekte ve yeniden bitaraf bir 
komisyonun teılcil edilerek mı· 
ııeleyi incelemesini ve oodın son 1 

ra tesbit edilmesini 
0

istemekte ve 
bu istekleri onaylanmadığı takdir· 
de ekmek çıkarmıyıcıkleo111 ıöy
lemekte imiıler : 

Urıy encümeninin verdiği bu 
karar kealndir • Un fiatları bu 
günkll fiatlarını korumakta de 
vam etliği mUddetçe bunun artı· 
rtlm11ına imlı.an yoktur • 

Yine, öğrendiğimize gllre şir-" 
kette olmıyan bir fırıncı uraylığa 
baıvurarak birinci lürlli ekmeğin 
kiloıunu yedi lı.uruıtın satacağı· 
nı bildirmiştir . Bu fırıncı bugüb· 
den itibaren Tarsue kapısında 
açacağı bir dükkanda elı.meğln 
kilosunu yedi kuruıtın satacak· 
tır . 

Uray ; şirket halinde bulunan 
frrıncıların şebri ekqıeksiz bırak 

malarını önlemek için icabı kadar 
fırın ve 11tış yerleri açhrıcık · 
dtır • 

Bunun için halkın hiç bir ıu. 
retle ekmek~iz kalmıyacaklann· 
dan emin olmaları lazımdır . 

~, -
t ~Q/orr ' o,.,.a bir cuvcıla doldurduktan • 

~) 
g-llzel bir uyku kestirmiş. 

ı,~•ce ... h··d -~lil "' rııııız ı çok lu· 
~~lıııQ11:ç bir hırsızlık hadi· 
ı..11,li~ı ... ~ • Bu hıdiıe bıkkın· 
··ql ... it b·ı . 
Y : ı gıyi aıığıyı y ı· 
ıld 
·r ıt ~.h 
t\ofik Vehane11nl tutmakta 

· . İt llııhoğıu Salahettinin Ağ-
ı~ b •lltsind k. • ·1 
}\ k Q'•d e ı evı aı e· 

"lltt~, 1 bulıınmııından 

1~ t•kıııı,~ Bunu fırsat bilen 
tı.. tlıı lb dan Şivaelı Meh-
." tıb· . 

1 
•vine 1 ın Salahattinin de 

tı .ttc, gD~lıııiyeceğini taıar · 
' ~I IQ nı·· • b• ,,11~ • •lt t uoasıp ır vak· 
ı~ 

1 
leıı • •rafıııda bulunan 

~ 1 içe . 
' lır1 ••ye giriyor ve 

• b •tv•yı k . . . IJ b 11-Qqtı • rı ıfe gırl • 
ı •ltıı,kt ıllt Y•ptığı iı bir 
lı.~1• 1ır1 dır ' Bunu ele aeçl-
'ld• ol • it, ı, 1t" b 811Yor Ye eline 
~- •tıı it Unu11 içine doldu· 
'l, dıır0111~c Y•rıaını ııeçmiı· 

''I beke·• dı1arı1a çılıa-
•ı 1 taf · ~ı llıııb•kk rı ından ya· 

hıı~••ı d L •k · Bunun için 
L tı... aq, 
'~y{ •tıka ıııov~fık . Ço-
1~ ~oı " g kakısın arkı. 
. r 1 ktı ı"' kcııdiai oracığa 
""· .ı... lleer 1~.ıl --.ı , •rıııeğe bsşlı-
G ·~ • ırıd 
it~ 1tiııj b· a Salahettin 

ı , ıu,.... . 
ıı ' .... , ve nıne 
~it l, ' 't.. Pıyı b· 

·~I• "t.· ır t- ı·· 
1. ·•ı&• • 1ni11 " uı u açımı· 
ıL ~ı, · lltnd · 

ı ,'•i~ 1 
"' k inden öacı 

1 '•ıı, ~ dtı,ij •pıyı ıürgule
~1ııı "'tJ· Yor · Bir müd· 
• 'dı1. 1>'oı p 
"' d ••tıı gö ·- •kat kapının 
ı.. 011 ruıır.1 ·· 1 . 
"'•ı ~ t11ı•kt · ıup enıyor 

'ı l.tııı,' dııru a Olın bekçi. 
· ~ •t •çı\ıy tı:ıu anlatıyor, 
b,1,~t hi,(•~e ve. i?erlye gl 

'\ • ıl,,. ltcı ıbtiYeten 
·~~\ıOr A, , 

' ~e · rıştırmaılı 
•on,a da ..,. 

vlVH· 

lı İbrahim aaklandığı helada ele 
geçiyor . 

Hırsız Sivaılı İbrahim dun çal
dı&-ı ~nalarla birlikte Cnnıuriyet 
genel eavamanlığına verilmiştir . 

Almanya da 
Eski muharipler kurumu 

dağıtıldı 

Berlin : 23 ( A.A ) - Görinğ, 

eski muharipler katolik kurulu· 
nun dığıtılmaaını emretmiıtir . 

Berlin: 24 (A.A) - k bakan· 
lığı eaki 11vaşçılar federasyonunu 
dağılmııtır. Emirnamede denili
yor ki : 

Alman hükuıneti 1918 den 
ıonra memleketi bolşeviklere 
karşı mUdıfaa edenlere vatanı
nın mianettarlıklarıoı kazanmış 

olduklaıını teılim eder. Ancık 

uluslar sosyalist devlet partisi dı
ıında her hanği bir siyasal örgU· 
tlln bulunmaaını kabul edemez. 

. ingilterede 
400 uçak manevra yaptı 

Londra : 23 (A.A) - Dün ak
şam 400 kadar uçak Londtı yı· 
kınlarında manevraya başlamış
lardır. Bunla~dı.n yart11 hücum 
yapmış öbür yarısı da şehri koru
mnetur. Hucum edenler bulutlı
rıa yırdımile şimdiye kıdar 
kısmen muvaffak ı>lmuı gibigöıU· 
nliyorlar • 

Havı bakanlığının bir bidiri
ğinde koruma çizgisinin oo iki 
defa yırılmıı olduğu haber veril· 
mektedir. 

-- ·- Havalarımız ! 
Düşman uçak l a rınrn ı~h d idi al

tındadır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım ge rektir. ı 

ADANA : GUNLü.K GAZETE UN İKİNCl YIL - SAYI 3283 

Yeni pamuk 
Dün Borsada törenle 

satıldı 

Bu yıh11 
nUn bor11ya 
yızmı§tık : 

ilk pımuk ürünü· 
getiıildiğini dnn 

Karataşın iskele köyiindea 
Ali oilu Abdurrahmın tarafın 
dın şehrimize getirilen dört ki

lo miktarındaki iane pamuğu 

dun öğleden önce borsa salonun· 
da boraı işyarları , fabrikacılar, 
simsarlar ve bir kııım hılk hu· 
lundu~u halde törenle, kilosu 

yirmi bet liradan Milli Menıu· 
cat fabrikası sahiplerinden Nuh 
Naci Ya:ı:ganı satılmıştır . 

Bu paradan dört lirasıı pa

muğu yetiıtiren Abdurıhmaaa 

ve % lirasını dı hıyır kurum· 
larına verilecektir • 

Ceyhan haberleri: 

Ceyhan urayında 
çalışmalar 

Ceyhan : 24 .Özel a1tarımız· 
dan)- Yııoı baıınden Ceyban 
akarken; çöllerin damlaya özlem 
(baaret) [yolcularının, yalgıodıo 
(serabdan) yaı alın (nemalan)du
dıkları gibi, koca ıuyun başın· 
dı kerbeli kılan ıar , artık kur
tulacaktır .. 

Bıkınlı&"a onaylanmığa (ka · 
bule, tasdika) giden ele1'1rik ve 
ıu projeleri bazı eksiklerinin tüm-

lenmeai (ikmali) için geri çevrilmiş· 
ti . Uny projeleri bakıolığın bil• 
dirdiği §ekilde lslib için timdi 
İstanbulda bulunan uzmana (Mü· 
tebasııs) göndermiıtir. Geldiğinde 
tezelden bakanlığa yollayacaktır .• 
Ve onaydan gelir gelmez işe baş· 
!anacaktır . 

Şarın çok önemli bir ihtiyacı· 
aı kaqılıyacak olan genel heliı · 
aın plan ve açını (keşfi) bitmiştir. 
Bir iki güne kadar eksiltmeye 
çıkarılacaktır .. Hııliı su tesisatile 
beraber t•m bir yapı olıc< ktır .. 

Bundan sonra kesmelik (Mez. 
baba) işi ele alınacak ve ~on on 
bet gün içinde bunun da eksilt· 
mesi (münakaaaıı) yapılacaktır .. 

Dahı ıonra da şarı istasyona 
bağlıyan y.ıılun analı ( es11lı )' bir 
ıekilde yeniden yapılman içia 
girişme (teşebbüs) alınacak ve 
kıt basmadan yapmaya baılana · 

caktır . 
Epe)dir bozuk olan yanğın 

ıtasu , onarılmıı (tamir edilmiş) 
ve bir yangıa denıımesi de (ıec· 
ıübesi de) yapılmıştır. Denemede 
makine dik duruıta on yedi met 
reye kadar su veıilmiıtir. 

- - -

İngilterenin aldığı durum 
ltalyanları küpe bindirdi. Gaze
teler çok ağır yazılar yazıyorlar ·-----.;_-
Gürültünün sebebi İngilterenin Habeşis- ı 
tana silah satımı yasağını kaldırmasıdır. 1 

L JDdrı : 23 (A.A) - İtalya
Habeıhtao davnında bir kotar · 
ma yolu bulmak için bergüo geç· 
mekte olan diplomatik görüıme · 
lerin önemli bir yolı girdiğini 

~östrrecek henüz biç bir iz yok· 
tur . 

Londrı : 23 (A.A) - " Deily 
telgraph " ın yazdığını göre ha 
kanlar diin akşamki tnplantılarıo· 
da İngiliz tecim evlerinin Habe 
~ııtana ıilah satmalarını yuak 
etmek için ortada hiç bir ıebeb 

: olmadığıa a hüküm vermişlerdir. 
" Daily Expreseı " de aynı şeyi 
yazmıkt• ise de " Timea " hukQ
metin bu huıustı kesin -biç bir 
karar vermediğini söyliyor. 

Roma : 24 (A.A) - İngiltere
nio Habeşiatına silah gönderil
meai yasağını kaldırmıya karar 
verdiğıne dair Londra gazetele
rinde çıkın haberlur burada bn
yük bir kıığınlık uyandırmııtır • 

İtalyan basını bu kırar müue 
ıebetiyle İagilterye §iddetleeçat
maktıdır. 

" Giornale d 'İtılyı • diyor ki: 
Bu karar lngiltere ile Habe 

ltalya hükumetı 

Liretin rakamını korumak 
için tedbirler alıyor 

Roma : 23 ( A.A ) - Önemli 
finansal tedbirler alan İtalya te· 
davüldeki kağit paranın kanuni 
karıılığıaı bir mUddet için azalt· 
mıştır. 

Finans bakanı altın karıılığı · 
nıo bu ıınetle azaltılmasının son 
aylar içinde yarım milyarl ık bir 
yekuna varan müstesna bir öae· 
mi haiz yabancı borçların öden
mesi içio çok IUıumlu oluduğunu 
" Havas ,, ajansına söylemiştir , 

Bakın yüzde 40 altın karşılı
ğına çabuk dönebilmek için ül · 
kenin yabancı ülkelere yapılacak 
mal değişlerinde pek sıkı bir di 
aipline riayet etmesi gerekliğini 
ilave etmiştir . 

Roma : 23 ( A.A ) - selahi· 
yetli bir mabafil mu badele enıti · 
tilsü tarafından döviz muamelele· 
ri üzerinde yapılacak kontrolla 
kontenjanların sıkı bir ıurette 
tatbiki hükumete liretin korun
ması imkanını vereceği kanıa
tındadırlar. 

Ankara bisikletçileri 
- Konyada 

Konya: 23 (AA) - Ankara 
bisikleıçileri 130 kilometrelik 
bir yol aldıktan sonra düıı saat 
8 de şehrimize gelmişlerdir. Bu 
gün Konya bisikletçrleriyle 50 
kilom..ırelik bir yarış yapacaklar· 
dır . Bisikletçiler ayın 25 inde 
Ankaraya varacaklardır. 

şistao ırasındı sıkı bir el birliği 
olduğunun reddedilmez bir bel
gesidir. İtalya hu kararı logiltere
nin lıalyaya karıı açık bir düı·· 
manlık hareketi olarak karşılar. 
İtaly• bunu bugün için olduğu 
gibi ilerisi için de göz önünde 
buluoduracaktır. 

Londrada Büyük Biritanyanın 
ancak uluslar sosyetesinin benli
ği ve dünya barışı ve tüzesi uğ
runda hareket ettiğinden söylen· 
mııkte israr edilmesi artık bot· 
tur . 

Eğer böyle olsaydı Çinin Ce· 
nevredeki protestoları oyak altına 

ahodığı J • po:ı ordularının Çini sal· 
gına uğratmuını kabul edebi
lirmi iJi . İtalyan ulusu lngilizle· 
rin uluılar sosyetesi ' m;;skesi al 
tında Habeşleri ker.dlce karşı si· 
liblandırdığını ve !tal y:ın ıo katlan. 
mıya mecbur bulunduğu sıkıotı
lar daha ağır olmuş , logil
terenin bu hareketini unutmıya 
caktır . 

BüyUk Birilınya ders veriyor 
ve ltalya da günün birinde bu ders

ten iatüade etmesini biltcektir . . 

Eski Yunan kralı 
Memleketine dönmek için 

bazı şartlar koyuyur 

Atina : 23 (A.A) - Katimeri 
ni gazetesine göre kral joıj, kral 
lığın iadesi için aıağıdaki şaı tla
rı koymuşlur : 

1 - Geneloy tam bir bitaraf. 
)ı k ve samimilik içinde yapılma
lıdır . 

2 - Her türlü hükumet dtr· 
besi fikri bertaraf edilmelidir . 

3 - Eğer hava siyasal ihti· 
raslarla bulanırsıl gendoyıı süku 
nun avdetine kadar tehir etmek 
muvafık olur . 

4 - Elde edilen çoğunluğun 
krallığın iadesi için sağlam bir 
eses tr şkil edip etmediğini kral 
takdir edecektir. 

5 - Geneloydaa bir ıy örce 
cumurluk ve ya krallık r~jimioi 
memleketi kırıştırmayı çalııacak 
ber türlü hücumları karşı inanca 
altına almalıdır . 

6 - Krallıktan sonra ve ulu 
sal kurul ana yasa işini bitirir 
bitirmez ayrışıklarla anlaşarak 

kararlaştırılacak bir seçim siste 
mi kabulu suretiyle ıtçime baı · 
lanmılıdır . 

Çıldaris bu diyevden haberi 

-. , 

Atatürk 
F ranslz cumur başkanına 

kutlamada bulundu -Ankara : 23 (A.A) - Fraoşız 
ulusal bayramı münasebetiyle cu
mur başkanımızla Frıasa cumur 
baıkını ırasında şu telgraflar 
çekilmiştir : 

Ekselans Alberl Labrwı cu· 
mnr başkanı 

Par Is 
Ulusal bayram mlinuebetiyle 

ekselansınıza en ıaı tebriklerimi 
sunar ve asil Fransız ulusunun 
gönenç ve genliği için beslediğim 
dileklerin kabulünü rica ııderim . 

Kemli Atetilrk 

Ekselans Kamdl Atatıirk 
Türkiye cumur başkanı 

Ankara 
Ekselansınızın tebrik ve di

leklerinden ziyadesile mütebaa!ıs 
olarak bütUn tefekkür !erimle 
birlikte kendilerinin gönenci ve 
Türkiyenin genliği için beıledi
ğim içten dileklerimin kabulünü 
ricı ederim. 

Albert Labrun 

Ülkemizde 
Sıcaklar bütün hıziyle 

devam ediyor 

Ankara : 23 (A.A) - Bugüa 
Ankara, mevsiminin en sıcak gün
lerinden lbirini yaşamııtır • 

Sırıklık derecesi gölgede 33,5 
u bulmuştur . Meteoroloji enati
tüıiinden aldığımız bilgiye göre 
dündenberi Ege mmtakasile Aoa· 
dolunun güney ve doğu bölgele· 
rinde s cak yiikıelişi vırdtr . 

Sıcaklık deıeceai dnn Manisa·· 
da 41 , Nazillide 41 , Diyarb~· 
kirde 41 , Malatyadı 39 , Maraş· 
ta 3fl , Muğlı ve Adanıda 36 , 
idi . Yozgat , Sivas hariç olarak 
ortı Anadolunun bir çok yerle
rinde sıcaklık derecesi 30 - 35 
arasında idi . Erzurum ve Kar!ta 
bava yağışlı geçmiştir · 

Denizli : 23 (A.A) - iki Uç 
gündür Dtnizli ve yöresinde sı
caklık şiddetini artırmı§tır . 

Sıcaklık dön gölgede 38 i 
bulmuştur . 

Fransız başbakanı 

lngilterenin Fransa 
elçisile görüştü 

Paris: 23 (A.A) - LaVll dün 
akşam İngiliz büyük dçisile gö· 
rUşmüştür . 

Bu görüşmeden sonra aolaıı· 
lıyor ki Fransız hükumeti de İn· 
giltere bükümeti gibi ulnslar 
sosyetesi konseyinin 25/5/ 935 te 
kararlaştırdığı veçhile 25/7 /935te 
toplanması gerekceği fikrindedir. 

olmadığını ve fakat bunları 
kul bulduğunu söylemiştir. 

...... - -

ma-

Vücudu yok olın itfaiye işle
ri yoluna konuldu ve eksikleri 
de pek yakında tamamlanacaktır. 

1---------------------·~ 
Taşıtların ( vesaitinakliyenin ) 

ıimdiye kadar düzğUn bir yaz· 
muı (kıydi) yok ve sayısı bem 
değildi. bunlar da tümlenmekte • 
dir. (ikmal.edilmektedir.) 

Rakıları (muayeneleri) iyi ya
pılmıyan esnafın hepsi; bakıya 
yollaomaktı taııt ve süıücülerle 

bunlarında yezma11 (kaydi) düze· 
nile iııtizamile yapılmaktadır. 

Işıtma (tenvirat) işi geçmişe 
göre çok Ustun ve bunların ay -
dınlığı , iıteği gidermektedir. 

Urayın çalıtkan kolları çok 
yakındı şarı duyarak (hissederek, 
görerek) her tarafını atılıp sara
caktır. 

Nihad Tangıiner 

, 

Bir kaç gün öoce lr gi iz kralı Deniz kuvvetlerinden büyük bir 
kısmını bir arada gözden geçirmişdi. Yukarıdaki Resim, İngiliz harp 
gemilerinin topluluğunu göstermektedir • 



arbaros ve 
Şarlkenin bir Rüyası 

--- ..... .-.+••·---

Akdeniıi ; arz yuvarlağının 
e oyuluak koomuı gibi du
bu kUçllk dünyayı, 11tnat e-

eri kadar muntazam güzel · 
erile , mabet kubbelerini an 
o tepclerile , her saetta özel 

ııığın parıldad ığı körfezl<'ri
ammayan kimse yok gibidir . 

Fakat taribde öyle bir asır 
ti ki ; insan o~lu bu dckorJar 

ıında tabiatın eserleri kadar 
ı kamaıtırıcı bir prılta ve bü 

lllk içinde kendilerini gös
i • Bu parlak deniz bir tali 
servet ülkesi olmuştu • 

Bugllo Montekatlo, Kao gibi 
:pde oyun masaları dola olan 
'lları ; o zaman bizzat bır oyun 

aıı , bir tali deneme alanı 

. Onun dalgalar ı üstünde m•· 
a ve şans arayın her insan 
tanı oyun masasına basmış 

ektir .. 

Karadı eflir dllımüt bir cen · 
1ere, bir ıövalyaya düımaoı, 
~n dnecesine göre muamele 

~rdi. Halbuki, deniz llstüode 
büyük ıan ve töhret mağlü. 

etia kara derinliklerinde 
bolup giderdi . Sabahleyin ge 

inde kumanda r.dcn bir şefin 
ıin yar olmadığı bir sav&§tan 
ra akıama ayaklar1 zencirli 
man 2emiıinde lclhck çekme· 
baıladıtı ber ı.aman göıllle· 

ecek ıeylerdendi . Y ılnız bu 
ketler ona uirayınlar tara

dan çok acı vermeden kabul 

·ıiyordu . Çilnkü ; büyuk olmık· 
beraber sonsuz değillerdi . Bu 
ilde eair olanlar bir kurtuluş 
iyesi vererek hüriyetlerini ge· 
satın alabilirlerdi . 

O ı.manm en önemli ve kor· 
nç korsanlarından birisi olan 
agut (Torgut) dört yıl Ciniviz 

misinde, Malta müdafaasında 
yük ad kazanan (Lavale) de be· 
ı kumandan olduğu zaman 
rk gemilerinde ~uzun zaman 
rek çekmişti . 

Bir Müslüman 9eya Hıristiyan 
• n düıman eline düşmek Lü· 
'k bir talisizlik olmakla be 
ber hazan da bu felaketten bü 
k bir ıen'et ve ün yolu açılabi
di. 

Bu suretle başlamıı bir çok 
üyük talililer oldu . 

Türkler erkekliğin, kahraman 
ğın büyük percstişkarları idi. 
sur bir <lüşmanlarroı yendikle 
zaman ona söyliy,cekleri ilk 

ı donanmalarında veya ordula
nda mühim bir yer teklifi o 

rdu . Bu esirlere kötü muamele. 
ancak teklifleri red edildikten 

ora başlarlardı. Böyle b ir tek
i her babayiğit de red e tmezdi. 
ele ulus içinden çıkını~ iht ıras· 
ve enerjik bir adam bu çeşid 

ir teklife dayanamazdı ... 

Bir mezbaha hademesi olan 

Çeviren : N. C. Güven 

1 -
Türkler tarafından eeir edilen 

kadınlardan bir çoğu •1rayda bü
yük bir otorite 11bibi olmu_ştu . 
Baffa adındaki aslan Venedikli 

olan Su)tan ( Safiye Sultan ) pı· 
dişabıo en sevdiği gözdeıi olmuı 
Katrio dö Medisis [ "' 1 hnafın
dao kendisine name gönderilecek 
kadar büyük bir nilfuz yapmıştı. 

Bir lspaayol kızı ise Sultan 
Murat tarafından o kadar çok ıe· 

vilmiıti ki ; kendisinin hırastiyaa 
olarak kalmasına ve bareme hı · 
rıstiyanca dua kitapları ıokmaıı
na bile müsaade edilmişti . 

Bir alln Kalaberyalı bir ıenç 
Napoliye gidiyordu . Bir rivaye· 
te göre bu genç Nıpoliye Rahip 

olmak üzere, diğer bir rivayete 
göre de evvelce rahip olup ma· 
nHtırına dönmek üzere giJiyor ~ 

du. 

Yol, deniz kıyısını takibedi· 
yordu . Bu yolculuk esaaamda 

genç Kılaberya'h, korsanların eli-

ne düştü . Bundan ıonra yıllarca 
korsan gemilerinde kürek çekti. 
Bir glln bir Milılilman taraf ındao 
tahkır edildi ve bir de tokat ye. 

di . Bunun üzerine genç Kalaber
y a' h gördBtü hakarete karıılak 

verebilmek için derhal Miiılll· 

man oldu · lıte bu dönme, mq. 
bur k'orsan Kaktoliılir • Kendisi 
( Lepante ) aavaıında bOyük 
yırerleklır göstererek Kapdaa Pa· 
şa adanı kazandı . 90 yaıında öl
düğü zaman ıonıuz bir ıervet 
sahibi idi • 

Bu koraanlar ibtiraa ve ibti· 
ıım dolu bu alemde asırlarımn 

en gururlu bahtına kavuıın in
sanlar olmuotu . 

lote ( Brantom) a [ •• ) en bn
yük ilhamı verea ve kendisinin 
kıvançla kabul ettiği bir iddiaya 
göre servet kazınmak üzere §ar· 

ka geçmiş iki Fransız aaılıadesi 

olan Barbaros kardeşler bu kor
sanların en Qnllleü idiler , 

Hakikatte Bubaroılar ( Mi
dillide ) de bir Müslüman çömlek
cinin oğulları olan dört karde§ 
diler . Aonderi bir rum papası

nm dul karııı olduğu söylenilen 
adalı bır11tiyao kadınlarından bi
risi idi . 

811 Çt!Şit evlenmelerde kaide 
erkek çocuklar baba ve kız ço 

cukları da annelerinin dinioi abr 
lardı . 

Çömlekcinin iki kızı vardı . 
Hatta söylendiğine göre hunlar
dan birisi rahibe olmuştu . 

Barbarosun lıırastiyan alemi
nin korkusu olduğu zamaolerda 
belki de kız kardeşinin kilisede 
onun için tanrıya yalvardığını dü-

ıünmek hakikaten garip bir §ey 
oluyor . 

- Sonu var -

ortefası , Hıriıtıyan aleminde ay· [ • J ,Fraoea Krah ikioci Haori
i tartlar içinde hiyatını geçir- oio karuıı ikinci Fraoenva ve dör· 
eie mahkum oldutu halc1e Türk· düncü Haorioin aooeeidir . Bu 80• 

r yamada Kalyon beyi olmuı nuocuouo çocuklara zamanındı sul· 
. Ve cfaba yüksek rütbelere tao naibi olmuıtu . 

kmata namzeddi de .. Kadın "' ( •• ) - On altmcı asırda yap· a b r l"ğ' . .mıı ve bilhassa meşhur kaptanlar 
a u ta ı yaver ı mın çerçe- hakluodaki yazdarıyle ün alPlf bir 
dıırncta kalmıyordu • 1 Fraoaız yumıoıdır • 

ibret alınacak bir 
ölUm cezası 

-·-
Gireeuada 11ker Ş.rlnılalı:Ma· 

bir, Giresunlu Muıtafanın evine 
girerek gramofon plaklarile, İn· 
giliz Gold marka tıbaacuanı çal· 
dığı ve bu tabanca ile bir kıç 
gün ıonra Kulakkaya mevkiinde 

alayile tatbikat talimlerinde bu
lunduiu günlerde , evvelce bir 
kaç defa ,kaymak alarak taaıdı-

ğı 49 yıılarında Sultaniye köylO 
maktül .ıt•atmayı kaymak :•lmak 
içib talimgih yakmında ıseız bir 

yere davet eder~k. tayin ettiği 
yere gelen Fatmanıa 1rzına ıeç-: 

mete kalkıştıiı ve anaıı yerin· j 
de olan Fatmanın benim de H· 

nin kadar oj1um var diye ferya 

dıle ademi muvıf akattıa daha 
ziyade bıraa düıtOtü •e bayHnl 
bieeiyatile honriz ve canavarca 
barekitile Fatmayı sıkııtırdığı 

ve kalçal11ınd•, karnı llzerindc 
ve hunauada müteaddit bereler 
morluklar te kesmeler fibi iıken· 
ce yaptıtı ve mahalli vakada Oı · 
tünü, baıını parçaladıtı ve za -

vallı Fatmaaın donunu pırtık pır· 
tık yarttıtı ve 10- 15 metre ıü · 
ıükledikten ıonra Muıtafadan 

çaldıiı Golt tabancaeile yakin en· 
dahile Fatmayı boğazından ve 
memelinin altından yaralayarak 
iildürdüğil ve acele kaçarak 
kat' 111na iltihak etliij ve mahal· 

lin tenbalığıoclan iıtifado ederek 
bu çok f rci ciaayetln kim tarafın· 
dao iıfencliti•e bir ip ucu bırak 
madıiından günlerce yapılan tab· 

kikatta cİ•a1etia faili meçhul kel 
dıiı günlerCle ıuçlanun mücrimi 
istidadı lcendiaini Jİ•e ıu~ itle · 
m'ğe ıevketmit ve bir ıece bir 

kadıo~o erine ıirerelc kadını ta• 
banca ile tehdit ve etfalanlh çal 
mıı •e bir kaç gün ıonıa yiae 
baıka bir kedıaı ç8fm• batında 

sıkıthrmıı iddiııirle kadıDıa ıi • 
kiyeti üıerlae kıymetli .Jay ka· 

mandanı•ıa emriyle bl1tiin efrat 
içtima ettirilmif ve kadın suçlu 

Mıbirl teıbia etmiı olduğundaa 
derhal mabiria Dzeri ve etyaıı 

arandığında ; Oıerlade tlaayeti 
Golt logillz tabancası ve eşyaları 

araıında Muıtafadan çaldıit ıra· 
mafoo plaldarile kadının e•inden 
çaldıiı çamaıır Ve ıaire ıibi eşya 
ile 2:abıtaaa ait gömlek , fanile 

gibi ,eyler çıkarılmıı \t~ cinayetin 
bir aaket tarafındın iılendiği ııyia 

baliude buluodujuadaa Amirleri 
Kulakkaya ciaayatinl hemen 

hatır lıyatak tahkikata girit 'Jİf 
ve ıuçlu Mahir amirleri hoıutaa· 

da hadiseyi oldugu gibi ikrar 
ve itiraf etmiı bundan ıonra ad . 
liyece tahkikat adli banıllardan 

ıeçirilmiı ve kanuni bir çok de. 
liller elde edilmit ve bu delail
de" dotan vicdan kanaatiyle malı · 

keme adaletini gOnlerce çok de· 
rin bir alaka ile bekliyeo ve sa 
loada iiae dilıecek yer bırakmt· 

yan biiyük bir kalabalık teıkil 
edea samiinin adaletinded lbem . 

DUO kaldıft alfim CeZa!IDI tafbim 
etmittir . 

- Yeıll Giresun-

,._ , 
Gök gözetlemesi 

Diin 6gledeo eonra olcunaa~ 

tazyiki neaimi 7 56 milimetre 
olup eo çok eıcak 33,S ve en ı 
sıcak 23 ıaatigraddı . 

Rutubet vuatt ylbde 81 olu 
yel güneyden saniyede 3,5 met
re hızla eemittir . 

Siiel gük gözetlem e durağı 

ifbayımız 
iznini geçirmek Uzere 

8UrUceğa gitti 
lıbayımıı Tevfik Hadi Bayaal, iki 
aylak iznini reçlrmek iizere din 
aabab ayle ve çocoklarile birlik· 
te BOrücete gitmitlerdir . llba
yımıza burada bulunmadıit müd 
detçe idare he1eti llyelerinden 
Zeki Yılma& vekillik edrcektlr • 

Sebze pazarında 
Perakende satı• halkın 

çok iılna yareyor 

Sebıe pHuında toptan sattı 
halkıo çok iıteğlni kuanmakta
du. Daha aabahleyin çok erkea· 
den pazar 7eri halkla dolmakta 
ve bu durum, ıaat albyı kadar 
eDrüp ıitmcktedir • En taze sebze 
ve meyveler; burada çok ut:ua 
satılmaktadır . Saat altıdan aon 
ra burada mallarının tamaaunı 

aatamıyanlar her rGn ~hrl• tllr
lü yerleriade kurulmakta olan 
serıi yerlerine ıitürmekte va bu
rada topdın • ve perakende H · 

llf yap.uaktadırlar . llu suretle 
hem bai ve babçe ıabipleri mal
larıat elden çıkarmıı ve bem de 
halk ıAcuıa ıebıe Ve meyva satıo 
alm11 huluauyorlar • 

Hultuk itleri direktir 
vekilliği 

Hukuk itleri bir dit-eltl&r ata 
nıacaya dt~ia maiyet İIJ&fl Sabri 
Baltala tarafın~lan ıirOlecekUr. 

Karpuz ve ltavun bollutu 

Son günler icinde J<öylerden 
şebrimiıe bol miktar4a karptit ve 
kavub gelmeğe baılamııtır. Fakat 
bütün liu bolluğa raAmen karpu -
zon kilosu 2- 4, kavun1ln kilo9u 
3-~ kurÜılan satılmaktadır. • 

Numrotaj iıleri 

" Birinci teıriade yapılacak 
olan geAel nOfuı aayımı için uray 
tarafındın ıebrimitClekl halıtUk· 
iare d~taıi olunmaktadır. 

Bu cOmledea olarak iıyarltr 
tarafından etkiden ıokak köte 
b•ılarına, ev te nıaAa~alal'1n fite· 
rln• )atılm11 yazılar ıİldirilmekte 
ve levhalar Bökınrülmektedir. 

Bunlarln yer~erine lstanbula 
ıemarlınan numaralttr takılacakhr. 

HAi dıtında •ebıe 
Satt~öınctaft 

Muıtafa oğlu Adil, Halin içeri 
ılade dükkina bulunduğu halde 
bunun dıfında sebze aathiınd•D 
hakkında ubat tutulmuıtur • 

Bir et kaçakcısı 
yakalandı 

Olucami çevreıinde oturan 
Kadir oğlu Ali adında biri ka · 
nara dııında bir keçi keaerek et 
lerinl aatarlıea yalcalaomııtır . . 
Haklarında zabıt tutulan 

lokantacılar 

Uray encümenince onaylanan 
listeden fazlaya yemek sattıkları 
görülen Merkez, Bizim lokanta ve 
yrni eçılao Şar lOkaotalil.aahipleri 
hakkında Uray %abata iıyarları ta
rafaodan zabıtlar tutulmuştur. 

ller lokantada gündelik listeler, 
işyarlar tarafından incelemeden ge 
çirilmektedir . 

Kutlarız 

Merıiode çılcaa "Yeni Mer
IİD,, dila sekiz yııına ayak bıı 
mııtır · Arkadaıımızı kutlar ve 
tuttuiu uluıal uvaı ve devrim 
1olunda daha baprıldı u~ca• 1ıllar 

Orijinal 
Gnneş kulnp bir bisiklet -·· yarışı tertip etti • Son senelerin büyük T9 ':lllfO 

modalerından birisi de ( k~~r~ 
1- 30 A~uatoa Utku ( Zafer ) dir. Gün geçmeıkl yer ~ .,ı 

bayramı ıerefine " ulusal savga bir parcaımda siyasal , e~onolD 1'U'' 
yarııı ,, adile Güneş 'kulübü tara- • kültürel ye daha bin çqıtteD 
fıodan bir bisiklet yarııı tertip edil~ kongre toplanmamıt olsun • 

. . rd ~ mıştır • Bütün bu toplantıla an-
Bu yarııı baoaranlar ; bir bü· ıiyasal olaol•fl alınan netice ~ 

lyük Güneş kupasile beıi gümüı ve bir sıfırdan baıka bir ıey değ• • 
beşi Bı ODZ maaalya ile :ôdenmeoe- Ki mıenin söylediAini kimse ani•. 
ceklerdlr. ( M_ükAfat ) şöyle ki : maı, dinlemez bir pandomilD•d~~ 

Birinci gelene· Güneı kupa11 vl gider. lıte kongrelerin bu bot: 1 
bir numaralı gümüt madalya ve yetini çok eyi anlamıt olıc• 1 

beşinciye kadar ( betinci icerde ) ki; Avrupa dilsitdcri kındiJefİD d• 
kazanç sırası numaralarile aümütı ~kAIA bir kongre lapabilecek~ 
ve altmcıdan obuncuya kadarconun- rini düıünmüıler V\ bu iti bat#. 
cu içer~e ) yine kazanç ııtaaı o~- mışlar da. Budapeıte gaseteler~ 
maralarıle bronz madal)'alar verı.;. den birisinin yazdığına gare . 
leceldir • kongreye Anupaıııtı dört bUol 

2-Bölgelerden(mıntakalardan) Rıodan gelen 15000 dilıiı iPİ' .. 
gelecek bisiklet binerler rkzeraiz- etmiftlr • Dil~izler toplınhlard'_, 
lerini yapmak üzere 20 Ağustoata uluslar arası ipretlerlı kooot• .. 
lıtapbulda bulunacaklardır. lat ve bu kt>nuımalar çek h•~ 

Bisiklet binerlerin iki eylt\la ka · banİı olmotlur . • 
dar y:ah~aktarı yerleri hazırlaumıt Neticede körlerin bey,. ~ 
qlduğu gibi Demiryolları ile deniı tonlarına beueyen bir İ.fl;... 
yollara ve npurculuk şirketi va- kendilerine de verilerek o'!_.ı 
p.nrl~rınd~-1en~il4th ~iletletle ~ tramvay kazaları~daft eıir~ 
zılerı temın edılecektır. lerine çalıtıhpaaını hüktaıetl• 

3- Yanıl girecek er on sekiz ricaya karlr "Yermitler~ir. 
yatından apğı olmayacaktır . Nil- Berin Lir aüktaet içinde 8f,, 
tua lezketeleri; yazılma ııi'Hında tiği muhıkkak olan bo ko~~ 
~arıt d~eni komiıyonuna göete · halde so11 yıll~rtla ~arlak dı~ 
rılece~~·~: yazı ima 15-:A~uıfüs..;. tiddeUi münua,aiarla dolu:;;,.. 
935 gunu _~ona erecektır. A vrupanın siyaaal toplantıl• 

4- Bölgelerind~n yarııa gire· daha ~ok fatdala tiimuıtdf. 
cek biıildet binerler JQ;:..ARuıtds- .•. 

93S günü~e kadar rrakaimde Sara • • Is 19lf 
servilerde 20 numarada Oüneı ku- Yen! Y8 tam 
lübü baıkanlığana liatv'il~malıdıriar. eGlence yeri 
Başvurma mektuplurnia kartpöitıı 8 . k ıü d beri SeJb..-
büyüklü~üode ikişer fotoğraf da k ır aç i n - eal" bir ;,....-
.1. . l'd" 1 4tDarı 1en te tem ıı; 
ı ııtırme ı tr er . ı d b k J 

S- Varış uzunlu~ : Kilyos kom 7erı9 • ~ ·~b~. 1 
' ~ ~ 

\ b 1 F'l er 11•Dfl ır ·~r;;.ı. " 
yalısında~ eş ar orya uoa :ya- d• ICalm•ı olanİ.T iÇi• ~· _ır 
lısında bıter . i ~tlrt İl §8•'• ls~rtı· 

Y 1 .. " 'l ö B- .. ··Ld eayır e., r ,. • a.ı;i• 
arlı yo u:l\ı y ı- uyu.. ere-

1 
_ tl1 

....... &erla """' 
H M "dl k '" aılDI Ve VUCD lı ... 1 , t • La 
acıosman Uıyırı- eoı J~ o~ ·~Uid i"'le ·J· k b•r ... 

1ü-Hürriyet AHldeAi-k4ğıthıne- 1 
L ~ .~01 b~' .•hrmt' e ,._ ohafOf-~ 

• .. e.me11. ıau ır ı ıfl., L'I 1,~ SünoetköprösQ~ılAhtır ağa kop· ihtiyacı giderecek 1e11ı ~r ~ rüıü- Bahariye- Eyup - Ddfterdar d k b L ıl 1 • .;otl -ı. 
8 h d i 1.1 Rd" ka mey aaa çı ııı erat 1 ~ ı"f" 

- ur en e~ yo ı e ırne pı - cek bir • ~. dlr. !ıibk 11aelit ,.. 
ıtopkapı- Flofyadır. h 1 y · 1 deo fi"' ~. 

t 1 
. un rı ıt ve ter eme · 1...,-6- Ankara , ıtanbul , ımır , · k . kl n' eraıekl• ~·~ _ı.11· 

B 
. Ed' ; K 1. me ım nı ı v bft."~_f 

urea, Ba~keıır, .arne ' . ocae ı, Müıterilerine daha tin••• 1 .,.-
Teklrdalj.ı. Kırklareh • Bak19ebir , d ti tı evvel bO 

e u . " mı an aaa ar 
kOhya, A~ana, meraın , ·ı·rabzon , muzik d~ dtiHetiydfı 
Samsun , Zon~lclak illeri ( Vıll- · ~ 
y\itleti > mı.ptaka ıed~raayoolarıoa Alf b usab•"-
ve muhafız gücüne bağla bulunan a 8 _m r 
t>isiklet bioerlerin Ulusal savga 1a- yapdıyo 
rıımı girmeleri rica edilmittir. ---.-- r•fl~ 

KilltBr Bak•nlılJ tt 1tbf P"'" 

OndÖrt yaşında 
bir hırsız 

Reıadhey aramında otarmak. 
ta olan Tobafiyecl Nizameddia 

babçeaindeki k&meaiade altmıı-· 
bet tane ıüierçia beslemektedir. 

NiZ1meddin ha güpcinleria 
her ıün üçer, beıer ekıildiğinl 

ıörmDt •e badiaellea poliı kıra
goluna aav vermlttir. 

Polia lfyarları meeele1i lncm· 
le gmöaü•de tutarıli e~ uaktan 

kollamağa ı,.ılımıt va itey gl• 
o uramda oturan yapıcı Rabimia 
ondlrt yaııadıki otlu HIMJDi 
evia bahçeaiae firip kimuter' 
bet güğetcin daha ~ oradan 
çakarken yakalan•ıttar. 

Ba oallrt J~I hırıızıa 
poliı ıicillade g .. çmiı ll!rsızbk vak· 

ası da vardar. Mesele incelenmek:· 
tebtlir. 

Yarın 
Sebze Te eua 1ergiai Kömür 

pazarında açılacak te alctama 
kadar slrecektir. 

açtlatak olaa aıfabı il>~ 11tıt"' ' 
için hıZ1rh!dara b•t1~~ rtJC-.tl 
Mlaababya bir çok :e,di' · 
ve uzmanlar girec• i ~j1 
Halen Bakanlığın re

9f'11111b&P' 
liatrelnde 40 ı. aıkıO ~ • • 
müelliflere ait alfabe v .. kl ... -:-

Müaabaka aeticelend• ..... ~ 
ra birinci ıelen .. er. ~,.uı ~ 
rafıadan bUtarılacak v• "-:~ 

. bil --:~ 
kı Bakanlık •••- t-1 ":~ 
ye devrolu~adıknr · ,, ~· 
bir mlıabaka ıfıhPdii&ll' or 
bitin ilk ~kullarda bo ' il'' 
aacaktar . ,,,.. ~ 

Tek kitap kabfl .. i: ~-~ 
zarlaamalda balaill• .,_11~r 
et .. nıini• t•bi0~ode b' ,,. 
Dıter eterler t1aer1 ,..,,~• 
lflnm ıörtlr•e •

6
· ~ 

caktır. # ~ 
ilk okul kitaplar~ı~ ~ 

,asılması .•• U111l •·~~ JJI ~ 
.... a ıörf tadili b _..,, ~ 
hk ha11a1iyetl• =~-it' f'. o'I' 
maktadır . ötr• 

1
, 1~~ 

eıerleria lamam•01111ı ~~ V._": 
rak 1azılmau ' v~ . 1 .;._j/ 
TOıkçeleıtiril~•11 ~§,, 
Dıli Tetkik Kur~ 
ni tamamen ikmal 

1ııam11ıaı "'ileriz. ,.__._ ________ _." ıa dllfüaülıce~rir • 



(TftrkShtl) 
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Yeni ~ramer - o il& ' • 

a 
~tuıdın ( .A • c ) 

el., ot ... i&zleri ın-

istandardizasyon ne demek
tir ve faydaları nedir? 

' . ( a, e 
•~rd' u, 1 ) gibi Saitler 
'-' ~ · Bunlar ilmi 

. "r ~ ıt 1 •ıra sıfat J•p-
) ...... iı) lllohaf fafidir : 

'
1

• • Aımıktın 

~~ :Q•raalııaadır. S.•I 
~Jgt ) •aaek . ( ligi ) _ 

•ll•met ( etke ) 
(T) 
~ ı ıt ) ;~~1• • )'ıpdanlar . 
!ıed.. 1 bır sesli bar t 
~ ' -~11.. 8ğüt • ._d., eı beri biliaen ör· 
, • Slfıt yaptığı da 

' htd•ı ' ribi ( ca· • 

· ~'lı . ••ki lütatlar· 
. de· tarih ( t!ıı J 

( caımalc ) sö-
~. ~11 

.. !Dı•a 'kt11lanı 
) , L ttı di1orlar . ..... 

tk il - bu aJtt· 
de / te• ~«•laittir • 

""~ •ttıı ) vardır • 

~a. 
-~~laao, balat anla-

~ıd!_•Pıl~ıftar • 
~ ta.) bafdaiı. 
. ~ l.it - cihet, iıti

de lleyi anlamı 

Buraba (Türk~ede keUme teı: 
kili) anket ltitahtnı aqtık sı in-
e. b'f · d M. k. • ı ~1 · Mıyıı sönlarınd~ Ankarada 1 sa 1 esın e e ının kUl aoa-
ıım (zaman ve ayrım) anlımları iôplaiıan ttfüdı ve endüstri oda-
üıtüne inceliyor . Doinm, ölüm ları kongresinde görüıüİen eko-
dengi kalım denebilir • nomik meselelerden biri de iıtın · 

dardizasaondur. 
Doima , doğu, dofuı. dofum 

1ralarandaki farklar bellidir, yal· Ekonr.mi Bakanlığında bu iı-
aız i(kalı) da deaebilir • . lere bakan özel bir bDro da var-

( lram ) - bu . uzak kartı · dar. Görülüyor ki ekonomi ba· 
lc•alığı iıtandardizaıyon mesele 

lığı ıraktan ahnmııtar . (ar) kök&· sine çok önem vemektedir. 
n&n ( ar ' haya) anlamı olduiu Bu çalışmalardan ~hnacak so-
;ibi ( ır - ir ) de meıafe anlım 
va11dr . Uıık karııbx.ın ince ( i ) nuçlardıo ıonra gelecek yıllarda 

• belli bir programla iıtındırdizl8· 
ile ( irak ) söyJeyenler çoktur • .. yon taptınıcıktır. 
"( alnıı ha TOrkqenin taaınoııı 
ıheak kurahna·ayki•ı düf&yordu. lstaadardizaeyon, yenea veya 
Bu da müıtcsnılardan biri demek bam madde olarak kulla~ılan fi. 
olur • ( ir ) k6kü ( irmek ve iri ) rDaleri cinslerine, bO,üklOkleri
de vardır • ne, renklerine. tatlarına, tazelik· 

( Sunam - İltem ) - arzu ta. lerine... ıöre ayırmak ve mala 
lefj • göre en uygun ambalajı yapmak-

( Takım ) - cib~ı-( oylum) tır. 
- hacim , cirim . Ambalaj, iat•ndır~izısyonda 

(Yudum ) _ cur'• . çok önemli bir iştir. latandardi-
Bunlardan takım •• aylum zasyoa yalaız malın evsafınuı belli 

anket kitabının eay~an mana al . edilmesi deme~ de değildir. Mıl-
çllİeri dıtıtıdı olmakla beraber la!ın tasıf!a~ı ayai zamand~ im-
di ekile jaj>ilmıı afpn sözlerdir. kan elverdıtı ve fayda11 g&rOldll 

S - Ç - Anİtetin fli inci ' ğO kadar uıun bir zaman kalma-
aabifedade vardır : lıder. Yani f:Jatarı mümliön oldu· 

Ai ~ •i - in§ i anç ribi ıekil· iu kadar uzun. seneler IJni cinı 
lerl de vardır • İsim ve ıılat ya- mıl .11tıhr:ıalıd~r . 
parlar • - İıtandardi2ı8y<1tı yalnız teci-

( it.ara~ j .:. bİİbtan • ( kara ) menin mafa:t1&1nda yapacağı a-
da• 1apllmııtır. yılllama •• ietif etme iti detildir. 

( Aadaç) - berıuzar - an- Tıcimeae mal aatan 'etiıtiriciaia 
diıliaa i ait- tlı• . de iıtandırdi~asyoa iıh~de yapa· 

6 -Ma bu maıtarı tabfifi eki calcları pek çoktur. 
ol•rık tanınmııtar . isim olduiu Yetiıtirid iıiikltılı ulduğu 
da v1rdır . Kabartma , kurutma , kadar temiz ve kiyaıanın istediği 
lalm' filli . malı vermeli ve ilk ayırmayı ken

( Kırıtma) - cilte • Buaun.. did yapmalıdır. 
( kartlf , kırıttı ) kar11lığı da ı6· Sözgelimi yumurtı11 ele alı 
rllmDıtör • OçlaAa ar11ı•d• ince hm: 
farklar yardır , · Şehirlerde yumurta içenler ve 

( Fari'lde buna jiritme deye yiyenler kirli ve ptı yumurtalarrı 
ılmıılar) . altttazlar. Yumu~tanıe tazeliğio-

Arık Bak~ı den bııka kapuklarınm da temlı 
~-----.... -------------- ol11ı lazımdır. Bunun için köy

--
Hılzıısıhhı kananunaa bir mıd

deıiode boyalı olan makarnaların 
diierlerinden tefriki için tizerle · 
rioe boyalı oldutunı dair bir eti
ket ko1mak lazımdır . İstaebal· 
da bazı mıkarn"ıcdır hıı JD•
ka~nar,ın l:oyalı olmııı llıam gel· 
diğini HDırak makarna f)&ketJe-
rinin Ozerine '' hıfzı!M'ha kanu · 
nu mucibince boy aladır . ., ibare. 
ıini yazdırmaktaclırlar . 

Halbuk.i kanuanda makarna
lırın mutlaka boyaam .. ı lizım 
reldiği hakluadı ıarib bir kayıd 
yoktur . 

Banun üzerine lıtanbul bele· 
diyeıi makarn• paketleriain üze· 
rine b6yle bir kıyıd bulunma -
sına , yalnız boyala olanl1?1a1D 
Ozerine " boyıh ,, kelimeainia 
yazılmaıile iktifa edilmeıine ka · 
rar yermiıttr : 

~liyat daimi ancümanindan. 
Memleket hastanesine lüzumlu 

olup hastanede sakla nümuneye 
göre yaptırılacak olan 20 çamaıır 
yemek takımı dolabiyle büfe 400 
lira muhammen bedel üzerinden 
açak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Acık eksiltme 935 senesi tem-
muzunun 30 uncu salı günü saat 
J 1 de vilAyet daimi encümeninde 
y•pılıcaktır. 

lstekliluin şartnameyi görmek 
üzere her gön hastane idare me · 
murluğuna ve ihale gün ve saa
tında da vilAyet daimi encümenine 
gelmeleri ilAn olunur.5627 

12- 17-21-26 

llllerimiz alıcılarına kirli ve piı 
yumurta 11tmamalıd11. Bu da ev
lerde fullbkları iyi bakmak ve 
temiz tutmık1a olur. 

Tavuklar yumurtladıkça yu· 
murtıları hergün toplamalı ve fol
lukta uznn zımın yumurt~ bırak· 
mamalıdır. Çllnkü follukıı biri
ken yumurtalar, tavuklrr yumurt· 
lamağı geldikçe klrlenirler. 

Temizlikten haıka yumurtada 
tazelik ve irilik de aranar. Bunun 
için de yumurtaları evlerde çok 
bekletmeden satmıhdar. iri yu
murta :almak için de tavukları 
jyi beslemeli ve cins tavuk yetit · 
tir melidir. · 

Tecim(D köyludeo aldığı yu
murtayı tazeliğine, temizliğine 

ve hiyüklüifine ıöre ıyn ayn 
11adıklara koyır ve bu ıuretle 
satar. 

Sandıjın birinde en fazla on
beı günlük, diğerinde en fazla bir 
aylık yumurta buluaur. SoarR yu. 
murtalar büyllklüklerin~ ve küçlik-

lüklerine ğ6re de ayrılmıılardır. 
Sandıklar · içindegi yumurtaların 
sayısı da bilinir. Metc,i: 

500 tıoe, 1000 tıne veya daha 
artık olarak istif edilmiılerdir. 

İtte b6ylece yumurtalar bizde 
çoluk oldup gibi karma karışık 
bir ~kilde bir ıaadık içinde ıa
hlmu da biraz evvel ıöylediğimlz 
gibi tazelik ve iriliğe göre ayrıla
rak ıatılaua buaa yumurtanın is
tandırdizasyonu deriz. Bu tekilde 
olan yumurtalara da iıtaadaıd 

yumurtı derler 

Yumurtanıa istandıdizaıyoau 
yabancı illere aatacığımız mallar 
için çok lizamd11. 

Alıcı tüccarlar alacaklara yu
murtılann ne kadar b6yülllükte 

. razan: Dr. Y. s. A. 

ve ne derece taze ve bir ıandıkta 
ne kadar olduAunu evvelden bil
mek iıterler. Çünkü yabancı mem· 
leketlerde yumurta Htı§ı iıtan
dardize edilmittir. Bizde de dııa 
ııtacağımız yumuıtalar da iıtaD· 

dardızaayoa işlerine haılanmııbr 
ve çıka11lın yumurtalar kontrol 
edilmektedir. 

Başka bir örnek olarak elma
yı alıhm: 

Memleketimizin bir çok yer -
lerinde ç~ıitli elmalar yetiıir ve 
genel olarak karııık satılır. Pi 
y11aya ~ıkınlan elma cinsleri yir 
miden fazlıdır. 

Amııyanın, Misket ve Sinop 
elmılarıj GümU§b&nenin Uzunbu· 
run, gelin, gobek, mabıuPJa, ıeker 
mendi, mayboı, aanelık, Hacı 
Hamza, tavşınbııı elmıları; Niğ
de ve Kırıehrin bayır, sllt, ferilc; 
Rizenin beyaz, yumra, obay elma
ları gibi. 

Bizde elmalar pazarda kllfeler 
veya sandıldar içeriıiode karışık 
olar ık eabhr. 

Bir kilo elma aldığımız zaman 
on tane elo:İa çıkar11, bunların 
muhakkak surette ıitı, yedi aane· 
si tıt, koku, ve hattı büyüklük 
bakımıadan ba§ka hııkadır. 

Büylik tehir lcrimizde bazı uıa· 
nav dük~Anlarında cinıleri iyi ay· 
ralmıı elmalar da yok detildir. 
Böyle yerlerde büyilk tecimenler 
dükkalarmda elmal111 cinılerine 
göre ay11arek sandıklara yerleıti
rirler. Fakıt bu gibi ayırdlar az 
der ve bütüa memleket için bir 
fikir ver~mezler . . Hele dıta ııttı· 
iımız elmalarda yakm zamanlara 
kadar iyi bir ayarım yapmıyor 
duk. Ve amlıılajlarırnıı dı çok 
fena idi. Bu yüzden elma teCİlllen · 

)erimiz bir çok zarar görmüşler
dir. 

Eğer bir Hndıta yalnız ferik 
elmalarını, başka bir ııan 1ığı yıl 
nız miıket elmılannı ve böylece 
cinsleri birbirine karııtırmadaa 
her cioıi ayrı ayrı iıtif ederek ve 
elmaların ezilmemesi, çürDmesi 
için pe arılarına kiiıt veya aap · 
lırla doldurarak ve her s.dığa 
belli bir tartıda sözgeJiıi elli kilo, 
yetmi~ kilo elma koyareak elmayı 
istandardize etmiş oluruz. 

Yylnız burada ilmiğ bakımdan 
ırıştırılacak ve kotarılacak bir 
çok meıeleler vardır. Biz bu gibi 
ml!Br lelere harada dokunmuyoruz. 
.Memleketimizde topraktan ve 
bayvıoluımızdan alarık y•hancı 
illere 11ttığ•mız ürünlerimiz pek 
çoktur. 

Bunların en baıında UUün, 
yumurta, üzüm, incir, fandık, zey· 
tia, yat, pımuk, yila, bujday, ar
pa gelir. Her birinin kendine gö· 
re istandudiz11yon şekli vardır. 

Biz burıdı bugilnlOk yalnız 
istandardizasyonun ne demek ol· 
doğunu ve faydalarını k11aca an 
latmak istedik. 

Biraz da iıtandırdizaayonuq 
ne gibi faydaları vardır, onlara 
anlatalım: 

1 - İıtaadard bir malın evsa
fı belli olduğundan ahcıya güven 
verir. Allcı hiç bir ş&pbeye dOşme
den ve maL görmeden ıiparit ve
rir ve malı alır. · 

2- İıtandırd mıl, örnek al 
mağa ve dt!oenç yapmağa yer bı
rıkmıdığındın alım ve atım itle
rini kolay laştuır. 

3- İetandırd malın o kalite· 
den olup da yalnız iılandarbize 
edilmiı mala göre daha çok de
ğeri vardır. 

4- lstandard mal l•tımayı 
kolaylaştmr. ÇüokO ambalıjı iyi 
yapılmııtır. Böylece alış verit bir 
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Adanamızın en güzel ve en temiz e61ence yeri olan 

Yazlık sinemada 

13444 Numaralı pasaport 

Oynıyanlar: 

Le on Mathot-Tania Fedor 
" Meçhul Adam ,, fılminin tahmin ettiğimiz evsafa haiz o)madığa 

görülmesi üzerine sırf muhterem müşterilerimizi memnun etmek omo

lile hıı r dürlü zarara katlanarak filmin gösterilmesiodon sarfı nazar 

edilmiş vo yerine~ heyecanlı bir· Cılim olan • 13444 Numaralı 

Pasaport » konulmuştur . 

Cumartesi günü akşamından itibaren 

Richard 1 auber'in 
En güzel 

Kadınlara 

düzenlik verir ve bundan dolayı 
da 6nürdeılik al~nında iyi bir ei
libtır. 

Burada akla töyle bir ıorgu 
gelC' bilir: Acaba m.tlarımızı İltan· 

filmi 

laaamaıa 
5669 

dardize ettiğimiz zaman ihracata· 
mız (çıkatımız) artacak mı? 

Bu ıorgunun iıtandardiz11· 
yon konusu ile doğrudan doğru-

- Lütfen sayfayı çeiriniz -
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~ayfa 4 ( Tftrk Söztl ) 
w ..!!!! 

::ı~u~~0v~ çocuk bakım evi baştaba- 'I B e 1 e d i ye il i 0 la r 1 ı 
~1üesseAemizin blhçesinde yeni ·~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bir çamaşırhane yapılması ve bi
naların iç ve dış sıva ve badanası 
1 - 8-935 perşembe gününe bı

rak•lm1ştır. Eksiltmeye iştirdk ede
ceklerin saat 14 de doğum evine 
gelmeleri ilfin olunur.5668 

25 - 28-30 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden • 

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

17-18-19-20-21· - 23-24- 25 

Adana hava kurumu 
başkanhğından: 

Tayyare ianesi kesilm ı::lerinde 
çifçi ve tüccarlarımızın baztm te
reddüde düştükleri görülmektedir. 
Son alınun yazıya göre 4-7-935 
günkü büyük toplantıda çitçileri
miz yalnız ( pamuk, koza , buğday, 
orpa, şifan, sisam ve çiğitten yüz
de üç tayyare ianesi vermeyi ka
rarlaştırmışlardır. Buna göre di · 
ğer mahsullerden iane alınmıya
caktır )5665 

24-25-26 - 27-28 

Adana elektrik şirke-

Köpek besliyenlere 
, 

1- Süs ve av köpekleri besleyen ve bulunduranlar oğustosun on 
beşine kadar belediye tahakkuk şubesine gelerek köpeklerinin adet ve 
cinslerini kaydettirip numara alacaklardır. 

2- Bu miıddet geçtikten sonra kayıtsız ve numorasız buluna<1ak kö-
peklerin sahiplerine ceza yazılacağı ilan olunur.5650 20-25 

Sallan meraklılarına 
'' M e l e k ,, 

Markalı sabunlar ; sAçların dökülmesine • kepek yapmasına mani 
olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamoşırlarınızıo çürümemesini 

arzu ederseniz mutlaka'' Melek,, sabunu kullanınız. 

Katkısız ve t~miz zeytin yağından yapılmış sabun arzu ederseniz 

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

'M 1 k Markalı sabunlarımızı perakende suretile bütün bak-e e ,, kallarda bulabilJrsiniz .5600 18-30 

En temiz safi Urfa sade yağı arzu ederseniz. 

Abdulkudir Melek evJAtları ticarethanesindeo 

arayınız . 

Toptan satış Melek 
Abidin p<JŞB cadde
sinıle Ziraat bankası 
bitişiğinde Abdulka
dir Melek ve evldt· 
ları ticarethanesinde
dir • 

tinden: =-------------·----------
Kolordu caddesi elektrik hatla-

rında yapılan değişiklik dolayısile 

gündüzleri sabahın saat 7 sinden 
akşamın 6 sına kadar o caddedeki 
hatların cereyanının bir kaç gün 
için kesileceğini sayın aboneleri 
mize bildiririz. 5671 

!'""'!!!~~~~~~~-------~ Em evi « Eczane >> 

Reçeteler 
Taze _ ntıcıarıa 

Ucuz - Fiyatın 

Çabuk- Ene 

Temiz- Anbalajlarla 

Dikkat ve itina ile 

yapılır 
Adres 

Yeni cami civarm<la Seyhan 

Eczanesi 

((imyager ve Eczacı Celal 
es86 Bayer 

~------,~~--~~--~~ ... 

ya ilişiği yoktur. Bu daha çok te
cim politikasının işidir. Fakat biz 
şmıu söyliyelim ki çıkat malları 

mızı iıtaııdardize edersek yaban· 
cı piya alar<laki satıcı yerimiz 
çok sağlamlaşacaktır. · 

Bakın, bunu bir örnekle anla 
talım: 

Her cinıtea savaş gereçleri 
çok bol olna bir orduyu alalım. 
lln ordunun nsker leri silah kul 
lanmak, yere yatmak, nişan al
mak, yürümek gibi askerlik talim 
ve terbiyesi görmemiş olsun. As 
kederin köyden geldiklerinde 
yaloız urbaları deği:.tirilmiş ve 
ellerine birer ıilab verilerek hay
di "muharebeye" denmiştir. 

Şimdi hu ordu iyi harp yapa· 
Lilir mi? Bir de bunun tersini dü· 
şüoiin, Toptan askere bir sene 
ders gösterilmiş olsun; askerler 
nişan almasını, süngü kullanma
smı iyi öğrenmiş olsunlar. 

Bu ikinci ordunun savaş ge
reçleri az bile olsa 43avaş gücü öte· 
kinden çok değil midir'? 

lıte tecim ordumuzun gereç
leri yetiştirdiğimiz mallar ise ta 
Jim ve terbiyesi de ist•ndardizas· 
yon dur, 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden 
Yumurtalık nahiyesinde hususi idarenin malı bulunan cins ve mev

kilerile sair evsafı aşağıda yazılı altı adet JükkAnın mülkiyeti peşin para 
ve açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. istekli 0lanlarfn ihı.ıle günü 
olan 6-8-935 salı günü saat on birde ( 0/o 7 ,5 ) yüzde yedi buçuk 
pey nkçalarile vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 
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Kıymeti 

Lira 
60 

Bulunduğu yer 
Ceyhan kazası Yu -
murtalık nahiyesi 

çarşıda 

:ıı 

" 
)) 60 

)) )) )) 200 

, )) 
" IOO 

)) )) 

" 10 

" 
1) 80 

Hududu 
Ooğusu: 1\lezarlık batısı,yol,poy

razı mezarlık, güneyi muhaeeboi 
hususiye. 
Doğusu mezarhk)batısı yol, poy-
razı ve güneyi mubasebei hususiye 
Doğusu mezarlık,hatısı yol, poy
razı ve güneyi hususi muhasebe 
Doğusu yol. batısı muhasebei 
hususiye poyrazı hükumet bi
nası güneyi Derviş efendi. 
Doğusu Derviş efendi,batısı yol, 
poyrazı muhasebei hususiye, gü
neyi yol. 
Doğusu muhasebei hususiye, ha. 
tısı yol poyrazı hükOmet binası, 
güneyi muhaseboi hususiye. 

Çiltebaa kaplıcası 
açıldı. 

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

ları ağrılarına muztaripseoiz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek <löomüşlerJir . ller 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hamile kııldıkları görül 
müştür. 

·Çifte han kaplıcasının 
Hndyo akti!iteei <lünyada mevcut bütün koı.lıcalarJan dııha yük

sektir . 

Çiftehan kaplıcasında 
Misnfirlorimizin her dürlü ihtiyaçları Jüşünülerelc lokantamızda te

miz yomek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 41 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilithd1t. 5512 
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Seyhan Cumhuriyet müddei umumili
ğinden: 

Seyhan ceza evinin açık bulu 
nan 20 lira ücretli gardiyanlığına 
askerliğini bitiren okur yazarlar
dan ve tamüssıhha bulunanlardan 
ehliyeti tahakkuk edeceklerin inti
habı icra edilmek üzere isteklılerin 
evrakı müsbitelerile 19-8-935 
pazartesi saat dörtte Adaoa adliye 
eocümenindo hazır bulunmaları 

ildn olunur.5672 

Ziraat mektebi müdürlüğijnden . 
Adanadn Ziraat mek tehi sabit 

sermayesi mevaşi şubesince yev
miye sabah , akşim asgari yirmi 
bet kilo inek sütlü 935 Ağuıtos 
tarihinden itibaren 935 eyhll so
nuna kadıır iki ay müd<letle ve pa 

zarlıkla satılacaktır. isteklılerin 31 
temmuz-935 sonuna kadar Adana 
ziraat mektebi müdürlüğüne miı
racaatları ilan olunur.5670 

Kacakcılar ,1 
vata~ h;,inidir 

Vilayet daimi encümeninden. 
.Memleket hastanesine lüzumlu 

olan 75000 kilo mişe odunu 935 
senesi temmuzunun 30 uncu sah 1 
günü saat 10 du ihale edılmek üze· 
re açık rksiltmeyo konmuştur. 

Salata ve yemekte eyi zeyt1 ~~ 
yağı meraklılarına 

B l k · · · r b ·k JarıtıJ#~ ~ a ı esırın en eyı Ta rı a. 1tır ~~ 

çıkmış Egı: örü nünden eyi ıe. b'f t 
yağlarımız geldi. Bir iki üç tJe,,i ,' 
kiloluk zarif tenekelerde ue

6
(/1 

fiyatlarla satılmaktadır. 5 _, 
""jO 

Edirne hanında bakkal Mehmet Alinin dil 
uğrayınız . 1-3 

Temiz ve lezzetli kelle 
• • pey nırı • ",1 

del• fi.; 
bll · r 

Eskiden silivri yoğurllu yn pan Bursalı Ömer u~tıı aUl dif'
1 1. 

leketio peynir ihtiyacım diişünerek Bursrrnııı Meh:ılıç n a ( ~ 
cahey kazasının meşhur Kelle ve Torosun Ka!nirlc~:rı 1 

Edirne peynirlerini yapmağa başlAmıştı~i· s;ıfl~o1ttır. 
zati nefaseti bir defrı yemeklo be 1 ~ 

ve ayrı Almak istiyenlcr aşnğı<laki adrese uğrnsınlof. 11,ı 
• . ·arıoda Stıd~~~A" 

Eski buğday pazarı c1' rsh u 
4-4 5662 nesi yanında 144 nulJJtl 

Şartoaı11eyi görmek istiyenlorin ----
her gün hastane idare mamurlu· 
ğuna ve ihale gün ve sao.tında da 
Seyhan vildyeti daimi encümenine 
gP)meleri ildn olonur.5628 
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